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DRŽAVNI ZBOR
3328.

Sklep o odstopu s funkcije predsednika
Državnega zbora Republike Slovenije

Na podlagi 202. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. 7. 2004 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je gospod Borut Pahor dne 7. julija 2004 podal izjavo o odstopu s
funkcije predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
zato mu z današnjim dnem preneha funkcija predsednika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-27/153
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
EPA 1434-III

Cena 1320 SIT

3330.

Sklep o odstopu s funkcije podpredsednika
Državnega zbora Republike Slovenije

Na podlagi 202. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. 7. 2004 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je
dr. Mihael Brejc dne 8. julija 2004 podal izjavo o odstopu s
funkcije podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije, zato mu z današnjim dnem preneha funkcija podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-27/154
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
EPA 1435-III
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Valentin Pohorec l. r.

Leto XIV

Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
Republike Slovenije

Na podlagi 84. člena Ustave Republike Slovenije ter
112. in 199. člena Poslovnika državnega zbora je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 12. 7. 2004 sprejel

SKLEP
o izvolitvi predsednika Državnega zbora
Republike Slovenije
Za predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
se izvoli:
Franc (Feri) HORVAT.
Št. 020-02/92-27/153
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EPA 1437-III
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Valentin Pohorec l. r.

Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Valentin Pohorec l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3331.

Odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor

Na podlagi prve alinee prvega odstavka 107., tretjega
odstavka 81. člena Ustave Republike Slovenije in Ustavnega
zakona o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije ter
na podlagi drugega odstavka 12., prvega odstavka 13., prvega odstavka 14., prvega in drugega odstavka 15. in 16. člena
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92,
60/95, 67/97 – odločba US, 66/2000 – UZ80 in 73/2003 odločba US) izdajam

ODLOK
o razpisu rednih volitev v državni zbor
I
Razpisujejo se redne volitve poslancev v državni zbor.
II
Redne volitve poslancev v državni zbor bodo v nedeljo,
dne 3. oktobra 2004.
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III
Za dan razpisa rednih volitev po tem odloku, s katerim
začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek,
26. julij 2004.
IV
Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna komisija.
Št. 006-00-1/04
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3332.

Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) in 12. člena
Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02)
izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o strokovnem izpitu za inšpektorja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa obseg in program strokovnega
izpita za inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo in
oblikovanje izpitnih komisij, postopek prijave in opravljanje
izpita, izpitni red, vodenje evidence o izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
(2) Ta pravilnik velja za inšpekcije, ki opravljajo inšpekcijski nadzor na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru
(Uradni list RS, št. 56/02), v skladu z omejitvami, določenimi
v 3. členu tega zakona.
2. člen
(obseg izpita)
(1) Izpit obsega določbe predpisov, ki določajo splošni
upravni postopek in posebne upravne postopke, inšpekcijski
nadzor ter drugih predpisov, ki jih uradna oseba neposredno
uporablja pri opravljanju inšpekcijskega nadzora na določenem upravnem področju.
(2) Z izpitom se ugotovi, ali je kandidat sposoben za
samostojno izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem
oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov.
3. člen
(program izpita)
(1) Program izpita obsega splošni in posebni del.
(2) Splošni del izpita obsega:
a) upravni postopek
b) inšpekcijski nadzor
c) postopek o prekrških
(3) Program splošnega dela je določen v prilogi, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(4) Posebni del izpita obsega določbe predpisov na
posameznem upravnem področju, kjer se izvaja inšpekcijski
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nadzor. Program in obseg posebnega dela izpita določi minister, pristojen za posamezno inšpekcijo.
(5) Minister, pristojen za upravo, usklajuje program
splošnega dela izpita glede na spremembe zakonov in podzakonskih aktov.
4. člen
(podrobnejša vsebina programa)
(1) Programi iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena so podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin
za izpit.
(2) Podrobnejše vsebine zajemajo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na izpit. Pravni viri in seznam literature za splošni del izpita so objavljeni na spletnih straneh
ministrstva, pristojnega za upravo.
5. člen
(pisni in ustni del izpita)
(1) Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Naloga za pisni del se nanaša na vsebino dela
inšpektorja, glede na področje, za katerega se je kandidat
prijavil. Pisna naloga je lahko sestava odločbe ali sklepa v
upravnem postopku, sestava predloga za uvedbo postopka
o prekršku, sestava odločbe o prekršku ali plačilnega naloga,
sestava zapisnika o izvedbi inšpekcijskega nadzora oziroma
drugega akta, ki se nanaša na opravljanje nalog in pooblastil
inšpektorja.
(3) Ustni del izpita obsega zagovor pisnega dela izpita
in znanje splošnega in posebnih upravnih postopkov ter
drugih predpisov, ki jih bo kandidat uporabljal za opravljanje
inšpekcijskega nadzora.
6. člen
(trajanje izpita)
Pisni del izpita traja največ štiri pedagoške ure, ustni pa
največ 45 minut.
II. SESTAVA IN OBLIKOVANJE IZPITNE KOMISIJE
7. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki šteje najmanj tri člane.
(2) V aktu o imenovanju izpraševalcev se določi, iz
katerih izpitnih področij lahko sprašujejo.
(3) Pogoji za imenovanje predsednika oziroma članov
izpitne komisije so:
1. univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
2. najmanj osem let delovnih izkušenj z določenega upravnega področja, na katerem se opravlja inšpekcijski
nadzor;
3. izpraševalec za področje upravnega postopka
in postopka o prekrških mora biti univerzitetni diplomirani
pravnik.
(4) Izpraševalce za splošni del izpita imenuje minister, pristojen za upravo. Izpraševalce za posebni del
izpita imenuje minister, pristojen za upravo, na predlog
ministrov, pristojnih za predpisovanje posameznih področij
posebnega dela izpita, iz vrst strokovnjakov za inšpekcijski nadzor, ki jih določi glavni inšpektor oziroma direktor
inšpekcije.
8. člen
(predsednik izpitne komisije)
Predsednik, ki je določen izmed članov izpitne komisije,
vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
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9. člen
(zapisnikar)
Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o poteku izpita imenuje
minister, pristojen za upravo, izmed uslužbencev, zaposlenih v ministrstvu, pristojnem za upravo. Imeti mora najmanj
srednjo strokovno izobrazbo.
10. člen
(določitev razporeda in sestave izpitne komisije ter
določitev zapisnikarja)
Ministrstvo, pristojno za upravo določi mesečne razporede, s katerimi določi predsednika in člane izpitne komisije
za posamezne kandidate, datum in kraj opravljanja izpita
ter zapisnikarja. V razporedu se za vsakega člana izpitne
komisije določi, za katerega kandidata pripravi pisno nalogo. Razpored se pošlje vsem članom izpitne komisije in
zapisnikarju.
11. člen
(dolžnosti članov izpitne komisije)
(1) Izpraševalci in zapisnikar morajo vestno opravljati
dolžnosti v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so določeni z mesečnim razporedom.
(2) Izpraševalec je dolžan dostaviti nalogo za pisni
del izpita organizacijski enoti ministrstva za upravo, ki je
pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, najmanj tri dni
pred dnevom izvedbe pisnega dela izpita.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora takoj,
ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogla opraviti svoje
dolžnosti v izpitni komisiji, v katero je določena z razporedom, obvestiti uslužbenca, ki je pristojen za organizacijo
izpitov.
(4) Minister, pristojen za upravo, razreši osebo iz prvega odstavka tega člena, če ta večkrat krši obveznosti,
določene s tem pravilnikom, ter o tem obvesti predstojnika
organa oziroma organizacije, kjer je oseba zaposlena.
III. PRIJAVA IN POSTOPEK OPRAVLJANJA IZPITA
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15. člen
(opravljanje pisnega dela izpita)
(1) Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorstvom
uslužbenca ministrstva, pristojnega za upravo.
(2) Pred začetkom pisnega dela izpita uslužbenec
organizacijske enote ministrstva, pristojnega za upravo, ki
je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, na podlagi dokumenta s fotografijo ugotovi istovetnost kandidata.
(3) Uslužbenec iz prejšnjega odstavka zagotovi, da kandidati opravljajo pisni del izpita samostojno. Kandidata, ki ne
opravlja pisnega dela izpita v skladu z navodili, uslužbenec
opozori. Če kandidat večkrat krši navodila, uslužbenec to
zapiše v zapisnik o opravljanju izpita.
16. člen
(ocena pisnega dela)
(1) Pisni del izpita oceni izpitna komisija na obrazložen
predlog člana komisije, ki je predlagal in pregledal pisno nalogo, z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
17. člen
(ustni del izpita)
(1) Kandidat, ki je uspešno opravil pisni del izpita,
opravlja praviloma naslednji dan še ustni del izpita pred izpitno komisijo.
(2) Vsak član izpitne komisije sprašuje kandidata s
svojega izpitnega področja.
(2) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu pri
ustnem delu izpita, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje s področij, določenih v
drugem in četrtem odstavku 3. člena tega pravilnika.
18. člen
(začetek izpitnega postopka)
(1) Predsednik izpitne komisije pred začetkom opravljanja ustnega dela izpita ugotovi prisotnost članov komisije
in zapisnikarja.
(2) Predsednik izpitne komisije prične izpit tako, da ugotovi istovetnost kandidata in pojasni potek izpita.

12. člen
(organizacija izpita)
Ministrstvo, pristojno za upravo, skrbi za:
1. nemoten potek izpita v skladu s predpisi,
2. uporabo enotnih kriterijev ocenjevanja na izpitih,
3. spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij,
4. zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih
komisij,
5. opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega dela za izpitne komisije.

19. člen
(izpitni red)
(1) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilen in nemoten potek izpita.
(2) Kandidata, ki se pri opravljanju izpita ne ravna po
navodilih predsednika izpitne komisije, predsednik komisije
opomni.
(3) Če kandidat opomina ne upošteva, izpitna komisija
odloči, ali sme kandidat nadaljevati izpit. Če komisija odloči,
da kandidat ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da izpita ni
opravil.

13. člen
(prijava in postopek s prijavo)
(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat
zaposlen, vloži prijavo za opravljanje izpita pri ministrstvu,
pristojnem za upravo.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, petnajst dni pred
dnevom opravljanja izpita obvesti kandidata o času in kraju
opravljanja izpita ter o sestavi izpitne komisije. Istočasno
obvestilo pošlje v elektronski obliki tudi organu, v katerem
je kandidat zaposlen.

20. člen
(ocena uspeha kandidata)
(1) Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno
»uspešno« ali »neuspešno«. Izpit uspešno opravi kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega in ustnega dela
izpita.
(2) Kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega dela,
neuspešno pa je ocenjen iz ustnega dela, mora ponavljati
celoten izpit.

14. člen
(ugotavljanje pogojev za pristop k strokovnemu izpitu za
inšpektorja)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita.

21. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije,
lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o opravljanju
izpita.
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(2) V primeru ugovora kandidat opravlja izpit najkasneje
v treh dneh pred drugo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz
predsednika prejšnje izpitne komisije ter dveh novih izpraševalcev. Predsednika nove komisije se določi izmed novih
izpraševalcev.
22. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo. Na potrdilu se vpiše za katero področje je kandidat opravil strokovni
izpit za inšpektorja. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu takoj, ko je opravil izpit,
ali najkasneje v osmih dneh.
23. člen
(odstop)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k
opravljanju izpita ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit,
se šteje, da izpita ni opravil.
(2) O opravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči vodja organizacijske enote, ki je pristojna za organizacijo
strokovnih izpitov, na podlagi pisne obrazložitve odgovorne
osebe organa, ki je kandidata prijavil k izpitu. Organ mora
posredovati pisno obrazložitev v roku sedmih dni od dneva
določenega za opravljanje izpita.
(3) Če vodja organizacijske enote, ki je pristojna za
organizacijo strokovnih izpitov, odloči, da so razlogi opravičeni, se kandidatu omogoči opravljanje izpita takoj, ko je po
razporedu to mogoče.
24. člen
(javnost izpita)
Izpit je javen.
IV. EVIDENCA O IZPITIH
25. člen
(zapisnik)
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik.
Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik, člani komisije in zapisnikar.
26. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi zbirko dokumentov, ki za vsakega kandidata vsebuje prijavo k izpitu, potrdilo
o izobrazbi kandidata, obvestilo o dnevu opravljanja izpita,
zapisnik o poteku izpita in kopijo potrdila o izpitu.
27. člen
(evidenca izpitov)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi evidenco izpitov.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. zaporedno številko,
2. priimek in ime kandidata,
3. datum in kraj rojstva,
4. številko zbirke dokumentov o kandidatu,
5. stopnjo in vrsto kandidatove izobrazbe,
6. datum opravljanja izpita,
7. področje posebnega dela izpita in
8. uspeh na izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno,
zbirka dokumentov o kandidatu pa dve leti od dneva opravljanja izpita.
(4) Podatki iz evidence strokovnih izpitov za inšpektorja
se povezujejo s centralno kadrovsko evidenco.
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28. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarjem, pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi
z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za
upravo.
(2) Stroške iz prejšnjega odstavka plača kandidatov
delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(3) Sredstva prvega ponovnega opravljanja izpita se
zagotovijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(4) Stroške drugega in nadaljnjih ponavljanj v celoti krije
kandidat.
VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(priznavanje dela izpita)
(1) Šteje se, da izpolnjuje pogoje glede posameznih
delov izpita iz tega pravilnika kandidat, ki je pred uveljavitvijo tega pravilnika opravil preizkus znanja ali strokovni izpit v
skladu z drugimi predpisi, če so bile v programu opravljenega
preizkusa znanja ali strokovnega izpita vključene vsebine,
določene v programu izpita iz tega pravilnika. Dokazilo o
opravljenem preizkusu znanja ali strokovnem izpitu v skladu
z drugimi predpisi se priloži prijavi za opravljanje izpita po
tem pravilniku.
(2) Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega
postopka za enako stopnjo izobrazbe kot se zahteva po predpisih za inšpektorja, ne opravlja dela izpita po tem pravilniku,
ki se nanaša na upravni postopek.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje posebno strokovno komisijo, ki ugotavlja izpolnjevanje pogojev
po tem členu.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati v
delu, ki se nanaša na opravljanje splošnega dela strokovnega izpita za inšpektorja, naslednji pravilniki:
1. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita in preizkusa
strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo (Uradni list RS,
št. 13/95)
2. Pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov za inšpektorje v Ministrstvu za kulturo (Uradni list RS, št. 95/02)
3. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita in o preizkusu znanja inšpektorja za varstvo osebnih podatkov (Uradni
list RS, št. 101/01)
4. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za zdravstvenega inšpektorja (Uradni list RS, št. 54/00, 100/03)
5. Pravilnik o programu posebnega dela izpita za zdravstvenega inšpektorja (Uradni list RS, št. 73/03)
6. Pravilnik o vsebini strokovnega izpita in o preizkusu
strokovne usposobljenosti inšpektorjev za nadzor nad izdelki
iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 109/00)
7. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS, št. 9/96).
31. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2004.
EVA 2004-1711-0070
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
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PROGRAM SPLOŠNEGA DELA
STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJA
I. SPLOŠNI DEL IZPITA
UPRAVNI POSTOPEK
Za določitev vsebin splošnega dela izpita, ki se nanaša na izvajanje določb splošnega upravnega postopka, se
uporablja Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni
za vodenje in odločanje v postopku in o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00) in program
strokovnega izpita iz upravnega postopka za kandidate z
višjo in visoko ter univerzitetno izobrazbo, ki je priloga Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka
(Uradni list RS, št. 63/03).
INŠPEKCIJSKI NADZOR
1. načela inšpekcijskega nadzora
2. pogoji za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora
3. omejitev opravljanja dejavnosti
4. varovanje poslovne in druge tajnosti ter tajnosti vira
5. posebne odgovornosti inšpektorjev
6. pooblastila inšpektorja
7. opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora
8. vstop v prostore, objekte in k napravam zavezanca
9. vstop v poslovne in druge prostore, ki ne pripadajo
zavezancu
10. pregled stanovanjskih prostorov zavezanca
11. stranke v postopku inšpekcijskega nadzora
12. pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v postopku
13. opravljanje strokovnih del v inšpekcijskih zadevah
14. ustavitev inšpekcijskega postopka
15. stroški inšpekcijskega postopka, ukrepi inšpektorja
16. preventivni ukrepi inšpektorja
17. posebni ukrepi inšpektorja
18. ukrepi za zavarovanje pravic drugih oseb
19. ukrepi, povezani s prepovedjo opravljanja dejavnosti
20. kazenske določbe
POSTOPEK O PREKRŠKIH
Za določitev vsebin splošnega dela izpita, ki se nanaša
na izvajanje določb postopka o prekrških, se uporablja program strokovnega usposabljanja za izvajanje pooblastil po
zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
Dne 8. 5. 2004 je začela veljati Uredba o vrsti izobrazbe,
strokovnem usposabljanju in preizku znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 42/04).

3333.

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v
osnovni šoli

Na podlagi 59. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) minister za šolstvo,
znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se podrobneje opredeljujejo z zakonom določene pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli,
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način uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti, nagrajevanje, izrekanje vzgojnih ukrepov ter pravice in dolžnosti
strokovnih delavcev in ravnatelja šole pri uresničevanju določb tega pravilnika.
2. člen
(pravice učencev)
Pravice učenca v osnovni šoli so:
– da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne
dejavnosti,
– da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
– da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno
okolje,
– da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem
univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih
kultur,
– da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne
glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
– da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov
v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
– da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo
osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo
in pravico do zasebnosti,
– da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet,
– da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter
razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti,
– da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo
sodobnemu razvoju znanosti in strok,
– da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno
povratno informacijo,
– da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
– da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in
prireditev šole,
– da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz
življenja in dela šole,
– da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev,
skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta,
– da sodeluje pri ocenjevanju,
– da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.
3. člen
(dolžnosti učencev)
Dolžnosti učenca so:
– da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole
in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in
spola,
– da izpolni osnovnošolsko obveznost,
– da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
– da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
– da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri
delu,
– da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost
ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete
drugih učencev in delavcev šole,
– da spoštuje pravila hišnega reda,
– da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole
ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno
ne poškoduje,
– da se spoštljivo vede do drugih,
– da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
– da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.
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II. UVELJAVLJANJE PRAVIC IN IZPOLNJEVANJE
DOLŽNOSTI UČENCA
1. Organiziranost učencev v osnovni šoli
4. člen
(oddelčna skupnost)
V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti
učencev enega oddelka.
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne.
5. člen
(naloge oddelčne skupnosti)
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela
svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za
boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:
– obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo
medsebojno pomoč pri učenju,
– organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah,
– obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja
ter preventivnega delovanja,
– dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in
interesnih dejavnosti,
– predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene,
– sodelujejo pri ocenjevanju,
– oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade
učencem v oddelčni skupnosti,
– organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s
sprejetim hišnim redom in dogovorjenim letnim načrtom
dežurstev,
– organizirajo različne akcije in prireditve,
– opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.
6. člen
(skupnost učencev šole)
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne
skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost
učencev šole.
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.
Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:
– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v
zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij,
interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih
organizira šola,
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev
ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve
pravic učencev,
– organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju
šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije,
solidarnostne akcije ipd.),
– predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled,
čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja
učencem,
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo
učenci.
Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje
ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko
predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti.
Pred imenovanjem mentorja si mora ravnatelj pridobiti
mnenje skupnosti učencev šole.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(šolski parlament)
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev
šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev
šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa biti manjše od 9.
Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, lahko pa tudi mentor
skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj
oziroma mentor dolžan sklicati šolski parlament.
8. člen
(predlogi, mnenja in pobude učencev)
Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno
obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti
oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.
2. Podaljšanje statusa učenca
9. člen
(podaljšanje statusa učenca)
Učenec, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost in ni
uspešno končal osnovne šole, jo lahko obiskuje še dve leti
in tako obdrži status učenca.
Ravnatelj zagotovi, da so učenec in njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu: starši) posebej
seznanjeni s pravico iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(prepoved obiskovanja osnovne šole)
Učencu, ki ima podaljšan status učenca, lahko ravnatelj
na predlog učiteljskega zbora v skladu s 55. členom zakona o
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04)
prepove obiskovati osnovno šolo.
3. Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti
11. člen
(obiskovanje pouka)
Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa.
12. člen
(opravičevanje odsotnosti)
Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku
učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka, razen v primeru,
določenem v 13. členu tega pravilnika.
Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku
niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca
obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.
Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v
pisni obliki.
Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo.
Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila,
šteje izostanke za neopravičene in ukrepa v skladu s tem
pravilnikom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka razrednik
upošteva opravičilo, ki ga učenec ali starši iz opravičenih
razlogov predložijo po izteku roka.
Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih
dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o
opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda
zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen s
štampiljko izvajalca zdravstvene dejavnosti in štampiljko ter
podpisom zdravnika.
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Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti
o tem starše oziroma zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. Če
ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa
v skladu s tem pravilnikom.
Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.
13. člen
(napovedana odsotnost)
Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok
izostanka, če njegov izostanek razredniku vnaprej napovejo.
Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni
v letu.
Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev
iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.
Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi
dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to uro oziroma dejavnost, in o
tem obvesti razrednika.
14. člen
(vodenje odsotnosti)
Vse izostanke učencev pri pouku in dejavnostih iz obveznega programa vodi razrednik v dnevniku dela za posamezni
oddelek.
Sprotne izostanke vpisuje učitelj, ki vodi posamezno uro,
najavljene odsotnosti pa vpisuje v dnevnik dela razrednik.
O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in
drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo
v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti
so opravičene.
Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali
srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti
razrednika najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na
srečanje ali tekmovanje.
15. člen
(oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov)
Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov
oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih
dejavnostih osnovne šole.
Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in
navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti
učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge
dejavnosti šole. V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas
trajanja oprostitve.
Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo
njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z
navodili zdravstvene službe. Če učenec zaradi zdravstvenih
razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj
organizira nadomestno dejavnost.
16. člen
(neopravičeni izostanki)
Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa.
Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le
pri urah pouka posameznih predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma.
Izostanke učenca pri razširjenem programu se evidentira. Razrednik o izostankih obvesti starše.
17. člen
(izjema)
Ne glede na določbe tega pravilnika se lahko v izjemnih
primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju
z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek
učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oce-
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ni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje
pomoč oziroma svetovanje.
4. Pohvale, priznanja in nagrade
18. člen
(predlog)
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.
Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam
učencev predlagajo:
– oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole,
– razrednik,
– drugi strokovni delavci šole,
– mentorji dejavnosti,
– ravnatelj,
– starši.
19. člen
(pohvale)
Pohvale so lahko ustne ali pisne.
Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so ustno
pohvaljeni.
Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.
Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni
skupnosti ali za individualno napredovanje učenca.
Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri
interesnih ali drugih dejavnostih.
Pisne pohvale se podeljujejo za:
– prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole,
– bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s
preteklim šolskim letom,
– doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in
srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja,
– posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni
skupnosti učencev ali skupnosti učencev šole,
– nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
– aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih
dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo šole.
Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev.
Skupinske pisne pohvale podeljuje ravnatelj šole.
20. člen
(priznanja)
Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za
delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali
znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.
Priznanja se izrekajo za:
– večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov
pri šolskem delu,
– doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje celotne države,
– večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih,
– večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.
21. člen
(nagrade)
Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni.
Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnatelj v
sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so
nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja
pri pouku ali drugih dejavnostih šole.
Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj ob zaključku
šolskega leta na slavnosten način.
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5. Zdravstveno varstvo
22. člen
(zdravstveno varstvo)
Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu
s posebnimi predpisi.
Osnovna šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi
pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi
razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času
šolanja in cepljenj.
Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju, razrednik o tem obvesti
starše učenca.
23. člen
(obveščanje staršev)
Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava
zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem
programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihova
pisna soglasja.
24. člen
(preventivna dejavnost šole)
Šola mora delovati preventivno in osveščati učence o
škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola osvešča
učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja
ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe
ter nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.
6. Varnost učencev
25. člen
(naloge šole)
Osnovna šola mora poskrbeti za varnost učencev. S
tem namenom:
– izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje
varnosti učencev in preprečevanje nasilja,
– oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
– na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. zagotovi
ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov,
– zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v
skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo
varno izvajanje dejavnosti,
– zagotovi učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo
pri urejanju šole in šolske okolice.
26. člen
(posebej oblikovane skupine učencev)
Ne glede na določbo druge alinee 25. člena tega pravilnika šola lahko občasno organizira vzgojno-izobraževalno
delo v posebej oblikovanih skupinah učencev z namenom, da
se učencem zagotovi varnost oziroma nemoten pouk.
27. člen
(hišni red)
Šola določi hišni red, s katerim uredi vprašanja, pomembna za življenje na šoli, in sicer predvsem:
– nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih
dejavnosti, ki jih organizira šola,
– hranjenje garderobe,
– dežurstvo strokovnih delavcev in učencev,
– varovanje in nadzor vstopanja v šolo in
– način informiranja učencev in staršev.
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Šola s hišnim redom določi območje (prostori šole in
šolske površine), ki sodi v šolski prostor.
28. člen
(dolžnosti šole)
Šola mora varovati učence pred nadlegovanjem,
trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k
dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih namerno
poniževali drugi učenci, delavci šole in druge osebe, ki
vstopajo v šolski prostor.
29. člen
(prepovedi)
Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev oziroma prihod ter prisotnost pod vplivom
alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev v času
pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah
vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v
letnem delovnem načrtu šole, je prepovedano.
Če delavec šole opazi, da učenec kadi, v šolo prinaša, poseduje ali uživa alkohol, drogo ter druga psihoaktivna sredstva oziroma je pod vplivom alkohola, droge ter
drugih psihoaktivnih sredstev, o tem obvesti razrednika ali
svetovalno službo, ki ustrezno ukrepa.
III. KRŠITVE TER IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV

tev.

30. člen
(kršitve in hujše kršitve)
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, stori krši-

Hujše kršitve v skladu s tem pravilnikom so:
– ponavljajoče istovrstne kršitve iz prvega odstavka
tega člena, za katere so že bili izrečeni vzgojni ukrepi,
– občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma
strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur,
– uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih
površinah šole ali na šolskih ekskurzijah,
– izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,
– namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev
ali obiskovalcev šole,
– kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali
obiskovalcev šole,
– popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,
– uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje
podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki
jih izdaja šola,
– grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca
šole ali drugo osebo,
– fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali
drugo osebo,
– ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev
šole,
– kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje,
prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju
v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene
v letnem delovnem načrtu šole,
– prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola,
drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih
dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem
načrtu šole,
– spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole.
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31. člen
(izrekanje vzgojnih ukrepov)
Učencu se zaradi storjenih kršitev lahko izrečejo vzgojni
ukrepi, določeni s tem pravilnikom.
Za hujše kršitve, določene v drugem odstavku 30. člena
tega pravilnika, se izreče vzgojni ukrep, razen če razrednik oceni, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.
Pri izbiri določenega vzgojnega ukrepa za kršitve, ki niso
opredeljene kot hujše kršitve, morajo razrednik, ravnatelj in učiteljski zbor upoštevati postopnost uporabe posameznih vzgojnih
ukrepov, določenih s tem pravilnikom.
V primeru izrekanja vzgojnih ukrepov za hujše kršitve, določene v drugem odstavku 30. člena tega pravilnika, razen za
kršitve iz prve alinee, načelo postopnosti ne velja.
32. člen
(predlog za začetek postopka)
Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko
razredniku poda vsak delavec šole, starši ali učenec.
Razrednik razišče okoliščine domnevne kršitve, zbere
dodatne informacije od morebitnih očividcev in se pogovori z
učencem, tako da lahko le-ta pojasni vse o domnevni kršitvi.
Če je na podlagi okoliščin mogoče sklepati, da bo po zaključku obravnave kršitve uporabljen eden od vzgojnih ukrepov
od tretje do šeste alinee 34. člena tega pravilnika, mora razrednik o kršitvi takoj obvestiti starše in jih pozvati, da prisostvujejo
pogovoru z učencem. Če starši ne morejo prisostvovati pogovoru ali odklonijo sodelovanje, pri pogovoru sodeluje strokovni
delavec šole, ki ga izbere učenec. Če učenec strokovnega
delavca ne izbere, ga določi ravnatelj šole.
Če je pri kršitvi udeleženih več učencev, so pri skupnem
pogovoru s kršitelji prisotni starši le, če je mogoče zagotoviti
prisotnost staršev vseh učencev oziroma strokovnih delavcev
v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.
33. člen
(izbira vzgojnega ukrepa)
Razrednik mora pred izbiro vzgojnega ukrepa zanesljivo
ugotoviti, da je kršitev mogoče pripisati določenemu učencu ali
skupini učencev.
Pri izbiri določenega vzgojnega ukrepa mora razrednik
upoštevati:
– predvidene pedagoške posledice ukrepanja,
– zmožnost presoje posledic lastnih dejanj glede na učenčevo starost,
– nagibe oziroma motive za dejanje,
– okolje, v katerem učenec živi,
– škodljivost dejanja,
– ponavljanje kršitve.
34. člen
(vzgojni ukrepi)
Glede na ugotovitve v postopku obravnave kršitve ter ob
upoštevanju okoliščin iz prejšnjega člena se razrednik lahko
odloči, da:
– učenca pokliče na pogovor in mu izreče ustni opomin,
– učenca pokliče na pogovor in mu izreče pisni opomin,
– učenca pokliče na pogovor in mu izreče strogi opomin
razrednika,
– predlaga, da se učencu izreče opomin oddelčnega
učiteljskega zbora; če je predlog sprejet, razrednik pozove
učenca in starše na pogovor, jim izroči opomin in jih opozori,
da lahko nadaljnje kršitve privedejo do premestitve učenca v
drug oddelek,
– predlaga, da se učencu izreče opomin ravnatelja, učiteljskemu zboru pa lahko predlaga, da odloči o premestitvi učenca
v drug oddelek; če ravnatelj učencu izreče opomin, pozove
učenca in starše na pogovor in jim ga izroči. Če je učiteljski
zbor sprejel odločitev o premestitvi učenca v drug oddelek, jih
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obvesti tudi o tem, ter jih opozori, da bo lahko v primeru nadaljnjih kršitev šola začela s postopkom prešolanja učenca,
– predlaga, da se učencu izreče opomin učiteljskega
zbora; če mu ga le-ta izreče, ravnatelj pozove učenca in starše
na pogovor ter jim ga izroči.
Ob predlogu za izrek opomina učiteljskega zbora ali po
izreku tega vzgojnega ukrepa lahko razrednik predlaga, da
učiteljski zbor sprejme tudi odločitev o začetku postopka za
prešolanje učenca.
Prešolanje učenca se izvede v skladu z določili 54. člena
zakona o osnovni šoli.
Telesne in denarne kazni niso dovoljene.
35. člen
(pridobitev mnenja)
Preden učiteljski zbor sklepa o premestitvi učenca v drug
oddelek oziroma o začetku postopka za prešolanje učenca, si
ravnatelj šole pridobi:
– pisno mnenje razrednika in
– pisno mnenje šolske svetovalne službe.
36. člen
(zadržanje vzgojnega ukrepa)
Premestitev učenca v drug oddelek ali začetek postopka
za prešolanje učenca lahko učiteljski zbor za določen čas
zadrži.
Ravnatelj lahko zaradi kršitve postopka ali drugih utemeljenih razlogov zadrži uporabo kateregakoli vzgojnega
ukrepa.
37. člen
(vodenje zapisov)
Razrednik in ravnatelj vodita o svojih dejanjih v postopku
obravnavanja kršitve (pogovori z učencem, pogovori s starši,
telefonski pogovori, pisna obvestila staršem itd.) pisne zapise.
38. člen
(obvestilo o vzgojnem ukrepu)
Vsak izrečen vzgojni ukrep se vpiše v obvestilo o vzgojnem ukrepu, ki obsega vrsto ukrepa, obrazložitev in pravni
pouk. Obvestilo o vzgojnem ukrepu se osebno vroči staršem,
ki s podpisom potrdijo njegov prejem. Če pri pogovorih ob izrekanju oziroma izročitvi vzgojnega ukrepa ni predvidena prisotnost staršev ali pa se starši ne odzovejo pisnemu vabilu na
pogovor, razrednik oziroma ravnatelj pošlje staršem obvestilo
o vzgojnem ukrepu s priporočeno poštno pošiljko.
Drugi izvod obvestila o vzgojnem ukrepu se vloži v mapo
vzgojnih ukrepov.
Razrednik o vzgojnem ukrepu in utemeljitvah zanj obvesti tudi oddelčno skupnost učencev.
39. člen
(ugovor zoper vzgojni ukrep)
Zoper vzgojni ukrep lahko starši v osmih dneh od dneva,
ko jim je bilo vročeno obvestilo o vzgojnem ukrepu, predložijo
ravnatelju šole obrazložen ugovor.
Ravnatelj mora najpozneje v treh dneh po prejemu
ugovora imenovati tričlansko komisijo, ki odloča o ugovoru.
Med člani komisije mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen v šoli.
Komisija takoj preveri ustreznost vzgojnega ukrepa.
Odločitev komisije je dokončna.
40. člen
(izbris vzgojnih ukrepov)
Vzgojne ukrepe iz 34. člena tega pravilnika je mogoče
pod pogoji iz tega člena izbrisati.
Razrednik izbriše vzgojni ukrep, ki je v njegovi pristojnosti, ko ugotovi, da je bil namen vzgojnega ukrepa dosežen.
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Razrednik predlaga izbris vzgojnega ukrepa oddelčnemu učiteljskemu zboru oziroma ravnatelju šole, kadar meni,
da je bil namen vzgojnega ukrepa, ki je v njuni pristojnosti,
dosežen. Če oddelčni učiteljski zbor oziroma ravnatelj šole
sprejme odločitev o izbrisu vzgojnega ukrepa, se opravi izbris.
Vzgojni ukrep, ki ni bil izbrisan v skladu z drugim in
tretjim odstavkom tega člena, se izbriše po enem letu od
njegovega izreka.
Izbris vzgojnega ukrepa se opravi tako, da se obvestilo o vzgojnem ukrepu izvzame iz mape vzgojnih ukrepov
učenca in se uniči. Ko se vzgojni ukrep izbriše, se šteje, da
ni bil izrečen.
IV. VARSTVO PRAVIC UČENCA
41. člen
(varstvo pravic učenca)
Če učenec meni, da so bile njegove pravice iz 2. člena
tega pravilnika kršene, lahko na to sam ali njegovi starši
glede na vrsto in stopnjo kršitve pisno opozori razrednika,
šolsko svetovalno službo, ravnatelja, ali svet šole. Učenec
oziroma starši imajo pravico, da najkasneje v 30 dneh od
vložitve opozorila dobijo odgovor. Če učenec ali starši v 30
dneh ne dobijo odgovora, oziroma če z njim niso zadovoljni,
lahko dajo pobudo za inšpekcijski pregled.
V. ODRASLI
42. člen
(odrasli)
Pravice in dolžnosti udeležencev osnovnošolskega
izobraževanja šole za odrasle se določijo v pogodbi o izobraževanju.
VI. UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Uradni list Republike Slovenije
3334.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 15/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu Ekonomski tehnik
(poklicni tečaj)
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 67. seji, 20. junija 2003, je minister za šolstvo,
znanost in šport sprejel program srednjega strokovnega
izobraževanja Ekonomski tehnik za pridobitev naziva
srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik / ekonomska tehnica.
Izobraževalni program iz prvega odstavka tega člena
nadomešča izobraževalni program ekonomski tehnik, ki je
bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih (poklicnih
tečajih) za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (Uradni
list RS, št. 45/97).
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/2005.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-32/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0047

43. člen
(učenci s posebnimi potrebami)
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za učence s posebnimi potrebami, če z vzgojnim oziroma izobraževalnim
programom ni drugače določeno.
VII. KONČNI DOLOČBI
44. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni
list RS, št. 31/96 in 15/98), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
45. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. 9. 2004.
Št. 011-03-52/2004
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
EVA 2004-3311-0086
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

Pravilnik o izobraževalnem programu
Ekonomski tehnik (poklicni tečaj)

Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3335.

Pravilnik o prilagojenem programu nižjega
poklicnega izobraževanja Pomožni
administrator za gibalno ovirane dijake

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o prilagojenem programu nižjega poklicnega
izobraževanja Pomožni administrator za gibalno
ovirane dijake
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetega na 64. seji,
22. januarja 2004, je minister za šolstvo, znanost in šport
sprejel prilagojeni izobraževalni program nižjega poklicnega
izobraževanja za gibalno ovirane dijake Pomožni administrator za pridobitev naziva nižje poklicne izobrazbe pomožni administrator / pomožna administratorka.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

75 / 13. 7. 2004 /

Stran

9035

2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/2005.

2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.

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

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

Št. 011-03-14/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-311-0028

Št. 011-03-35/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0050
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3337.
3336.

Pravilnik o izobraževalnem programu
Maturitetni tečaj za izvajanje na narodno
mešanem območju

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj za
izvajanje na narodno mešanem območju
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetega na 63. seji,
18. decembra 2003, je minister za šolstvo, znanost in šport
sprejel izobraževalni program Maturiteni tečaj za izvajanje na
narodno mešanem območju.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka se izvaja
dvojezično, in sicer v slovenskem in madžarskem učnem
jeziku.

Pravilnik o podaljšanju veljavnosti
izobraževalnih programov za pridobitev
srednje poklicne in srednje strokovne
izobrazbe v šolskem letu 2004/2005

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih
programov za pridobitev srednje poklicne in
srednje strokovne izobrazbe v šolskem letu
2004/2005
1. člen
Na podlagi predlogov Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetih na
71. seji dne 12. decembra 2003, je minister za šolstvo, znanost in šport podaljšal veljavnost izobraževalnih programov
za pridobitev srednje poklicne izobrazbe in srednje strokovne
izobrazbe za kandidate, ki se bodo vpisali v začetni letnik v
šolskem letu 2004/2005, in sicer za:

a) IZOBRAŽEVALNE PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA:
Izobraževalni program

Poklic (naziv poklicne/strokovne izobrazbe)

Trgovec
(izobraževalni program je prilagojen tudi za narodno mešano območje v sloven- prodajalec
ski Istri; izobraževanje poteka v slovenskem učnem jeziku)
Mizar in tapetnik

mizar

Frizer
frizer
(izobraževalni program je prilagojen tudi za narodno mešano območje v slovenski Istri; izobraževanje poteka v slovenskem učnem jeziku)
Gostinska dela
kuhar
(izobraževalni program je prilagojen tudi za narodno mešano območje v sloven- natakar
ski Istri; izobraževanje poteka v slovenskem učnem jeziku; izobraževalni program kuhar-natakar
za kuharja je prilagojen tudi za dijake z motnjami vedenja in osebnosti)
Grafičar
(izobraževalni program je prilagojen tudi za gluhe in naglušne)

grafičar
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Predelovalec kovin

preoblikovalec kovin

Voznik
(samo za izobraževanje odraslih; za vozila nad 3,5 tone)

voznik

Živilec

pek
slaščičar-konditor

b) IZOBRAŽEVALNA PROGRAMA SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
Metalurški tehnik

metalurški tehnik

Oblikovanje

grafični oblikovalec
modni oblikovalec
industrijski oblikovalec

c) IZOBRAŽEVALNI PROGRAM POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA
Usnjarsko predelovalni tehnik

usnjarsko-galanterijski tehnik
usnjarsko-krznarski
konfekcijski tehnik

2. člen
Splošne dele in predmetnike izobraževalnih programov iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem
mediju.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-13/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0027
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3338.

Izobraževalni program iz prvega odstavka tega člena
se izvaja v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem
območju slovenske Istre.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/2005.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-33/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0048
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

Pravilnik o izobraževalnem programu
Ekonomski tehnik za izvajanje na narodno
mešanem območju (poklicni tečaj)

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu Ekonomski tehnik
za izvajanje na narodno mešanem območju
(poklicni tečaj)
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetega na 64. seji,
22. januarja 2004, je minister za šolstvo, znanost in šport
sprejel program srednjega strokovnega izobraževanja Ekonomski tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik / ekonomska tehnica za izvajanje
na narodno mešanem območju (poklicni tečaj).

3339.

Pravilnik o izobraževalnem programu Prometni
tehnik (poklicni tečaj)

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu Prometni tehnik
(poklicni tečaj)
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
67. seji, 20. junija 2003, je minister za šolstvo, znanost in
šport sprejel program srednjega strokovnega izobraževanja
Prometni tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe Prometni tehnik / prometna tehnica.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-34/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0049
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3340.

Pravilnik o izobraževalnem programu
poklicno-tehniškega izobraževanja Gradbeni
tehnik

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega
izobraževanja Gradbeni tehnik
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
70. seji, 21. novembra 2003, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega strokovnega izobraževanja Gradbeni tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne
izobrazbe Gradbeni tehnik / Gradbena tehnica.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-31/2004
Ljubljana, dne 11. junija aprila 2004.
EVA 2004-3311-0046
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3341.

Št.

75 / 13. 7. 2004 /

Stran

9037

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega
izobraževanja Grafični tehnik
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
62. seji, 17. decembra 2002, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega strokovnega izobraževanja Grafični tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne
izobrazbe Grafični tehnik / Grafična tehnica.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-28/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0043
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3342.

Pravilnik o programu poklicno-tehniškega
izobraževanja Kmetijsko-podjetniški tehnik

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o programu poklicno-tehniškega izobraževanja
Kmetijsko-podjetniški tehnik
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
71. seji, 12. decembra 2003, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega strokovnega izobraževanja Kmetijsko-podjetniški tehnik za pridobitev naziva
srednje strokovne izobrazbe Kmetijsko-podjetniški tehnik
/ Kmetijsko-podjetniška tehnica.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o izobraževalnem programu
poklicno-tehniškega izobraževanja Grafični
tehnik

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

Št. 011-03-30/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0045
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

Stran

9038 /
3343.

Št.

75 / 13. 7. 2004

Pravilnik o izobraževalnem programu
poklicno-tehniškega izobraževanja Medijski
tehnik

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-29/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0044
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega
izobraževanja Medijski tehnik
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
71. seji, 12. decembra 2003, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega strokovnega izobraževanja Medijski tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne
izobrazbe Medijski tehnik / tehnica.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-27/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0042
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3344.

Pravilnik o izobraževalnem programu
poklicno-tehniškega izobraževanja Prometni
tehnik

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega
izobraževanja Prometni tehnik

3345.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Administrator za
izvajanje za narodno mešanem območju
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
54. seji, 19. decembra 2002, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja
Administrator za pridobitev naziva poklicne izobrazbe administrator / administratorka.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka se izvaja
v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju
slovenske Istre.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma v elektronskih medijih in se začne postopoma izvajati od
šolskega leta 2003/04.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-26/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0041

1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
67. seji, 20. junija 2003, je minister za šolstvo, znanost in
šport sprejel program srednjega strokovnega izobraževanja
Prometni tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe Prometni tehnik / prometna tehnica.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja
Administrator za izvajanje za narodno
mešanem območju

Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3346.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja Črkoslikar

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03

Uradni list Republike Slovenije
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Črkoslikar
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
72. seji, 13. februarja 2004, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja
Črkoslikar za pridobitev naziva poklicne izobrazbe Črkoslikar / črkoslikarka.
Izobraževalni program iz prvega odstavka tega člena
nadomešča izobraževalni program Črkoslikar, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija izobraževanja)
(Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-21/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0036
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3347.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja Dimnikar

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Dimnikar
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
72. seji, 13. februarja 2004, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja
Dimnikar za pridobitev naziva poklicne izobrazbe Dimnikar
/ dimnikarka.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.

Št.

75 / 13. 7. 2004 /

Stran

9039

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-23/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0038
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3348.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja Elektrikar
energetik za izvajanje na narodno mešanem
območju

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Elektrikar energetik za
izvajanje na narodno mešanem območju
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
63. seji, 18. decembra 2003, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja
Elektrikar energetik za pridobitev naziva poklicne izobrazbe
elektrikar / elektrikarka energetike.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka se izvaja
dvojezično, in sicer v slovenskem in madžarskem učnem
jeziku.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-25/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0040
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3349.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja Izvajalec
suhomontažne gradnje

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

Stran

9040 /

Št.

75 / 13. 7. 2004

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Izvajalec
suhomontažne gradnje
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
72. seji, 13. februarja 2004, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja Izvajalec suhomontažne gradnje za pridobitev naziva
poklicne izobrazbe izvajalec / izvajalka suhomontažne
gradnje.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-24/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0039
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3350.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja
Kamnosek

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Kamnosek
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
72. seji, 13. februarja 2004, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja
Kamnosek za pridobitev naziva poklicne izobrazbe Kamnosek / kamnosekinja.
Izobraževalni program iz prvega odstavka tega člena
nadomešča izobraževalni program Kamnosek, ki je bil sprejel z Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija izobraževanja)
(Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-18/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0033
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3351.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja
Pečar-keramik

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Pečar-keramik
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
72. seji, 13. februarja 2004, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja
Pečar-keramik za pridobitev naziva poklicne izobrazbe pečar-keramik / pečarka -keramikarka.
Izobraževalni program iz prvega odstavka tega člena
nadomešča izobraževalni program Pečar-keramik, ki je bil
sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev
srednje poklicne izobrazbe Pečar-keramik, Konstrukcijski
mehanik, Orodjar in Avtoličar (dualna organizacija) (Uradni
list RS, št. 12/01).
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-19/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0034
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3352.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja
Slikopleskar

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Slikopleskar
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
72. seji, 13. februarja 2004, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja
Slikopleskar za pridobitev naziva poklicne izobrazbe slikopleskar / slikopleskarka.
Izobraževalni program iz prvega odstavka tega člena
nadomešča izobraževalni program Slikopleskar, ki je bil
sprejet z Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev
srednje poklicne izobrazbe (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 1/00).

Št.

75 / 13. 7. 2004 /

Stran

9041

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-22/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0037
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3354.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja Tesar

2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

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

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Tesar

Št. 011-03-20/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0035
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3353.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja Strojnik
gradbene mehanizacije

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Strojnik gradbene
mehanizacije
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 72. seji, 13. februarja 2004, je minister za šolstvo,
znanost in šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja Strojnik gradbene mehanizacije za pridobitev
naziva poklicne izobrazbe strojnik / strojnica gradbene
mehanizacije.
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.

1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
72. seji, 13. februarja 2004, je minister za šolstvo, znanost
in šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja Tesar za pridobitev naziva poklicne izobrazbe tesar /
tesarka.
Izobraževalni program iz prvega odstavka tega člena
nadomešča izobraževalni program Tesar, ki je bil sprejet z
Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe v dualnem sistemu (Uradni list RS, št.
49/97).
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-17/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0032
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3355.

Pravilnik o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja Zidar

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost
in šport izdaja
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PRAVILNIK
o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Zidar
1. člen
Na podlagi predloga Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na
72. seji, 13. februarja 2004, je minister za šolstvo, znanost in
šport sprejel program srednjega poklicnega izobraževanja Zidar za pridobitev naziva poklicne izobrazbe zidar / zidarka.
Izobraževalni program iz prvega odstavka tega člena
nadomešča izobraževalni program Zidar, ki je bil sprejet z
Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe v dualnem sistemu (Uradni list RS, št.
49/97).
2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne postopoma izvajati
od šolskega leta 2004/05.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03- 59/2004
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-3311-0031
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

3356.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev v 9-letni osnovni šoli

Na podlagi 80. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) minister za šolstvo,
znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
1. člen
V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS, št.
61/99 in 64/03) se v četrtem odstavku 22. člena na koncu
doda nov stavek, ki se glasi:
»Če učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere med izbirnimi
predmeti tri predmete, se pri določitvi njegovega splošnega
uspeha izmed zaključnih ocen pri teh predmetih upoštevata
le dve višji zaključni oceni.«
2. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ob zaključku pouka v 9. razredu šola učencem izda:
– zaključno spričevalo z učenčevimi zaključnimi ocenami iz 9. razreda in oceno splošnega uspeha,
– obvestilo o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili učenčevo znanje iz predmetov v 9. razredu,
– obvestilo o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju znanja.
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V obvestilih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka so pri predmetih, pri katerih ne poteka nivojski pouk,
vpisane številčne ocene, pri predmetih, pri katerih poteka
nivojski pouk, pa so vpisane točke.
Datum izdaje zaključnega spričevala učencem 9. razreda in obvestila o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili
učenčevo znanje iz predmetov v 9. razredu ter obvestila
o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju znanja za
vsako šolsko leto določi minister.«
3. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
(sprememba ocene splošnega učnega uspeha)
Če komisija v postopku ugovora na oceno spremeni
zaključno oceno iz predmeta, o tem obvesti razrednika.
Razrednik po potrebi oblikuje nov predlog ocene
splošnega uspeha učenca in ga posreduje v odločanje oddelčnemu učiteljskemu zboru.«
4. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če učenec in starši menijo, da je:
– učitelj ob koncu pouka v šolskem letu v 9. razredu
nepravilno ocenil učenčevo znanje iz predmeta,
– učenec nepravilno ocenjen pri zaključnem preverjanju znanja,
– pri združitvi ocene prišlo do napake,
– ocena splošnega učnega uspeha nepravilno določena, lahko pri ravnatelju v treh dneh po prejemu spričevala
oziroma obvestila vložijo obrazložen ugovor.
Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora
imenuje komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Med člani mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen v šoli.«
5. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(postopek pri ugovoru na oceno v 9. razredu)
Če učenec in starši uveljavljajo ugovor na oceno,
s katero je učitelj ocenil učenčevo znanje iz predmeta v
9. razredu, postopek poteka v skladu s 43. členom tega
pravilnika.
Če učenec in starši uveljavljajo ugovor na oceno iz
zaključnega preverjanja znanja, komisija od Državnega izpitnega centra pridobi potrebno dokumentacijo in mnenje
glavnega ocenjevalca oziroma njegovega pomočnika ter
preveri, ali je pri ocenjevanju na zaključnem preverjanju
znanja prišlo do pisne ali računske napake oziroma napake
v metodologiji ocenjevanja. Če ugotovi katero od navedenih
napak, se postopek ocenjevanja ponovi.
Če učenec in starši uveljavljajo ugovor na zaključno
oceno iz predmeta, iz katerega je učenec opravljal tudi zaključno preverjanje znanja, komisija na podlagi razpoložljive
dokumentacije ugotovi, ali je pri združitvi učiteljeve ocene iz
predmeta in ocene iz zaključnega preverjanja znanja prišlo
do napake. Če komisija ugotovi napako, oceno spremeni.
Ocena komisije je dokončna.«
6. člen
Črtata se 47. in 48. člen.

si:

7. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se gla-

»Če ima odločitev komisije v postopku ugovora na
oceno v 9. razredu za posledico spremembo zaključne
ocene iz predmeta, komisija o tem obvesti razrednika.«
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8. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(izdaja spričevala oziroma obvestila zaradi spremembe
ocen po ugovoru)
Učencu, ki mu je bila po ugovoru zoper oceno v izdanem spričevalu oziroma obvestilu ocena spremenjena, šola
izda novo spričevalo oziroma obvestilo. Datum izdaje tega
spričevala oziroma obvestila je datum določitve zadnje ocene
oziroma odločitve pristojnega organa o oceni.
Predhodno izdano spričevalo oziroma obvestilo učenec
vrne šoli. Šola to spričevalo oziroma obvestilo uniči in podatek o tem vnese v ustrezno dokumentacijo.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. 9. 2004.
Št. 011-03-49/2004
Ljubljana, dne 2. julija 2004.
EVA 2004-3311-0081
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

3357.

Št.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi
preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni
osnovni šoli
1. člen
V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 19/01, 74/02 in 26/03) se prvi
odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:
»Preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob
koncu prvega obdobja se opravlja pisno in ustno. Ob koncu
drugega obdobja se preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi znanja opravlja pisno in ustno, lahko pa tudi samo
pisno.«
2. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(vpogled in poizvedba)
Učenec in njegovi starši imajo možnost uveljaviti pravico
do vpogleda v učenčev pisni izdelek z rezultati, doseženimi
pri zaključnem preverjanju in ocenjevanju znanja, v prisotnosti učitelja na šoli in v rokih, določenih s podrobnejšimi
navodili o šolskem koledarju.
Učenec ima po vpogledu v pisni izdelek možnost poizvedbe na regijskem centru Državnega izpitnega centra. Pri
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poizvedbi glavni ocenjevalec oziroma njegov pomočnik preveri, ali je pisni izdelek učenca ocenjen v skladu z navodili
za ocenjevanje.
Podrobnejša navodila o izvedbi vpogleda v pisne izdelke ob koncu tretjega obdobja ter o postopku poizvedbe
sprejme Državna komisija.«
3. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(ugovor na oceno pri zaključnem preverjanju znanja)
Če učenec in njegovi starši menijo, da je bil učenec
nepravilno ocenjen pri zaključnem preverjanju znanja, lahko
pri ravnatelju v treh dneh po prejemu spričevala oziroma obvestila o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju znanja
vložijo obrazložen ugovor v skladu z zakonom o osnovni šoli
ter pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. 9. 2004.
Št. 011-03-50/2004
Ljubljana, dne 2. julija 2004.
EVA 2004-3311-0082
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja
z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu
obdobij v devetletni osnovni šoli

Na podlagi 80. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) minister za šolstvo,
znanost in šport izdaja

75 / 13. 7. 2004 /

3358.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o šolskem koledarju za osnovne
šole

Na podlagi 36. in 80. člena zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) minister za
šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
šolskem koledarju za osnovne šole
1. člen
V pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 44/01 in 51/03) se v XI. poglavju črta podnaslov
»1. Obvestila«.
Črta se 19. člen.

2. člen

3. člen
Črta se podnaslov »2. Izkazi in spričevala«.
4. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(razdelitev izkazov, spričeval in obvestil)
Ob zaključku pouka v šolskem letu šola razdeli:
– učencem osemletne osnovne šole izkaze o šolskem
uspehu, spričevala o končanem razredu in spričevala o končani osnovni šoli,
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– učencem od prvega do osmega razreda devetletne
osnovne šole spričevala,
– učencem devetega razreda obvestila o ocenah, s
katerimi so učitelji ocenili učenčevo znanje iz predmetov v
devetem razredu,
– učencem devetega razreda zaključna spričevala.
Učencem, ki opravljajo popravne, razredne oziroma
predmetne izpite, se spričevala razdelijo najkasneje v treh
dneh po opravljenem izpitu.«
5. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Učenci devetega razreda prejmejo obvestilo o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju in ocenjevanju
znanja ob zaključku pouka v šolskem letu.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-48/2004
Ljubljana, dne 2. julija 2004.
EVA 2004-3311-0080
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

3359.

Pravilnik o stroških v zvezi z davčno izvršbo,
odvzetim oziroma prepuščenim blagom in
blagom, ki ga po zakonskem pooblastilu
prodaja davčni organ, ter pogojih za prodajo
oziroma drugo ravnanje s tem blagom

Na podlagi četrtega odstavka 138. člena in 194. člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o stroških v zvezi z davčno izvršbo, odvzetim
oziroma prepuščenim blagom in blagom, ki
ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni
organ, ter pogojih za prodajo oziroma drugo
ravnanje s tem blagom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa višino in način obračunavanja
stroškov v zvezi z davčno izvršbo ter prevozom, hrambo in
cenitvijo blaga, ki je bilo dokončno odvzeto na podlagi zakona o obdavčenju ali drugega zakona, oziroma blaga, ki je
bilo prepuščeno davčnemu organu v prosto razpolaganje,
ter blaga, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni
organ (v nadaljnjem besedilu: blago).
(2) Ta pravilnik določa tudi način preverjanja pogojev
za prodajo, drugo ravnanje, uničenje ali brezplačen odstop
blaga, ki:
1. je bilo dokončno odvzeto na podlagi zakona o obdavčenju ali drugega zakona;
2. je bilo prepuščeno davčnemu organu v prosto razpolaganje;
3. ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni
organ.
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II. DOLOČITEV STROŠKOV
2. člen
(1) Stroški za izdajo sklepa o izvršbi na dolžnikove
denarne prejemke in na denarna sredstva pri bankah in
hranilnicah ter na denarne terjatve dolžnika znašajo 5.000
tolarjev.
(2) Stroški za sklep o davčni izvršbi na dolžnikove nematerializirane vrednostne papirje znašajo 5.000 tolarjev.
(3) Stroški za sklep o izvršbi na dolžnikove premičnine znašajo 15.000 tolarjev.
3. člen
Za vsako pot pooblaščene uradne osebe davčnega
organa v zvezi s postopkom davčne izvršbe se dolžniku
obračunajo stroški v višini 7.500 tolarjev.
4. člen
(1) Stroški prevoza zarubljene premičnine (v nadaljnjem besedilu: premičnina) oziroma blaga znašajo
200 tolarjev za vsak prevoženi kilometer in se obračunajo
glede na prevožene kilometre od kraja prevzema do kraja
hrambe premičnine oziroma blaga oziroma se obračunajo
po dejanskih stroških, če prevoza ne izvaja davčni organ.
(2) Med stroške prevoza se štejejo tudi morebitni
stroški natovarjanja in raztovarjanja blaga.
5. člen
(1) Stroški hrambe premičnine oziroma blaga znašajo
150 tolarjev za vsakih začetih 100 kg bruto teže blaga za
vsak dan, ko je bilo blago v hrambi pri davčnem organu,
oziroma se obračunajo po dejanskih stroških, če se blago
ne hrani pri davčnem organu.
(2) V kolikor premičnine oziroma blago ostanejo v
hrambi pri dolžniku, se stroški hrambe ne obračunajo.
(3) Stroški, ki nastanejo zaradi nujnih ukrepov za
ohranjanje premičnine oziroma blaga, se obračunajo po
dejanskih stroških, ki jih je imel s tem v zvezi davčni organ.
Med te stroške spadajo tudi prevozni stroški za premestitev premičnine oziroma blaga.
6. člen
Stroški v zvezi s cenitvijo, ki jo izvede posebni cenilec, se obračunajo po veljavni tarifi za te storitve.
7. člen
(1) Stroški javne dražbe se obračunajo v višini 5% od
dosežene kupnine oziroma najmanj 20.000 tolarjev in se
obračunajo tudi v primeru neuspele javne dražbe.
(2) Stroški prodaje z zbiranjem ponudb znašajo 5%
od dosežene kupnine oziroma najmanj 10.000 tolarjev in
se obračunajo tudi v primeru neuspele prodaje.
(3) Stroški prodaje z neposredno pogodbo se obračunajo v višini 1% od dosežene kupnine.
(4) Stroški prodaje po komisijski prodaji se obračunajo po dejanskih stroških.
(5) Stroški prodaje zarubljenih nematerializiranih
vrednostnih papirjev in drugih predmetov, ki se prodajajo
na organiziranem trgu, se obračunajo po dejanskih stroških.
8. člen
(1) Stroški davčne izvršbe se v skladu s 137. členom
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04;
v nadaljnjem besedilu: ZDavP-1) obračunajo v sklepu o
izvršbi.
(2) V primeru, da po končanem postopku davčne
izvršbe nastane razlika v višini med obračunanimi in dejansko nastalimi stroški, se ta zaračuna oziroma vrne na
podlagi posebnega sklepa davčnega organa.
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III. POGOJI ZA PRODAJO OZIROMA DRUGO
RAVNANJE Z BLAGOM
9. člen
(1) Davčni organ, pooblaščen za prodajo, sme dati
v prodajo samo blago, za katerega je bilo predhodno
ugotovljeno, da ustreza predpisom Evropske Skupnosti
za sprostitev v prost promet na carinskem območju Skupnosti, vključno s prepovedmi in omejitvami, oziroma se
po prodaji lahko dovoli druga dovoljena uporaba oziroma
raba blaga.
(2) Blago, ki ne ustreza predpisom iz prvega odstavka
tega člena, se odstrani s carinskega območja Skupnosti
oziroma uniči.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se blago,
ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena,
lahko proda pod pogojem, da se po prodaji odstrani s carinskega območja Skupnosti.
10. člen
(1) Za preverjanje pogojev iz 9. člena tega pravilnika
in za pripravo blaga za prodajo imenuje davčni organ, pooblaščen za prodajo, komisijo. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Nalogi komisije iz prvega odstavka tega člena sta,
poleg preverjanja pogojev za prodajo blaga, tudi določitev
vrednosti blaga in sestava zapisnika o delu.
(3) Pri ugotavljanju vrednosti blaga se smiselno
uporabljajo pravila o carinskem vrednotenju blaga, ob
upoštevanju morebitne tehnološke zastarelosti, modne
nezanimivosti in dejstva, da se blago prodaja brez garancije ali brez možnosti uveljavljanja garancije.
11. člen
(1) Blago se pod pogojem iz 193. člena ZDavP-1 lahko brezplačno odstopi državnim organom, humanitarnim
organizacijam ali javnim zavodom, če ga le-ti potrebujejo
za opravljanje svoje dejavnosti.
(2) Državnim organom in organizacijam se brezplačno lahko odstopi tudi blago, ki ga po posebnih predpisih ni
dovoljeno sprostiti v prost promet (orožje, strelivo, radijske
postaje ipd.), če to blago potrebujejo za opravljanje svoje
dejavnosti.
(3) Takoj po prevzemu brezplačno odstopljenega neskupnostnega blaga mora pridobitelj urediti carinski status
tega blaga.
12. člen
(1) Če se blago ne proda ali brezplačno ne odstopi v
skladu s prejšnjim členom, se uniči.
(2) Carinski organ lahko blago uniči tudi v primerih,
ko bi bili stroški hrambe, prodaje in drugi stroški v zvezi z
blagom nesorazmerni z izkupičkom od prodaje.
(3) Uničenje blaga se izvede v skladu s posebnimi
predpisi.

Št.

3360.

Št. 429-06-41/2004-42
Ljubljana, dne 28. junija 2004.
EVA 2004-1611-0133
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list
RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03 in 34/04) se
v 49. členu v prvem odstavku za besedo »domačega« in za
besedo »zunanjega« črta beseda »dolgoročnega«.
2. člen
V enotnem kontnem načrtu (Priloga I) se v okviru konta
4119 – Drugi transferi posameznikom odpre nov podkonto,
ki se glasi:
»411922 – Izplačila družinskemu pomočniku«.
3. člen
V okviru konta 7111 – Upravne takse in pristojbine se
nazivi naslednjih podkontov spremenijo tako, da se glasijo:
»711100 – Upravne takse (tar. št. 1-10, tar. št. 36 in
tar. št. 96a-98 iz ZUT)
711102 – Takse s področja trošarin (tar. št. 50 iz ZUT)
711121 – Gradbene upravne takse (tar. št. 37-42 iz
ZUT)«.
4. člen
V okviru konta 7860 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU se spremeni naziv podkonta 786000 – Ostala
prejeta sredstva iz proračuna EU, tako da se glasi:
»786000 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za povračila potnih stroškov na sestankih Sveta EU«.
5. člen
V okviru konta 7860 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»786099 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004 – 26/2004/4
Ljubljana, dne 28. junija 2004.
EVA 2004-1611-0140
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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3361.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec junij 2004

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1 in 63/04
– ZZRZI) objavlja minister za finance
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MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec junij 2004
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo,
54/04 – ZDoh-1 in 63/04 – ZZRZI) in Pravilnika o izračunu
povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni
list RS, št. 64/04) za mesec junij 2004 znaša 2,41% na letni
ravni, oziroma 0,20% na mesečni ravni.
Št. 404-04-2/2004/15
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

3362.

Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o
sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni
efektivni obrestni meri

Na podlagi 25.a člena Zakona o potrošniških kreditih
(Uradni list RS, št. 70/00 in 41/04) izdaja minister za gospodarstvo

PRAVILNIK
o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih
kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni
obrestni meri
1. člen
Ta pravilnik ureja način, vsebino, pogoje in obrazec za
poročanje dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah
in dogovorjeni efektivni obrestni meri.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(1) Dajalec kreditov, ki posluje na podlagi dovoljenja za
opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, ki ga je izdal
Urad za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: Urad),
mora najpozneje peti delovni dan po preteku šestmesečnega obdobja za preteklo obdobje Uradu predložiti poročilo o
sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in je
njegov sestavni del (v nadaljnjem besedilu: obrazec).
(2) Šestmesečni obdobji iz prejšnjega odstavka sta:
– od 1. januarja do 30. junija in
– od 1. julija do 31. decembra.
3. člen
(1) Dajalec kreditov mora v obrazec vnesti naslednje
podatke:
– datum sklenitve kreditne pogodbe;
– ročnost kreditne pogodbe (izražena v mesecih);
– znesek (izražen v tolarjih);
– efektivna obrestna mera (izražena v odstotkih).
(2) Ročnosti, za katere je potrebno poročati na obrazcu, so določene za naslednja obdobja:
– do 3 mesecev,
– od 3 mesecev do 6 mesecev,
– od 6 mesecev do 12 mesecev,
– od 12 mesecev do 36 mesecev in
– nad 36 mesecev.
V posamezen obrazec se vnašajo samo podatki o
sklenjenih kreditnih pogodbah z enako ročnostjo.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-59/2003-35
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
EVA 2004-2111-0082
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 1
PORO�ILO1 O SKLENJENIH KREDITNIH POGODBAH Z RO�NOSTJO
do 3 mesece

od 3 do 6 mesecev

od 12 do 36 mesecev

od 6 do 12 mesecev

nad 36 mesecev

IN DOGOVORJENO EFEKTIVNO OBRESTNO MERO ZA OBDOBJE
OD ______________ DO ______________
Datum
Zap.t. sklenitve
pogodbe

Ro�nost
(v mesecih)

Znesek
(v tolarjih)2

Efektivna obrestna
mera (EOM)

DAJALEC KREDITOV Z IGOM IN PODPISOM ODGOVORNE OSEBE JAM�I ZA TO�NOST
PODATKOV.
ig:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Podpis odgovorne osebe:

1

V en obrazec se vnaajo samo podatki o sklenjenih kreditnih pogodbah, ki se nanaajo na eno od ro�nosti, navedenih v
obrazcu. Ro�nost se na posameznem obrazcu dolo�i tako, da se prekria okence pred ro�nostjo s katero so sklenjene kreditne
pogodbe, ki so nato v obrazcu navedene.
2
Kadar je znesek kredita v kreditni pogodbi izraen v tuji valuti, je potrebno ta znesek prera�unati v tolarje po srednjem
te�aju Banke Slovenije na dan sklenitve kreditne pogodbe.
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Seznam standardov ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti
proizvodov

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) objavlja minister
za gospodarstvo

S E Z N A M S T A N D A R D O V,
ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti
proizvodov
Oznaka slovenskega standarda1
SIST EN 1130-1:1996
SIST EN 1130-2:1996
SIST EN 12586:2002
SIST EN 12586:2002/AC:2003
SIST EN 1400-1:2003

SIST EN 1400-2:2003
SIST EN 1400-3:2003
SIST EN ISO 9994:2004*
SIST EN 14059:2004

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni standard4

Pohištvo – Zibelke za domačo uporabo
– 1. del: Varnostne zahteve
Pohištvo – Zibelke za domačo uporabo
– 2. del: Preskusne metode
Izdelki za varstvo in nego otrok – Držalo
dude – Varnostne zahteve in preskusne
metode
Izdelki za varstvo in nego otrok – Držalo
dude – Varnostne zahteve in preskusne
metode
Izdelki za otroke in nego otrok – Dude za
dojenčke in malčke – 1. del: Splošne varnostne zahteve in informacije o izdelkih

Furniture – Cribs and cradles for dome- EN 1130-1:1996
stic use – Part 1: Safety requirements
Furniture – Cribs and cradles for dome- EN 1130-2:1996
stic use – Part 2: Test methods
Child care articles – Soother holder – Sa- EN 12586:1999
fety requirements and test methods

Izdelki za otroke in nego otrok – Dude za
dojenčke in malčke – 2. del: Mehanske zahteve in preskusi
Izdelki za otroke in nego otrok – Dude za
dojenčke in malčke – 3. del: Kemijske zahteve in preskusi
Vžigalniki – Varnostne zahteve (ISO 9994:
2002)
Dekorativne oljne svetilke – Varnostne zahteve in preskusne metode

EN 1400-2:2002

Child care articles – Soother holder – Sa- EN 12586:1999/AC:2002
fety requirements and test methods
Child use and care articles – Soothers
for babies and young children – Part 1:
General safety requirements and product
information
Child use and care articles – Soothers
for babies and young children – Part 2:
Mechanical requirements and tests
Child use and care articles – Soothers
for babies and young children – Part 3:
Chemical requirements and tests
Lighters – Safety specification (ISO
9994:2002)
Decorative oil lamps – Safety requirements and test methods

EN 1400-1:2002

EN 1400-3:2002
EN ISO 9994:2002
EN 14059:2002

Oznaka standarda: standardizirana referenčna oznaka standarda je sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST),
oznake privzetega standarda in letnice izdaje.
2
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz glasila nacionalnega organa za standarde.
3
Naslov standarda v angleškem jeziku.
4
Referenčni dokument: dokument, ki je bil podlaga za standard SIST.
* Naslov standarda v slovenskem jeziku ni bil objavljen v glasilu nacionalnega organa za standarde.
1

Št. 017-228/2002-46
Ljubljana, dne 28. maja 2004.

dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo

3364.

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati veterinarske
organizacije, in o postopku njihove verifikacije

Na podlagi petega odstavka 62. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl.
US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati veterinarske organizacije, in o
postopku njihove verifikacije
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 35/03 in 3/04) se v drugem odstavku 1. člena na
koncu sedme alinee pika nadomesti s podpičjem in doda
nova alinea, ki se glasi:
»– veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov.«.
2. člen
Za 18. členom se dodata nov naslov in 18.a. člen, ki
se glasita:
»h) Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih
plemenskih bikov
18.a člen
Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov mora imeti:
a) naslednja mesta in prostore:
– prostor za pregled in zdravljenje živali in mesta za
pakiranje in odpremo odvzetega materiala ter za pomivanje
s sterilizacijo;
– prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov (sanitetnega materiala);
– mesto za priročni laboratorij;
– prostor za čiščenje, pripravljanje in hranjenje pribora
za odvzem semena;
– prostor za odvzem semena oziroma poseben boks
v hlevu za ta namen;
– prostor za skladiščenje, pošiljanje in oddajo semena
ter za shranjevanje potrošnega materiala, ki se uporablja
pri osemenjevanju;
– prostor za rezerve tekočega dušika;
– mesto za veterinarske delavce in dokumentacijo;
– sanitarne prostore (WC, prho ter garderobne omarice za dnevno in delovno obleko), ki so urejeni tako, da se
prepreči vnos in prenos kužnih bolezni.
b) naslednjo opremo:
– za priročno ugotavljanje oploditvene sposobnosti in
higienske ustreznosti semena;
– glede na obseg dela potrebno minimalno število
kompletov za pošiljanje materialov v androloške in diagnostične laboratorije;
– potrebne inštrumente za delo in drugo opremo za
jemanje vzorcev krvi, semena, brisov (umetnih vagin in prepucija živali) ter drugega materiala;
– za čiščenje in razkuževanje inštrumentarija, opreme
in prostorov;
– za suho in mokro sterilizacijo ter potrebna sredstva
za razkuževanje;
– za nudenje prve veterinarske pomoči.«.
3. člen
V 19. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti
odstavek, ki se glasi:
»(9) Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov, mora imeti zaposlena:
– enega veterinarja z najmanj 3 leti strokovne prakse;
– enega veterinarskega pomočnika.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-315/2003-2
Ljubljana, dne 30. junija 2004.
EVA 2004-2311-0296
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih posredujejo
izvajalci energetskih dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 14. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 52/02 – ZJA, 110/02
– ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) ter za izvrševanje prvega
odstavka 71. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) izdaja minister
za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci
energetskih dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik določa obveznost izvajalcev energetskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), da posredujejo
podatke za potrebe energetskega načrtovanja ministrstva,
pristojnemu za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
in kapitalskega upravljanja podjetij z državnim premoženjem
v pristojnosti ministrstva.
Ta pravilnik določa tudi obveznost zavezancev, da v
skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2386/96 z dne 16. 12.
1996 o uporabi Uredbe Sveta (ES) št. 736/96 z dne 22. 4.
1996 o obveščanju Komisije o investicijskih projektih, ki so
v interesu Skupnosti na področju nafte, zemeljskega plina
in električne energije (UL L, št. 326, z dne 17. 12. 1996) z
vsemi spremembami ter Odločbo Komisije (ES) z dne 26. 7.
1999 o izvajanju Odločbe Sveta št. 1999/280/ES o postopku
Skupnosti za obveščanje in posvetovanje o nabavnih stroških
za surovo nafto in porabniških cenah za naftne derivate (UL
L, št. 216, z dne 14. 8. 199) posredujejo podatke za potrebe
poročanja Evropski Komisiji.
2. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena zavod Republike
Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov ter
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve nista zavezanca za posredovanje podatkov po tem pravilniku.
3. člen
Zbiranje podatkov temelji na načelu zaupnosti in zagotavlja varovanje zbranih podatkov, ki se uporabljajo le za
namene iz 1. člena tega pravilnika.
4. člen
Zahtevane podatke zavezanci posredujejo organu, ki
zbira podatke v rokih določenih s tem pravilnikom. Podatke
posredujejo na obrazcih, ki jih izdela in posreduje ali javno
objavi organ, ki zbira podatke. Če obstajajo tehnične možnosti se obrazci posredujejo v elektronski obliki. Organ, ki
zbira podatke izdela in posreduje ali javno objavi tudi vsa
potrebna metodološka pojasnila in navodila za izpolnjevanje
in posredovanje obrazcev s podatki.
Kolikor ministrstvo ugotovi nedoslednosti pri prejetih
podatkih, je zavezanec dolžan v roku, ki ne sme biti daljši od
10 dni, posredovati pojasnilo.
5. člen
Zavezanci za posredovanje podatkov za potrebe
energetskega načrtovanja ministrstva so izvajalci naslednjih
energetskih dejavnosti:
– pridobivanje premoga, nafte in zemeljskega plina,
– predelava nafte ali naftnih derivatov,
– skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
– transport energije in goriv po omrežjih,
– proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv,
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– proizvodnja električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje,
– dejavnost sistemskega operaterja,
– dobava električne energije, plina ali toplote,
– organiziranje trga z električno energijo oziroma
zemeljskim plinom,
– trgovanje, zastopanje in posredovanje na organiziranem trgu z električno energijo oziroma zemeljskim
plinom.
6. člen
Zavezanci iz prejšnjega člena so dolžni posredovati
podrobnejše podatke v zvezi s:
– proizvodnjo, prenosom, distribucijo in trgovanjem z
električno energijo, zemeljskim plinom in daljinsko toploto,
– proizvodnjo in trgovino s premogom in trdnimi
gorivi,
– proizvodnjo, skladiščenjem in trgovino s tekočimi
gorivi,
– delovanjem in poslovanjem dejavnosti,
– stanjem in razvojnimi načrti energetske infrastrukture.
Organ, ki zbira podatke iz prve, druge in tretje alinee
iz prejšnjega odstavka je Statistični urad Republike Slovenije, ki podatke zbira na skupnih obrazcih Statističnega
urada Republike Slovenije in ministrstva ter jih posreduje
ministrstvu.
Organ, ki zbira podatke iz četrte in pete alinee iz
prvega odstavka tega člena je ministrstvo.
7. člen
Podrobnejše podatke o dejavnosti zavezanca, vrsti
podatkov, periodiki in rokih posredovanja podatkov ter
organu, ki zbira podatke iz prejšnjega člena določajo tabele iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Zavezanci za posredovanje podatkov za poročanje
Evropski Komisiji so izvajalci naslednjih energetskih dejavnosti:
– proizvodnja električne energije (v hidroelektrarnah
nad 50 MW, v termoelektrarnah nad 200 MW in jedrskih
elektrarnah),
– dejavnost sistemskega operaterja prenosnega
omrežja električne energije,
– dejavnost sistemskega operaterja prenosnega
omrežja zemeljskega plina,
– dejavnost sistemskega operaterja skladišča zemeljskega plina,
– proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv.
9. člen
Zavezanci iz prve do vključno četrte alinee prejšnjega
člena so dolžni posredovati podrobnejše podatke, ki se
nanašajo na informacije o tehničnih karakteristikah obstoječih infrastrukturnih objektov in nastalih spremembah
po planiranih investicijah in posodobitvah infrastrukturnih

Uradni list Republike Slovenije
objektov, namenjenih za transport in skladiščenje zemeljskega plina ter proizvodnjo in prenos električne energije.
Zavezanci iz pete alinee prejšnjega člena so dolžni
posredovati podrobnejše podatke o porabniških cenah
naftnih derivatov.
Organ, ki zbira podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena je ministrstvo, ki zbrane podatke obdela ter
posreduje Evropski Komisiji.
Tisti del podatkov o porabniških cenah naftnih derivatov, ki se zbirajo na podlagi predpisa, ki določa pošiljanje obvestil o spremembi cen in predpisa, ki določa
oblikovanje cen naftnih derivatov, pridobiva ministrstvo od
ministrstva, pristojnega za kontrolo cen.
10. člen
Podrobnejše podatke o dejavnosti zavezanca, vrsti
podatkov, periodiki in rokih posredovanja podatkov ter
organu, ki zbira podatke iz prejšnjega člena določajo tabele iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Zavezanci za posredovanje podatkov za potrebe kapitalskega upravljanja državnega premoženja so izvajalci
energetskih dejavnosti, kot so določeni v 5. členu tega
pravilnika, v katerih ima država kapitalski delež.
Zavezanci iz prejšnjega odstavka so dolžni posredovati naslednje podrobnejše podatke in dokumente:
– podatke o poslovanju,
– podatke o investicijskih vlaganjih,
– vse ostale podatke in dokumente za potrebe upravljanja kapitalskih naložb države.
Organ, ki zbira podatke iz prejšnjega odstavka, je
ministrstvo.
12. člen
Podrobnejše podatke o dejavnosti zavezanca, vrsti
podatkov, periodiki in rokih posredovanja obrazcev ter
organu, ki zbira podatke iz prejšnjega člena določajo tabele iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o vrstah podatkov, ki so jih izvajalci energetskih
dejavnosti dolžni sporočati ministrstvu, pristojnemu za
energijo (Uradni list RS, št. 82/03).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-48/2003
Ljubljana, dne 1. julija 2004.
EVA 2004-2511-0046
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
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PRILOGA 1
1.1.
Zap.št.

Količinski energetski podatki za preteklo obdobje
Naslov obrazca po
dejavnosti

Vrsta podatkov

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poročanja

Organ, ki
zbira
podatke

1.1.01

Pridobivanje in
prodaja premoga

Proizvodnja, kurilnosti, prodaja,
zaloge, lastna raba in izvoz
domačega rjavega premoga in
lignita.
Poraba energije, goriv in
energetskih surovin.
Zaposleni

Mesečno, Do 20. v mesecu
letno
za pretekli mesec,
do 12. februarja za
preteklo leto.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
CA 10.20 Pridobivanje
rjavega premoga in
lignita

SURS

1.1.02

Trgovina s trdnimi
gorivi

Nabava, prodaja po sektorjih,
zaloge, kurilnosti trdnih goriv
(premogi, les, idr.)

Mesečno, Do 20. v mesecu
letno
za pretekli mesec,
do 12. februarja za
preteklo leto.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
G 51.510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi

SURS

1.1.03

Proizvodnja in
oskrba s surovo
nafto in zemeljskim
plinom

Proizvodnja, uvoz, izvoz, lastna in
neenergetska poraba, zaloge
surove nafte, zemeljskega plina,
petrokemičnih surovin, aditivov in
drugih ogljikovodikov.

Mesečno, Do 20. v mesecu
letno
za pretekli mesec,
do 12. februarja za
preteklo leto.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
CA 11.100 Pridobivanje
surove nafte in
zemeljskega plina
DF 23.200 Proizvodnja
naftnih derivatov

SURS

1.1.04

Proizvodnja naftnih Proizvodnja, uvoz, izvoz,
proizvodov
reciklaža, lastna poraba,
reklasifikacija, prodaja in zaloge
naftnih proizvodov.
Poraba goriv in energije.

Mesečno, Do 20. v mesecu
letno
za pretekli mesec,
do 12. februarja za
preteklo leto.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
DF 23.200 Proizvodnja
naftnih derivatov.

SURS

1.1.05

Trgovina z naftnimi Nakup, prodaja v državi (po
proizvodi
sektorjih), uvoz, izvoz in zaloge
naftnih proizvodov.

Mesečno, Do 20. v mesecu
letno
za pretekli mesec,
do 12. februarja za
preteklo leto.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
G 51.510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi
G 50.500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi

SURS

1.1.06

Oskrba z
zemeljskim plinom
in UNP

Uvoz, izvoz, nakup, prodaja po
sektorjih in zaloge zemeljskega
plina in utekočinjenega naftnega
plina.
Poraba goriv in energije.

Mesečno, Do 20. v mesecu
letno
za pretekli mesec,
do 12. februarja za
preteklo leto.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
I 60.300 Cevovodni
transport
E 40.2 Oskrba s
plinastimi gorivi
G 51.510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi

SURS

1.1.07

Proizvodnja
električne energije
in toplote

Proizvodnja električne energije (na Mesečno, Do 20. v mesecu
generatorju in pragu elektrarne),
letno
za pretekli mesec,
proizvodnja toplotne energije,
do 12. februarja za
oddaja električne in toplotne
preteklo leto.
energije,
poraba goriv v termoelektrarnah,
vrste, število in moči elektrarn in
pogonskih strojev,
poraba goriv in energije za
ogrevanje in pogon.

Gospodarski subjekti z
osnovno dejavnostjo:
E 40.11 Proizvodnja
električne energije

SURS

1.1.08

Proizvodnja
samoproizvajalcev
električne energije
in toplote

Proizvodnja električne energije (na Mesečno, Do 20. v mesecu
generatorju in pragu elektrarne),
letno
za pretekli mesec,
proizvodnja toplotne energije,
do 12. februarja za
poraba in prodaja električne in
preteklo leto.
toplotne energije,
poraba goriv v termoelektrarnah,
vrste in moči elektrarn in
pogonskih strojev,
poraba goriv in energije za
ogrevanje in pogon.

Gospodarski subjekti, ki
poleg svoje osnovne
dejavnosti proizvajajo
tudi električno energijo
(E 40.11 Proizvodnja
električne energije).

SURS

1.1.09

Prenos električne
energije

Prevzem, uvoz, izvoz, dobava (po
vrstah odjemalcev) in izgube
električne energije na prenosnem
omrežju.
Podatki o koničnih obremenitvah
prenosnega omrežja.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
E 40.12 Prenos
električne energije

SURS

Mesečno, Do 20. v mesecu
letno
za pretekli mesec,
do 12. februarja za
preteklo leto.
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Zap.št.

Naslov obrazca po
dejavnosti

Vrsta podatkov

Uradni list Republike Slovenije
Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poročanja

Organ, ki
zbira
podatke

1.1.10

Distribucija
električne energije

Prevzem, uvoz, izvoz, dobava (po
sektorjih ter vrstah odjemalcev) in
izgube električne energije na
distribucijskem omrežju.
Podatki o lastnih elektrarnah
(vrste, proizvodnja, idr.).
Poraba goriv in energije za
ogrevanje in pogon.

Mesečno, Do 20. v mesecu
letno
za pretekli mesec,
do 12. februarja za
preteklo leto.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
E 40.131 Distribucija
električne energije

SURS

1.1.11

Oskrba s toplotno
energijo

Proizvodnja, nabava in prodaja
toplotne energije po sektorjih,
poraba goriv za proizvodnjo
toplotne energije.
Podatki o omrežju daljinskega
ogrevanja in porabi električne
energije.

Mesečno, Do 20. v mesecu
letno
za pretekli mesec,
do 12. februarja za
preteklo leto.

Gospodarski subjekti z
osnovno dejavnostjo:
E 40.30 Oskrba s paro in
toplo vodo

SURS

1.2.
Zap.št.

Podatki o letnih napovedih
Naslov obrazca po
dejavnosti

Vrsta podatkov

1.2.01

Plan proizvodnje
električne in
toplotne energije ter
porabe goriv

Četrletni plan proizvodnje
električne in toplotne energije
elektrarnah (proizvodnja na
generatorju in pragu, lastna raba)
in poraba goriv v
termoelektrarnah.

1.2.02

Bilanca
sistemskega
operaterja
prenosnega
omrežja električne
energije

1.2.03

Bilanca
sistemskega
operaterja
distribucijskega
omrežja električne
energije

1.2.04

Plan proizvodnje
Četrtletni plan proizvodnje, lastne
toplotne energije in rabe in prodaja toplotne energije
porabe goriv
(po področjih SKD), nakupa,
porabe in zalog goriv.

1.2.05

Plan proizvodnje,
nabave in prodaje
trdnih goriv

1.2.06

1.2.07

Periodika
zbiranja

Letno

Rok dostave

Zavezanec poročanja

Organ, ki
zbira
podatke

Do 31.oktobra za
naslednje leto.

Gospodarski subjekti z
osnovno dejavnostjo:
E 40.11 Proizvodnja
električne energije

MOPE

Četrletni plan prevzema, oddaje in Letno
tranzita električne energije v/iz
prenosnega omrežja

Do 31.oktobra za
naslednje leto.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
električne energije

MOPE

Četrtletni plan prevzema in oddaje Letno
električne energije v/iz
distribucijskega omrežja

Do 31.oktobra za
naslednje leto

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
električne energije

MOPE

Letno

Do 31.oktobra za
naslednje leto.

Gospodarski subjekti z
osnovno dejavnostjo:
E 40.30 Oskrba s paro in
toplo vodo

MOPE

Četrtletni plan proizvodnje,
prodaje, lastne rabe, izvoza,
energijske vrednosti in zalog trdnih
goriv.

Letno

Do 31.oktobra za
naslednje leto.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
CA 10.20 Pridobivanje
rjavega premoga in
lignita
G 51.510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi

MOPE

Plan nabave,
prodaje in porabe
zemeljskega plina

Četrtletni plan nabave, prodaje,
porabe in zalog zemeljskega plina.

Letno

Do 31.oktobra za
naslednje leto.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
zemeljskega plina

MOPE

Plan proizvodnje,
nabave, prodaje in
porabe naftnih
proizvodov

Četrtletni plan proizvodnje,
nabave, prodaje, porabe in zalog
naftnih proizvodov.

Letno

Do 31.oktobra za
naslednje leto.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
DF 23.200 Proizvodnja
naftnih derivatov.
G 51.510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi
(G 50.500 Trgovina na
drobno z motornimi
gorivi)?

MOPE

Uradni list Republike Slovenije
1.3.
Zap.št.
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Podatki poslovanja gospodarskih javnih služb in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti
Naslov obrazca po
dejavnosti

1.3.01

Bilanca
sistemskega
operaterja
distribucijskega
omrežja električne
energije (količinski
tok)

1.3.02

Vrsta podatkov

Količinski tok prevzema in oddaje
električne energije v/iz
distribucijskega omrežja

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poročanja

Organ, ki
zbira
podatke

Mesečno Zadnji dan v
Izvajalec gospodarske
mesecu za podatke javne službe dejavnost
za pretekli mesec. sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
električne energije

MOPE

Bilanca
Prihodki in odhodki poslovanja.
sistemskega
operaterja
distribucijskega
omrežja električne
energije (vrednostni
tok)

Mesečno Zadnji dan v
Izvajalec gospodarske
mesecu za podatke javne službe dejavnost
za pretekli mesec. sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
električne energije

MOPE

1.3.03

Bilanca
Prihodki in odhodki poslovanja.
gospodarske javne
službe dobava
električne energije
tarifnim odjemalcem
(vrednostni tok)

Letni plan, Plan-konec oktobra
mesečna za podatke za
realizacija naslednje leto
Realizacija- zadnji
dan v mesecu za
podatek za pretekli
mesec.

Izvajalci gospodarske
javne službe dobava
električne energije
tarifnim odjemalcem

MOPE

1.3.04

Obračun cene za
uporabo
elektroenergetskeg
a omrežja

Obračun cene za uporabo omrežja Mesečno Zadnji dan v
po posameznih elementih za
mesecu za podatke
tarifne in upravičene odjemalce v
za pretekli mesec.
Sloveniji

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
električne energije

MOPE

1.3.05

Bilanca
sistemskega
operaterja
prenosnega
omrežja električne
energije (količinski
tok)

Količinski tok prevzema, oddaje in Mesečno Zadnji dan v
Izvajalec gospodarske
tranzita električne energije
mesecu za podatke javne službe dejavnost
v/iz/preko prenosnega omrežja
za pretekli mesec. sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
električne energije

MOPE

1.3.06

Bilanca realizacije
prihodkov in
stroškov
sistemskega
operaterja
prenosnega
omrežja električne
energije

Prihodki in odhodki poslovanja.

1.3.07

Kvalificirani
proizvajalci
električne energije

1.3.08

Poslovanje
sistemskega
operaterja
prenosnega
omrežja
zemeljskega plina

1.3.09

Bilanca dobaviteljev Nakup in prodaja električne
električne energije energije (količinski in vrednostni
upravičenim
podatki)
odjemalcem

Polletno, Do 10.8. podatki za
letno
prvih 6 mesecev
leta, do 10.2.
podatki za celotno
preteklo leto.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
električne energije

MOPE

Nakup električne energije od
kvalificiranih proizvajalcev,
mesečni plan in realizacija

Letni plan, Plan-konec oktobra
mesečna za podatke za
realizacija naslednje leto
Realizacija- zadnji
dan v mesecu za
podatek za pretekli
mesec.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
prenosnega in
distribucijskega omrežja
električne energije.

MOPE

Obračun cene za uporabo
omrežja, prihodki in odhodki,
poslovanja

Polletno, Do 10.8.podatki za
letno
prvih 6 mesecev
leta, do 10.2.
podatki za celotno
preteklo leto.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
zemeljskega plina

MOPE

Letni plan, Plan-konec oktobra
mesečna za podatke za
realizacija naslednje leto
Realizacija- zadnji
dan v mesecu za
podatek za pretekli
mesec.

Gospodarski subjekti z
licenco za opravljanje
dejavnosti trgovanja,
zastopanja in
posredovanja na
organiziranem trgu z
električno energijo
(dobavitelji)

MOPE
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Zap.št.

Naslov obrazca po
dejavnosti

Vrsta podatkov

Uradni list Republike Slovenije
Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poročanja

Organ, ki
zbira
podatke

1.3.10

Bilanca nakupa in
prodaje električne
energije
proizvajalcev
električne energije

Proizvodnja, nakup in prodaja
električne energije (količinski in
vrednostni podatki)

Mesečno Zadnji dan v
Gospodarski subjekti z
mesecu za podatke osnovno dejavnostjo:
za pretekli mesec. E 40.11 Proizvodnja
električne energije
(nad 10 MW)

MOPE

1.3.11

Proizvodnja in
oddaja premoga

Planski in dejanski podatki o
količinah, kurilni vrednosti
proizvodnje in oddaje premoga.

Kvartalno, Kvartalno - v enem Premogovnik Velenje in
letno
mesecu po preteku Rudnik Trbovlje-Hrastnik
obračuna, letno - v
dveh mesecih po
preteku obračuna.

MOPE

1.4.
Zap.št.

1.4.01

Razvojni načrti in podatki o obratovanju in investicijah v energetski infrastrukturi
Naslov obrazca po
dejavnosti

Investicije v
energetsko
infrastrukturo

Vrsta podatkov

Realizirane ali začete investicije;

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poročanja

Organ, ki
zbira
podatke

Letno

Do 31. januarja za
preteklo leto.

Gospodarski subjekti, ki
upravljajo z energetsko
infrastrukturo (v skladu z
Uredbo o energetski
infrastrukturi, Ur.l.RS
63/03, 88/03) za
proizvodnjo električne
energije (elektrarne z
naz. močjo nad 10MW),
prenos in distribucijo
električne energije ter
proizvodnjo, prenos in
distribucijo zemeljskega
plina.

MOPE

Opis investicije (tehnične
značilnosti, namen investiranja,
terminski plan in trenutno stanje,
predračunska vrednost, idr.)
Skladnost in odstopanja z
izdelanimi razvojnimi ter
1
poslovnimi načrti.

1.4.02

Obratovanje
Podatki o obratovanju omrežja,
omrežja za prenos zasedenosti, izrednih dogodkih,
1
zemeljskega plina. idr.

Letno

Do 31. januarja za
preteklo leto

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
zemeljskega plina

MOPE

1.4.03

Obratovanje
prenosnega
omrežja električne
energije

Podatki o urnih obremenitvah,
statistika obratovanja omrežja,
zasedenosti, izrednih dogodkih
(vrste, število, trajanje, vpliv na
odjemalce), analiza trendov
porabe in koničnih obremenitev,
podatki o kakovosti oskrbe
odjemalcev (v skladu s
1
standardom SIST EN 50160) .

Letno

Do 31. januarja za
preteklo leto

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
električne energije.

MOPE

1.4.04

Obratovanje
distribucijskega
omrežja električne
energije

Podatki o obratovanju omrežja,
zasedenosti, izrednih dogodkih
(vrste, število, trajanje, vpliv na
odjemalce), analiza trendov
porabe in koničnih obremenitev,
podatki o kakovosti oskrbe
odjemalcev (v skladu s
1
standardom SIST EN 50160) .

Letno

Do 31. januarja za
preteklo leto

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
električne energije.

MOPE

1.4.05

Razvojni načrt
prenosnega
omrežja električne
energije.

Načrt razvoja omrežja za obdobje
najmanj 10 let, usklajen za
nacionalnim energetskim
1
programom.

Vsaki 2
leti

Do 31. januarja v
letu izdelave
načrta.

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
električne energije.

MOPE

1

MOPE z dopisom natančneje opredeli zahtevani metodološki način in podrobnejše podatke za poročanje.

Uradni list Republike Slovenije

Zap.št.

Naslov obrazca po
dejavnosti

Št.

Vrsta podatkov

Periodika
zbiranja

Rok dostave
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Zavezanec poročanja

Organ, ki
zbira
podatke

1.4.06

Razvojni načrt
distribucijskega
omrežja električne
energije.

Načrt razvoja omrežja za obdobje
najmanj 10 let, usklajen z
nacionalnim energetskim
1
programom.

Vsaki 2
leti

Do 31. januarja v
letu izdelave
načrta.

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
električne energije.

MOPE

1.4.07

Razvojni načrt
Načrt razvoja omrežja za obdobje
omrežja za prenos najmanj 10 let, usklajen z
zemeljskega plina nacionalnim energetskim
1
programom.

Vsaki 2
leti

Do 31. januarja v
letu izdelave
načrta.

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
zemeljskega plina.

MOPE

1.4.08

Razvojni načrt
Načrt razvoja proizvodnje
proizvodnje
električne energije za obdobje
1
električne energije. najmanj 10 let.

Vsaki 2
leti

Do 31. januarja v
letu izdelave
načrta.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:

MOPE

Razvojni načrt
proizvodnje
premoga.

Vsaki 2
leti

1.4.09

1.4.10

Načrt proizvodnje premoga za
1
obdobje najmanj 10 let.

Razvojni načrt
Načrt proizvodnje in predelave
proizvodnje nafte in nafte in zemeljskega plina za
1
zemeljskega plina. obdobje najmanj 10 let.

Vsaki 2
leti

E 40.11 Proizvodnja
električne energije
(nazivna moč > 10 MW).

Do 31. januarja v
letu izdelave
načrta.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:

Do 31. januarja v
letu izdelave
načrta.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:

MOPE

CA 10.2 Pridobivanje
rjavega premoga in
lignita
MOPE

CA 11.100 Pridobivanje
surove nafte in
zemeljskega plina
DF 23.200 Proizvodnja
naftnih derivatov

1.4.11

Razvojni načrt
oskrbe z naftnimi
derivati.

Načrt oskrbe z naftnimi derivati za
1
obdobje najmanj 10 let.

Vsaki 2
leti

Do 31. januarja v
letu izdelave
načrta.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
DF 23.200 Proizvodnja
naftnih derivatov
G 51.510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi
G 50.500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi

MOPE
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PRILOGA 2
2.1.
Zap.št.

Podatki o energetski infrastrukturi za poročanje Evropski komisiji
Naslov obrazca
po dejavnosti

Vrsta podatkov

2.1.01

Čezmejni
plinovodi

2.1.02

Skladiščne
Tehnični podatki o skladiščnih
zmogljivosti
zmogljivostih za zemeljski plin (z
zemeljskega plina nazivno zmogljivostjo več kot
3
150 miom ):

Podatki o trasi, klasifikaciji (tehnični
parametri), in zmogljivosti čezmejnih
plinovodov:
- obstoječe stanje, načrtovani ali v
gradnji, predvidena zaustavitev
obratovanja čezmejnih plinovodov

Periodika
zbiranja

Organ, ki
zbira
podatke

Rok dostave

Zavezanec poročanja

Letno

Do 31. januarja,
stanje na dan
1. januarja
tekočega leta.

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
zemeljskega plina.

MOPE

Letno

Do 31. januarja,
stanje na dan
1. januarja
tekočega leta.

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
skladišča zemeljskega
plina

MOPE

Letno

Do 31. januarja,
stanje na dan
1. januarja
tekočega leta.

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:

MOPE

Do 31. januarja,
stanje na dan
1. januarja
tekočega leta.

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
električne energije

- obstoječe stanje, načrtovanih ali v
gradnji, predvidena zaustavitev
obratovanja skladiščnih zmogljivosti
2.1.03

Enote za
Število enot in skupna nazivna moč
proizvodnjo
proizvodnih objektov z nazivno
električne energije močjo na pragu generatorja večjo od
200 MWe (za termo in jedrske
elektrarne) ter 50 MWe (za
hidroelektrarne):

E 40.11 Proizvodnja
električne energije

- obstoječe stanje, prirast v zadnjem
letu, načrtovane ali v gradnji,
zaustavljene enote
2.1.04

Prenosno
Podatki o številu in skupni dolžini
elektroenergetsko prenosnih vodov (z nazivno
omrežje
napetostjo nad 345 kV za
daljnovode in 100 kV za podzemne
kablovode):

Letno

MOPE

- obstoječe stanje, načrtovani vodi
ali v gradnji, predvideno zmanjšanje
prenosnih zmogljivosti

2.2.
Zap.št.

Podatki o potrošniških cenah naftnih derivatov za poročanje Evropski komisiji
Naslov obrazca
po dejavnosti

Vrsta podatkov

2.2.01 Porabniške cene Veljavne porabniške cene naftnih
naftnih derivatov derivatov za:
−

−

motorna goriva (Euro super
95, dizelsko gorivo in
utekočinjen naftni plin),

goriva za ogrevanje v
gospodinjstvih (Ekstra lahko
kurilno olje),
industrijska goriva (kurilna olja z
vsebnostjo žvepla >1% in <1%).

Periodika
zbiranja

Mesečno
ter ob
spremem
bah cen.

Rok dostave

Zavezanec poročanja

Do 5. dne v
mesecu za stanje
15. dne v
preteklem mesecu
ter sproti ob
spremembah cen.

Gospodarski subjekti z
licencno za opravljanje
dejavnosti proizvodnje,
trgovanja in distribucije
tekočih goriv *

Izvajalec
zbiranja

MOPE

Opomba:

*

Tisti del podatkov o porabniških cenah naftnih derivatov, ki se zbirajo na podlagi predpisa, ki določa pošiljanje obvestil o spremembi

cen in predpisa, ki določa oblikovanje cen naftnih derivatov, pridobiva ministrstvo od ministrstva, pristojnega za kontrolo cen.
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PRILOGA 3
3.1.
Zap.št.

Finančno računovodski podatki, podatki o investicijskih vlaganjih
Naslov obrazca
po dejavnosti

Vrsta podatkov

Sredstva, obveznosti

Periodika
zbiranja

Rok dostave

3.1.01

Bilanca stanja

3.1.02

Izkaz poslovnega Prihodki, odhodki
izida

3.1.03

Izkaz finančnega Prejemki, izdatki
izida - neposredna
metoda (različicaI)

3.1.04

Podatki iz izkaza Analitični podatki iz poslovnega izida Kvartalno Kvartalno - v enem
poslovnega izida
in letno mesecu po preteku
proizvajalcev,
obračuna, letno - v
prenosa in
dveh mesecih po
distribucije
preteku obračuna.
električne energije

3.1.05

Podatki o
Vrednosti neopredmetenih in
neopredmetenih opredmetenih sredstvih
dolgoročnih
sredstvih in
opredmetenih
osnovnih sredstev

3.1.06

Plan vračanja
investicijskih
kreditov

Vračanje kreditov po amortizacijskih
načrtih

3.1.07

Realizacija vračil
investicijskih
kreditov

3.1.08

Terjatve in
obveznosti

Zavezanec poročanja

Organ, ki
zbira
podatke

Kvartalno Kvartalno - v enem
in letno mesecu po preteku
obračuna, letno - v
dveh mesecih po
preteku obračuna.

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

Kvartalno Kvartalno - v enem
in letno mesecu po preteku
obračuna, letno - v
dveh mesecih po
preteku obračuna.

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

Letno - v dveh
Javna podjetja in
mesecih po preteku gospodarske družbe v
obračuna.
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

Letno

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

Letno

Letno - v dveh
Javna podjetja in
mesecih po preteku gospodarske družbe v
obračuna.
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

Letno

Konec leta za
naslednje leto.

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

Pregled mesečnih odplačil kreditov

Kvartalno V enem mesecu po Javna podjetja in
in letno preteku obdobja.
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

Kratkoročne terjatve in kratkoročne
obveznosti

Kvartalno Medletni - v enem
in letno mesecu po preteku
obračuna, letni - v
dveh mesecih po
preteku obračuna

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

3.1.09

Finančne naložbe Dolgoročne in kratkoročne finančne
naložbe

Kvartalno Medletni - v enem
in letno mesecu po preteku
obračuna, letni - v
dveh mesecih po
preteku obračuna.

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

3.1.10

Viri financiranja
investicij (plan)

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

Viri financiranja investicij-plan

Letno

Ob sprejetju
gospodarskega
načrta.

Stran
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Zap.št.

Naslov obrazca
po dejavnosti
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Periodika
zbiranja

Vrsta podatkov

Rok dostave

Zavezanec poročanja

Organ, ki
zbira
podatke

3.1.11

Viri financiranja
investicij
(realizacija)

Viri financiranja investicij-realizacija

Kvartalno V enem mesecu po Javna podjetja in
preteku obdobja.
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

3.1.12

Podatki o
investiciji

Osnovni podatki o investiciji povzeti
iz investicijskega programa

Ob
začetku
izvajanja
investicije

MOPE

3.2.
Zap.št.

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

Podatki za spremljanje poslovanja podjetij
Naslov obrazca
po dejavnosti

Vrsta podatkov

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poročanja

za
8 dni po sprejemu Javna podjetja in
obdobje na organih družbe. gospodarske družbe v
od…do…
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

Organ, ki
zbira
podatke

3.2.01

Strateški načrt

Strateški načrt za obdobje od…do…

3.2.02

Gospodarski
načrt

Letni gospodarski oziroma poslovni
načrt družbe

Letno

8 dni po sprejemu Javna podjetja in
na organih družbe. gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

3.2.03

Revidirano letno
poročilo

Revidirano letno poročilo in
revidirano konsolidirano letno
poročilo

Letno

Istočasno z
gradivom za
nadzorni svet (NS)
oziroma najkasneje
v 8 dneh po
prejemu
revizijskega
poročila.

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

3.2.04

Polletno poročilo Polletno poročilo o poslovanju
podjetja

Polletno Istočasno z
gradivom za NS
oziroma v dveh
mesecih po preteku
obračuna.

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

3.2.05

Gradiva za
nadzorne svete
družb

Gradiva za obravnavo na nadzornih
svetih (NS) družb

Poslovno 7 dni pred sejo NS.
obdobje
pred sejo
NS

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

3.2.06

Gradiva za
skupščino družb

Predlog gradiva za skupščino družb
z obrazložitvijo predlogov sklepov

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vključno s
hčerinskimi družbami.

MOPE

Letno
(poslovno
obdobje
pred sejo
skupščine)

Do 20.05. za
preteklo leto
oziroma najkasneje
30 dni pred objavo
sklica skupščine.

MOPE

Uradni list Republike Slovenije
3366.

Št.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni
list RS, št. 57/99 in 52/00 – ZENDMPE) je minister za okolje,
prostor in energijo dne 31. maja 2004 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 993 Založe, 1014 Ločica, 1469
Tomažja vas, 34 Sveti Jurij, 36 Večeslavci, 48 Pertoča, 51
Krašči, 66 Domajinci, 98 Bukovnica, 146 Dobrovnik, 147
Strehovci, 149 Turnišče, 237 Grlava, 242 Babinci, 246 Boreci, 259 Ljutomer in 273 Pristava se z dnem sprejema tega
sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni
grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.

nije.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
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PRAVILNIK
o prenehanju uporabe pravilnika o
sofinanciranju avtorskih honorarjev na
področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne,
baletne, gledališke, filmske, audio, video in
multimedijske ustvarjalnosti in na področju
književnosti, znanosti in likovne umetnosti
1. člen
Pravilnik o sofinanciranju avtorskih honorarjev na
področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne, baletne,
gledališke, filmske, audio, video in multimedijske ustvarjalnosti in na področju književnosti, znanosti in likovne
umetnosti (Uradni list RS, št. 28/99 in 96/02) se preneha
uporabljati.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 146-17/2004/4
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
EVA 2004-3511-0012
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

Št. 453-00-17/2004
Ljubljana, dne 31. maja 2004.
EVA 2004-2511-0185
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

3368.

3367.

Pravilnik o prenehanju uporabe pravilnika
o sofinanciranju avtorskih honorarjev na
področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne,
baletne, gledališke, filmske, audio, video in
multimedijske ustvarjalnosti in na področju
književnosti, znanosti in likovne umetnosti

Na podlagi 142. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja ministrica
za kulturo

Register o spremembah in dopolnitvah
registra biocidnih pripravkov

Na podlagi 15.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije

REGISTER
o spremembah in dopolnitvah registra biocidnih
pripravkov
I
Register biocidnih pripravkov (Uradni list RS, št. 44/04)
se dopolni z naslednjimi biocidnimi pripravki:

a

b

c

d

Zap.
št.

Trgovsko ime biocidnega pripravka

Aktivna snov

Proizvajalec/predlagatelj

376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

AGITA 1 GB
CLEANISEPT
LAUDAMONIUM
MAXFORCE IC
OFF! AQUA
OFF! LOZIONE
OFF! SCUDO LOZIONE
OFF! SCUDO ROLL-ON
OFF! SCUDO SPRAY
OFF! SPRAY

BIOTEH d.o.o.
PRI-MA d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
UNICHEM d.o.o.
ORBICO d.o.o.
ORBICO d.o.o.
ORBICO d.o.o.
ORBICO d.o.o.
ORBICO d.o.o.
ORBICO d.o.o.

e
Številka in
datum dovoljenja
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

f
Veljavnost
dovoljenja
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Stran

386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

419
420
421
422
423
424
425
426
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P3- ANSEP ALU
P3- ANSEP CIP
P3- BLU GARD DIP
P3- CHLORASEPT A
P3- CIDE FOAM
P3- DERMASOFT
P3- HYPOCHLORAN
P3- IOSHIELD
P3- KOVEX FOAM BASE
P3- OXY FOAM
P3- POLIX DES
P3- STERIL
P3- TOPAX 66
P3- TOPAX 91
P3- TRESOLIN ST
P3- VETRA SOFT
P3-OXYPAK D
P3-OXYPAK S
PENNPHOS 100 CS
PLIWA DERM
POSIP ZA UNIČEVANJE MRAVELJ
(ART. 3326) WINDHAGER
PRILON SPEZIAL DESINFEKTIONSREINIGER
PRILON SPEZIAL DESINFEKTIONSSPRAY
QUICK BAYT
RAID ANTIZANZARE ELETTRICO
– RAID PROTI KOMARJEM V TABLETAH S FOLIJO
RAID LIQUIDO 45 NOTTI – TEKOČE
POLNILO ZA ELEKTRIČNI APARAT 45
NOČI PROTI KOMARJEM
RAID LIQUIDO 60 NOTTI – ELEKTRIČNI APARAT S TEKOČINO ZA 60 NOČI
PROTI KOMARJEM
RAID MAX SCARAFAGGI E FORMICHE
– ŠČURKI IN MRAVLJE SPREJ
RAID MOSCHE E ZANZARE – KOMARJI IN MUHE SPREJ
RAID PORTATILE – PRENOSNI PRŠILEC PROTI KOMARJEM
RAID SPIRALE PROTI KOMARJEM
RIWA FUM (LURECTRON NEVELAUTOMAAT, LURECTRON ATOMIZER)
RODENTROL LS 15 (RAT ROD, DIF
ABO BLOCK/ROD, DIFABO BLOK,
DIFABO STAAF, DIFABO U-STAAF
DOOS)
SEPTODERM HÄNDE
SEPTODERM HAUT
SILVACID
SILVANOL GB
SILVANOL GR
SIRAFAN konz.
SIRUP ZA OSE (ART. 3105) WINDHAGER
SPREY ZA ODGANJANJE KUN (ART.
3340) WINDHAGER

Uradni list Republike Slovenije
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
MAGNETIK d.o.o.
PRI-MA d.o.o.
IDENTIS d.o.o.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(5)
(5)
(5)
(5)
(2)
(2)
(2)
(2)
(5)
(2)
(5)
(2)
(5)
(5)
(2)
(5)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

ECOLAB d.o.o.

(1)

(2)

ECOLAB d.o.o.

(1)

(2)

UNICHEM d.o.o.
ORBICO d.o.o.

(1)
(1)

(2)
(2)

ORBICO d.o.o.

(1)

(2)

ORBICO d.o.o.

(1)

(2)

ORBICO d.o.o.

(1)

(2)

ORBICO d.o.o.

(1)

(2)

ORBICO d.o.o.

(1)

(2)

ORBICO d.o.o.
MAGNETIK d.o.o.

(1)
(1)

(2)
(2)

MAGNETIK d.o.o.

(1)

(2)

PRI-MA d.o.o.
PRI-MA d.o.o.
SILVAPRODUKT d.o.o.
SILVAPRODUKT d.o.o.
SILVAPRODUKT d.o.o.
ECOLAB d.o.o.
IDENTIS d.o.o.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(5)

IDENTIS d.o.o.

(1)

(5)

Uradni list Republike Slovenije
427
428
429

SPREY ZA ODGANJANJE PSOV IN
MAČK (ART. 3316) WINDHAGER
TRAX
VODIKOV PEROKSID, <60 ut.%

430

VODIKOV PEROKSID, 30 ut.%

431

VODIKOV PEROKSID, 35 ut.%

432

VODIKOV PEROKSID, 50 ut.%

433

ZLATODIV BAK
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IDENTIS d.o.o.

(1)

(5)

ECOLAB d.o.o.
BELINKA PERKEMIJA
d.o.o.
BELINKA PERKEMIJA
d.o.o.
BELINKA PERKEMIJA
d.o.o.
BELINKA PERKEMIJA
d.o.o.
ECOLAB d.o.o.

(1)
(1)

(2)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

II
Biocidna pripravka pod zaporednima številkama 37 in 38 se spremenita tako, da se glasita:
37

BELBOR KONCENTRAT

BELINKA BELLES d.o.o.

(1)

(2)

38

BELBOR RAZTOPINA

BELINKA BELLES d.o.o.

(1)

(2)

Št. 5406 – 210 / 2004
Ljubljana, dne 5. julija 2004.
Urad RS za kemikalije
prim. Dunja Piškur Kosmač, dr. med. l. r.
Direktorica

USTAVNO SODIŠČE
3369.

Odločba o ugotovitvi neskladnosti drugega
odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano
vrednost in o ugotovitvi neskladnosti 102.
člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku
na dodano vrednost z učinkom odprave ter
o zavrženju pobude za oceno ustavnosti
drugega odstavka 27. člena Zakona o davku
na dodano vrednost

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in
v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na
pobudo družbe BTC, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Stojan
Zdolšek, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 17. junija 2004

o d l o č i l o:
1. Drugi odstavek 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02, 101/03,
134/03 – ur. p.b. in 45/04) se, kolikor je treba na njegovi podlagi izvršiti popravek vstopnega davka na dodano vrednost,
če so spremenjeni pogoji, merodajni za odbitek vstopnega
davka na dodano vrednost, rezultat sistemskih sprememb
predpisov, razveljavi.
2. Člen 102 Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in
93/03) je bil, kolikor je bilo treba na njegovi podlagi izvršiti
popravek vstopnega davka na dodano vrednost, če so bili
spremenjeni pogoji, merodajni za odbitek vstopnega davka
na dodano vrednost, rezultat sistemskih sprememb predpisov, v neskladju z Ustavo.
3. Ugotovitev neskladnosti iz 2. točke izreka ima učinek
odprave.
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 27. člena Zakona o davku na dodano
vrednost se zavrže.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica oddaja poslovne prostore. Zato je skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju:
ZDDV) od 1. 7. 1999 plačevala davek na dodano vrednost
(v nadaljevanju: DDV), zmanjšan za vstopni DDV. Ker
je zaradi spremenjene zakonodaje oddajanje poslovnih
prostorov od 1. 10. 2002 oproščeno plačila DDV, je morala
skladno z 42. členom ZDDV popraviti odbitek vstopnega
DDV ter v proračun vplačati oziroma vrniti že odbiti vstopni
DDV. Navedeno naj bi poslabšalo njen položaj, saj naj bi
bili pogoji obdavčevanja spremenjeni brez stvarnih razlogov, utemeljenih v javnem interesu. Zato zatrjuje neskladje
drugega odstavka 42. člena ZDDV in 102. člena Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: Pravilnik02) s členi 2, 33 in 155 Ustave. Meni, da
je spremenjeni sistem obdavčevanja retroaktivno posegel v
obračun DDV, ki je bil izveden na podlagi veljavnega ZDDV
in s tem v pridobljeno pravico davčnega zavezanca do odbitka vstopnega DDV, čeprav mora biti davčna obveznost
vnaprej določena oziroma določljiva. Zato naj bi šlo tudi za
neskladje z načeloma pravne varnosti oziroma zaupanja v
pravo, ki sta elementa pravne države. Zakonodajalec naj bi
namreč s spremembo sistema obdavčitve napravil bistven
odmik od predhodno uveljavljenih rešitev. Ker je sprememba izničila donosnost vlaganj, naj bi šlo še za poseg v
premoženje. Pobudnica hkrati izpodbija še drugi odstavek
27. člena ZDDV, ker naj bi bil v neskladju s členi 14, 33 in
74 Ustave. V utemeljitev zatrjevane neenakosti navaja, da
se določba brez stvarno utemeljenih razlogov nanaša le na
najemnike s pravico do odbitka celotnega DDV, namesto
statusa najemodajalca oziroma nepremičnine pa upošteva
status najemnika. Posledično naj tako ne bi bila obdavčena
končna potrošnja (najemnik), temveč najemodajalec. Gospodarskim subjektom pa naj bi tudi onemogočala doseganje enakih ciljev v enaki meri.
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2. Državni zbor je v odgovoru zavrnil pobudničina zatrjevanja kot neutemeljena, saj naj bi spremembe pomenile
le dodelavo davčnega sistema z ugodnejšimi rešitvami za
zavezance. Uveljavljene rešitve naj bi enake položaje urejale
enako, npr. glede na najemodajalce, ki so zavezanci za DDV,
zaradi česar naj ne bi šlo za neskladje z načelom enakosti pred zakonom. Ker se spremembe nanašajo le na tista
davčna razmerja, pri katerih se časovni interval iz drugega
odstavka 42. člena ZDDV še ni iztekel, naj tudi ne bi imele
retroaktivnega učinka. Poleg tega izpodbijani drugi odstavek
42. člena ZDDV od uveljavitve še ni bil spremenjen. Nasprotni udeleženec v nadaljevanju poudarja še možnost sklenitve
dogovora o obračunu DDV, zaradi katerega se poslovanje
lahko prilagodi spremenjeni zakonodaji. Nezmožnost sklenitve dogovora pa se lahko upošteva pri izbiri najemnikov
oziroma pri predlogih za spremembo najemnih pogodb zaradi spremenjenih okoliščin. Zato izpodbijana ureditev tudi ne
posega v pravico do zasebne lastnine oziroma podjetniške
svobode.
3. Svoje mnenje je poslala Vlada. V njem je uvodoma
poudarila, da pomeni spremenjeni način obračunavanja
DDV od najema nepremičnin dodatno uskladitev z davčnim
sistemom, uveljavljenim v Evropski uniji, ki je opredeljen v t.i.
Šesti direktivi (Sixth Council Directive No. 77/388/EEC of 17
May 1977 on the harmonisation of the laws of Member States
relating to turn over taxes – Common system of value added
tax: uniform basis of assessment). Skladno z njo se med obvezne davčne oprostitve uvršča tudi oddajanje nepremičnin
v najem oziroma v zakup. Države imajo možnost uveljavitve
sistema, v katerem davčni zavezanci izbirajo, ali bodo od
tovrstnega prometa plačevali davek. V zvezi z izpodbijano
ureditvijo je Vlada še izpostavila, da je bila ta uveljavljena
že leta 1998; na njeni podlagi je dovoljen takojšen odbitek
vstopnega DDV v celoti. Če pa se kasneje spremeni namen
uporabe, je treba popraviti odbitek vstopnega DDV. Popravek
se opravi le za naprej, v sorazmerju s preostankom obdobja,
in na način, podrobneje predpisan s Pravilnikom. Glede na
to, da se popravek odbitka vstopnega DDV opravi za naprej,
od trenutka spremembe pogojev, zaradi česar je davčna obveznost v vsakem obdobju v celoti določljiva, Vlada še meni,
da ne gre za neskladje izpodbijane ureditve z Ustavo.
B)
4. Oddajanje poslovnih prostorov je bilo po 27. členu
ZDDV, ki se je uporabljal od 1. 7. 1999 do 30. 9. 2002, obdavčeno. Davčna oprostitev je bila uveljavljena le za oddajanje
(v najem ali podnajem) stanovanjskih hiš, stanovanj oziroma
stanovanjskih prostorov ter za zakup kmetijskih zemljišč oziroma gozdov (3. točka 27. člena ZDDV). Zaradi obdavčitve
so tako najemodajalci kot davčni zavezanci pri izračunu svoje
davčne obveznosti smeli odbiti vstopni DDV, ki so ga bili drugim davčnim zavezancem dolžni plačati pri nabavah blaga
oziroma storitev v zvezi z oddajanjem poslovnih prostorov.
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 67/02 – v
nadaljevanju: ZDDV-B), ki se uporablja od 1. 10. 2002, je
davčno oprostitev uveljavil tudi za oddajanje poslovnih prostorov, saj je najem (oziroma zakup nepremičnin, vključno z
leasingom) le izjemoma obdavčen (2. točka prvega odstavka 27. člena ZDDV).1 Do obdavčitve lahko glede na drugi
odstavek 27. člena ZDDV pride tudi zaradi dogovora med
najemodajalcem in najemojemalcem pod pogojem, da ima
slednji kot davčni zavezanec pravico do odbitka celotnega
vstopnega DDV. Iz navedenega izhaja, da izpodbijana določba obračun DDV od siceršnjega oproščenega prometa
1
Obdavčena je nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju, ter najem
parkirnih prostorov, garaž in parkirišč, trajno instalirane opreme in
strojev ter sefov.
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pogojuje s pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV
na najemojemalčevi strani. Pobudnica kot najemodajalka
ne izkazuje neposrednega pravnega interesa za izpodbijanje pogoja, predpisanega za najemojemalca. Ker zato ni
izpolnjena procesna predpostavka iz 24. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrglo
(točka 4 izreka).
6. Pobudo za oceno ustavnosti drugega odstavka
42. člena ZDDV in 102. člena Pravilnika02 je Ustavno sodišče sprejelo. Izpodbijana določba Pravilnika02 je sicer med
postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti prenehala veljati zaradi uveljavitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04) z dne 1. 5.
2004. Ker je pobudnica izkazala konkretne finančne posledice, nastale na podlagi izpodbijane podzakonske ureditve,
ki z razveljavitvijo ureditve ne bi bile odpravljene, so podane
procesne predpostavke iz 47. člena ZUstS. Glede na to, da
so bili ob sprejemu pobude izpolnjeni tudi pogoji iz četrtega
odstavka 26. člena ZUstS, je Ustavno sodišče po sprejemu
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
7. V uveljavljenem sistemu DDV davčni zavezanec izračunava svojo davčno obveznost tako, da odšteje znesek
DDV, ki mu je bil obračunan ob nabavah blaga oziroma
storitev (vstopni DDV) od zneska DDV, ki ga je obračunal
ob dobavah blaga oziroma storitev (izstopni DDV). Skladno
s prvim odstavkom 40. člena ZDDV2 nastane pravica do
odbitka vstopnega DDV v trenutku, ko nastane obveznost
za obračun DDV. Na podlagi 42. člena ZDDV pa nastane
v določenih primerih tudi dolžnost popravka odbitka vstopnega DDV, in sicer, če se obračunani znesek razlikuje od
zneska, do katerega je bil davčni zavezanec upravičen,
oziroma so se spremenili dejavniki za izračun, kot npr. odpoved nakupov in znižanja cen (prvi odstavek), ali pa so se
spremenili pogoji, ki so bili merodajni za odbitek vstopnega
DDV od opreme oziroma nepremičnin (drugi odstavek).
Kot je razvidno iz Pravilnika02, gre za spremembo pogojev, kadar se odbitek vstopnega DDV glede na začetno
stanje poveča oziroma zmanjša (prvi odstavek 102. člena),
do česar pride pri prehodu iz obdavčene na oproščeno
dejavnost in obratno, saj se s tem spremenijo pogoji, od
katerih je odvisno, ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka vstopnega DDV od opreme oziroma nepremičnin ali je
nima (drugi odstavek 102. člena). Časovni okvir, v katerem
so relevantne opisane spremembe pogojev, je za opremo
pet let in za nepremičnine dvajset let od koledarskega leta
pričetka uporabe opreme oziroma nepremičnine (drugi odstavek 42. člena ZDDV).
8. Predstavljena ureditev, na podlagi katere ima sprememba pogojev, merodajnih za odbitek vstopnega DDV, vpliv
oziroma posledice na davčno obveznost davčnega zavezanca, nedvomno preprečuje zlorabo instituta odbitka vstopnega
DDV in s tem pridobitev neupravičene premoženjske koristi.
To pomeni, da ima lahko sprememba pogojev vpliv oziroma
posledice na davčno obveznost davčnega zavezanca le, če
je do spremembe pogojev, merodajnih za odbitek DDV, prišlo
zaradi okoliščin, na katere ima davčni zavezanec vpliv.
9. Navedeno pomeni, da se je davčni zavezanec glede
na izpolnjevanje pogojev, merodajnih za odbitek vstopnega
DDV, po ureditvi, veljavni v času obračuna odbitka vstopnega DDV, znašel v določenem pravnem položaju. Ta naj bi
se skladno z načelom zaupanja v pravo (2. člen Ustave) ne
spremenil, dokler na strani davčnega zavezanca ne bi nastopile okoliščine, ki bi vplivale na njegovo (ne)izpolnjevanje pogojev, merodajnih za odbitek DDV, razen če bi to narekovali
razlogi, utemeljeni v prevladujočem javnem interesu.
10. Kot je razbrati iz navedb v pobudi, je bil pravni položaj davčnega zavezanca spremenjen zaradi zakonodajal2
Navedena določba se glasi: "Pravica do odbitka vstopnega
DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV."
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čevega posega, tj. zaradi sistemskih sprememb ureditve
DDV. Do spremembe pobudničinega pravnega položaja je
prišlo, ker je bil predmet obdavčitve, za katerega je že bila
izvedena obdavčitev, ponovno ovrednoten. Ker so bile z
uveljavitvijo ZDDV-B uveljavljene sistemske spremembe
ureditve – tako je bila npr. do tedaj obdavčena dejavnost
pobudnice uvrščena med oproščene dejavnosti – pogoji za
odbitek vstopnega DDV niso bili (več) izpolnjeni. Zato se
je davčni zavezanec ponovno znašel v položaju dolžnika,
in sicer po tem, ko je upravičeno štel, da ima svoje davčne
obveznosti poravnane. Takšnega nastanka davčnega dolga davčni zavezanec pri svojem poslovanju in pridobivanju
dobička oziroma razpolaganju s svojimi finančnimi sredstvi
glede na veljavno zakonodajo v času izračuna vstopnega
DDV od opreme oziroma nepremičnine ni mogel predvideti,
saj gre za davčno obremenitev prometa, ki je že bil predmet
obdavčitve. Za spremenjeni položaj davčnega zavezanca
pa Ustavno sodišče ni v odgovoru Državnega zbora niti v
mnenju Vlade našlo razlogov, utemeljenih v prevladujočem
javnem interesu. Zato gre za neskladje z načelom zaupanja v pravo kot enim izmed načel pravne države (2. člen
Ustave).
11. Davčni zavezanci tako prav zato, ker imajo njihova ravnanja z vidika uveljavljenega sistema obdavčitve
posledice za njihovo finančno sfero, ravnanja načrtujejo in
udejanjajo v odvisnosti od finančnih posledic, ki jim bodo
nastale. Kljub temu, da vedo, da se uveljavljena ureditev,
iz katere izhajajo pri svojih ravnanjih, lahko spremeni in
da se tudi spreminja, na podlagi načela zaupanja v pravo
pričakujejo, da se bo posamezna davčna ureditev spreminjala tako, da bodo spremembe v obdavčitvi lahko vnaprej upoštevali oziroma da spremembe ne bodo davčno
obremenjevale pravnih položajev, ki so že bili predmet
obdavčitve. Navedeno je na tako občutljivem področju pravnega urejanja, kot je davčno obremenjevanje, še posebej
izrazito in pomembno, saj gre za področje, na katerem
posega država v premoženjsko sfero posameznika brez
neposrednega povračila. V nasprotnem primeru se namreč
lahko pri prizadetih vzbudi negotovost in dvom v doslednost pravnega reda in obstojnost prava, v predvidljivost
pravnih predpisov in njihovih sprememb, v pretehtanost
teh sprememb in v utemeljenost naloženih bremen (gl.
odločbo št. U-I-81/96 z dne 12. 3. 1998, Uradni list RS, št.
27/98 in OdlUS VII, 46).
12. Glede na ugotovljeno neskladje drugega odstavka
42. člena ZDDV z 2. členom Ustave, Ustavno sodišče ni
ocenjevalo še drugih očitkov pobudnice, temveč je z Ustavo
neskladni del izpodbijane zakonske ureditve razveljavilo.
Ustavno sodišče je iz istih razlogov kot pri drugem odstavku
42. člena ZDDV ugotovilo neskladnost 102. člena Pravilnika
02. Ugotovitvi je dalo učinek odprave, da bodo davčni zavezanci, ki si sami obračunavajo svojo davčno obveznost,
lahko zahtevali odpravo škodljivih posledic, nastalih zaradi z
Ustavo neskladnih določb.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
25., 43. in 47. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože
Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-412/02-13
Ljubljana, dne 17. junija 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
zanjo podpredsednik
dr. Janez Čebulj l. r.
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BANKA SLOVENIJE
3370.

Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem
trgu

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 12. točke sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 34/04) sprejema guverner Banke Slovenije

NAVODILO
za izdelavo poročila o depozitnem trgu
1
Poročilo o depozitnem trgu sestavlja in posreduje
Banki Slovenije osem največjih bank v Republiki Sloveniji
po kriteriju bilančne vsote (v nadaljevanju: obvezniki). Izbor
obveznikov se opravi dvakrat letno po knjigovodskih podatkih
na dan 30. junij in 31. december.
Banka Slovenije do 25. januarja oziroma do 25. julija
pisno obvesti tiste banke, ki so po novem izboru obvezniki.
Nov izbor obveznikov začne veljati 15. februarja in 15. avgusta.
2
Zahtevane podatke obveznikov, metodologijo za poročanje ter način in roke posredovanja podatkov Banki Slovenije določa in ureja to navodilo.
3
Obveznik posreduje Banki Slovenije podatke o prejetih
nezavarovanih tolarskih depozitih z dospelostjo do enega
leta, ki jih je prejel od pravnih oseb, ki niso obvezniki za
obvezne rezerve, kot jih določa veljavni sklep o obveznih
rezervah (v nadaljevanju: depoziti).
4
Depoziti so razvrščeni v osem razredov glede na ročnost in denarno poravnavo, in sicer:
Razred

Ročnost

Denarna poravnava

01
02
03
04
05
06
07
08

čez noč
1 dan
2 do 7 dni
8 do14 dni
15 do 30 dni
31 do 60 dni
61 do 180 dni
181 dni do 1 leta

T+0
T + 1 in več
T + 0 in več
T + 0 in več
T + 0 in več
T + 0 in več
T + 0 in več
T + 0 in več

V razredih 01 in 02 obveznik upošteva pri ročnosti kriterij delovnih dni, v razredih od 03 do 08 obveznik pri ročnosti
upošteva kriterij koledarskih dni.
5
Obveznik posreduje dnevno do 11. ure Banki Slovenije
podatke o petih največjih depozitih v vsakem razredu, sklenjenih pretekli delovni dan. V primeru depozita, vplačanega
na podlagi okvirne pogodbe, obveznik posreduje podatke o
depozitu, vplačanem pretekli delovni dan. Če ima obveznik
sklenjenih oziroma vplačanih depozitov pet ali manj, posreduje podatke o vseh sklenjenih depozitih. V primeru, da obveznik ne sklene nobenega depozita, pošlje poročilo s prvim
in zadnjim zapisom (glej točko 9.4).
6
Za vsak depozit obveznik posreduje Banki Slovenije
naslednje podatke:
– Oznaka razreda (od 01 do 08);
– Oznaka depozita v razredu (od 01 do 05);
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– Datum sklenitve depozita;
– Datum vplačila depozita;
– Datum vračila depozita;
– Znesek depozita, zaokrožen na tisoč SIT;
– Tip obrestne mere depozita:
· N (nominalna obrestna mera),
· D (obrestna mera, vezana na devizno klavzulo),
· O (obrestna mera, vezana na ostale vrste referenčnih
obrestnih mer);
– Obrestna mera depozita na letni ravni (nominalna, nad
D, nad O), izračunana na linearen način z upoštevanjem 360
dni v letu, zaokrožena na dve decimalni mesti.
7
Če obveznik pri sklepanju poslov uporablja drugačen
način izračuna obrestne mere, kot je določen v zadnji alinei
6. točke tega navodila, mora pri posredovanju podatkov Banki
Slovenije obrestno mero ustrezno preračunati.
8
Obveznik mora poleg podatkov o depozitu, ki jih pošlje
Banki Slovenije, imeti v svoji evidenci tudi podatek o partiji pogodbe o depozitu, ki ga predloži Banki Slovenije na njeno zahtevo. Te podatke mora obveznik hraniti najmanj tri mesece.
9
Način poročanja
Obveznik pošilja Banki Slovenije podatke prek elektronske
pošte po omrežju BSNET na naslov cbodt@bsi.si.
9.1. Definicija zadeve (subjecta) sporočila
Zadeva v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
– CBODT oznaka aplikacije v Banki Slovenije,
– NNNNNNN matična številka obveznika,
– LLLLMMDD datum poročanja,
– (PGP) oznaka, da gre za uporabo PGP,
– (CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna
tabela CP1250, možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, CP852,
CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2).
primera:
CBODT555555520040415(PGP) / uporabljena kodna
tabela 1250
CBODT555555520040415(PGP)(CP7BIT) / uporabljena
7 bitna kodna tabela
9.2. Zaščita poročil
Vsa sporočila so elektronsko podpisana s programom
PGP. Za podpisovanje banka uporablja javni ključ, ki ga mora
poslati Banki Slovenije vsaj en delovni dan prej, preden postane
obveznik za poročanje. Sporočila so lahko tudi šifrirana (neobvezno). Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije
opisan v točki 9.3.
9.3. Odgovor obvezniku o prevzemu pošte
Vsi odgovori Banke Slovenije so elektronsko podpisani
z javnim ključem "Banka Slovenije – Aplikacija CBODT", ki je
dostopen na spletni strani: http://www.bsi.si/html/elektronska_
posta/pgp/index.html. Odgovor potrjuje sprejem sporočila in
sporoča pravilnost oziroma nepravilnost podatkov.
Primer odgovora v primeru, ko je sporočilo sprejeto:
RE: originalna zadeva, CBODT-I-OK, tekst
Primer:
RE:
CBODT555555520040315
CBODT-I-OK, Podatki so v redu
Primer odgovora, ko so v sporočilu napake:
RE: originalna zadeva, CBODT-E-ERR, tekst
Napaka je opisana v vsebini sporočila in v skrajšani
obliki v polju tekst.
9.4. Pravila za formiranje zapisov
Priporočamo uporabo kodne tabele CP1250. Kolikor je
uporabljena druga kodna tabela, mora biti obvezno navedena
kot zadnji podatek v zadevi (subjectu) (glej točko 9.1)
Vsak zapis se prične z oznako aplikacije (CBODT) in
oznako tipa zapisa (prvi zapis-00, podatki-11, zadnji zapis-99).
– prvi zapis: CBODT00 se nadaljuje z:
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(P);

– matično številko banke (7N),
– datumom poročanja LLLLMMDD,
– oznako (1AN), ali gre za nove podatke (N) ali popravke

– zapis s podatki: CBODT11 se nadaljuje z:
– oznako razreda (2N),
– oznako depozita v razredu (2N),
– datumom sklenitve depozita LLLLMMDD,
v primeru okvirne pogodbe datum sklenitve zapišemo kot
00000000
– datumom vplačila depozita LLLLMMDD,
– datumom vračila depozita LLLLMMDD,
– zneskom depozita v tisoč SIT (9N),
– tipom obrestne mere (1AN) (N, D ali O),
– predznakom obrestne mere (+ oziroma -),
– obrestno mero depozita (4,2N);
– zadnji zapis: CBODT99 se nadaljuje z:
– imenom in priimkom sestavljalca (40AN) in
– telefonsko številko sestavljalca (12AN).
Razlaga oznak:
– xAN alfa numerični podatek, število znakov je podano
s številko
– xN numerični podatek, število cifer je podano s številko
– x,yN numerični podatek, število vseh cifer je podano z
'x', število decimalnih mest z 'y'
Primer: 7,35 se zapiše kot 0735
– LLLLMMDD datum zapisan v obliki leto/mesec/dan
9.5. Pošiljanje popravkov
Poročilo, ki je napačno, je treba popraviti in še enkrat poslati v Banko Slovenije. Poslati je potrebno celotno poročilo.
Novo, popravljeno poročilo zamenja oziroma prekrije prejšnje
poročilo. Poročilo se smatra kot popravek, če ima v prvem
zapisu v polju oznaka znak P. Primer: CBODT00555555520040415P
9.6. Ponovno pošiljanje zavrnjenih poročil
Kadar je poročilo zavrnjeno (zaradi napačne strukture
zadeve/subjecta, napačnega PGP podpisa ipd.), je treba poročilo poslati v celoti ponovno. Ponovno poslana predhodno
zavrnjena poročila obveznik označi kot nova.
9.7. Primer poročila v elektronski obliki
Zadeva: CBODT555555520040415(PGP)
CBODT00555555520040415N
CBODT110101200404142004041420040415000052000N+0300
CBODT110102200404142004041420040415000049000N+0310
CBODT110103200404142004041420040415010048800N+0310
CBODT110104200404142004041420040415000032000N+0355
CBODT110105200404142004041420040415000031100N+0320
CBODT110201200404142004041520040416000053000N+0320
CBODT110202200404142004041620040417000051000N+0350
CBODT110203200404142004041520040416000035000N+0350
CBODT110204200404142004041520040416000033000N+0320
CBODT110205200404142004041520040416000032000N+0360
CBODT110301200404142004041420040417000090000N+0465
CBODT110302200404142004041420040417000043050N+0465
CBODT110303200404142004041420040418000041000N+0480
CBODT110304200404142004041420040418000040000N+0465
CBODT110305200404142004041420040417000040000N+0475
CBODT110401200404142004041420040424000040000N+0565
CBODT110402200404142004041620040425000036600N+0580
CBODT110403200404142004041420040425000032000N+0565
CBODT110404200404142004041420040424000032000N+0590
CBODT110405200404142004041420040424000026000N+0575
CBODT110501200404142004041420040505000050000N+0615
CBODT110502200404142004041420040505000042000N+0615
CBODT110503200404142004041520040505000035000N+0630
CBODT110504200404142004041420040505000034500N+0620
CBODT110505200404142004041420040506000032000N+0620
CBODT110601200404142004041420040520000062000N+0655
CBODT110602200404142004041420040522000050000N+0690
CBODT110603200404142004041420040522000042000N+0655
CBODT110604200404142004041520040523000034480N+0490
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CBODT110605200404142004041420040522000012000N+0495
CBODT110701200404142004041420040722000055500N+0690
CBODT110702200404142004041420040722000044500O+0710
CBODT110703200404142004041420040822000034590O-0100
CBODT110704200404142004041420040822000033500N+0720
CBODT110705200404142004041420040822000031500N+0720
CBODT110801200404142004041420041210000075500D+0700
CBODT110802200404142004041420041111000044000D+0710
CBODT110803200404142004041420041111000024500N+0770
CBODT110804200404142004041420041113000022200N+0840
CBODT110805200404142004041620041111000017000N+0850
CBOMP99PETER POROČNIK
013459843
10
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu (Uradni list
RS, št. 43/04).
Obvezniki za poročanje, izbrani na podlagi navodila
za izdelavo poročila o depozitnem trgu (Uradni list RS, št.
43/04), z dnem uveljavitve tega navodila postanejo obvezniki
za poročanje po tem navodilu.
11
To navodilo začne veljati 1. 9. 2004.
Št. 22-0091
Ljubljana, dne 6. julija 2004.
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3371.

Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja
televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o
načinu plačevanja prispevka za programe
Radiotelevizije Slovenija

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 18. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94,
29/94 – popravek, 73/94 – odločba US, 88/99, 90/99 – popravek, 113/00- odločba US, 35/01 in 79/01, v nadaljevanju
ZRTVS), je Svet RTV Slovenija na 21. redni seji dne 17. 6.
2004 sprejel

PRAVILNIK
o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in
radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja
prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja način prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, ter način plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (v nadaljnjem
besedilu: RTV prispevek).
II. PRIJAVA SPREJEMNIKOV
2. člen
Za radijski oziroma televizijski sprejemnik se šteje vsaka naprava, s katero je mogoč sprejem vsaj enega programa
Radiotelevizije Slovenija.
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Za radijski sprejemnik se šteje tudi avtoradijski sprejemnik.
3. člen
Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik na območju
Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za
sprejem vsaj enega programa Radiotelevizije Slovenija:
– prek oddajniškega in pretvorniškega omrežja Radiotelevizije Slovenija,
– prek priključka na kabelskodistribucijski sistem,
– prek satelita,
– prek kateregakoli drugega sredstva,
mora sprejemnik prijaviti Radioteleviziji Slovenija in zanj
plačevati RTV prispevek.
Šteje se, da ima radijski ali televizijski sprejemnik vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalec
oziroma plačnik električne energije v javnem električnem
omrežju oziroma za katero RTV Slovenija pridobi podatke
v skladu s 15.e členom ZRTVS, razen če poda izjavo, da
nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega
radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je seznanjena
z zakonskimi posledicami neresnične izjave.
Kolikor oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne
poda izjave v roku 15 dni od dneva, ko jo je Radiotelevizija
Slovenija pisno pozvala k prijavi sprejemnika oziroma se na
drug način ustrezno ne odzove, se šteje, da je postala zavezanec za plačilo RTV prispevka, in sicer s prvim dnem v
prvem naslednjem koledarskem mesecu po poteku navedenega roka, in sicer:
– fizična oseba postane zavezanec za plačilo enega
pavšalnega RTV prispevka,
– pravna oseba postane zavezanec za plačilo enega
pavšalnega RTV prispevka za sprejemnike v javni rabi.
4. člen
Kolikor pooblaščena oseba Radiotelevizije Slovenija
ugotovi, da pravna oseba oziroma posameznik, ki opravlja
samostojno dejavnost ima oziroma uporablja v svojih javnih
poslovnih prostorih radijski ali televizijski sprejemnik in še
ni zavezanec za plačilo RTV prispevka, ga Radiotelevizija
Slovenija pozove, da prijavi sprejemnik(e).
V primeru, da pravna oseba oziroma posameznik, ki
opravlja samostojno dejavnost, sprejemnika ne prijavi v roku
30 dni od poziva iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da
je s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem mesecu
postal zavezanec za plačilo RTV prispevka za sprejemnike
v skladu z ugotovitvenim zapisnikom.
5. člen
Sprejemnik se prijavi z osebnim pisnim sporočilom ali z
prijavnim obrazcem RTV Slovenija, na naslov Radiotelevizija
Slovenija – Služba za obračun RTV prispevka, Kolodvorska
2, 1000 Ljubljana, ali pri pooblaščeni osebi Radiotelevizije
Slovenija.
Sprejemnik je potrebno prijaviti v 30 dneh po pridobitvi.
Če zavezanec pridobi dodatni sprejemnik, ki vpliva na
višino RTV prispevka, mora sprejemnik prijaviti v 30 dneh
po pridobitvi.
Kdor pridobi sprejemnik po tem, ko je že podal izjavo,
da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja
tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika, mora sprejemnik prijaviti v 30 dneh po pridobitvi.
6. člen
Zavezanec lahko Radioteleviziji Slovenija pisno sporoči,
da bo RTV prispevek zanj plačevala druga oseba, vendar je
v tem primeru zavezanec za plačilo RTV prispevka še vedno
oseba, ki je postala zavezanec v skladu z ZRTVS.
V primeru smrti zavezanca se obveznost plačevanja RTV prispevka prenese na njegove dediče. Dediči
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morajo sprejemnik prijaviti v roku 30 dni. Če je dedič že
zavezanec in izpolnjuje pogoje za uveljavitev pavšala po
11. členu tega pravilnika, je dolžan v roku 15 dni o tem
obvestiti Radiotelevizijo Slovenija – Službo za obračun
RTV prispevka.
7. člen
V prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko ter vrsto sprejemnika.
V primeru, da v prijavi ni navedena vrsta sprejemnika,
se šteje, da zavezanec prijavlja televizijski sprejemnik.
– za pravne osebe in posameznike, ki opravljajo samostojno dejavnost: naziv in sedež, identifikacijsko številko,
vrsto in število sprejemnikov ter vrsto rabe.
V primeru, da v prijavi ni navedena vrsta in število sprejemnikov ter vrsta rabe, se šteje, da zavezanec prijavlja en
televizijski sprejemnik v javni rabi.
8. člen
Če zavezanec spremeni ime, priimek oziroma naziv ali
prebivališče oziroma sedež, mora najpozneje v 15 dneh Službi za obračun RTV prispevka pisno sporočiti spremembo.
Zavezanec je dolžan v roku 15 dni pisno sporočiti tudi
vsako drugo spremembo, ki vpliva na obveznost plačila RTV
prispevka.
Vsaka sprememba se upošteva s prvim dnem v prvem
naslednjem koledarskem mesecu, ko je sporočena.
III. NAČIN PLAČEVANJA RTV PRISPEVKA
9. člen
RTV prispevek je posebna oblika javne dajatve.
10. člen
V skladu s 15.a členom ZRTVS se višina RTV prispevka
za fizične osebe razlikuje glede na vrsto sprejemnika ter za
pravne osebe in posameznike, ki opravljajo samostojno dejavnost glede na vrsto in število sprejemnikov ter vrsto rabe.
11. člen
Zavezanec – fizična oseba, ki ima več kot en televizijski in en radijski sprejemnik, plačuje mesečni pavšalni prispevek le pod pogojem, da sprejemnike uporablja osebno
ali skupaj s člani svoje družine v isti stanovanjski enoti ali
vikendu.
Za družinske člane po tem pravilniku štejejo zakonec
oziroma zunajzakonski partner in njuni otroci, ki nimajo svoje
družine.
Za vikend po tem pravilniku štejejo le prostori na naslovu, kjer ni nihče prijavljen za bivanje ter tudi dejansko nihče
ne prebiva.
12. člen
RTV prispevek plačuje zavezanec do 15. dne v mesecu
za tekoči mesec.
13. člen
RTV Slovenija mesečno obvešča zavezanca o višini
prispevka, in sicer na naslov zavezanca, kjer se nahajajo
sprejemniki.
Zavezanec lahko Službi za obračun RTV prispevka
sporoči, da mu obvestila za plačilo RTV prispevka pošilja
na drug naslov, vendar mora nedvomno navesti, na katerem
naslovu se nahajajo sprejemniki.
Radiotelevizija Slovenija v primeru, da zavezanec plačuje prispevek preko trajnega naloga oziroma instrumenta
direktne bremenitve, pošilja mesečna obvestila oziroma
obračune za plačilo RTV prispevka pooblaščeni banki, zavezanca pa pisno obvesti ob vsaki spremembi višine RTV
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prispevka in vsaki drugi spremembi, ki vpliva na način obračunavanja RTV prispevka.
IV. ODJAVA SPREJEMNIKOV IN DRUGI NAČINI
RAZBREMENITVE OBVEZNOSTI PLAČILA
14. člen
Zavezanec ni dolžan plačevati RTV prispevka, če:
– je po pozivu Radiotelevizije Slovenija, za katerega je
le-ta pridobila podatke v skladu s 15.e členom ZRTVS, podal izjavo v roku, določenem v 3. členu tega pravilnika, da
nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega
radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je seznanjen
z zakonskimi posledicami neresnične izjave,
– ga je Radiotelevizija Slovenija oprostila plačevanja
prispevka v skladu s 15.a členom ZRTVS,
– je odjavil vse vrste sprejemnikov na način, predpisan
v 15. členu tega pravilnika.
Zavezanec ni dolžan plačevati RTV prispevka za televizijski sprejemnik, če:
– je po pozivu Radiotelevizije Slovenija, za katerega je
le-ta pridobila podatke v skladu s 15.e členom ZRTVS, podal izjavo v roku, določenem v 3. členu tega pravilnika, da
nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega
televizijskega sprejemnika ter da je seznanjen z zakonskimi
posledicami neresnične izjave,
– nima zagotovljenih tehničnih pogojev za sprejem vsaj
enega televizijskega programa Radiotelevizije Slovenija
– je odjavil televizijski(e) sprejemnik(e) na način, predpisan v 15. členu tega pravilnika,
vendar je dolžan plačevati prispevek v višini prispevka
za radijski sprejemnik.
15. člen
Zavezanec lahko odjavi svoj(e) sprejemnik(e), kolikor
na območju Republike Slovenije nima več svojega(ih) sprejemnika(ov), niti v svojih prostorih ne uporablja tujih sprejemnikov. Vlogo za odjavo sprejemnikov mora zavezanec podati
pisno na predpisanem obrazcu za odjavo, ki je sestavni del
tega pravilnika, v različici za fizične osebe in pravne osebe
oziroma posameznike, ki opravljajo samostojno dejavnost in
ki mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– sklicno številko zavezanca
– ime in priimek oziroma naziv zavezanca
– davčno številko oziroma identifikacijsko številko zavezanca
– naslov oziroma sedež zavezanca
– izjavo, da zavezanec nima več svojega in da v svojih
prostorih ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega
sprejemnika ter da je seznanjen z zakonskimi posledicami
neresnične izjave
– navedbo razloga za odjavo sprejemnika
– obdobje, za katerega zavezanec odjavlja sprejemnik
– vrsto sprejemnika (radijski oziroma televizijski sprejemnik), ki je predmet odjave ter za pravne osebe in posameznike, ki opravljajo samostojno dejavnost dodatno še
število in vrsto rabe odjavljenih sprejemnikov
– navedbo dokaza, ki utemeljuje resničnost podane
izjave
– lastnoročni podpis zavezanca.
16. člen
Omejitve pri odjavi sprejemnikov
Sprejemnik(e) je mogoče odjaviti začasno za obdobje,
ki je omejeno na največ tri leta. Po izteku obdobja začasne
odjave se šteje, da oseba, ki je podala izjavo, postane zavezanec za plačilo RTV prispevka, razen če je Radioteleviziji
Slovenija pred potekom roka odjave ponovno podala izjavo
na način, predpisan v 15. členu tega pravilnika. Kolikor ni na-
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vedeno obdobje, za katero se odjavlja sprejemnik, se šteje,
da je izjava podana za dobo enega leta.
Odjava sprejemnika za nedoločen čas oziroma trajna
odjava je mogoča le v primeru trajne izselitve iz Republike
Slovenije, prenehanja obstoja pravne osebe oziroma posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost, ter v nekaterih
drugih izrednih okoliščinah, ki jih je zavezanec dolžan navesti
in k svojim navedbam predložiti dokaze, s katerimi je možno
ugotoviti dejstva, navedena v odjavi.
Dejstva, navedena v odjavi, se ugotovijo z dokazi, ki jih
predloži zavezanec. Kolikor razloga za odjavo s posrednimi
dokazi ni mogoče ugotoviti s stopnjo gotovosti in tudi v vsakem drugem primeru, lahko zavezanec kot dokaz predlaga
ogled dejanskega stanja na naslovu, za katerega odjavlja
sprejemnike. Ogled opravi pooblaščena oseba Radiotelevizije Slovenija, in sicer v roku treh mesecev od dneva pravilno
podane odjave.
Kolikor zavezanec na način iz prejšnjega odstavka ne
utemelji odjave sprejemnika (ov), je dolžan na obrazcu iz
15. člena tega pravilnika svoj podpis overoviti pri notarju,
sicer odjava ni veljavna.
17. člen
Zavezanec plačuje RTV prispevek do vključno meseca, v katerem je podal popolno izjavo oziroma do vključno
meseca, v katerem RTV Slovenija odloči o razbremenitvi
obveznosti plačila RTV prispevka na podlagi 14. člena tega
pravilnika.
V. DRUGI POSEBNI POGOJI
18. člen
Na območju, kjer se zaradi racionalnosti uporabe frekvenčnega prostora in finančnih sredstev ali drugih utemeljenih razlogov opusti pokrivanje območja s prizemeljskimi
omrežji in je zagotovljeno sprejemanje le prek satelita oziroma prek kabelske mreže, so imetniki sprejemnikov zavezanci
za plačevanje prispevka pod pogojem, da jim Radiotelevizija
Slovenija z začasno oprostitvijo ali zmanjšanjem prispevka
ali na drug ustrezen način prispeva najmanj tretjino dodatnih
stroškov za nabavo opreme za spremljanje programov po
satelitu oziroma po kabelskem omrežju.
Ustrezne oziroma neustrezne tehnične pogoje za sprejem programa Radiotelevizije Slovenija, posredovanega prek
zemeljskega omrežja, se ugotovi z meritvami, ki se opravijo v
skladu z ustreznim pravilnikom, izdanim s strani pristojnega
ministrstva.
V vlogi za opravljanje meritev mora zavezanec zagotoviti, da njegov televizijski sprejemnik in antenska naprava
ustrezata pogojem za sprejem programov Radiotelevizije
Slovenije ter da nima zagotovljenega signala za sprejem
omenjenih programov prek kabelskega sistema.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih
sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja
RTV prispevka (Uradni list RS, št. 39/00, 19/01).
Ljubljana, dne 17. junija 2004.
Predsednik
Sveta RTV Slovenija
mag. Janez Kocijančič l. r.
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Splošni akt o uporabi sistema RDS

Na podlagi četrtega odstavka 117. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04) izdaja
direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o uporabi sistema RDS
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt podrobneje določa način uporabe sistema RDS za analogne zvokovne radiodifuzne radijske postaje
v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
2. člen
(pojmi)
Poleg pomena, določenega z Zakonom o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04), imajo v tem aktu
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
1. Sistem RDS (Radio Data System – radijski podatkovni sistem) je sistem za prenos podatkov za analogne
zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od
87,5 MHz do 108,0 MHz.
2. CENELEC je evropski komite za elektrotehniško
standardizacijo.
3. Standard CENELEC EN50067 je CENELEC standard, ki predpisuje način uporabe sistema RDS za zvokovne
radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5
MHz do 108,0 MHz.
4. Podatkovna skupina je skupina podatkov, ki se prenaša prek sistema RDS.
5. PI (Program Identification – identifikacija programa)
je podatkovna skupina, ki vsebuje 16 bitno kodo namenjeno
identifikaciji programa.
6. PS (Program Service – program) je podatkovna skupina, ki vsebuje osemznakovno ime programa namenjeno
statičnemu prikazu imena programa na sprejemniku.
7. TP (Traffic Program – cestnoprometni program) je
podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za identifikacijo
programa, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so
signalizirana prek zastavice v podatkovni skupini TA.
8. TA (Traffic Announcement – cestnoprometno obvestilo) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za signalizacijo obvestila o cestnem prometu, ki ga radijska postaja
trenutno oddaja.
9. Aktivna zastavica pomeni, da je ustrezni bit zastavice
postavljen na logično vrednost 1.
10. CT (Clock Time – čas) je podatkovna skupina, ki
vsebuje informacije o točnem času in datumu.
11. AF (Alternative Frequencies – druge frekvence) je
podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih frekvencah za isti program kot je ta, ki ga oddaja radijska postaja, ki
uporablja podatkovno skupino AF.
12. RP (Radio Paging – radijski osebni klic) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije za storitev osebnega klica
prek sistema RDS.
13. Sistem osebnega klica (paging) prek sistema RDS
je javna komunikacijska storitev namenjena prenašanju sporočil prek sistema RDS.
14. EON (Enhaced Other Networks – druge mreže) je
podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih programih in mrežah.
15. Točen čas je čas (datum in ura), ki je določen z Zakonom o računanju časa (Uradni list RS, št. 13/93 in 8/96).
16. Oddajni čas je oddajni čas, ki je določen z Zakonom
o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 54/02 – skl. US, 62/03
ORZMed84, 113/03 – odl. US in 16/04 – odl. US).
3. člen
(splošna določila)
(1) Sistem RDS lahko uporabljajo imetniki odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc v frekvenčnem področju od 87,5
MHz do 108,0 MHz, ki
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a) so zaprosili Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo
in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu agencija)
za uporabo sistema RDS ali
b) so v ponudbi na javni razpis za prosto frekvenco navedli, da bo radijska postaja uporabljala sistem RDS in jim je
agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc predpisala
kodo za podatkovno skupino PI in osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS.
(2) Sistem RDS se uporablja v skladu s standardom
CENELEC EN50067.
(3) Zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki uporabljajo
sistem RDS, morajo uporabljati podatkovno skupino PI in podatkovni skupino PS v skladu s 4. in 5. členom tega akta in v
skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
(4) Podatkovne skupine, katerih uporaba v tem aktu
ni posebej določena, se uporabljajo v skladu s standardom
CENELEC EN50067.
4. člen
(Podatkovna skupina PI)
(1) Kodo za podatkovno skupino PI določi agencija z
odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi programa za
katerega se izdaja odločba.
(2) Vsakemu programu za zvokovno radiodifuzno radijsko postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0
MHz je dodeljena samo ena koda za podatkovno skupino PI,
ki mora biti različna od drugih dodeljenih kod.
5. člen
(Podatkovna skupina PS)
(1) Osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS določi agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc
na podlagi imena programa za katerega se izdaja odločba v
skladu s pravili za tvorjenje osemznakovnega imena programa
za podatkovno skupino PS, določenimi v tem aktu, in v skladu
s predlogom imetnika odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
(2) Vsakemu programu za zvokovno radiodifuzno radijsko postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0
MHz je dodeljeno samo eno osemznakovno ime programa za
podatkovno skupino PS, ki mora biti različno od drugih dodeljenih osemznakovnih imen programov.
(3) Za podatkovno skupino PS se sme uporabljati samo
osemznakovno ime programa iz odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc, ki se ne sme časovno spreminjati ali vsebovati drugih besedil ali znakov. Sprememba podatkovne skupine PS je
dovoljena samo v primeru časovne delitve uporabe radijske
postaje (time sharing) glede na program, ki se oddaja v skladu
z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
(4) Za tvorjenje osemznakovnega imena programa za
podatkovno skupino PS se uporabljajo naslednja pravila:
1. Uprabljajo se znaki v skladu s standardom CENELEC
EN50067.
2. Za osnovo za tvorjenje osemznakovnega imena se
vzame ime programa za katerega se izdaja odločba o dodelitvi
radijskih frekvenc. Tako se dobi začetno ime.
3. Iz začetnega imena se odstrani beseda »RADIO« če
je ta prisotna, razen v primerih, ko je začetno ime brez besede
»RADIO« dolgo en ali dva znaka. Tako se dobi osnovno ime.
4. Če je osnovno ime sestavljeno iz dveh ali več besed
se med besede doda en presledek.
5. Če je osnovno ime krajše ali enako osem znakov
(vključno s presledki med besedami) se za ime programa
za podatkovno skupino PS uporabi sredinsko poravnano
osnovno ime.
6. Sredinska poravnava se naredi tako, da se v primeru
a) sodega števila znakov osnovnega imena doda enako
število presledkov pred in za osnovnim imenom tako, da je
skupna dolžina imena s presledki osem znakov,
b) lihega števila znakov osnovnega imena doda pred
in za osnovnim imenom presledke tako, da je za osnovnim
imenom en presledek več kot pred imenom in skupna dolžina
imena s presledki osem znakov.

Uradni list Republike Slovenije
7. Če je osnovno ime daljše od osem znakov se za ime
programa za podatkovno skupino PS uporabi sredinsko poravnano okrajšano osnovno ime.
8. Okrajšano osnovno ime je sestavljeno iz delov besed
(lahko tudi samo iz ene besede ali dela ene besede) osnovnega imena tako, da je razpoznavno ime programa in da skupna
dolžina imena ne presega osem znakov. Za okrajšanimi besedami se lahko doda piko. Za okrajšano ime se lahko uporabi
tudi kratica ali okrajšava, ki se uporablja za ime programa.
(5) V primerih, ko s pravili za tvorjenje osemznakovnega
imena programa za podatkovno skupino PS iz točke (4) tega
člena ni možno ustvariti osemznakovnega imena programa
ali pa je osemznakovno ime programa tvorjeno po pravilih iz
točke (4) tega člena enako obstoječemu osemznakovnemu
imenu programa, lahko agencija določi drugo primerno osemznakovno ime za podatkovno skupino PS tako, da je razpoznavno ime programa in da osemznakovno ime programa ni
enako obstoječim osemznakovnim imenom programov.
6. člen
(Podatkovna skupina TP)
(1) Uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TP je
dovoljena samo za tiste radijske postaje, ki oddajajo program,
ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana
prek zastavice v podatkovni skupini TA.
(2) Za program, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu
se šteje program, ki vsaj štirikrat v dnevnem oddajnem času
vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek
zastavice v podatkovni skupini TA.
7. člen
(Podatkovna skupina TA)
(1) Uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TA
je dovoljena samo za tiste radijske postaje, ki oddajajo program, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu in samo v času
trajanja obvestila o cestnem prometu. Signalizacija obvestila
o cestnem prometu prek zastavice v podatkovni skupini TA
mora biti izvedena tako, da zastavica v podatkovni skupini TA
ni aktivna v delih programa neposredno pred in po obvestilu
o cestnem prometu.
(2) Dovoljena je uporaba aktivne zastavice v podatkovni
skupini TA skupaj z uporabo neaktivne zastavice v podatkovni
skupini TP kot signalizacija programa, ki ne vsebuje obvestil
o cestnem prometu vendar pa prenaša v podatkovni skupini
EON podatke o programih, ki vsebujejo tudi obvestila o cestnem prometu.
8. člen
(Podatkovna skupina AF)
Podatkovna skupina AF lahko vsebuje samo podatke
o tistih frekvencah, za katere je izdana veljavna odločba o
dodelitvi radijskih frekvenc za program, ki je enak programu
iz odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc radijske postaje, ki
uporablja podatkovno skupino AF.
9. člen
(Podatkovna skupina CT)
(1) Če se uporablja podatkovna skupina CT, informacija
o času (datumu in uri) ne sme odstopati od točnega časa več
kot eno sekundo.
10. člen
(Podatkovna skupina RP)
Podatkovna skupina RP je namenjena prenosu informaciji za storitve osebnega klica (paging) prek sistema RDS.
(2) Podatkovna skupina RP se lahko uporablja tako, da
ne ovira delovanja obstoječih storitev osebnega klica prek
sistema RDS.
11. člen
(Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc)
V odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc za zvokovne
radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od
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87,5 MHz do 108,0 MHz, ki uporabljajo sistem RDS, se med
pogoji uporabe radijske postaje navede koda za podatkovno
skupino PI in osemznakovno ime programa za podatkovno
skupino PS.
12. člen
(Prehodna določba)
Imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju
od 87,5 MHz do 108,0 MHz, izdanih pred uveljavitvijo tega
splošnega akta, ki na dan uveljavitve tega splošnega akta
uporabljajo sistem RDS, morajo zaprositi agencijo za kodo za
podatkovno skupino PI in osemznakovno ime programa za
podatkovno skupino PS v 90 dneh od dneva uveljavitve tega
splošnega akta.
13. člen
(Začetek veljavnosti akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
EVA 2004-2812-0010
Nikolaj Simič l. r.
Direktor

3373.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2004

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

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2004
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih junija 2004 v primerjavi z majem 2004 je bil
0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do junija 2004 je bil 0,031.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do junija 2004
je bil 0,005.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih junija 2004 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil 0,042.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
junija 2004 v primerjavi z majem 2004 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do junija 2004 je bil 0,028.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do junija 2004 je bil 0,005.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2004
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,039.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do junija 2004 v primerjavi s povprečjem leta
2003 je bil 0,028.
Št. 9621-16/2004
Ljubljana, dne 8. julija 2004.
Genovefa Ružič l. r.
Namestnica generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

CELJE
3374.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje
III-del sever

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

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-del
sever
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo
polje III-del sever, ki ga je izdelal načrtovalec IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora Celje pod št. 06/04 in je v skladu z
Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan
(Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91,
54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s
parc. št. 821, 822/1, *292, 822/2, 825/2, 826/3 823, 1140/42,
571/4, 571/1, 571/3, 571/2, 573, 570/2, 570/1, 555/1, 553/2,
555/2, 547/10, 547/17, 558/1, 564/5, 564/1, 564/6, 564/3 in
592/1 vse k.o. Ostrožno, ki v veljavnem zazidalnem načrtu
Dolgo polje III predstavljajo severni del ureditvenega območja med Koprivnico in pešpotjo nad karejem 6, ki je v izgradnji.
Obravnavano ureditveno območje je namenjeno izgradnji severne vezne ceste – etapa IV ter gradnji več stanovanjskih
objektov, trgovini z živili in ureditvi zunanjih površin vključno
s parkirnimi površinami. Površina ureditvenega območja, ki je
predmet sprememb in dopolnitev ZN je približno 6 ha.
III
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-del sever se prične osem dni
po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Lava in
Mestne četrti Dečkovo naselje ter v prostorih Mestne občine
Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju
za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova
27, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj
javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in
trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne
obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način
obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in

svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-004/2004-8
Celje, dne 28. junija 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

ČRNOMELJ
3375.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
Dragatuš 1. faza

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljevanju: ZureP-1)
ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan sprejme

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega lokacijskega načrta
Območje OLN Dragatuš 1. faza predstavlja območje,
namenjeno za kompleksno stanovanjsko, poslovno – stanovanjsko in obrtno gradnjo ter turistično – rekreativne dejavnosti in ureditev pokopališča s poslovilnim objekotm ob in v
naselju Dragatuš. Uredi se vsa potrebna infrastruktura in druge pripadajoče ureditve (lokalna obvozna cesta Dragatuša,
ki se priključuje na regionalno cesto na jugu in lokalno cesto
na severovzhodu ter notranje povezovalne ceste).
Obstoječe naselje Dragatuš je zelo strnjeno grajeno,
zato ne omogoča več širitev pozidave. Občina Črnomelj je v
spremembi planskih aktov, ki je bila potrjena v letu 2003, uveljavila celovit poseg, območje kompleksne in urejene gradnje, kar bo dolgoročnejše rešilo že desetletja pereč problem
naselja Dragatuš, ki se ni moglo širiti na kmetijske površine
ob vasi. Naselje je pomembno lokalno središče večjega občinskega pomena z osnovno šolo, pošto, gasilskim domom,
gostilnami, turistično dejavnostjo, pokopališčem in drugimi
pomembnimi javnimi in stanovanjskimi programi.
Območje kompleksne gradnje bo umeščeno na dobro
osončen južni del naselja, s ureditvijo bodo zagotavljene različne oblike stanovanjskih in poslovno – stanovanjskih enot
ter tudi obodna (obvozna) cesta naselja. Pravna podlaga za
izdelavo lokacijskega načrta je dana v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
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Občine za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine (SDL, št. 2/87, 13/90, 7/91, 11/91, Uradni list RS, št.
45/95, 57/95, 43/00 in 119/03).

jenih razmer in naravnih lastnosti, ki vplivajo na določitev
prostorskih ureditev na tem območju. Izdelana bo zasnova
prometne ureditve.

2. Predmet in programska izhodišča OLN ter ureditveno
območje
Predmet izdelave OLN je izdelava občinskega prostorskega izvedbenega akta, s katerim bodo določeni lokacijski
pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po zakonu o
urejanju prostora (ZureP-1). Ravno tako se s tem dokumentom podajo osnove za rešitev priključevanja lokalne ceste iz
Dragatuša na regionalno cesto Črnomelj – Vinica.
Kot programsko izhodišče se uporablja programska
zasnova Dragatuš, ki je sestavni del prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana občine Črnomelj.
Ureditveno območje je določeno s prostorskimi sestavinami družbenega plana občine in obsega kmetijski prostor
južno od vasi Dragatuš, v zaledju vrtov domačij. Na južnem
in vzhodnem delu omejuje prostor poljska pot, na jugozahodu
pa regionalna cesta Črnomelj – Vinica. Območje posegov,
predvidenih v 1.fazi (ki jih obravnava lokacijski načrt) meri približno 6,3 ha. Območje obravnave je tik ob vasi Dragatuš.

5. Roki izdelave OLN
– izvedba prve prostorske konference,
– župan sprejme program priprave 9 dni po izvedeni
prostorski konferenci,
– program priprave se objavi v Uradnem listu,
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku
30 dni dajo smernice za načrtovanje. V primeru molka nosilca
urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic,
– po potrditvi strokovnih podlag s strani strokovne službe občine ter na podlagi pridobljenih smernic izdelovalec
pripravi predlog lokacijskega načrta,
– izvede se druga prostorska konferenca,
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN,
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se
OLN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava,
– Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve 30 dni po
prejetju stališč do pripomb,
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu
s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve,
– pozove se nosilce urejanja prostora, da dajo mnenje
k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni,
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15
dneh po pridobitvi mnenj,
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN občinskemu svetu v sprejem,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje so:
– Direkcija RS za ceste;
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – za področje vodooskrbe ter
odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – za področje
telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Rs
za okolje, območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, p. Novo
mesto – za področje upravljanja z vodami;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
Izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
– Občina Črnomelj, referat za lokalno infrastrukturo;
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo:
– Krajevna skupnost Dragatuš, Dragatuš 11, p. Dragatuš,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave
lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirani.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z
29. členom ZureP-1 v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje.
Postopek priprave OLN vodi Občina Črnomelj, Občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora,
Trg svobode 3, Črnomelj.
Izdelovalec OLN izpolnjuje pogoje, ki jih določajo členi
od 156 do 160. člena ZureP-1 in je bil izbran z zbiranjem
ponudb.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno
upoštevati pri pripravi OLN je:
– programska zasnova Dragatuš;
– digitalni katastrski načrt;
– digitalni orto foto posnetek.
Pred pripravo predloga OLN se izdela geodetski načrt
stanja terena ter posebne strokovne podlage o stanju ustvar-

6. Obveznosti financiranja priprave OLN
Sredstva za pripravo OLN se zagotovijo iz proračuna
Občine Črnomelj.
Št. 35004/264/2004
Črnomelj, dne 5. julija 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

GROSUPLJE
3376.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Grosuplje za leto 2003

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena Zakona o financiranju
javne porabe (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 20. redni seji dne 23. 6. 2004
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Grosuplje za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto
2003 izkazuje:
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A)

Bilanca prihodkov in odhodkov
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Trimestni konto
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

42
43

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 nematerialnega premoženja
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

v tisoč SIT
Realizacija
2003
2,321.856
1,998.602
1,482.696
1,071.467
196.168
215.061
515.906
31.757
9.191
772
11.115
463.071
136.914
67.909
69.005
–
–
186.340
186.340

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
2,272.894
Tekoči odhodki
405.362
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
115.787
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.349
402 Izdatki za blago in storitve
259.571
403 Plačila domačih obresti
10.955
409 Rezerve
2.700
Tekoči transferi
852.543
410 Subvencije
11.138
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
445.910
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
124.020
413 Drugi tekoči domači transferi
271.475
Investicijski odhodki
772.753
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
772.753
Invesicijski transferi
242.236
430 Investicijski transferi
242.236

III.

Proračunski presežek ali primanjkljaj (I. -II.)

B)

Račun finančnih terjatev in naložb

IV.

Prejeta vračila danih pos. in prodaja
kapital. deležev
Prejeta vračila danih pos.
in prodaja kapitalskih deležev
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

75
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48.962

24.806
24.806
18.478
1.500
4.828

V.
44

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 18.808
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 18.808
440 Dana posojila
18.808
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

VI.

Prejeta minus dana poso. in spremem.
kapital. delež. (IV.-V.)

5.998

C)

Račun financiranja

VII.
50

Zadolževanje
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje

48.000
48.000
48.000

VIII. Odplačila dolga
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga

33.756
33.756
33.756

IX.

Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

69.204

X.

Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

14.244

XI.

Neto financiranje (VI.+X.-IX.) = – (III.)

XII.

Prenos sredstev iz leta 2003

-48.962
94.949

3. člen
Sredstva na postavki povečanje sredstev na računu,
ugotovljena v prejšnjem členu, se prenesejo v proračun Občine Grosuplje za leto 2004, in sicer na postavko sredstva
na računih.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/02
Grosuplje, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

3377.

Program priprave za spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za območje Eurotrans v
Grosupljem (SDZN)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 34. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine
Grosuplje dne 29. 6. 2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
za območje Eurotrans v Grosupljem (SDZN)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
SDZN.
Osnovni zazidalni načrt (v nadaljevanju: ZN), ki je bil
sprejet leta 1994 (Uradni list RS, št. 78/94 in 85/02 – popravek) obravnava območje v velikosti 2,1 ha ob regionalni
cesti R 331 Šmarje Sap – Grosuplje, na vhodu v mesto Grosuplje. V območju ZN so predvidene dejavnosti bencinskega
servisa, transportno blagovnega centra in drobnega gospodarstva. V naravi je v območju ZN zgrajen bencinski servis
in poslovni objekt, ki je naknadno dozidan ter parkirišča za
tovornjake. Lokacije in dimenzije zgrajenih objektov odstopajo od določil osnovnega ZN, prav tako so odstopanja tudi
v prometni ureditve parcele, ker glede na obstoječe stanje v
prostoru ni možno izvesti vzhodnega priključka na regionalno cesto. Zaradi opravljanja dejavnosti avtoprevozništva in
pridobitve potrebnih dovoljenj za opravljanje te dejavnosti,

Uradni list Republike Slovenije
kakor tudi zaradi širitve parkirišča za tovornjake je potrebno
izvesti spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju: SDZN) ter s tem delno legalizirati obstoječe stanje
in predvideti nove ureditve.
Pravna podlaga za pripravo SDZN Eurotrans je:
– srednjeročni družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje 1986–1990, spremenjen in dopolnjen 1987, 1990, 1992
(Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88 in Uradni list RS, št.
29/90, 34/92, 38/92, 3/93),
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, spremembe 1999 (Uradni list RS, št. 3/97,
57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03),
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje Eurotrans v
Grosuplju (Uradni list RS, št. 78/94 in 85/02),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03 – popr.).
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo SDZN
Predmet obravnave v SDZN je določitev urbanističnoarhitekturnih pogojev, pogojev za zunanjo ureditev ter vseh
ostalih pogojev, ki jih bo moral investitor upoštevati pri legalizaciji že zgrajenih objektov, širitvi parkirišča za tovornjake,
gradnji dozidav k obstoječim objektom, spremembi zunanje
ureditve ter prilagoditvi obstoječe infrastrukture novem stanju.
Izhodišče za pripravo SDZN je osnovni ZN in program
investitorja.
Območje SDZN

3. člen

Območje urejanja po osnovnem ZN se zaradi predmetnih sprememb in dopolnitev ne spreminja. Predlagane
legalizacije, dozidave, širitve parkirišč in ostale ureditve so
znotraj meja obstoječega ZN.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu SDZN sodelovati
naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna pisarna Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
3. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod, Cesta
na Krko 7, Grosuplje,
4. Javno komunalno podjetje Grosuplje, kanalizacija,
Cesta na Krko 7, Grosuplje,
5. Javno komunalno podjetje Grosuplje, energetika
– ogrevanje, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
6. DRSC, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
7. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
– sektor za vode,
8. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
– sektor za okolje,
9. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska
cesta 58,Ljubljana,
10. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Cigaletova 15, Ljubljana,
11. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor,
12. Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev
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urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave SDZN morajo nosilci urejanja
prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati
v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami smernice za
načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga
SDZN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati
mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci
urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane
zahteve. Kolikor se smernic in mnenj v zakonsko določenem
roku ne pridobi, se šteje, kot da so smernice podane.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve
in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih
podlag
Pri pripravi SDZN je potrebno upoštevati veljavne
prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane
strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega
plana Občine Grosuplje,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– podatke o rekonstrukciji regionalne ceste,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve
sosednjih območij, prometne rešitve),
– podatke o programu investitorja.
Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati tehnološke rešitve in idejno zasnovo dozidave
poslovnega objekta.
Posebne strokovne podlage za SDZN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85).
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave SDZN zagotovi naročnik tega dokumenta.
Strokovne rešitve se pridobijo s pripravo variantnih
rešitev v dogovoru z naročnikom.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
sprememb in dopolnitev ZN
Gradivo za pridobitev
smernic

10 delovnih dni po sprejetju
in objavi programa priprave,
dostavi geodetskega posnetka
in pridobitvi idejnih rešitev
Predlog SDZN za javno 15 delovnih dni po pridobitvi
razgrnitev
in uskladitvi smernic nosilcev
urejanja prostora
Stališča do pripomb iz 3 delovne dni po prejemu
javne razgrnitve
pripomb iz JR
Dopolnjeni predlog
3 delovne dni po sprejetju stališč
SDZN
do pripomb
Predlog SDZN za
10 delovnih dni po pridobitvi
sprejem
mnenj k dopolnjenemu
predlogu SDZN
Kompletacija
5 delovnih dni po sprejetju
dokumenta
SDZN na Občinskem svetu in
objavi odloka v Uradnem listu
RS
– Predlog SDZN za javno razgrnitev se izdela na podlagi strokovnih podlag, tehnoloških rešitev in idejne zasnove
objekta ter smernic nosilcev urejanja prostora.
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– Predlog SDZN obravnava občinski svet na predlog
župana. Sklep o 15-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Grosuplje in v pristojni KS. V času javne razgrnitve mora biti
izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame
stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja
javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– K dopolnjenemu predlogu SDZN pridobi pripravljavec
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju
predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog SDZN
za sprejem.
– Župan posreduje predlog SDZN občinskemu svetu,
skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem SDZN
Pripravljavec SDZN je Občina Grosuplje v sodelovanju
z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec SDZN je na predlog naročnika TOPOS
d.o.o., Dol. Toplice.
Naročnik dokumenta in investitor je: Avtotransporti Kastelec, Adamičeva 57, 1290 Grosuplje.
Sredstva za izdelavo SDZN zagotovi naročnik.
Začetek veljavnosti

8. člen

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-58/94
Grosuplje, dne 29. junija 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

3378.

Program priprave lokacijskega načrta za
zadrževalnik Bičje – Grosuplje

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 34. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02),
sprejme župan Občine Grosuplje

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za zadrževalnik Bičje
– Grosuplje
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta – (v nadaljevanju: LN)
V letu 1997 je bil sprejet Odlok o ureditvenem načrt
za zadrževalnik Bičje – Grosuplje in dopolnjen v letu 2002
(Uradni list RS, št. 68/97, 80/02) – v nadaljevanju: URN.
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Predvidena je sprememba in razširitev ureditvenega
območja zadrževalnika Bičje, pogoji za zadrževanje visokih
voda v zadrževalniku, ukrepi za izgradnjo pregrade zadrževalnika, ter sanacija po izgradnji nasipa.
LN se pripravlja na pobudo Občine Grosuplje s katerimi se želi visoke vode zadrževati v primerni oddaljenosti
od novega ureditvenega območja s stanovanjsko in obrtno
dejavnostjo (Gospodarska cona sever).
Pobuda občine je utemeljena v:
– spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah
dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–
2000 (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02,
111/03 in 124/03));
– spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah
srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996-1990 (Uradni list SRS št. 36/86, 9/87, 18/88 in
Uradni list RS, št. 29/90, 34/92, 38/92, 3/93).
2. člen
Predmet in programska izhodišča LN, ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave LN so vse prostorske ureditve, vezane na razširitev ureditvenega območja zadrževalnika Bičje
– Grosuplje in izgradnjo pregrade zadrževalnika, in sicer:
– razširitev ureditvenega območja zadrževalnika proti
jugu in zahodu,
– zmanjšanje ureditvenega območja na severni strani
ob naselju Brezje,
– prestavitev pregrade zadrževalnika,
– ureditev nasipa,
– sanacija nasipa po izgradnji.
Celotno območje urejanja leži v Občini Grosuplje, zahodno od naselja Grosuplje.
Občina Grosuplje je dne 17. junija 2004 v skladu z
28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju
prostora) 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 LN oziroma predvidene
prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci predstavniki niso podali priporočil, prav tako jih ni bilo poslanih po pošti.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave LN prouči:
–/
Priprava LN obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz 4. člena tega programa,
– LN mora biti izdelan v skladu s 24., 73.in 44. členom
Zakona o urejanju prostora.
3. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice oziroma pogoje za njegovo pripravo,
k dopolnjenemu LN pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS;
območna pisarna Grosuplje, Cesta na Krko 7;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad
26, Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana;
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b,
Ljubljana;
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7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana;
8. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor;
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Tržaška cesta 4, Ljubljana;
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana;
11. Ribiška družina, Veliko Mlačevo 61, 1290 Grosuplje;
12. Elektro Ljubljana – okolica, Ljubljana, Slovenska
cesta 58;
13. Telekom Slovenije, Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana;
14. Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, Grosuplje;
15. Občina Grosuplje; Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje;
16. Javno komunalno podjetje Grosuplje;vodovod, kanalizacija, energetika, Cesta na Krko 7, Grosuplje;
17. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave LN
izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave Lokacijskega načrta vodi Občina
Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Občina
Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
Naročnik vseh strokovnih podlag in LN je Občina Grosuplje
Izdelovalec LN mora izpolnjevati pogoje iz 156. do
160. člena Zakona o urejanju prostora in ga občina izbere
po predpisih o oddaji javnega naročila male vrednosti.
4. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve
strokovnih rešitev in strokovnih podlag
Preden je Občina Grosuplje podala pobudo za izdelavo
LN, je občina pridobila idejno zasnovo Vodnogospodarskega
inštituta iz Ljubljane, št. projekta C-1118.
V idejni zasnovi je predlagan in opisan za zadrževalnik
Bičje – Grosuplje prerez 3.
Razširitev ureditvenega območja zadrževalnika.
Pri izdelavi strokovnih podlag za LN je treba upoštevati
naslednje že izdelano gradivo:
– idejni projekt Vodnogospodarskega inštituta, Ljubljana, št. projekta C-1118.
Pred izdelavo LN mora investitor zagotoviti izdelavo
naslednjih strokovnih podlag:
1. temeljni topografski načrt v M 1:1000 ali drugem primernem merilu
2. zemljiško-katastrski načrt območja lokacijskega načrta, izdelan v M 1:1000 oziroma v M 1:2880, potrjen na
Geodetski upravi RS;
3. celostna idejna rešitev razširitve območja zadrževalnika in drugih ureditev, izdelana na način, ki vključuje
vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in
okoljevarstvene rešitve in ureditve v M 1:1000 z ustreznim
poročilom in utemeljitvijo;
4. tehnične idejne rešitve pregrade zadrževalnika,
nasipa in drugih ureditev izdelane kot posamezni načrti v
skladu s pravilnikom, ki ureja podrobnejšo vsebino projektne
dokumentacije v M 1:1000, z ustreznim tehničnim poročilom
in projektantskim predračunom;
5. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki
ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:
a) geološko in hidrološko poročilo,
b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav
in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev
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c) idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne
zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,
d) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje;
6. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na
okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;
7. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
V postopku priprave LN Ministrstvo za kulturo – Zavod
za varstvo kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih
zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje občini.
Pred izdelavo LN Zavod RS za varstvo narave zagotovi
izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z zakonom, ki
ureja ohranjanje narave, in jih posreduje občini.
5. člen
Roki izdelave lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
Izdelovalec pripravi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s
poročilom).
Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz 3. člena tega programa.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po
prejemu vloge.
Izdelovalec LN (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh, ter analize
prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve
po prejemu vseh smernic.
Občina potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske
ureditve.
Izdelava strokovnih podlag in predloga LN
Občina zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz
4. člena tega programa po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog LN po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Občina organizira pred sprejemom Programa priprave
1. prostorsko konferenco.
Občina pred objavo javne razgrnitve organizira 2.
prostorsko konferenco, obe z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu LN pridobijo in uskladijo priporočila,
usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti,
gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Župan s sklepom potrdi javno razgrnitev predloga LN.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
Občina v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Grosuplje in pristojni krajevni skupnosti. V času javne razgrnitve
mora biti izvedena javna obravnava.
Občina obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve
in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način najmanj en
teden pred začetkom javne razgrnitve.
Občina v času javne razgrnitve in javne obravnave
evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov,
organizacij in posameznikov.
Občina v sodelovanju z izdelovalcem prouči pripombe
in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja.
Občina s pripombami in predlogi ter predlogom stališč
seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale,
ter pridobi njihovo mnenje.
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Občinski svet občine odloči o upoštevanju pripomb in
predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga LN
Občina zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb
in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog LN po prevzemu
vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
Izdelovalec pripravi gradivo (dopolnjen predlog LN oziroma njegov izvleček) za pridobitev mnenj.
Občina pozove nosilce urejanja prostora iz 3. člena tega
programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge.
Izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog LN.
Sprejem LN
Župan posreduje usklajen dopolnjen predlog LN Občinskemu svetu občine v sprejem. Sestavni del gradiva so
priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in
predlogov z javne razgrnitve.
Občinski svet občine sprejme LN z odlokom in ga objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Obveznosti financiranja priprave LN
Občina zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih
podlag ter za izdelavo LN.
7. člen
Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-1/2004
Grosuplje, dne 30. junija 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

IVANČNA GORICA
3379.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je Občinski svet občine Ivančna Gorica
na 15. seji dne 8. 7. 2004 sprejel
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(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
2. člen
V 4. členu se v poglavju 2.3.6. Promet in zveze, kartografski del plana karta 5, Cestni promet, doda odstavek:
S spremembami in dopolnitvami poselitvenih območij
in namenske rabe prostora ukrepi varovanja okolja pred
prekomernimi imisijami hrupa zaradi povečanja prometa in
drugimi vplivi zaradi obratovanja avtoceste ne bremenijo
upravljalca avtoceste, ampak so strošek investitorja objektov.
3. člen
V 4. členu se v poglavju 3.2.8. Vodno gospodarstvo,
kartografski del plana karta 3, Varstvo pred škodljivim delovanjem voda in melioracije zemljišč, zadnji odstavek nadomesti
z besedilom:
Poplavna in erozijska območja
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv
vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegom v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe. Na
erozijskih območjih strogega varovanja in erozijskih žariščih
je prepovedano poseganje v prostor. V občini Ivančna Gorica
so evidentirana območja z običajnimi in zahtevnejšimi protierozijskimi ukrepi.
Varstvo vodotokov
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen Zakona
o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno
upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti
prostora ter usmerjanem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven teh območij.
Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1-2. razred po kategorizaciji
pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu,
morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe (Višnjica s
pritoki v zgornjem delu (1. in 1-2. razred) in posamezni odseki
Krke (1-2. razred)).
4. člen
V 4. členu se v poglavju 4. Usmeritve in strategija socialnega razvoja in razvoja drugih dejavnosti, v podpoglavju
4.2. Globalne usmeritve dejavnosti družbenega pomena, na
koncu doda besedilo:
4.2.8. Obramba
Kartografski del plana karta 9
Na območju Občine Ivančna Gorica je evidentirano eno
območje za potrebe obrambe (Pristava nad Stično).

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ivančna Gorica

4.2.9 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Kartografski del plana karti 4 in 9
Omogočali bomo vzdrževanje in morebitno dopolnjevanje hidrantne mreže in omrežja siren za alarmiranje
prebivalstva za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št.
5/98, 6/98, 7/99 in 3/00) s sestavinami, navedenimi v členih
tega odloka.

5. člen
V 4. členu se v poglavju 5. Usmeritve, zasnova in
strategija razvoja v prostoru, v podpoglavju 5.1. Usmeritve
razvoja v prostoru, točka 5.1.2. Usmeritve za varstvo in
razvoj naravne in kulturne dediščine spremeni tako, da
se glasi:
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5.1.2. Varstvo kulturne dediščine
Na podlagi doslej evidentirane kulturne dediščine ter nadaljnjih raziskav, odkritij in dognanj so pripravljene strokovne
podlage z upoštevanjem zavarovane in evidentirane kulturne
dediščine ter ustreznimi režimi za njeno varovanje in razvoj.
Glede na značilnosti varstva v urejanju prostora kulturna dediščina v Občini Ivančna Gorica obsega kulturno krajino, arheološko, stavbno (etnološka in umetnostnozgodovinska), naselbinsko (urbanistično), memorialno in tehniško dediščino.
Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Ivančna Gorica so bile izdelane v
letu 2001 (pripravil Ljubljanski regionalni zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine) in so sestavni del prostorskih
sestavin planskih aktov.
Za razglašene kulturne spomenike veljajo določila sprejetih odlokov.
V strokovnih podlagah je evidentiranih 413 enot (t.j. objektov in območij) kulturne dediščine:
– 3 območja kulturne krajine oziroma krajinska območja
(KO),
– 66 območij arheološke dediščine (A),
– 182 enot umetnostnozgodovinske in arhitekturne
dediščine (U),
– 8 območij naselbinske dediščine (UR),
– 53 enot etnološke dediščine (E),
– 95 enot zgodovinske dediščine (Z) in
– 6 enot tehniške dediščine (T).
S kulturnovarstvenimi pogoji se določijo zahteve, ki jih
mora vsebovati projektna dokumentacija za gradnjo novih in
rekonstrukcijo obstoječih objektov oziroma dokumentacija,
ki je potrebna za izvedbo drugih posegov v prostor. Pred izdajo dovoljenja za gradnjo se na osnovi kulturnovarstvenih
pogojev projektna dokumentacija dokončno potrdi s kulturnovarstvenim soglasjem.
Pomembnejša kulturna dediščina oziroma pomembnejše območje kulturne dediščine v skladu s Strokovnimi
podlagami s področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Ivančna Gorica, kot jih določa Dolgoročni in
srednjeročni družbeni plan RS kot obvezno izhodišče za
Občino Ivančna Gorica je:
arheološka:
A 192 Ivančna Gorica – Arheološko najdišče Hudo,
A 795 Valična vas – Arheološko najdišče Zadinec,
A 821 Vir pri Stični – Prazgodovinsko gradišče in gomilna grobišča,
A 842 Vrh pri Višnji gori – Arheološko najdišče Gradišče,
A 9346 Petrušnja vas – Arheološko območje Gradišče,
A 9353 Veliki Korinj – Arheološko najdišče
etnološka:
E 169 Grintovec ob Krki – Mlin Grintovec 2,
E 475 Muljava – Jurčičeva domačija, Muljava 11,
E 9814 Muljava – Jurčičeva rojstna hiša Muljava 11
umetnostnozgodovinska in arhitekturna:
U 211 Kamni Vrh pri Ambrusu – Cerkev sv. Petra,
U 474 Muljava – Cerkev Marije vnebovzete,
U 699 Stična – Samostan,
U 700 Ivančna Gorica – Znamenje opata Lovrenca,
U 830 Višnja gora – Vodnjak,
U 874 Zgornja Draga – Cerkev sv. Martina,
naselbinska:
UR 732 Šentvid pri Stični – Naselje,
UR 828 Višnja gora – Mestno jedro Višnja gora s starim
gradom in grajskim pobočjem.
– razglašeni kulturni spomeniki (državnega in lokalnega
pomena):
etnološki:
E 475 Muljava – Jurčičeva domačija Muljava 11,
E 9814 Muljava – Jurčičeva rojstna hiša Muljava 11,
umetnostnozgodovinski in arhitekturni:
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U 2668 Sela pri Višnji Gori – Cerkev sv. Jurija,
U 1172/00 Metnaj – Cerkev sv. Magdalene,
U 179/97 Višnja gora – Obrambni stolp, Sokolska 22,
U 1213/00 Višnja gora – Območje cerkve sv. Ane z
divjim kostanjem,
U 830 Višnja gora – Vodnjak,
U 180/97 Višnja gora – Mestni trg 1 in 3
U 829 Višnja gora – Stari grad
U 874 Zgornja Draga – Območje cerkve sv. Martina,
U 699 Stična – Samostan,
U 2341 Stična – Cerkev Žalostne Matere božje,
U 474 Muljava – Območje cerkve Marijinega vnebovzetja,
U 211 Kamni vrh – Območje cerkve sv. Petra,
naselbinski:
UR 828 Višnja gora – Mestno jedro Višnja gora s starim
gradom in grajskim pobočjem,
zgodovinski:
Z 5767 Radohova vas – Grobnica s spomenikom,
Z 5766 Muljava – Spomenik muljavski bitki,
Z 5764 Veliki Korinj – Spomenik padlim slovenskim in
italijanskim partizanom.
– kulturni spomeniki (državnega in lokalnega pomena),
ki so predlagani za razglasitev:
etnološki:
E 1095/00 Leskovec – Kašča Leskovec 8,
E 1109/00 Gabrje pri Stični – Hiša Gabrje pri Stični 20,
E 1112/00 Vir pri Stični – Hiša Vir pri Stični 2,
E 1126/00 Glogovica – Kašča Glogovica 6,
E 1131/00 Male Dole – Domačija Male Dole 6,
E 1144/00 Krška vas – Kašča Krška vas 25,
E 8095 Krka – Javornikova domačija Krka 27,
E 1152/00 Marinča vas – Kašča Marinča vas 11,
E 169 Grintovec – Mlin Grintovec 2,
umetnostnozgodovinski in arhitekturni:
U 1167/00 Pristava nad Stično – Cerkev sv. Lamberta
z vplivnim območjem,
U 2667 Leskovec – Cerkev sv. Ožbolta,
U 199/99 Dedni Dol – (Cerkveni kompleks) – Ambient
cerkve Žalostne Matere božje, kapele Božjega groba in kapelic križevega pota z vplivnim območjem, v katerem je še
U 1170/00 – Kapelica Rožnega venca,
U 1177/00 Dedni Dol – Cerkev Žalostne Matere božje,
U 202/99 Dedni Dol – Območje kapele Božjega groba
in kapelic Križevega pota,
U 1187/00 Velike Češnjice – Cerkev sv. Ane,
U 1212/00 Kriška vas – Območje cerkve sv. Magdalene,
U 1214/00 Velika Dobrava – Cerkev sv. Jakoba,
U 1580 Podsmreka – Grad z vplivnim območjem,
U 1230/00 Malo hudo – Graščina z vrtom,
U 1239/00 Stična – Kapela z vplivnim območjem,
U 700 Ivančna Gorica – Znamenje opata Lovrenca,
U 1243/00 Gradišče – Območje cerkve sv. Miklavža z
lipo,
U 1247/00 Šentvid pri Stični – Območje ž.c.sv. Vida s
pokopališčem,
U 1251/00 Sv. Rok – Območje znamenja,
U 1278/00 Sv. Rok – P.c.sv. Roka z vplivnim območjem,
U 1281/00 Šentpavel na Dolenjskem – Cerkev sv. Pavla
z vplivnim območjem,
U 1287/00 Šentjurje – Območje cerkve sv. Jurija,
U 2670 Nova vas – Območje cerkve sv. Lenarta,
U 1290 Velike Vrhe – Cerkev sv. Duha z vplivnim območjem,
U 1291/00 Spodnja Draga – Cerkev sv. Tomaža z vplivnim območjem,
U 1293/00 Leščevje – Cerkev sv. Janeza Krstnika s
širšim vplivnim območjem,
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U 1299/00 Malo Črnelo – Območje cerkve sv. Marjete,
U 1307/00 Velike Pece – Območje p.c.sv. Marije Snež-

U 1309/00 Male Pece – P.c.sv. Lamberta,
U 1312/00 Dob – Območje p.c.sv. Petra,
U 1316/00 Rdeči Kal – Cerkev sv. Antona z vplivnim
območjem,
U 1334/00 Hrastov Dol – Cerkev sv. Andreja,
U 1327/00 Sušica – Cerkev sv. Štefana z vplivnim območjem,
U 1336/00 Krka – Območje cerkve sv. Kozme in Damijana,
U 1338/00 Velike Lese – Cerkev sv. Jakoba z vplivnim
območjem,
U 1340/00 Gabrovka – Cerkev sv. Primoža in Felicijana
z vplivnim območjem,
U 1349/00 Zagradec – Območje ž.c.sv. Brezmadežnega
spočetja Device Marije,
U 1354/00 Valična vas – Cerkev sv. Jožefa,
U 2697 Valična vas – Cerkev sv. Martina z vplivnim
območjem,
U 1358/00 Kal – Območje cerkve sv. Lucije,
U 211 Kamni vrh – Območje cerkve sv. Petra.
zgodovinski:
Z 1575/00 Višnja Gora – Grobišče padlih v NOB,
Z 1581/00 Višnja Gora – Spomenik padlim v NOB,
Z 1586/00 Stična – Spomenik padlim v NOB,
Z 1590/00 Stična – Grobišče padlih v NOB s spomenikom,
Z 1636/00 Muljava – Spomenik padlim v NOB z grobnico neznanih partizanov,
Z 1642/00 Krka – Grobišče padlih borcev s spomenikom,
Z 1652/00 Ambrus – Grobišče 23 neznanih padlih garibaldincev.
Kartografski del plana
V kartografskem delu plana, M 1:25 000, karta 7, Zasnova varstva kulturne (in naravne) dediščine, so prikazane
enote pomembnejše kulturne dediščine, ki so obvezno izhodišče za Občino Ivančna Gorica, kulturni spomeniki državnega pomena in kulturni spomeniki lokalnega pomena, v skladu
s Strokovnimi podlagami s področja kulturne dediščine.
Kartografski del omenjenih strokovnih podlag, z vsemi
evidentiranimi enotami kulturne dediščine (poleg pomembnejše kulturne dediščine in kulturnih spomenikov, tudi ostala
kulturna dediščina), je sestavni del prostorskih sestavin
planskih aktov občine.
5.1.3. Varstvo narave
Na podlagi doslej evidentirane naravne dediščine
ter nadaljnjih raziskav, odkritij in dognanj so pripravljene
naravovarstvene smernice z upoštevanjem zavarovanih in
evidentiranih območij naravne dediščine ter ustreznimi režimi
za njeno varovanje in razvoj.
Naravovarstvene smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
prostorskega plana Občine Ivančna Gorica, izdelane v letu 2001
(pripravil Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine), so sestavni del planskih aktov. V naravovarstvenih smernicah je evidentiranih 121 enot naravne dediščine.
V postopku izdaje dovoljenja za poseg v naravo in za
poseg v prostor, ki bi lahko ogrozil biotsko raznovrstnost,
naravno vrednoto ali zavarovano območje, je pridobiti naravovarstveno mnenje. Naravovarstveno soglasje k posegu se
izda na osnovi ugotovitve skladnosti posega z usmeritvami
izhodišči in pogoji, ki so predpisani na podlagi Zakona o
ohranjanju narave (105. člen).
Naravni spomeniki kot jih določa Dolgoročni in srednjeročni družbeni plan RS kot obvezno izhodišče za Občino
Ivančna Gorica so:
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Krka – reka,
Kosca – slap in
Temenica – vodotok.
Kartografski del plana
V kartografskem delu plana, M 1:25000, karta 7, Zasnova varstva naravne (in kulturne) dediščine, so prikazane
enote naravne dediščine, ki so obvezno izhodišče za Občino
Ivančna Gorica, naravni spomeniki državnega in lokalnega
pomena, v skladu z Naravovarstvenimi smernicami.
Kartografski del Naravovarstvenih smernic, z vsemi
evidentiranimi enotami naravne dediščine, je sestavni del
prostorskih sestavin planskih aktov občine.
6. člen
V 4. členu, v poglavju 5. Usmeritve, zasnova in strategija
razvoja v prostoru, v podpoglavju 5.2. Zasnova in strategija razvoja v prostoru, točka 5.2.2. Zasnova omrežja naselij in organizacija dejavnosti v naseljih, v preglednici 1: Razdelitev občine na
planske cone s pripadajočimi gravitacijskimi območji, se doda:
II. Planska cona Ivančna Gorica – Stična
prostorska planska celota
naselje tip C
II/1 Ivančna Gorica – Stična
Štorovje
7. člen
V 4. členu, v poglavju 5. Usmeritve, zasnova in strategija razvoja v prostoru, v podpoglavju 5.3. Urbanistična
zasnova (UZ) Ivančna Gorica – Stična – Šentvid, točka
5.3.5. Usmeritve za urbanistično urejanje in načine urejanja
s prostorskimi izvedbenimi akti, Ureditveno območje Ivančna
Gorica – Stična, se na koncu doda besedilo:
S3/b – Kojina
Manjše območje stavbnih zemljišč zaselka Kojina je
namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji in se zaradi
izpostavljene lege ureja z lokacijskim načrtom.
S3/c – Kojina
Manjše območje stavbnih zemljišč zaselka Kojina je
namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji in se zaradi
izpostavljene lege ureja z lokacijskim načrtom.
16/c – Stransko Polje
Območje obrtne cone med železniško progo in obvozno
cesto se ureja z lokacijskim načrtom – priloga Programske
zasnove.
8. člen
V 4. členu, v poglavju 5. Usmeritve, zasnova in strategija razvoja v prostoru, v podpoglavju 5.4. Urbanistična zasnova (UZ) naselja Višnja Gora, točka 5.4.4. Območja v UZ
po namembnosti in načinu urejanja, se odstavku Območje
G5 – Novi center doda besedilo:
V zahodnem delu območja t.i. organizacijske naloge sta
predvideni območji:
G5/1 – Piskavka
Obrtna cona s poslovnimi objekti za proizvodne, obrtne
in storitvene dejavnosti.
Območje se ureja z lokacijskim načrtom.
G5/2 – Pristava
Obrtno-stanovanjska cona s poslovnimi objekti za
obrtno in storitveno dejavnost ter poslovno stanovanjskimi
in stanovanjskimi objekti. Večje, poslovne, objekte je locirati
v ravninskem delu, proti avtocesti, stanovanjske pa na pobočje hriba.
Območje se ureja z lokacijskim načrtom.
9. člen
V 4. členu, v poglavju 5.5 Krajinska zasnova za dolino reke
Krke, toča 5.5.2 Opredelitve za razvoj dejavnosti v prostoru, se v
odstavku Območja počitniških hišic črta naslednje besedilo:
»Največje dovoljene dimenzije objektov so:
– tlorisna površina 60 kvadratnih metrov in
– višina do slemena strehe 6 metrov.«
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(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
10. člen
V 5. členu, v poglavju 1.2. Predvideni posegi na območju
Občine Ivančna Gorica in predvideni načini urejanja za območja predvidenih posegov, točka 1.2.1. Posegi znotraj ureditvenih
območij naselij in urbanističnih zasnov in pretežna namembnost območij posegov, se doda oziroma spremeni:
planska cona, planska
celota in lokacija

planirana izdelava
prostorskega akta

namembnosti

LN G5/1 Piskavka
LN G5/2 Pristava

P, O, PO
O, PO, OS, S

VG 34 Ivančna Gorica

LN S3/b Kojina
LN S3/c Kojina
LN 16/c Stransko polje

S
S
PO, O, P, OS

planska cona, planska
celota in lokacija

sprememba planirane
izdelave

namembnosti

III/3 Temenica
VG 37

Lušce – PUP

S,O

I/1 Višnja Gora
VG 32 Višnja Gora
II/1 Ivančna Gorica
VG 34 Kojina

obstoječa oziroma predvidena
organizacijska naloga
G5-proizvodna cona – LN

11. člen
V 5. členu, v poglavju 1.2. Predvideni posegi na območju Občine Ivančna Gorica in predvideni načini urejanja za območja
predvidenih posegov, točka 1.2.2. Posegi izven ureditvenih območij naselij in urbanističnih zasnov, se doda:
planska cona, planska
celota in lokacija

planirana izdelava
prostorskega akta

pretežna namembnost

opis posega

III/3 Temenica
VG 16

LN Sobrače

peskokop

pridobivanje, sanacijo

12. člen
V 5. členu, v poglavju 1.3. Tekstualna navedba in dodatna razlaga predvidenih posegov v prostor, točka 1.3.1.
Stanovanjska gradnja, se doda nov odstavek:
Za potrebe stanovanjske gradnje oziroma stanovanjske
gradnje s spremljajočo dejavnostjo je predvideno:
– manjše razširitve območij stavbnih zemljišč,
– ureditveni območji zaselka Kojina v območju UZ
Ivančna Gorica – Stična (stanovanjska gradnja),
– poselitveno območje Štorovje (tip C).
13. člen
V 5. členu, v poglavju 1.3. Tekstualna navedba in dodatna razlaga predvidenih posegov v prostor, točka 1.3.2. Ostale
dejavnosti, za širitev katerih se izvajajo ali predvidevajo posegi v prostor, na koncu odstavka Območja za pridobivanje
mineralnih surovin, Pridobivanje kamninskih agregatov na
podlagi izdelanih prostorskih aktov se doda:
planska cona Šentvid
– peskokop Sobrače – izdelava LN (pridobivanje dolomitnih agregatov s poudarkom na sanaciji)
14. člen
V 6. členu Programske zasnove se na koncu poglavja
II. Planska cona Ivančna Gorica – Stična doda naslednje
besedilo:
Lokacijski načrt obrtna cona Stransko polje Ivančna
Gorica
Lega in velikost območja
Območje predvidene obrtne cone se nahaja v območju
Stransko polje, zahodno od obstoječe tovarne nekdanjega
Sinolesa. Na jugu območje meji na novo t.im. zahodno
obvoznico, na vzhodu na obstoječi kompleks nekdanje tovarne Sinoles, na severu neposredno na železniško progo
Ljubljana – Novo mesto in na zahodu na rugulirano strugo
Stiškega potoka.
Ureditveno območje meri ca. 3 ha.

Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje predstavlja ravninski predel južno od železniške proge Ljubljana – Novo mesto v delu zahodno od Ivančne Gorice in severno od nove zahodne obvoznice. Območje
je dostopno izključno iz nove obvoznice, ki se preko novonastalega glavnega križišča v Ivančni Gorici po nekaj 100 m
priključi na avtocesto.
Namenska raba površin
Kmetijske površine južno od železniške proge zaradi
izgradnje obvoznice niso več primerne za kmetijsko proizvodnjo, saj so “vkleščene” med infrastrukturne koridorje (železnica, cesta). Ker so površine zaradi nove obvoznice tudi
bolj dostopne, je v tem delu predvidena obrtno-proizvodna
cona kot nadaljevanje industrijske cone ob cesti Ivančna
Gorica – Muljava.
Obenem se v širšem območju Ivančne Gorice pojavlja
veliko pomanjkanje površin za gospodarske namene, zato
lahko predvidevamo, da se bo v območju pojavljalo veliko
različnih dejavnosti, od storitvenih, proizvodnih, trgovskih do
skladiščnih, torej z delovno intenzivnimi in manj inteznivnimi
programi.
Zasnova infrastrukturnih omrežij in naprav
– organizacija prometa
Območje se navezuje na novo zahodno obvoznico, ki
se preko novega križišča priključi na avtocesto. Iz novonastalega križišča v Ivančni Gorici so odprte smeri sever, jug in
vzhod proti Šentvidu in Radohovi vasi. Na zahod je obvoznica priključena na obstoječo regionalno cesto Ivančna Gorica
– Višnja Gora, z prečkanjem železnice.
– zasnova komunalnega omrežja
Glavni kanalizacijski kolektor S80 s priključkom na CČN
teče južno od obvoznice ca. 4 m pod terenom in v padcu
1,2–1,5 promila. V ta kanal se v RJ 35 vtoči sanitarni kanala
B70 z vtokom na koti 323,58 ali ca. 1,8 m pod terenom. Ta
kanal bi bilo potrebno prestaviti.
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Območje trenutno nima vodovodnega omrežja. Vodovod

∅ PE 110 bo ravnokar zgrajen do zadnje zahodne kmetije v

Stranski vasi, od tod do gospodarske cone pa bi bilo potrebno
zgraditi še 120 m priključne trase, notranje omrežje pa izvesti
v zanko s hidrantno mrežo.
– zasnova energetskega omrežja
Glavni energetski koridor z dvema VN daljnovodoma
teče ob zahodnem zaključku območja, VN zemeljski kabel
– povezava TP Ivančna Gorica in TP Sinoles pa je predvidena
v severovzhodnem območju zazidave. Potrebno bo zgraditi
novo transformatorsko postajo večje moči.
Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
izhajajo predvsem iz bodoče namembnosti območja.
Širše območje je zgrajeno v treh strukturah, severno v
drobnem merilu prostostoječih stanovanjskih hiš in nato proti
jugu preko regionalne ceste v večjem merilu polindustrijskih
in javnih objektov centralnih, storitvenih in deloma proizvodnih
funkcij. Proti jugu se pojavlja veliko industrijsko merilo tovarniškega kompleksa nekdanjega Sinoles, pri čemer je merilo
Ivančna Gorica, kjer je največja tovarna IMP Livar (relativno
majhna merila grajenih struktur). Vse navedene strukture se
iztečejo proti zahodu v prazen kmetijski prostor, kjer se gostota
manjša od središča navzven.
Območje je vidno omejeno z obvoznico ter elektro daljnovodi, vendar je proti jugu odprto v naraven kmetijski prostor
z dvema vodotokoma (Stiški potok in Višnjica). Prehod v
odprt prostor je potrebno izvesti nekonfliktno – mehko, torej z
drobnejšim merilom in nižjimi gabariti objektov ter s primerno
zunanjo ureditvijo (»vaški rob«).
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter
značilnih kakovostnih prvin krajine
Na območju posega sicer ni evidentiranih kulturnih ali
naravnih spomenikov, vendar pa je v skladu s strokovnim mnenjem ZVKD potrebno zagotoviti arheološki nadzor pri izvajanju
zemeljskih del. V primeru morebitnih arheoloških najdb bodo
izvedena zaščitna arheološka izkopavanja.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Z namenom varovanja življenjskega okolja je treba predvideti vodnogospodarske ureditve in zaščitne ukrepe na delih,
kjer območje posega v Stiški potok in druge vodotoke.
Odvodnjavanje območja mora biti urejeno tako, da se v
strugo naravnih odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna voda.
Med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug naravnih odvodnikov s kakršnimkoli materialom ali preusmerjanje vode iz
ustaljenih strug brez soglasje upravljalca vodotokov.
Vse vodnogospodarske ureditve morajo biti izvedene in
načrtovane tako, da se ne poslabšajo življenjski pogoji živih
bitij v in ob vodotokih.
15. člen
V 6. členu Programske zasnove se na koncu poglavju III.
Planska cona Šentvid doda naslednje besedilo:
Lokacijski načrt peskokop Sobrače
1. Lega in velikost območja
Obstoječi kamnolom Sobrače je opuščeni kop manjših dimenzij (velikosti ca. 0,3 ha). Leži zahodno od regionalne ceste Litija – Radohova vas – Šentvid, ca. 800 m severno od naselja Sobrače. Vzhodni rob kopa je od ceste oddaljen ca. 150 m, zahodni
rob pa ca. 200 m. Jugozahodno od kamnoloma so v manjši dolini
nelegalno zgrajeni štirje počitniški objekti, od katerih je najbližji od
južnega roba obstoječega kamnoloma oddaljen ca. 20 m.
Območje obstoječega kamnoloma meri ca. 2700 m2 in
leži na delu parcel št. 405 in 395, k.o. Sobrače.
Predvideno ureditveno območje se razprostira severno
in zahodno od opuščenega kopa, leži na parcelah 395, 405 in
406, vse k.o. Sobrače in meri skupaj 18 300 m2.
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2. Organizacija dejavnosti v prostoru
V kamnolomu je v preteklosti potekalo izkoriščanje, vendar
brez potrebnih dovoljenj in ustreznega načrta, zato so opuščene
brežine strme in neporasle, ter zato podvržene eroziji.
Investitor želi v kamnolomu izkoriščati pesek, zato je bil
izdelan Rudarski projekt za izkoriščanje v kamnolomu Sobrače
(Inženiring IBT Ljubljana, maj 1998), ki okvirno opredeljuje način pridobivanja ter potrebne tehnične rešitve. V Rudarskem
projektu območje kamnoloma obsega večje območje in sicer
celotno površino parcel 394 in 406, k.o. Sobrače. Zaradi bližine obstoječih počitniških objektov je ureditveno območje
kamnoloma zmanjšano.
Obstoječ kamnolom zavzema površino ca. 0,3 ha, v
planskih dokumentih pa so površine opredeljene kot gozd. S
predlagano spremembo se območje obstoječega kamnoloma
in širitve v celoti namenita izkoriščanju dolomitnega peska.
3. Namenska raba površin
Namenska raba površin je podrejena funkciji dejavnosti,
in sicer:
obstoječi kamnolom

2.700 m2

predvidena širitev
prometne površine
Skupaj

14.000 m2
1.600 m2
18.300 m2

Ureditveno območje predstavlja površine, ki so potrebne za sanacijo obstoječega opuščenega kopa.
4. Zasnova infrastrukturnih omrežij in naprav
– organizacija prometa
Območje se navezuje na regionalno cesto II. reda, Litija
– Radohova vas, preko kolovozne poti, parc. št. 1190, k.o.
Sobrače, ki vodi do obstoječe pozidave počitniških objektov
na zahodu.
Do lokacije je preko celega leta mogoč dostop za kamione po obstoječi makadamski dovozni cesti, ki se odcepi od
glavne ceste. Za potrebe kamnoloma bo dovozna cesta utrjena, nekoliko pa bo spremenjen tudi njen potek – dovoz do
kamnoloma z vzhodne strani. Priključek na regionalno cesta
II. reda mora biti izdelan v skladu s pogoji oziroma zahtevami
soglasodajalca. Potrebno je zagotoviti stalno in kakovostno
vzdrževanje dovozne ceste in vseh delov cestišča (spodnji
in zgornji ustroj, odvodnjavanje).
– zasnova komunalnega omrežja
Območje je komunalno neurejeno, saj v obstoječem
kopu ni objektov. Predvidena je postavitev zabojnika oziroma gradbenega objekta začasnega značaja (garderoba,
zaklonišče pred slabim vremenom, skladišče manjših količin
materiala, pisarna in sanitarije – kemično stranišče). Kemično
stranišče je potrebno ustrezno vzdrževati in občasno prazniti
v kanalizacijo ali nepropustno greznico.
Meteorne vode iz prometnih in manipulativnih površin je
potrebno voditi preko lovilcev olj in maščob ter peskolovov.
Meteorno vodo, ki površinsko odteka iz obravnavanega območja, je potrebno speljati preko ustreznih usedalnikov. V
struge meteornih odvodnikov ali podtalje se lahko spušča le
čista meteorna voda.
– zasnova energetskega omrežja
Iz naselja Sobrače poteka proti severu do zaselka Kalce
trasa 20 kV daljnovoda s transformatorsko postajo v Kalcah (RTP
35/20 kV). Trasa poteka po vzhodni strani ceste in je od vzhodnega dela obstoječega kamnoloma oddaljena ca. 300 m.
Vsa morebitna križanja energetskega omrežja je potrebno natančneje opredeliti v nadaljnjem postopku, v projektni
dokumentaciji.
5. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje
Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje izhajajo iz sanacije obstoječega stanja.
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Na površinah obstoječega kamnoloma je v preteklosti
potekalo izkoriščanje dolomitnega peska, vendar pa je bilo
odkopavanje stihijsko in brez vsakršnih načrtov ali dovoljenj.
Posledica tega je, da je v prostoru ostala odkopana površina s
strmimi stenami, katere so že precej načeli erozijski procesi.
Predlagana širitev za potrebe sanacije stanja obsega
okoliška gozdna zemljišča severno in severozahodno od že
odkopanih površin. Pred pričetkom odkopavanja je potrebno
odrivko s površine odstraniti in jo odložiti na zunanjem odlagališču tako, da bo lahko uporabljena za kasnejšo rekultivacijo
oziroma sanacijo površin. Za odkopavanje je potrebno izdelati
načrt izkoriščanja in kasnejše sanacije, saj je za uspešno sanacijo potrebno že v času odkopavanja sproti pravilno oblikovati posamezne etaže. Po končanem odkopavanju je potrebno
vzpostaviti stanje pred posegom, etaže pogozditi.
6. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Obstoječi opuščeni kop je lociran ca. 800 m severno od
naselja Sobrače, zahodno od zaselka Kalce. V neposredni
bližini se zahodno od kamnoloma nahaja niz petih počitniških
objektov v manjši dolini. Objekti, zgrajeni brez potrebnih dovoljenj in so nastali v novejšem času (pred ca. 10–15 leti) so
počitniškega značaja in se uporabljajo pretežno v času, ko
ni aktivnosti v kamnolomu. Za zaščito objektov pred vplivi iz
kamnoloma bo ob jugozahodnem robu ohranjen pas gozda,
ki bo deloval kot »tamponska cona«.
Pridobivanje dolomitnega peska se bo vršilo z miniranjem, z uporabo primerne tehnike. Vsa minerska dela mora
opravljati za to specializirana in pooblaščena organizacija, ob
upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov.
Vhod v območje kamnoloma mora biti opremljen z
dvižno rampo in opozorilno tablo, na robovih pridobivalnega
prostora pa mora biti postavljena ustrezna ograja kot to določa Tehnično poročilo (Rudarski projekt za izkoriščanje v
kamnolomu Sobrače, Inženiring IBT Ljubljana, maj 1998).
Zagotoviti je potrebno vse predpisane varnostne ukrepe pred in med miniranjem in omiliti spremljajoče negativne
vplive na okolje. Vrste varnostnih ukrepov morajo biti opredeljene v rudarskem projektu, vrste negativnih vplivov in ukrepe
za njihovo omilitev pa morajo biti opredeljeni v Poročilu o
vplivih na okolje. Oba dokumenta sta sestavni del projektne
dokumentacije.
Vsi stroji in prostori, kjer se hranijo vnetljive snovi, morajo biti opremljeni z gasilnimi aparati in protipožarno opremo.
7. Sanacija
Predvidena širitev kamnoloma posega v celoti na
gozdna zemljišča, ki so tudi v naravi gozd. Ranljivost prostora narekuje skrbno premišljen način ravnanja z zemljišči
v času pridobivanja in sanacija površin po končani eksploataciji.
Zaradi kvalitete vrhnjega sloja prsti je potrebno pred
pričetkom eksploatacije vrhnjo plast prsti (odrivko) odstraniti in jo odložiti na za to posebej predvidenem odlagališču.
Odložena in vzdrževana mora biti tako, da bo po končani
eksploataciji lahko uporabljena za rekultivacijo površin. Začasno odlagališče jalovine (zemlje in humusa) je ob robovih
gramoznice.
Po končanem pridobivanju v kamnolomu je potrebno
površine pogozditi. V ta namen je potrebno končne etaže v
kamnolomu izdelati v naklonu in širini, ki omogoča zasaditev
z drevjem in grmovnicami.
Zaradi pridobivanja po fazah je smiselno sanacijo izvajati sproti – ob zaključku pridobivanja v eni fazi se prične
pridobivanje v drugi, sanacija pa naj sledi pridobivanju tako,
da je ob zaključku pridobivanja sanacija sorazmerno hitro
zaključena.
Podrobnejšo vsebino in način sanacije ter kasnejše
rekultivacije je potrebno opredeliti v posebnem elaboratu, ki
naj bo del rudarskega projekta in ureditvenega načrta (načrt
sanacije).
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16. člen
(kartografski del)
V kartografskem delu dolgoročnega in srednjeročnega
plana se spremenijo in dopolnijo:
1. Kartografski del v M 1: 25000 in v M 1:50000
– vnos ureditvenih območij: Stransko Polje, stanovajski
območji Kojina, peskokop Sobrače,
– vnos stavbnih zemljišč in sprememb mej urbanih
območij,
– popravki, ki se nanašajo na spremembo urejanja
stavbnih zemljišč-Lušce,
– evidentiranje kulturne dediščine,
– evidentiranje naravne dediščine,
– uskladitev s spremembami razvrstitve kmetijskih
zemljišč,
– uskladitev s spremembami razvrstitve prometne infrastrukture,
– popravki poplavnih območij in vris območij z erozijskimi ukrepi.
2. Urbanistična zasnova za naselje:
Ivančna Gorica – Stična – Šentvid v M 1: 25000 in
Urbanistična zasnova za naselje Višnja Gora v merilu
1:5000
– vnos novih mej stavbnih zemljišč in območij urejanja,
– uskladitev s spremembami razvrstitve kmetijskih
zemljišč,
– uskladitev s spremembami razvrstitve prometne infrastrukture,
– uskladitve evidentiranja kulturnih spomenikov.
3. Kartografska dokumentacija k planu M 1: 5000
– nove meje naselij in stavbnih zemljišč ob širitvah,
– popravki, ki se nanašajo na spremembo urejanja
stavbnih zemljišč – Lušce
– vnos ureditvenih območij: Stransko polje v Ivančni
Gorici, stanovanjski območji Kojina in območje peskokopa
Sobrače,
– vnos območja urejanja obstoječih stavbnih zemljišč:
obrtna cona Piskavka in obrtno – stanovanjska cona Pristava,
– vnos poselitvenega območja Štorovje,
– uskladitve evidentiranja kulturnih spomenikov,
– uskladitve evidentiranja naravnih spomenikov,
– uskladitev s spremembami razvrstitve kmetijskih
zemljišč,
– vnos območja za potrebe obrambe,
– popravek meje med Občino Ivančna Gorica in Občino
Trebnje južno od naselja Šentjurje.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-1/99
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

KOPER
3380.

Odlok o spremembi Odloka o začasnem
zavarovanju reke Dragonje s pritoki

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
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RAZGLAŠAM
odlok o spremembi Odloka o začasnem
zavarovanju reke Dragonje s pritoki
Št. 0153-2/01
Koper, dne 18. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 50. člena Zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03 in 41/04), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 110/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01
in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne
17. 6. 2004 sprejel
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Articolo 1
Il testo dell’articolo 16 del Decreto sull’introduzione dei
vincoli di tutela provvisori relativi al fiume Dragogna ed ai
rispettivi affluenti (Bollettino uff. n. 22/01 e 20/03) è modificato e recita:
»La validità del decreto sull’introduzione dei vincoli di
tutela provvisori relativi al fiume Dragogna ed ai rispettivi
affluenti à prorogata di due anni.«
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N.: K0153-2/01
Capodistria, 17 giugno 2004
Comune citt a` di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m. p.

ODLOK
o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju
reke Dragonje s pritoki
1. člen
Besedilo 16. člena Odloka o začasnem zavarovanju
reke Dragonje s pritoki (Uradne objave, št. 22/01 in 20/03)
se spremeni, tako da se glasi:
»Veljavnost odloka o začasnem zavarovanju reke Dragonje s pritoki se podaljša za dve leti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0153-2/01
Koper, dne 17. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03)

PROMULGO
il decreto sulle modifiche al decreto
sull’introduzione dei vincoli di tutela provvisori
relativi al fiume dragogna ed ai rispettivi affluenti
N.: K0153-2/01
Capodistria, 18 giugno 2004
Comune citt a` di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m. p.
Visto l’articolo 50 della Legge sulla salvaguardia del
patrimonio naturale (Gazzetta uff. della RS, n.56/99, 31/00,
119/02, 22/03 e 41/04), la Legge sulle trasgressioni (Gazzetta uff. n. 110/03) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), nella
seduta del 17 giugno 2004, il consiglio comunale del Comune
città di Capodistria ha approvato il

DECRETO
SULLE MODIFICHE AL DECRETO
SULL’INTRODUZIONE DEI VINCOLI DI TUTELA
PROVVISORI RELATIVI AL FIUME DRAGOGNA
ED AI RISPETTIVI AFFLUENTI

3381.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)

RAZGLAŠAM
odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper
Št. 0321-10/2000
Koper, dne 18. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00), in 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je
Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 17. 6. 2004
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper
1. člen
V 7. členu Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradne objave št. 42/00 in
29/02) se na koncu besedila doda naslednje besedilo:
»Skrajšano ime sklada je: JSS MOK.
Sklad ima razpoznavni znak, ki ga določi Nadzorni svet
na predlog direktorja.«
2. člen
V 10. členu se na koncu oznak dejavnosti doda število
»0«, razen pri oznakah K/70.110, K/70.120, K/74.203 in
K/74.204.
3. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
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»Premoženje sklada so tudi terjatve, iz naslova najemnin stanovanj in objektov, s katerimi upravlja sklad, ki jih
ustanovitelj prenese na sklad.«
4. člen
V 15. členu se za drugo alineo doda nova alinea, ki se
glasi:
»Predlaga županu spremembe in dopolnitve tega odloka«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)

PROMULGO
il decreto sulle modifiche ed integrazioni al
decreto sulla costituzione del fondo alloggi
pubblico del Comune città di Capodistria
N.: K0321-10/2000
Capodistria, 18 giugno 2004
Comune citt a` di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m. p.
Visto l’articolo 4, secondo comma, della Legge sui fondi
pubblici (Gazzetta uff. della RS, n. 22/2000) e l’articolo 27
dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff.
n. 40/00, 30/01 e 29/03) il consiglio comunale del Comune
città di Capodistria, nella seduta del 17 giugno 2004 ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sulla
costituzione del fondo alloggi pubblico del
Comune città di Capodistria
Articolo 1
In fondo all’articolo 7 del Decreto sulla costituzione del
Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 42/00 e 29/02), si aggiunge il seguente testo:
“Denominazione abbrevviata del fondo è: JSS MOK
– FAP CCC
Il fondo ha un proprio emblema, definito dal Consiglio di
controllo dietro proposta del direttore.«
Articolo 2
Nell’articolo 10 ai codici di attività si aggiunge uno “0”,
fatti salvi i codici K/70.110, K/70.120, K/74.203 e K/74.204.
Articolo 3
Nell’articolo 8 il secondo comma è modificato e recita:
»Fanno parte del patrimonio del fondo anche i crediti
spettanti a titolo di canoni d’affitto per alloggi e fabbricati,
amministrati dal fondo e trasferiti al medesimo dal rispettivo
fondatore.«
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Articolo 4
Nell’articolo 15, il secondo alinea è seguito da un nuovo
alinea che recita:
»propone al sindaco le modifiche ed integrazioni al
presente decreto«.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N.: K0321-10/2000
Capodistria, 17 giugno 2004
Comune citt a` di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m. p.

Št. 0321-10/2000
Koper, dne 17. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Mestne občine Koper, katerih upravičenec je
lokalna skupnost

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)

RAZGLAŠAM
odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne
občine Koper, katerih upravičenec je lokalna
skupnost
Št. 4143-41/2002
Koper, dne 18. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.
40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper
na seji dne 17. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne
občine Koper, katerih upravičenec je lokalna
skupnost
1. člen
V 1. členu Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost (Uradne objave,
št. 48/02), se za besedilom v oklepaju: Uradni list RS, št.
58/02 vstavi besedilo »in 55/2003«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Župan imenuje komisijo, ki izvaja naloge, posebej
opredeljene s tem odlokom in zakonom, lahko pa sodeluje
v vseh aktivnosti občinske uprave pri vodenju postopkov za
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zagotovitev vračila vlaganj v telekomunikacije dejanskim
upravičencem (v nadaljevanju: komisija).«
3. člen
Za 2. členom se vstavi nov, 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– neposredni upravičenec je oseba, ki vloži zahtevek za
vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pri državnem pravobranilstvu; ta odlok ureja postopek le za primere,
kjer je neposredni upravičenec lokalna skupnost;
– dejanski upravičenec je oseba, ki je prispevala vložek (v finančnih sredstvih, delu ali materialu) za realizacijo
vlaganj, za katera je neposredni upravičenec lokalna skupnost;
– dejanski končni upravičenec je oseba, ki v trenutku
nakazila vrnjenih sredstev prejme nakazilo v imenu dejanskega upravičenca in je lahko ista oseba ali dedič oziroma
pravni naslednik dejanskega upravičenca.«
4. člen
V 3. členu se:
– na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »lahko pa tudi z javnimi pozivi osebam, ki
razpolagajo z ustrezno dokumentacijo.«
– Drugi odstavek spremeni tako, da se celoti glasi:
»Občinska uprava nudi vsem upravičencem do vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ustrezno strokovno pomoč.«
5. člen
Za 3. členom se vstavita nova 3.a in 3.b člen, ki se
glasita:
»3.a člen
Zahtevke za vračilo vlaganj, katerih upravičenec je lokalna skupnost, v kar sodijo vložki občine, krajevnih in vaških
skupnosti, gradbenih, vaških in podobnih odborov, ne glede
na to, ali so bila pri tem uporabljena izvirna sredstva teh upravičencev ali pa prek njih združena sredstva (finančna sredstva, material ali delo), pripravi občinska uprava na podlagi
razpoložljivih dokumentov in podatkov ter jih v zakonskem
roku vloži na državno pravobranilstvo.
Krajevne skupnosti so dolžne ponuditi občinski upravi
vse razpoložljive dokumente, podatke in pojasnila. Občinska uprava je dolžna pripraviti zahtevke za vračilo vlaganj na
podlagi tako pridobljenih podatkov in na podlagi morebitnih
podatkov neposrednih upravičencev za vsa evidentiranja
vlaganja ne glede na popolnost trenutno razpoložljivih dokumentov in nato storiti vse možno za morebitno dopolnitev
zahtevkov na zahtevo državnega pravobranilstva.
3.b člen
Predlog poravnave, ki ga pripravi državno pravobranilstvo, je občinska uprava dolžna nemudoma posredovati
svetu krajevno pristojne krajevne skupnosti z zahtevkom
za podajo mnenja o primernosti sklenitve poravnave. Svet
krajevne skupnosti mora svoje mnenje podati v roku 15 dni.
Če občinska uprava mnenja sveta KS v tem roku ne prejme,
se šteje, da se svet s predlogom strinja.
Predlog poravnave, skupaj z mnenjem sveta KS, obravnava komisija in poda svoj predlog županu.
Komisija lahko predlaga županu:
– sklenitev poravnave po predlogu državnega pravobranilstva;
– zavrnitev poravnave z napotkom za začetek postopka
pred pristojnim sodiščem;
– odstop od nadaljnjega postopka.
Odstop od nadaljnjega postopka komisija predlaga, če
ugotovi, da realno ni mogoče uveljaviti vračila.
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Vračilo vlaganj, doseženo v postopku pred pristojnim
sodiščem, se v nadaljnjem postopku obravnava enako, kot
vračilo, doseženo s poravnavo.«
6. člen
4. člen se spremeni, tako da se v celoti glasi:
»Seznam dejanskih upravičencev po posameznih
zahtevkih, za katera je bila dosežena poravnava, objavi
komisija v zakonskem roku na oglasnih deskah krajevnih
skupnostih, v katerih se bila izvedena dela, v katera so
vlagali dejanski upravičenci, in na spletnih straneh Mestne
občine Koper. S sodelovanjem organov krajevnih skupnosti
se seznam lahko objavi tudi na druge, krajevno običajne
načine. O objavi seznama objavi komisija razglas na spletnih straneh Mestne občine Koper, oglasni deski občinske
uprave in pristojnih krajevnih skupnosti ter enem od tiskanih
medijev.
Na seznamu so, ob splošnih podatkih o zahtevku, za
katerega je bila dosežena poravnava, naslednji podatki o
posameznem dejanskem upravičencu: ime in priimek oziroma naziv dejanskega upravičenca, naslov v času vlaganja,
naslov v času objave seznama (če je znan), delež poravnanega zneska vlaganj, ki pripada dejanskemu upravičencu.
Na seznamu mora biti tudi poduk z navodili ravnanje po 4.a
členu tega odloka.«
7. člen
Za 4. členom se vstavita nova 4a in 4.b člen, ki se
glasita:
»4.a člen
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki zato izkaže pravni
interes, ima pravico v roku dveh mesecev po objavi seznama
podati komisiji ugovor, pripombo ali dopolnitev (v nadaljevanju: pritožba), s čimer lahko izrazi zahtevo po naknadni
uvrstitvi na seznam, zahtevo po popravku posameznih podatkov na seznamu ali obvestilo o drugih dejstvih, ki na podlagi
podanega seznama vplivajo na nadaljnji postopek vračanja
(na primer podatke o dedičih oziroma pravnih naslednikih na
seznam uvrščenih oseb).
Pritožba mora biti dokumentirana in podana v pisni obliki tajniku KS, naslovljena pa na komisijo.
Tajnik posreduje pritožbo svetu krajevne skupnosti, ki o
posamezni pritožbi poda obrazloženo pisno mnenje v roku
30 dni po prejemu, in jo nato skupaj z mnenjem sveta KS
posreduje komisiji.
O pritožbi odloči komisija z upravnim aktom.
4.b člen
Dokončen seznam, določen po postopku iz 4.a člena
tega odloka, vroči občinska uprava krajevno pristojni krajevni skupnosti. Dejanski upravičenci s tem postanejo dejanski
končni upravičenci.
Sočasno se dejanskim končnim upravičencem pošlje
obvestilo o dokončnosti seznama z obvestilom o nadaljnjih
postopkih in obrazec, s katerim dejanski končni upravičenci
podajo natančne podatke, ki omogočajo nakazilo vrnjenih
sredstev (osebni podatki z naslovom, transakcijskim računom, izjavo o točnosti podatkov in seznanjenostjo z obvezo,
da bo vsaka sprememba posredovanih podatkov nemudoma
sporočena občinski upravi, in soglasjem o uporabi osebnih
podatkov za potrebe vračila vlaganj). Evidenco tako pridobljenih podatkov vodi občinska uprava.
Naknadne spremembe dokončnega seznama so
možne le glede podatkov o dokončnem upravičencu (na
primer sprememb naslova, novih dedičev itd.), ne pa glede
dodatnih uvrstitev na seznam ali glede sprememb pripadajočih deležev. Dovoljene spremembe vnaša občinska
uprava na dokumentirano pobudo zainteresiranih ter o
tem obvešča zainteresirane in svet pristojne krajevne
skupnosti.«
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8. člen
5. člen se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu
dejanskemu upravičencu, se praviloma ugotavlja na podlagi
razpoložljive dokumentacije, podatkov ali obvestil, ob upoštevanju naslednjih načel:
a) Če so vsi dejanski upravičenci podajali svoje vložke v
istih časovnih obdobjih in v približno enakih obsegih, se vsakemu upravičencu dodeli enak delež poravnanega zneska.
b) Če so posamezni dejanski upravičenci svoje vložke
podajali v različnih časovnih obdobjih ali v različnem obsegu, se njihov vložek valorizira oziroma preračuna v DEM po
srednjem tečaju Banke Slovenije, kot je objavljen na podlagi
5. člena zakona, struktura vložkov po posameznih dejanskih
upravičencih pa se izračuna na podlagi vsot tako preračunanih vložkov.
c) Če so različni dejanski upravičenci svoje vložke
podajali v različnih obsegih denarnih vložkov, materiala ali
dela, se posebej preračuna vsaka oblika vložka in ponderira
z deležem, ki ga je imela posamezna oblika v postopku poravnave ali kot je razvidna iz dokumentov.
d) Kadar na podlagi dokumentov ali na podlagi drugih
znanih dejstev ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža posameznega dejanskega upravičenca, se vračilo izvede v
enakih deležih vsem upravičencem, ki so zagotavljali svoje
vložke.
Uporabi se načelo, ki ga za vsak posamezni primer
predlaga svet krajevno pristojne krajevne skupnosti.
Kadar ne obstajajo seznami dejanskih upravičencev,
vezani na pridobitev konkretnih telefonskih priključkov in
je šlo za solidarno združevanje sredstev za namene pridobitve telefonskega priključka, ki ga je nato uporabljala širša
okolica (na primer naselje, krajevna skupnost), in se s tem
strinja svet krajevno pristojne krajevne skupnosti, se šteje, da
je dejanski upravičenec lokalna skupnost, ki pa je dolžna s
poravnavo vrnjena sredstva vložiti v infrastrukturo na območju, kjer so bila sredstva združena. Enako se ravna z vložki,
ki so jih kot vložke v telekomunikacije zagotovile krajevne
skupnosti iz drugih virov.«
9. člen
Za 5. členom se vstavita nova 5.a in 5.b člen, ki se
glasita:
»5.a člen
V primerih, ko je krajevna skupnost na podlagi pravnega akta s Podjetjem za PTT promet še določeno obdobje dajala soglasja k priključitvi na omrežje, zgrajeno z
vlaganji, za katere se doseže vračilo, in so bodoči telefonski
naročniki za ta soglasja plačevali prispevke, ki so presegali
takrat veljavni obseg obveznosti za pridobitev priključka
(priključnina in prispevek SIS za PTT promet) se presežek
teh vlaganj po načelih iz 5. člena tega odloka upošteva pri
pripravi seznama dejanskih upravičencev in upravičencem
vrne v sorazmernem deležu od vrnjenih sredstev v breme
poravnanega vračila.
5.b člen
V primerih, ko je dejanski upravičenec na podlagi vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje uveljavil oprostitev
plačila komunalnega prispevka, za uveljavljeno oprostitev
vstopi kot končni upravičenec lokalna skupnost.
Delež vstopa lokalne skupnosti v primerih iz prvega odstavka tega člena se izračuna na podlagi uradne dokumentacije organa občinske uprave, pristojnega za obračun komunalnega prispevka tako, da se znesek oprostitve primerja
z zneskom vlaganj, ki ga je v postopku oprostitve uveljavljal
dejanski upravičenec, pri čemer se te zneske predhodno pre-

Št.

75 / 13. 7. 2004 /

Stran

9087

računa v DEM po tečaju, ki je veljal na dan izdaje odločbe
o oprostitvi oziroma na dan vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje, kot ga je v tem postopku uveljavljal dejanski
upravičenec. Tako ugotovljeno razmerje se aplicira na delež
vlaganj, ki bi sicer pripadal dejanskemu upravičencu. Tako
pridobljena sredstva lokalna skupnost vloži v infrastrukturo
na območju, kjer so bila izvršena vlaganja.«
10. člen
V 6. členu se:
– v prvem odstavku za besedo »posamezni« vstavita
besedi »dejanski končni«;
– v drugem odstavku se za besedo »naslednik« vstavi
beseda »dejanskega«.
11. člen
Za 7. členom se vstavi nov, 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Mestna občina Koper postane zavezanec za vračilo
vlaganj dejanskim končnim upravičencem iz posameznega
končnega seznama z dnem nakazila sredstev iz sklada za
vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po
poravnavi, ki se nanaša na ustrezni končni seznam. Občina je zavezanec po tem odstavku samo do višine prejetih
sredstev.
Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku
občinska uprava nakaže dejanskim končnim upravičencem
v 30 dneh po prejemu sredstev iz sklada ob upoštevanju podatkov iz končnega seznama. V primeru prejemanja sredstev
v obrokih, se sredstva nakazujejo vsem dejanskim končnim
upravičencem v obrokih z isto dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
Vrnejo se vsa sredstva, dosežena s poravnavo, brez odbitka stroškov občinske uprave. Finančna sredstva, potrebna
za realizacijo tega postopka in vseh drugih stroškov občinske
uprave in komisije po tem odloku, se zagotovijo v proračunu
Mestne občine Koper.
Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi bilo mogoče
nakazati dejanskim končnim upravičencem v roku dveh let po
izkazani neuspeli vročitvi poziva za posredovanje potrebnih
podatkov, lokalna skupnost vloži v infrastrukturo na območju,
kjer je bilo izvršeno predmetno vlaganje.
Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo lokalni
skupnosti na račun vlaganj iz proračuna, sredstev krajevnih
skupnosti in drugih virov tako, da ne pripadajo drugim dejanskim končnim upravičencem, morajo biti namenjena za potrebe infrastrukture na ožjem območju, kjer so bila izvedena
vračilu ustrezna vlaganja.
Dejanski končni upravičenec ali skupina takih upravičencev lahko do nakazila pripadajočih sredstev s pisno
izjavo komisiji predlaga, da se znesek vračil, ki mu oziroma
jim pripada, neposredno vloži v komunalno infrastrukturo na
njihovem območju. Tak predlog mora biti v pisni obliki. Razmerje med upravičenci in lokalno skupnostjo se dogovori s
pogodbo.«
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4143-41/2002
Koper, dne 17. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
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Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)

il suo erede od il successore legittimo dell’avente diritto effettivo.”

PROMULGO
il decreto sulle modifiche ed integrazioni
al decreto sulla procedura di rimborso
degli investimenti nella rete pubblica delle
telecomunicazioni nel territorio del Comune
citta’ di Capodistria a favore delle comunità
locali

Articolo 4
Nell’articolo 3:
– Alla fine della prima frase, il punto è sostituito da una
virgola, seguita dal testo: »oppure con avvisi pubblici rivolti a
coloro che dispongono della necessaria documentazione.«
– Il secondo comma è modificato e recita:
»L’amministrazione comunale offre a tutti gli aventi diritto alla restituzione degli investimenti nella rete pubblica delle
telecomunicazioni la necessaria assistenza tecnica.«

N.: K4143-41/2002
Capodistria, 18 giugno 2004
Comune citt a` di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m. p.
Visto l’articolo 6° della Legge sulla rifusione degli investimenti nella rete pubblica delle telecomunicazioni (Gazzetta
uff. della RS, n. 58/02) e l’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03),
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella
seduta del 17 giugno 2004, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al decreto
sulla procedura di rimborso degli investimenti
nella rete pubblica delle telecomunicazioni
nel territorio del Comune città di Capodistria a
favore delle comunità locali
Articolo 1
Nell’articolo 1 del Decreto sulla procedura di rimborso
degli investimenti nella rete pubblica delle telecomunicazioni
nel territorio del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n.
48/2002), è inserito, nel testo tra parentesi: Gazzetta ufficiale
della RS, n. 58/02, il testo “e 55/2003”.
Articolo 2
L’articolo 2 è modificato e recita:
»Il Sindaco nomina una commissione incaricata di
compiere le mansioni appositamente definite nel presente
decreto e nella legge, la quale ha inoltre la facoltà di concorrere a tutte le attività svolte dall’amministrazione comunale
riguardo alla procedura intesa a garantire la restituzione degli
investimenti effettuati nella rete delle telecomunicazioni agli
aventi diritto effettivi (nel seguito: commissione).«
Articolo 3
L’articolo 2 è seguito da un nuovo articolo, il 2 a) che
recita:
»Articolo 2 a)
Termini specifici ed accezioni particolari:
– L’avente diritto diretto è colui che presenta la domanda di restituzione degli investimenti nella rete pubblica delle
telecomunicazioni presso l’avvocatura dello stato; il presente
decreto regola unicamente i casi ove l’avente diritto è la comunità locale;
– L’avente diritto effettivo è colui che ha conferito
l’apporto (sotto forma di mezzi, lavoro o materiale) ai fini di
realizzazione degli investimenti il cui avente diritto diretto è
la comunità locale;
– L’avente diritto effettivo finale è colui che al momento
della restituzione dei mezzi investiti riceve il bonifico in nome
dell’avente diritto effettivo, e può essere persona medesima,

Articolo 5
L’articolo 3 è seguito dai nuovi articoli ossia il 3 a) ed il
3 b), che recitano:.
»Articolo 3 a)
In base ai documenti e dati di cui dispone, l’amministrazione comunale prepara ed inoltra, entro i termini di
legge, all’avvocatura di stato le domande di restituzione
degli investimenti il cui avente diritto è la comunità locale
e che sono comprensivi dei conferimenti del comune, delle
comunità locali e rurali, dei comitati edili, rurali e simili, a
prescindere dall’utilizzo o meno dei mezzi propri di tali aventi
diritto oppure di mezzi associati in ambito a questi (danaro,
materiale o lavoro).
Le comunità locali hanno l’obbligo di fornire all’amministrazione comunale tutti i documenti disponibili, i dati
e le delucidazioni. L’amministrazione comunale è tenuta a
predisporre le domande di restituzione degli investimenti in
base ai dati così ottenuti, come pure in virtù degli eventuali
dati trasmessi dagli aventi diritto diretti, riguardanti tutti gli
investimenti rilevati indipendentemente dalla completezza
dei documenti disponibili momentaneamente facendo il necessario per l’eventuale perfezionamento delle domande, se
ciò venisse richiesto dall’avvocatura dello stato.
Articolo 3 b)
L’amministrazione comunale ha l’obbligo di trasmettere
tempestivamente la proposta di accomodamento, predisposta dall’avvocatura dello stato, al consiglio della comunità
locale competente al quale si richiede altresì di fornire un
parere in merito. Il consiglio della comunità locale è tenuto
a sottoporre tale parere entro 15 giorni, in caso contrario
l’amministrazione comunale considererà la proposta come
accettata.
La proposta di accomodamento, unitamente al parere
del consiglio della CL, sono esaminati dalla commissione
la quale formula una propria proposta sottoponendola al
sindaco.
La commissione può proporre al sindaco:
– Il raggiungimento di un accomodamento come proposto dall’avvocatura dello stato;
– Il rifiuto di accomodamento ed il suggerimento a adire
le vie legali;
– La rinuncia ad ulteriore procedimento.
La commissione propone di rinunciare all’ulteriore
procedimento se accerti l’impossibilità effettiva di far valere
il rimborso.
Al rimborso degli investimenti, ottenuto in giudizio, gode
del medesimo trattamento di quello riservato al rimborso riconosciuto in seguito all’accomodamento.«
Articolo 6
L’articolo 4 è modificato e recita:
»La commissione diffonde entro il termine di legge
l’elenco degli aventi diritto effettivi, compilato in base alle
singole domande per le quali è stato raggiunto l’accomodamento, e ciò attraverso l’affissione sugli albi delle comunità
locali, nelle quali sono state compiute le opere finanziate
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dagli aventi diritto effettivi, e tramite pubblicazione sul sito
del Comune città di Capodistria. D’intesa con gli organi delle
comunità locali è ammessa la divulgazione del suddetto elenco nei modi in uso localmente. La commissione provvede
ad informare la cittadinanza della pubblicazione dell’elenco
attraverso il sito web del Comune, con l’avviso esposto sull’albo dell’amministrazione comunale e delle comunità locali
interessate ed in uno dei mezzi d’informazione stampati.
L’elenco comprende, oltre alle notizie generali sulla
domanda oggetto dell’accomodamento, anche le seguenti
informazioni sull’avente diritto: nome e cognome ovvero
denominazione dell’avente diritto effettivo, l’indirizzo al
momento dell’investimento (se noto), la quota rimborsata
del medesimo. L’elenco deve contenere altresì l’istruzione
riguardante la disposizione di cui all’articolo 4 a) del presente
decreto.”
Articolo 7
L’articolo 4 è seguito da nuovi articoli n. 4 a) e 4 b) che
recitano:
»Articolo 4 a)
Ogni persona giuridica o fisica per la quale è stato
individuato l’interesse legittimo, ha il diritto di presentare un
reclamo, un’osservazione od un’integrazione (nel seguito:
ricorso) entro due mesi dalla pubblicazione dell’elenco,
chiedendo l’inserimento nell’elenco, la correzione di singoli
dati presenti nell’elenco oppure l’informazione in merito ad
altri fatti che possono influire sulla procedura di rimborso
(ad esempio i dati sugli eredi ovvero successori legittimi da
inserirsi nell’elenco degli aventi diritto).
Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, documentato ed indirizzato alla commissione, e va inoltrato al
segretario della CL.
Il segretario lo trasmette al consiglio della CL che esprime, entro 30 giorni dalla notifica, il proprio parere motivato
inoltrandolo alla commissione, unitamente al ricorso.
Del ricorso decide la commissione con atto amministrativo.
Articolo 4 b)
L’elenco definitivo, compilato secondo la procedura di
cui all’articolo 4 a) del presente decreto, è consegnato dall’amministrazione comunale alla comunità locale competente
per territorio. Gli aventi diritto effettivi diventano così gli aventi
diritto effettivi finali.
Tramite specifico avviso gli aventi diritto effettivi finali
sono informati della compilazione definita dell’elenco, come
pure delle ulteriori procedure. Essi ricevono altresì un modulo
da riempirsi con dati dettagliati acciocché si possa procedere
al versamento dei fondi restituiti (generalità, indirizzo, numero di conto bancario, dichiarazione attestante la veridicità
dei dati, l’obbligo di trasmettere tempestivamente qualsiasi
modifica all’amministrazione comunale, ed infine il consenso
circa l’utilizzo dei dati personali ai fini di restituzione degli
investimenti). I registri dei dati così rilevati sono tenuti dall’amministrazione comunale.
Successive modifiche all’elenco definitivo sono possibili unicamente riguardo ai dati dell’avente diritto finale (ad
esempio: cambiamento dell’indirizzo, nuovi eredi, ecc.) e
non per quanto attiene all’inserimento a nuovo sull’elenco
oppure alle alterazioni delle quote spettanti. L’amministrazione comunale esegue le modifiche ammesse in conformità a
domande documentate dei cittadini interessati dandone informazione ai medesimi ed al consiglio della comunità locale
competente.”
Articolo 8
L’articolo 5 è modificato e recita:
»La quota proporzionale degli investimenti, spettante al
singolo avente diritto effettivo, è accertata, di regola, in base
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alla documentazione disponibile, ai dati od informazioni, in
considerazione dei seguenti principi:
e) Nel caso in cui tutti gli aventi diritto effettivi avessero
conferito i propri apporti nei medesimi periodi e nelle medesime parti, ad ognuno di essi spetta una quota uguale di
rimborso.
f) Se i conferimenti degli apporti avvennero in periodi
diversi od in parti differenti, la rispettiva quota di rimborso è
rivalutata ovvero conteggiata in DM, al tasso di cambio medio
praticato dalla Banca di Slovenia e pubblicato ai sensi dell’articol o5 della legge, mentre la composizione delle quote
per singoli aventi diritto effettivi è definita in base agli importi
delle quote così stabiliti.
g) Qualora i diversi aventi diritto effettivi avessero
conferito i propri apporti sotto forma di importi differenti,
materiale o lavoro, ciascuna di queste forme e conteggiata
e calcolata in funzione della porzione relativa alla singola
forma d’apporto oppure a seconda di quanto scaturisce dalla
documentazione.
h) Nei casi in cui in base alla documentazione o ad altri
fatti notori non sia possibile appurare la quota effettiva spettante al singolo avente diritto effettivo, il rimborso avviene in
quote uguali a tutti gli aventi diritto che avevano conferito i
propri apporti.
Si applica il principio, proposto per ogni singolo caso dal
consiglio della comunità locale competente per territorio.
In assenza di elenchi degli aventi diritto effettivi, riguardanti la realizzazione di allacciamenti telefonici, e si trattò
quindi di associazione solidali di mezzi ai fini di ottenimento
dei detti allacciamenti, successivamente utilizzati da ambiti
più estesi (ad esempio, abitato, comunità locale), si ritiene,
previo consenso del consiglio della comunità locale interessata, quale avente diritto effettivo, la comunità locale stessa,
alla quale però incombe l’obbligo di investire i mezzi restituiti
tramite accomodamento nell’infrastruttura a servizio dell’area
ove tali mezzi erano stati raccolti. Il medesimo trattamento
è riservato agli apporti provenienti da altre fonti e destinati
dalle comunità locali alla realizzazione degli impianti delle
telecomunicazioni.”
Articolo 9
L’articolo 5 è seguito dai nuovi articoli n. 5 a) e 5 b) che
recitano:
»Articolo 5 a)
Nei casi in cui la comunità locale, richiamandosi all’atto giuridico stipulato con l’Azienda PTT, dava il proprio
consenso all’allacciamento alla rete, costruita con apporti
soggetto al rimborso, mentre i futuri abbonati versavano a
tale fine dei contributi superiori agli obblighi allora in vigore
per l’ottenimento dell’allacciamento (tassa d’allacciamento e
contributo alla Comunità d’interesse autogestita per PTT),
l’eccedente delle somme conferite è preso in considerazione
nella compilazione dell’elenco degli aventi diritto effettivi con
conseguente restituzione della quota proporzionale conteggiata a carico del rimborso d’accomodamento, come previsto
dall’articolo 5 del presente decreto.”
Articolo 5 b)
Nei casi in cui l’avente diritto effettivo avesse già fatto
valere l’esonero del pagamento del contributo comunale
a titolo d’investimenti effettuati nella rete pubblica delle
telecomunicazioni, subentra, quale avente diritto finale, la
comunità locale.
Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, la
quota spettante alla comunità locale à calcolata in base alla
documentazione ufficiale dell’organo amministrativo comunale competente per il conteggio del contributo comunale paragonando l’importo dell’esonero con quello dell’investimento
fatto valere dall’avente diritto effettivo all’atto della richiesta
d’esonero. Tali importo sono trasformati in DM applicando
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il tasso di cambio in vigore il giorno di rilascio della decisione sull’esonero ovvero il giorno d’investimento nella rete
pubblica delle telecomunicazioni, indicato dall’avente diritto
effettivo. La proporzione così appurata si applica alla quota
degli investimenti che altrimenti spetterebbe all’avente diritto
effettivo. La comunità locale impegna i mezzi acquisiti in tal
modo per l’infrastruttura a servizio del territorio ove sono stati
effettuati gli investimenti di cui sopra.
Articolo 10
Nell’articolo n. 6:
– primo comma, la parola “singolo avente diritto” è seguita dalle parole »effettivo finale«;
– secondo comma, la parola “avente diritto” è seguita
dalla parola »effettivo«.
Articolo 11
L’articolo 7 è seguito dal nuovo articolo n. 7 a) che
recita:
»Articolo 7 a)
Al Comune città di Capodistria incombe l’obbligo di restituzione degli apporti conferiti dagli aventi diritto effettivi finali,
figuranti nel rispettivo elenco definitivo, a partire dalla data di
versamento dei mezzi corrispondenti dal fondo istituito ai fini
di restituzione degli investimenti nella rete pubblica delle telecomunicazioni, come da accomodamento attinente al suddetto
elenco definitivo. L’obbligo del comune, ai sensi del presente
comma, è limitato all’importo dei mezzi percepiti.
L’amministrazione comunale provvede a versare agli
aventi diritto effettivi finali i mezzi accreditati in funzione
della singola domanda di accomodamento entro 30 giorni
dal ricevimento di tali mezzi, come dai dati riportati nell’elenco definitivo. In caso di versamento rateale, l’accredito agli
aventi diritto effettivi finali avviene nelle quote proporzionali,
stabilite in funzione dei mezzi disponibili.
E’ restituita la totalità dei mezzi riconosciuti tramite
accomodamento, senza deduzione delle spese sostenute
dall’amministrazione comunale, la quale stanzia nel bilancio
comunale i finanziamenti necessari alla realizzazione del
presente procedimento, oltre a quelli dell’amministrazione
comunale e della commissione.
La comunità locale investe i mezzi che per documentazione incompleta o irreperibilità degli aventi diritto effettivi
finali non potessero essere restituiti entro due anni dalla notifica dell’invito a trasmettere i dati necessari, nell’infrastruttura
dell’area ove fu realizzato il succitato investimento.
La quota proporzionale dei mezzi restituiti, che appartengono alla comunità locale a titolo degli importi investiti,
reperiti dal bilancio, dai fondi della comunità locale o da altre
fonti, e non spettano quindi agli aventi diritto effettivi, devono
essere destinati all’infrastruttura presente nell’area interessata dai suddetti investimenti.
Nel periodo che precede l’accredito dei mezzi spettanti
all’avente diritto effettivo finale od al gruppo di tali aventi diritto, questi possono presentare alla commissione una mozione
scritta con la quale propongono che le somme in oggetto
siano spese per interventi nell’infrastruttura a rete, presente
nell’area della loro residenza. Le relazioni tra gli aventi diritto
e la comunità locale sono regolate da un contratto.”
Articolo 12
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
N.: K4143-41/2002
Capodistria, 17 giugno 2004
Comune citt a` di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m. p.

Uradni list Republike Slovenije
LJUBLJANA
3383.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Mestne občine Ljubljana za leto 2004

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 130/03) je županja Mestne občine Ljubljana dne 7. 7.
2004 sprejela

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Mestne občine Ljubljana za leto 2004
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto
2002 je znašala 0,0703 SIT/mesec za zazidana stavbna zemljišča in 0,1055 SIT/mesec za nezazidana stavbna zemljišča.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto
2003 je znašala 0,0756 SIT/mesec za zazidana stavbna zemljišča in 0,1135 SIT/mesec za nezazidana stavbna zemljišča.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto
2004 znaša: 0,0791 SIT/mesec za zazidana stavbna zemljišča
in 0,1187 SIT/mesec za nezazidana stavbna zemljišča.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3594-16/2004-2
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

LJUBNO
3384.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Mozirje za obdobje od leta 1986
do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
usklajenega leta 1989, za območje Občine
Ljubno – dopolnitev v letu 2003

Na podlagi 23., 171., 172., 175. in 190. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet občine Ljubno na podlagi 16. člena Statuta Občine
Ljubno na 14. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega
leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta
1990, usklajenega leta 1989,
za območje Občine Ljubno
– dopolnitev v letu 2003

Uradni list Republike Slovenije
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 (Uradni list
RS, št. 19/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine
Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajenega
leta 1989, za območje Občine Ljubno (Uradni list RS, št.
51/92 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/00) v
nadaljnjem besedilu: dolgoročni in srednjeročni plan.
Tekstualni in grafični del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ljubno se spremenita in dopolnita s sestavinami, ki so
navedene v členih tega odloka.
2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ljubno se
nanaša na:
– digitalizacijo prostorskih sestavin planskih aktov na
digitalnih katastrskih načrtih v državnem koordinatnem sistemu (DKN 5),
– opredelitev osnovnih in podrobnejših območij namenske rabe prostora, območij varovanj in omejitev s pripadajočimi grafičnimi znaki v digitalni obliki skladno s Pravilnikom
o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih
družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št.
20/03),
– uskladitev z novimi obveznimi izhodišči prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za področja varstva ohranjanja narave in kulturne dediščine,
– uskladitev z dodatnimi podatki pristojnih resorjev za
področja vodnega gospodarstva in prometa ter dopolnitve
za vsa področja, kjer je obvezna uskladitev s sprejetimi občinskimi predpisi,
– spremembe mej ureditvenih območij naselij na pobudo občine in posameznikov za potrebe poselitve – gradnja in
ureditve na kvalitetnih in manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih
in gozdu (elaborat izjemnih posegov),
– dopolnitev s strokovnimi podlagami za 14 območij iz
4. člena odloka.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA
PLANA
(spremembe in dopolnitve 2. člena odloka (Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin, št. 3/00)
3. člen
V točki 4. »Strategija razvoja in razvojne dejavnosti ter
določanje namenske rabe prostora« se na koncu besedila
doda nov odstavek, ki se glasi:
»Po računalniški izmeri kart DKN M 1:5000 leta 2003 je
izmerjena velikost Občine Ljubno 7911,11 ha.
Kmetijska zemljišča merijo 1560,9 ha oziroma predstavljajo 19,7% celotnega območja občine. V najboljša kmetijska
zemljišča je razvrščenih 725,5 ha oziroma predstavljajo 9.2%
celotnega območja občine ter druga kmetijska zemljišča v
izmeri 835,4 ha oziroma 10.5% celotnega območja občine.
Gozdnih površin je 6057,3 ha kar predstavlja 76,6% celotnega območja občine od tega merijo površine varovalnega
gozda 78,4 ha oziroma predstavljajo 1% celotnega območja
občine.
Zazidanih površin in drugih neplodnih površin je 240,4
ha kar predstavlja 3% celotnega območja občine.«
V točki 1.6, poglavja 5.1.1. »Kmetijska zemljišča« se na
koncu besedila dodata dva odstavka, ki se glasita:
»Po računalniški izmeri kart DKN M 1:5000 leta 2003,
je izmerjena velikost Občine Ljubno 7911,11 ha.
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Kmetijska zemljišča merijo 1560,9 ha oziroma predstavljajo 19,7% celotnega območja občine. V najboljša kmetijska
zemljišča je razvrščenih 725,5 ha oziroma predstavljajo 9.2%
celotnega območja občine ter druga kmetijska zemljišča v izmeri 835,4 ha oziroma 10,5% celotnega območja občine.
S spremembami in dopolnitvami planskih aktov je predlagan izvzem iz varovanja za najboljša kmetijska zemljišča
(1. območje kmetijskih zemljišč) v velikosti 23,53 ha v opredelitev za stavbna zemljišča. Predlog za spremembo rabe iz
območja drugih kmetijskih zemljišč v urbanizirana stavbna
zemljišča obsega 5,13 ha zemljišč. Utemeljitve sprememb
rabe na kmetijskih zemljiščih so podane v strokovnem gradivu Izjemni posegi (v letu 2003) in v strokovnih podlagah, ki so
sestavni del teh sprememb in dopolnitev planskih aktov.«
V točki 1.7., poglavja 5.1.2. »Gozdovi« se na koncu
besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Gozdnih površin je 6057,3 ha kar predstavlja 76,6%
celotnega območja občine od tega merijo površine varovalnega gozda 78,4 ha oziroma predstavljajo 1% celotnega
območja občine.
Zmanjšanje površin gozdov zaradi urbanizacije je
predvideno v obsegu 11,79 ha. Krčitve gozdov morajo biti
podrobneje opredeljene v programskih izhodiščih za pripravo
prostorskih izvedbenih aktov za posamezna območja.
V varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, kjer gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni (gozdnih
rezervatih), posegi v prostor niso dovoljeni. Tudi ostale dejavnosti (rekreacija …) so možne le v omejenem obsegu. Posegi
v prostor so le izjemoma možni v gozdovih s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij. V območjih, kjer so
ekološke in socialne funkcije manj poudarjene, so krčitve za
kmetijske namene možne s soglasjem Zavoda za gozdove
Slovenije.
V gozdnem prostoru izven naselja praviloma ni dovoljeno graditi zidanih objektov. Obor za rejo divjadi ni dovoljeno
postaviti v zavarovanih območjih, v gozdovih s 1. stopnjo
poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij, na pomembnih
življenjskih prostorih prostoživeče divjadi ter sredi strnjenih
gozdnih kompleksov. Gradnja obor v gozdnem prostoru in v
neposredni bližini je izjemoma možna ob soglasju Zavoda za
gozdove Slovenije, ki preveri izpolnjevanje lovskogojitvenih
ter ostalih pogojev. Za krčitve gozdov in obore, ki presegajo
površino 5 ha, pa se mora obvezno izdelati presoja vplivov
na okolje.
Gozdne vlake se lahko gradi v območjih, ki so za to primerna in na podlagi gozdnogojitvenega načrta, ki ga izdela
Zavod za gozdove Slovenije.
Infrastrukturni objekti naj se izogibajo strnjenih gozdnih
kompleksov oziroma naj potekajo ob obstoječih presekih.
Vožnja z motornimi vozili in motornimi sanmi v naravnem
okolju ni dovoljena. V večjih gozdnih kompleksih, kjer so poudarjene ekološke funkcije gozdov, tudi na gozdnih in ostalih
makadamskih cestah ni dovoljeno organizirati voženj z motornimi vozili za športne tekmovalne ali reklamne namene.«
V točki 1.8., poglavja 5.1.3. »Vodni viri« se na koncu
besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na območju Občine Ljubno ni z odloki zavarovanih
vodovarstvenih območij vodnih virov. Za vse vodne vire, ki se
že izkoriščajo, njihovo varovanje pa ni predpisano z odlokom,
je treba izdelati strokovne podlage za določitev varstvenih
pasov vodnih virov ter sprejeti odloke o varovanju vodnih
virov. Do sprejetja le-teh pa je potrebno omejiti dejavnosti,
ki bi lahko poslabšale kvaliteto vode na območju vodnih virov. Za vse nezajete vodne vire je potrebno izdelati kataster
vodnih virov, s katerim bo ugotovljena zmogljivost vodnih
virov, kvaliteta, pregled nad lokacijami in možen transport
do posameznih uporabnikov. Vse nezajete vodne vire, ki so
pomembni za oskrbo s pitno vodo, je potrebno zavarovati
pred onesnaženjem.«
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V točki 1.9., poglavja 5.1.4. »Rudnine« se nadomesti
naslov z novim besedilom »Mineralne surovine«, se na koncu besedila dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Na območju Občine Ljubno, je ležišče keramične
gline obvezno izhodišče republiškega plana, z lokacijo pri
Radmirju (Hom I in II), z omejenim pridobivalnim prostorom
in raziskovalnim prostorom.
Severno od Okonine je na območju Ter, večji aktivni
kamnolom tehničnega kamna-apnenca, ki ga izkoriščajo za
različne potrebe gradbeništva. Širitev kamnoloma proti zahodu je zelo omejena. Na severu je apnenec v normalnem
geološkem kontaktu z dolomitom srednje triasne starosti. Nadaljnja širitev kamnoloma je možna predvsem proti severu,
vendar v omejenem obsegu. Za območje kamnoloma Ter je
izdelana strokovna podlaga.
Za eventualne delujoče kamnolome si morajo lastniki
zemljišča kamnoloma pridobiti za izkoriščanje vsa predpisana dovoljenja v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. V
dokumentaciji za pridobitev dovoljenj morajo biti opredeljeni
predvsem način ter trajanje pridobivanja mineralnih rudnin
z obveznostjo sprotne in rokom končne sanacije pridobivalnega oziroma celotnega prostora, ki je bil degradiran zaradi
delovanja kamnoloma.«
V točki 5.1.5. »Naravna dediščina« se nadomesti naslov z novim besedilom »Ohranjanje narave«, se na koncu
besedila doda novo besedilo, ki se glasi:
»Ohranjanje narave na območju Občine Ljubno
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike
Slovenije so opredeljena območja:
– Karavanško-Kamniško-Savinjski regijski park 124
– predlog
– Krajinski park Golte, 67 – zavarovano in predlog
širitve
– nravni spomenik Savinja, 269
– naravni spomenik Visočnikov javor, 489
– naravni rezervat Smrekovec Komen – greben, 291
– naravni spomenik Golte 412, predlog
Evidentiranih je 25 naravnih vrednot.
Naravne vrednote državnega pomena – predlog
– Golte, 412
– Visočnikov javor, 489
– Smrekovec – Komen – greben, 291
– Savinja, 269
– Atelškova bodika, 6082
– Tirske peči, 372
Naravne vrednote lokalnega pomena – predlog:
– Tirškova tisa, 371
– Detmarjev hrast, 402
– Ermenčeva tisa, 500
– Turnovka – barje, 5997
– Radmirje – lipa, 400
– Detmarjeva lipa, 403
– Taškočeva smreka, 404
– Atelškova tisa, 499
– Visočnikova lipa, 803
– Sušnikov javor 1, 804
– Sušnikov javor 2, 805
– Okonina – termalni izvir, 1097
– Ljubno – vaška lipa, 1554
– Ljubno – kostanja, 1555
– Marovtov jesen, 1605
– Mačkin kot – stena, 1765
– Sopot – slap, 6072
– Sopot s pritoki, 6079
– Gračnica – vodotok, 5510
Z vidika biotske raznovrstnosti se ohranja tri ekološko
pomembna območja (EPO) in habitatne tipe, za katera so v
naravovarstvenih smernicah podane varstvene in razvojne
usmeritve:
– EPO 172 Savinja med Radmirjem in Nazarjami

Uradni list Republike Slovenije
– EPO 1007 Kamniško Savinjske Alpe z vzhodnimi
Karavankami.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Ljubno, dopolnitev 2000, št.: 01-III-207/3-O-03,
z dne 14. 8. 2003, izdelal: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, in so priloga temu odloku ter se hranijo
na sedežu Občine Ljubno.«
V točki 5.1.5. »Kulturna dediščina « se na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi:
»Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne
podlage za varstvo kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje, elaborat 02-3696/12-03 z dne 15. 10.
2003).
Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99) se ob samem objektu dediščine varuje tudi njegova
neposredna okolica. To je območje, katerega varstvo zagotavlja funkcionalno integriteto varovane kulturne dediščine ter
je identično z območjem enote dediščine v registru dediščine.
Poleg tega se varuje tudi vplivno območje kulturne dediščine,
to je ves tisti prostor, kjer lahko pojavi (posegi), ki so povezani
z drugimi dejavnostmi v prostoru, vplivajo na dediščino. Ti
vplivi imajo lahko negativne posledice na lastnosti, pomen ali
celo na materialno substanco varovane dediščine.
Za vsako spremembo funkcije varovanega objekta ali
njegovega dela ter za vse posege na enotah kulturne dediščine (objekti, skupine, objektov in območja) se izdajajo
ustrezni kulturnovarstveni akti po Zakonu o varstvu kulturne
dediščine. Te akte izdaja pooblaščeni Zavod za varstvo nepremične kulturne dediščine, izdajajo pa se za gradnjo in
rekonstrukcijo obstoječih objektov, za odstranitev objekta ter
za vsa vzdrževalna dela. Za vzdrževalna dela izdaja občinski
organ lokacijsko informacijo, v kateri je potrebno lastnika in
investitorja del opozoriti, da je potrebno za vsa dela pridobiti
kulturnovarstvene akte pristojne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
S kulturnovarstvenimi pogoji se določijo zahteve, ki jih
mora izpolnjevati projektna dokumentacija, oziroma zahteve,
po katerih je potrebno izvajati vzdrževalna dela na objektu.
S kulturnovarstvenimi pogoji se določi, glede na naravo in
obseg posega, izdelavo konservatorskih smernic, konservatorskih programov in konservatorskih projektov prenove ter
predhodne arheološke in gradbene raziskave.
Za enote dediščine, ki so ovrednoteni kot kulturni spomeniki velja, da se varujejo v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti, ter da se poleg splošnih določb za varstvo stavbne
dediščine lahko predpišejo tudi posebni varstveni pogoji.
Vsi objekti in območja kulturne dediščine naj se funkcionalno vključijo v njihov življenjski prostor, s tem da se ohrani
in revitalizira njihova vloga in njihove avtentične stavbno
funkcionalne sestavine.
Kot obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije so opredeljene naslednje enote
pomembnejše kulturne dediščine:
– Savina Apnenica 10269.
Kot obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije je opredeljeno pomembnejše
območje kulturne dediščine:
– Zgornja Savinjska dolina in Zadrečka dolina (ŠO
54).
Kot kulturna dediščina so opredeljeni:
– naselbinska dediščina: Ljubno ob Savinji, Radmirje
vas
– sakralna stavbna dediščina: 11 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov
– sakralno profana stavbna dediščina: 3 objekti kulturne
dediščine in kulturnih spomenikov
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– profana stavbna dediščina – etnološka dediščina: 47
objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov
– memorialna dediščina: 8 objektov kulturnega spomenika.«
V točki 1.13 poglavja 5.3. »Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru« se za odstavkom »Promet« dodata dva
nova odstavka, ki glasita:
»Pri zasnovi poslovne cone se posega na državno
cesto R2-428 z odpiranjem novega cestnega priključka. Pri
izdelavi LN je potrebno izdelati prometno-tehnično preveritev
možnosti umeščanja tega križišča na zahtevani lokaciji. Ugotoviti je potrebno izvedbo dodatnega pasu za leve zavijalce
na državni cesti, kar se ugotavlja iz izračuna propustnosti na
osnovi števnih in planskih prometnih podatkov.
Na cesti RI-225, odsek 1248 Radmirje-Mozirje, na
območju obstoječega priključka v km 0,750 je predvidena
preureditev obstoječega križišča. Predvideti je potrebno še
dodatna pasova za levo zavijanje.«
V isti točki se na koncu odstavka »Energetika« doda
novo besedilo, ki se glasi:
»Za območje Občine Ljubno je izdelana študija Energetska zasnova Občine Ljubno, izdelal ApE, d.o.o. Ljubljana,
št. proj. APE št. B01/02, z dne 14. 2. 2002, ki predvideva
usmerjanje izrabe naravnih energetskih virov:
– biomase
– geotermalne energije
– sončne energije
– odpadne toplote
– vodnega potenciala z obstoječimi in predvidenimi
malimi hidroelektrarnami.«
V isti točki se na koncu odstavka »Kanalizacija« doda
novo besedilo, ki se glasi:
»Ob zamenjavi in sanaciji obstoječe sekundarne kanalizacije in izgradnji novih vej je potrebno pozornost posvečati
tudi izvedbi hišnih priključkov, z dosledno opustitvijo greznic
in drugih objektov, ki predstavljajo nevarnost onesnaževanja
podtalnice.
Center Ljubnega je razmeroma dobro urejen v smislu
odvajanja odpadnih vod. Kanalizacija je sicer dotrajana in
potrebna temeljite obnove in zamenjave, vendar pa je zbirna
kanalizacija nova. Za del sekundarnih vodov je deloma predvidena rekonstrukcija.
Naselja Radmirje, Juvanje in Okonina nimajo urejenega
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ta območja bodo vključena v program odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih
in padavinskih voda z obveznostjo izgradnje kanalizacijskega
omrežja in čistilnih naprav do leta 2017 v skladu z nacionalnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Na območju naselja Ljubno obratuje čistilna naprava
od leta 2002. Na njo je priključeno kanalizacijsko omrežje
naselja Ljubno in obstoječa industrijska proizvodna območja
(IPC Loke). Kapacitete čistilne naprave omogočajo priključitev razširjenega območja IPC Loke.
Čistilne naprave morajo biti zgrajene v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote iz komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 35/96) in Uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda z virov onesnaženja (Uradni list
RS, št. 35/96).
Izvedbeni prostorski akti z umeščanjem novih lokacij
čistilnih naprav morajo upoštevati:
– usmeritve za varstvo okolja, Zakon o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04)
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) pri posegih
na vodna zemljišča in pridobiti ustrezna dovoljenja MOPE.«
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V isti točki se na koncu odstavka »Vodovod« doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Oskrba s pitno vodo se zagotavlja z vodovodnimi
sistemi: Ljubno, Loke, Radmirje, Juvanje in Okonina. Poleg
teh javnih vodovodnih sistemov, se del prebivalstva oskrbuje
s pitno vodo iz lastnih vodnih virov.
Večina vodnih virov in posledično vodovodnih sistemov ni ustrezna, zato je potrebno posvetiti veliko pozornost
ureditvi vodovodov do stanja varne, zdravstveno ustrezne
in količinsko zadostne vire pitne vode in jih priključiti na
vodovodni sistem. Potrebno bo povezovanje vodovodnih
sistemov v večje, za lažje zagotavljanje priprave pitna vode
pred distribucijo.«
V isti točki se na koncu odstavka »Vodnogospodarske
ureditve« doda besedilo, ki se glasi:
»Pri načrtovanju dejavnosti v prostoru je potrebno upoštevati, da zunanja meja priobalnega zemljišča ob vodotokih
sega najmanj 15m od meje vodnega zemljišča na vodotokih
I. reda in 5m od meje vodnega zemljišča na vodotokih II.
reda (osnovne struge vključno z bregom do prve izrazite
geomorfološke spremembe). Na območju Občine Ljubno je
vodotok I. reda Savinja.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv
vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen Zakona
o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Za obstoječe objekte, ki se nahajajo na vodnem in
priobalnem zemljišču veljajo določila 201. člena Zakona o
vodah, in sicer so dovoljene rekonstrukcije, adaptacije ali
obnove, ki bistveno ne spreminjajo namembnost in velikosti
objektov.
Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje
odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanje rabe prostora, ki vpliva
na spremembe odtočnega režima izven teh območij. Vsak
poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (150., 151., 152. in 153. člen Zakona
o vodah).
Pri odvajanju padavinskih vod z ureditvenih območij
naselij je potrebno upoštevati zlasti ukrepe za zmanjšanje
odtoka padavinskih voda z utrjenih površin in ukrepe za
omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda (92. člen
Zakona o vodah).
Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegom v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih se morajo pri
načrtovanih posegih v prostor upoštevati omejitve skladno z
Zakonom o vodah (87., 88. in 89. člen).
Na erozijskih žariščih je prepovedano poseganje v
prostor.
Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.-2. razred po kategorizaciji
pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu,
morajo biti izvzeti iz vsakršne nove gospodarske rabe.
Sestavni del odloka sta elaborata Vodne površine in
upravljanje z vodami v Občini Ljubno in Strokovne podlage
za širitev proizvodnega območja Loka »IPC Loke«, Vodnogospodarske ureditve, izdelal Inženiring za vode št. proj. 162FR/04. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati
ugotovitve in usmeritve le-teh:
A) Za izboljšanje vodnih režimov in morfološkega stanja vodotokov in izboljšanje že zagotovljene protipoplavne
varnosti
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I. Območje Savinje:
1. Gradnja jezu na območju nad porušenim Ogradnikovim jezom
Cilji: zmanjševanje hitrosti vodnega toka, kontrola pretoka plavin, možna energetska raba, rekreacija.
2. Vzdrževanje nasipov na desnem bregu nad mostom
v Trbižu in vzdrževanje cestne brežine
Cilji: vzdrževanje vodnega režima, preprečitev poplav
in erozije.
3. Izvedba jezu na območju med izlivom Fludrnikovega
potoka in Toncovo brvjo
Cilji: zmanjševanje hitrosti vodnega toka, kontrola pretoka plavin, možna energetska raba, rekreacija.
4. Izvedba nizkega jezu na območju med Pekovim jezom in Toncovo brvjo, zavarovanje brežin s tradicionalnimi
objekti izlivom Fludrnikovega potoka in Toncovo brvjo
Cilji: zmanjševanje hitrosti vodnega toka, vzpostavitev
zajezene gladine, turistično-rekreacijski pomen.
5. Vzdrževanje že izvedenih brežin na levem bregu pod
sotočjem z Ljubnico
Cilji: vzdrževanje vodnega režima, preprečitev erozije
(2. prioriteta).
6. Dograditev Marčinkovega jezu s hidromehansko
opremo
Cilji: vzdrževanje vodnega režima, možnost energetske
rabe in tehnološke rabe, rekreacija.
7. Sanacija nasipov in brežin ob Lokah
Cilji: varovanje industrijske cone pred poplavami,
vzdrževanje vodnega režima, možnosti nadaljnjega razvoja
(1. prioriteta).
Z ukrepi izvedenimi med leti 1990 in 2001 na območju
Ljubnega je območje Lok kot urbano območje izločeno iz dosega poplav Savinje. Pred začetkom gradnje objektov načrtovane širitve je potrebno izdelati in izvesti celovito rešitev odvoda meteornih in zalednih voda z obravnavanega območja.
Gradnjo objektov je potrebno načrtovati na takšnih kotah, da
se ne bodo poslabšale odtočne razmere in poplavna varnost
obstoječe pozidave na tem in sosednjih območij ter da ne bo
negativnih vplivov na vodni režim Savinje in pritokov.
Izgradnja jezu na območju porušenega Jermanovega
jezu.
Cilji: zmanjševanje hitrosti vodnega toka, kontrola pretoka plavin, možna energetska raba, rekreacija.
8. Vzdrževanje objektov nad in pod Prodnikovem jezu
vključno s podslapjem.
Cilji: vzdrževanje objektov rekreacija in turizem, kontrola
pretoka plavin, možna energetska raba,
9. Utrjevanje brežin Savinje s tradicionalnimi objekti na
območju med Prodnikovim jezom in Grušoveljskim jezom
Cilji: vzdrževanje vodnega režima, ohranjanje poplavnosti, varstvo narave, rekreacija.
II. Območja Ljubnice, Krumpaha in Žepa
10. Stabilizacija Žepa na odseku med zajemom za MHE
Rastke in Rastkami
Cilji: protierozijska zaščita, zmanjšanje ogroženosti
Rastk (2. prioriteta).
11. Vzdrževanje objektov ob Krumpahu
Cilji: protierozijska zaščita, zmanjšanje ogroženosti
Rastk.
12. Vzdrževanje sotočja Krumpaha in Žepa v Rastkah
Cilji: zmanjšanje ogroženosti Rastk.
13. Stabilizacija dolinskega dna Ljubnice s prečnimi
objekti (usmerjevalni prečni objekti, nizki jezovi, vzdolžna
zavarovanja)
Cilji: zmanjšanje hitrosti vodnega toka, zmanjšanje možnosti erozije in zmanjševanje posledic poplav (2. prioriteta).
14. Dokončna ureditev Ljubnice med Pažetovim mostom in Ljubnim
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Cilji: protierozijska in protipoplavna zaščita, možnost
širitve pozidave, varovanje osrednjega dela Ljubnega, energetska raba, ribogojstvo (2. prioriteta).
III. Območja levih pritokov Savinje nad Ljubnim
15. Ohranjanje rabe prostora, čiščenje zaplavnih in premostitvenih objektov na območju križanj s cestami
Cilji: ohranjanje vodnega režima, varovanje regionalne
ceste pred odlaganjem naplavin.
IV. Območja desnih pritokov Savinje nad Ljubnim
16. Rjavčev graben: stabilizacija usada, izvedba zaplavne pregrade, stabilizacija struge med pregrado in usadom
Cilji: urejanje vodnega režima, varovanje lokalne ceste
in priobalnih zemljišč (2. prioriteta).
17. Kolovrat: protierozijska zaščita odseka ob skakalnici, ureditev struge skozi naselje
Cilji: preprečitev erozije, varovanje zaselka pred poplavami zaradi odloženih naplavin (1. prioriteta).
V. Območja pritokov Savinje pod Ljubnim
18. Desni pritoki Savinje med Ljubnim in Radmirjem:
izvedba zaplavnega objekta, ureditev struge na območju
IPC-Loke
Cilji: preprečitev poplavljanja zalednih vod, ureditev odtoka v Savinjo, možnost širitve IPC Loke (2. prioriteta).
19. Ivanjski potok: ureditev zapalvnega objekta nad Juvanjim, povečanje prevodnosti struge (razbremenilnik) skozi
Juvanje in ureditev struge pod Juvanjim.
Cilji: povečanje poplavne varnostim, ureditev odtočnih
razmer, varstvo pred naplavinami (2. prioriteta).
20. Gračnica: Ureditev izlivnega odseka na območju
domačije Prodnik in regionalne ceste
Cilji: varstvo urbanih površin in ceste pred poplavami
in naplavinami.
21. Okoninski potok: ureditev zaplavnih objektov nad
Okonino, povečanje pretočnega prereza skozi Okonino,
preverba možnosti razbremenjevanja, utrditev brežin ob
lokalni cesti
Cilji: varstvo urbanih območij in prometnic pred poplavami, erozijo in naplavinami (1. prioriteta).
22. Radmirski potok: izvedba zadrževalnika nad Radmirjem in ureditev struge skozi Radmirje z maksimalno
možno prevodnostjo
Cilji: zagotovitev poplavne varnosti in kontroliranje pretoka plavin (2. prioriteta).
B) Za možno rabo vode in vodnih površin
Zaradi vodnatosti, pestrosti vodnega okolja, kvalitete
vode in velikih energetskih potencialov je raba vode in vodnih
površin logični sestavni del razvoja.
I. Energetska raba
Energetska raba je možna na vseh prečnih objektih
– jezovih (že obstoječih in predvidenih) in na nekaterih hudourniških pritokih Savinje in Ljubnice.
Pri načrtovanju rabe na jezovih je potrebno upoštevati
možnosti migracije vodnega življa in v primeru derivacij (struge) zagotovitev ekološko sprejemljivega pretoka. Glede na
trenutno stanje je z dograditvijo možna raba na Marčinkovem
jezu in pogojno na Pekovem jezu. Z izgradnjo novih jezov in
dodatnih strug se ta možnost bistveno poveča.
Raba vode na hudourniških pritokih, kjer so potrebne
daljše derivacije, je možna pod določenimi pogoji, in sicer:
– da so vodotoki dovolj vodnati,
– da se zagotovi ekološko sprejemljiv pretok,
– da so struge hudournikov stabilne,
– de se ohranjajo naravne značilnosti okolja,
– da se s posegi ne poslabšajo razmere vodnega režima in stabilnosti območja,
– da se ohranja izgled krajine in podobno.
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Večina bolj vodnatih pritokov je že izrabljenih (Krumpah
in Žep). Možne lokacije so še na Sopotu, Volovleku in Trbižu
v spodnjem toku.
II. Ribištvo in ribogojstvo
Kljub sorodnosti sta različni panogi. Ribištvo je del
rekreacije in turizma. Dejavnost je možno razvijati v okviru
naravnih danosti in potenciala, kjer je potrebno predvsem
ohranjati ravnovesje med vrstami.
Ribogojstvo se že odvija na dveh lokacijah. Omejeno je
s količino kvalitetne vode. Kot dejavnost jo je potrebno razvijati na način, da ta ne bo negativno vplivala na okolje.
III. Kajakaštvo
Je sestavni del športa in rekreacije. Razvoj je možen
do stopnje, ko bi število obiskovalcev in prevozov po Savinji
vplivalo na naravno ohranjenost in ekosistemske značilnosti
rečnega prostora. Ta merila pa je potrebno določiti z ustrezno
strokovno podlago. Prav tako bi ob povečanju te zvrsti športa
bilo potrebno opredeliti režim, lokacije in podeliti koncesije.
Pri načrtovanju objektov vodnogospodarske infrastrukture je potrebno upoštevati to dejavnost (prehodi za čolne,
menjava hitrih in počasnih rečnih odsekov in podobno).
IV. Splavarstvo
Splavarstvo, kot tradicionalna dejavnost, predstavlja
predvsem turistično znamenitost. Za okolje ni moteča. Pri
načrtovanju vodnogospodarske infrastrukture pa je potrebno upoštevati to dejavnost (možnost prehodov preko jezov,
ožine in podobno).«
V točki 1.14 poglavja 5.3.1 »Urbanistična zasnova naselja Ljubno« se besedilo in tabela zadnje alinee nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»S spremembami dolgoročnega plana je predvidena
sprememba v zasnovi organizacije dejavnosti v prostoru
skladno s Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni
obliki (Uradni list RS, št. 20/03).
ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
Poselitveno območje naselja je opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč z naslednjimi osnovnimi rabami
– prevladujočimi namembnostmi:
Tabela: Pregled površin po pretežni namembnosti
OBMOČJE
UREJANJA
oznaka

PREVLADUJOČA
NAMEMBNOST

VELIKOST
ha

območja stanovanj
SE, S

območja eno in
dvostanovanjskih stavb

11,5

območja proizvodnih dejavnosti
PD

druga proizvodna
območja

4,4

območja javne infrastrukture
DS

območja za šport

DZ

območja zdravstva

DC

območja čaščenja in opravljanja
verskih dejavnosti

0,9

mešana območja
M

mešana območja
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MS

območja urbanih središč

13,7

MP

območja storitvenih,
proizvodnih in trgovskih
dejavnosti

6,4

MT

turistična območja z nastanitvijo 0,02
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območja športno rekreacijskih
in zelenih površin
ZS

območja za šport in rekreacijo

6,7

ZD

druge zelene površine

4,2

ZK

pokopališča

0,8

območja komunalne in okoljske
infrastrukture
OC

območja za čiščenje voda

0,6

območja površinskih voda
VC

vodna zemljišča celinskih voda

14,3

V točki 1.19 poglavja 5.6.1. »Opredelitev glede načinov
urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti « se v celoti
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Načini urejanja so razvidni iz kartografskega dela plana, tematska karta Zasnova načinov urejanja prostora.«
4. člen
Besedilo 1.21 poglavja 5.6.3 »Program raziskav, študij
in strokovnih podlag« se točki 2 in 3 nadomestita z novim
besedilom, ki se glasi:
– »kartografski del v merilu 1: 25 000:
1. Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve
2. Zasnova vodnih virov in vodnega gospodarstva
2.1 Zasnova območij za urejanje in varstvo voda in
ogrožena območja
2.2 Zasnova vodnogospodarskih ukrepov na poplavnih
območjih
3. Krajinske zasnove poplavnega območja Savinje in
pritokov (v merilu 1:10000)
4. Zasnova mineralnih surovin
5. Zasnova varstva ohranjanja narave
6. Zasnova varstva kulturne dediščine
7. Zasnova rekreacije v naravnem okolju
8. Zasnova sanacij
9. Zasnova omrežja naselij
10. Zasnova območij za poselitev
11. Zasnova prometnega omrežja
Zasnova kolesarskega omrežja
12. Zasnova energetskega omrežja
Zasnova telekomunikacijskega omrežja
13. Zasnova načinov urejanja prostora
14. Zasnova osnovne rabe prostora
15. Zasnova območij za potrebe varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami
– kartografski del v merilu 1: 5 000:
16. Urbanistična zasnova naselja Ljubno
Zasnova namenske rabe prostora
Zasnova načinov urejanja prostora
– »kartografska dokumentacija na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:5000:
– namenska raba, območja varovanj in omejitev in načini urejanja prostora.«
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– Strokovne podlage s tekstualnim in grafičnim delom:
Zaporedna številka
Strokovna podlaga
– oznaka strokovne
podlage v kartografski
dokumentaciji

Izdelal

Številka
projekta

1

Strokovna podlaga za utemeljitev posega za izvzem
zemljišča iz kmetijske rabe-vzpostavitev kmetije z
apartmaji
Strokovna podlaga za utemeljitev posega za izvzem
zemljišča iz kmetijske rabe-stanovanjska gradnja

Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje

776/03

Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje

781/03

Strokovna podlaga za plansko spremembo namembnosti – utemeljitev predloga razširitve stavbnih zemljišč na
območju naselja Ljubno ob Savinji v Občini Ljubno ob
Savinji (Kliner)
Strokovna podlaga za razširitev športnega centra Prodnik in dopolnitev februar 2004

Piano, Atelje Krajinske
Arhitekture Saša Piano
s.p.

Piano/54/2003-SP

Piano, Atelje Krajinske
Arhitekture Saša Piano
s.p.
Piano, Atelje Krajinske
Arhitekture Saša Piano
s.p.
Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje
Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje
Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje

Piano/57/2003-SP

2
4
12
21

Strokovna podlaga za razširitev kamnoloma Ter pri
Okonini

22

Strokovna podlaga za širitev poslovno-proizvodnega
območja Ljubno (IPC Loke)
Strokovna podlaga za območje športa in rekreacijo
Radmirje
Strokovna podlaga za utemeljitev posega za izvzem
zemljišča iz kmetijske rabe-turistično rekreacijsko območje Okonina

23
24

Piano/56/2003-SP
770-3/03
770-1/03
770-4/03

Strokovna podlaga za plansko spremembo namembno- Piano, Atelje Krajinske
sti – utemeljitev predloga razširitve stavbnih zemljišč na Arhitekture Saša Piano
območju naselja Ljubno ob Savinji v Občini Ljubno ob
s.p.
Savinji (Šušterič)

Piano/55/2003-SP

26

Strokovna podlaga za območje športa, rekreacije in izobraževanja skakalnice Savina

Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje

770-2/03

28-31

Strokovna podlaga za izgradnjo čistilnih naprav, JK
Mozirje

JK Mozirje

32

Strokovna podlaga za individualno stanovanjsko gradnjo Janezovo polje

Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje

770-7/03

33

Strokovna podlaga za spremembo statusa zemljišča v
prostorskem planu Občine Ljubno (Štiglic)

Arhena, projektivno podjetje, Velenje

ap184/2003-SP

Strokovna podlaga za pet poselitvenih območij Ljubno,
Juvanje, Radmirje, Okonina in Ter

Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje

770-6/03

Vodne površine in upravljanje z vodami v Občini Ljubno-strokovna podlaga

Inženiring za vode d.o.o.
Ljubljana

162-FR/04
januar 2004

Strokovne podlage za širitev proizvodnega območja
Loka »IPC Loke«, Vodnogospodarske ureditve

Inženiring za vode d.o.o.
Ljubljana

162-FR/04
april 2004

25

-

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA PLANA
(spremembe in dopolnitve 3. člena odloka (Uradni list RS, št. 2/02)
5. člen
V točki 1.2 poglavja 2. »Prostorska organizacija dejavnosti« se v celoti nadomesti tabela predvidenih nalog na območju
občine s tabelo:
ZASNOVA NAČINOV UREJANJA PROSTORA
PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI (PUP), IPA
PUP OKOLICA

manjše dopolnitve na celotnem območju občine, izven območja urbanistične zasnove
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PUP ZA DELE NASELIJ
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KAMNOLOM TER
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znotraj ureditvenega območja naselja Ljubno
zasnova pridobivalnega prostora in eksplotacije in sanacije
zasnova pridobivalnega prostora ter eksploatacije ter zasnova
sanacije,
zasnova športno-rekreacijskega in turističnega območja
dopolnitev obstoječe ureditve jedra naselja občinskega središča, pokopališča in stanovanjsko obrtnega območja,
zasnova pokopališča
zasnova rekreacijskega območja

PRODNIK IN OKONINA
STARO MESTNO JEDRO
POKOPALIŠČE
VRBJE
ZAZIDALNI NAČRTI (ZN), PIA/IPA
IPC LOKE RAZŠIRITEV
JANEZOVO POLJE

proizvodno območje
stanovanjska gradnja

K točki 1.3, poglavja 3 »Bilance površin« se za zadnjim odstavkom doda nova tabela:
Tabela:
Planirana osnovna raba prostora občine l. 2003
Opomba:
Dvonamenska raba kmetijakih zemljišč ni všteta v površino

STANJE 2001
brez sprememb
ha
%

Gozd
/ha,%

Najboljša kmetijska Druga kmetijska
zemljišča
zemljišča
/ha,%
/ha,%

Stavbišča
/ha,%

Vodna
zemljišča
in drugo

Skupaj
/ha,%

6057,3
76,6%

725,5
9,2%

835,4
10,5

240,4
3%

52,51
0,7%

7911,11
100%

23,53

5,20

IZJEMNI POSEGI V LETU 2003
Sprememba zemljišča v
primarni rabi v stavbišče
Sprememba iz stavbnega
zemljišča v zemljišče v
primarno rabo
Sprememba gozda v druga kmetijska zemljišča
PREDLAGANE SPREMEMBE v ha

11,79

40,52
+0,07

11,79

23,53

5,20

40,52

V točki 1.4. poglavja 4. »Pregled prostorskih izvedbenih aktov « se v celoti črta točka 4.

6. člen
Če se v postopku priprave izvedbenega prostorskega
akta za posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev
ugotovi, da je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna
toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in
kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine,
zmanjšujejo obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na
načrtovani izgled območja.
KONČNE DOLOČBE
7. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka se kartografski del v
merilu 1:25 000 in kartografska dokumentacija v merilu 1:
5000, ki sta bila sprejeta z odloki, navedenimi v prvem od-

stavku 1. člena tega odloka, nadomestita z gradivom, ki je
navedeno v 4. členu tega odloka.
8. člen
Grafične priloge dolgoročnega in srednjeročnega plana
veljajo in se uporabljajo tako v digitalni kot v analogni obliki.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-14/04-01
Ljubno, dne 8. julija 2004.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.
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LOGATEC

3385. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta
1986 do leta 2000 dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta
1986 do leta 1990 dopolnjenega 2000, za območje Občine Logatec

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Logatec na podlagi 33. člena Statuta Občine Logatec (Logaške Novice, št. 5/99)
na svoji 11. redni seji, dne 13. 5. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana
Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega 2000, za območje
Občine Logatec
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje
od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1990 (Uradni list RS, št. 9/91 in 33/96) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan – in
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1999, dopolnjen
1990 (Uradni list RS, št. 9/91 in 33/96) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, za območje Občine Logatec, ki se
nanašajo na:
a) spremembe namenske rabe prostora – širitev območij stavbnih zemljišč,
b) nova kategorizacija prometnega omrežja,
c) zaščita vodozbirnih območij,
d) čistilne naprave,
e) komunalno odlagališče,
f) novelacija varstva naravne in kulturne dediščine,
g) vojaška območja
h) novelacija načinov urejanja;
2. člen
Dolgoročni plan Občine Logatec za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 9/91 in 33/96) tekstualni del se
spremeni oziroma dopolni v naslednjih poglavjih:
5. USMERITVE IN ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU
5.1 Usmeritve razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru
V tem poglavju se dopolni peti odstavek druga alinea in se glasi:
Zahtevna priprava stavbnih zemljišč, visoka cena komunalne in energetske oskrbe, sedanja in bodoča
delovna mesta ter prometna povezava pogojujejo koncentracijo gradnje v osrednjem urbaniziranem območju
občine, ki je zajeto v ureditveno območje naselja Logatec z navezavo do Kalc in na območju naselij
Hotedršice in Rovt.
V tem poglavju se spremeni druga alineja šestega odstavka in se glasi:
Nujna je ohranitev poseljenosti hribovitega območja občine po tradicionalnem vzorcu poselitve. Zagotovitev
poseljenosti v teh območjih bomo dosegli z boljšo prometno povezanostjo, zagotavljanjem osnovnega
komunalnega standarda in osnovne oskrbe, stimuliranja in usmerjanja razvoja primarnih dejavnosti in
delovnih mest na domu v okviru dopolnilnih dejavnosti ter možnostjo novogradenj mlajšim generacijam tako
stanovanjskih kot gospodarskih objektov domačinov.
3. člen
Enajsti odstavek se v celoti spremeni in se glasi:
V naselju Logatec se dviga rast prebivalstva, ki je bila ocenjena na podlagi naravne rasti prebivalstva ter
povečanja zaradi migracije znotraj občinskih meja. V zadnjem času se povečuje tudi doselitev iz republiškega središča in
sosednjih občin.
Precejšnjo pozitivno rast, oziroma trend zadnjih let načrtujemo tudi v lokalnih središč Rovte, Hotedršica in
Kalce.
Naselje Rovte imajo trenutno izredno visok lasten naravni prirastek, ki pa ga še povečuje doseljevanje iz ožjega
gravitacijskega območja. Po prirastku v občini sledi Hotedršica, ki ima porast prebivalstva zaradi priseljevanja mlajše
generacije, ki je začasno zapustila okolje ter priseljevanja iz gravitacijskega območja.
Ker je porast v tesni povezavi z možnostjo gradenj planiramo povečanje prebivalstva tudi v naselju Kalce, kot
novemu tako bivalnemu kot zaposlitvenemu potencialu.
V ostalih območjih pa bo rast v naravnih mejah, ki so po večini že presegli negativne trende rasti. Z izboljšanjem
življenjskih pogojev na domačijah s posodobitvijo le teh se bo poselitev okrog manjših jeder zgoščevala.
Spodbude za hitrejši razvoj pa bodo namenjene centralnim naseljem v okviru prostorskih možnosti.
4. člen
V poglavju 5.2 Zasnova omrežja naselij in organizacije dejavnosti v naseljih
se spremeni tipologija naselij, zato se črta 3., 4. in 5. odstavek. Besedilo se nadomesti s tabelo:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

KS HOTEDRŠICA
naselje
HOTEDRŠICA
NOVI SVET
RAVNIK nad Hotedršico
KS LAZE
Naselje
JAKOVICA
LAZE
LAZE
KS LOG - ZAPLANA
naselje
ZAPLANA
KS ROVTE
naselje
PETKOVEC
ROVTE
ROVTE
KS TABOR - LOGATEC
naselje
GRČAREVEC
KALCE
LOGATEC
ŽIBRŠE

tip naselja
urbano ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
del naselja
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Tip naselja
BC1
AB
AB

tip naselja
ruralno naselje
ruralno urbano naselje
ruralno urbano naselje

oznaka naselja
A
BC
BC

del naselja

tip naselja
prevladujoče ruralno nas.

oznaka naselja
B

del naselja

tip naselja
prevladujoče ruralno nas.
ruralno urbano naselje
ruralno urbano naselje

oznaka naselja
B
BC 1
BC 1

tip naselja
ruralno urbano naselje
urbano ruralno naselje
prevladujoče urbano nas.
prevladujoče ruralno nas.

oznaka naselja
BC 1
BC 2
DE
AB

naselje
staro jedro

naselje
staro jedro
del naselja
naselje
naselje

KS TRATE
naselje
MEDVEDJE BRDO
ROVTARSKE ŽIBRŠE

tip naselja
prevladujoče ruralno naselje
prevladujoče ruralno naselje

oznaka naselja
B
B

KS VRH
naselje
HLEVIŠE
HLEVNI VRH
VRH SVETIH TREH KRALJEV

tip naselja
ruralno naselje
ruralno naselje
prevladujoče ruralno naselje

oznaka naselja
A
A
B

5. člen
V poglavju 5.3 Zasnova namenske rabe prostora
se ob naslovu besedil v oklepaju nadomesti z besedilom: (kartografska dokumentacija, urbanistična zasnova).
Črta se zadnji stavek prvega odstavka.
V četrtem odstavku se nadomesti prvi stavek z besedilom: za dolgoročni razvoj poselitve planiramo cca 110 ha. Od tega
je novih površin, v okviru ureditvenega območja naselja Logatec je cca 42 ha in naselja Kalce cca 17 ha. Ter v ostalih
ureditvenih območij cca 36 ha in z zaokroževanjem razpršene gradnje zaledja večjih naselij 15 ha.
6. člen
Črtajo se 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. odstavek tega poglavja. Novo besedilo pa se glasi:
5.3.1

KMETIJSTVO
Cilji

Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči bo povezano z naslednjimi usmeritvami:
-

poleg proizvodne funkcije (pridelava zdrave hrane) dodajamo nove funkcije kmetijstvu s poudarkom na
okoljskih programih. Gre za ekološke, socialne in prostorsko poselitvene vidike razvoja podeželja,
varovanje kmetijskih zemljišč pred neupravičeno spremembo namembnosti na najboljših kmetijskih
zemljiščih,
iskanje novih možnosti za povečanje dohodka na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi na območjih z
omejenimi dejavniki za kmetijstvo (kraška in gorsko višinska območja).

Razvojne naloge v kmetijstvu
- varovanje in ohranjanje kmetijskih površin
- urbanistični posegi v kmetijska zemljišča se dovoljujejo na površinah v zaraščanju in manj rodovitnih
(ekstenzivne travne površine)
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na izboljšanih kmetijskih zemljiščih (agromelioracije) urbanističnih posegov ne bomo dovoljevali
agromelioracije se bodo izvajale na tržno usmerjenih kmetijah in na površinah, ki bodo prispevale k
ohranjanju kulturne krajine
preprečevanje zaraščanja na kvalitetnejših zemljiščih za kmetijsko proizvodnjo (občinske podpore, ureditev
pašnikov)
katerih bo dopolnilna dejavnost;

Predvidene agromelioracije
Za vse kmetijske ureditvene operacije je potrebno izdelati krajinske ureditve (strokovne podlage oz. smernice za varstvo
naravne dediščine so njihov sestavni del).
Posamezne agromelioracije se izvajajo le na pobudo lastnikov, le na manjših površinah. Za vse predlagane agrarne
operacije je potrebno predhodno izdelati presojo vplivov na okolje. (v skladu z Uredbo Uradni list RS, št. 66/96)
1.
2.
3.

Površine v Regijskega parka Snežnik - vse potrebujejo presojo in potrebno soglasje strokovne
naravovarstvene službe (za zavarovane površine soglasje, za ostale površine pa mnenje).
Ohraniti je potrebno logiko parcelacije.
Agromelioracije (lahko) obsegajo naslednja predhodna dela:
- odstranjevanje kamna
- odstranjevanje grmovja drevja.

Poiskati bi morali možnost, da se finančna sredstva, ki so namenjena za posege v kmetijski prostor, namenijo za
ohranjanje trajnostnega kmetijstva ki v tem predelu tudi ustvarjajo značilno krajino.
7. člen
GOZDARSTVO
Obstoječa območja gozdnih zemljišč
Odgovorna strokovna služba za gozdove v Občini Logatec je Zavod za gozdove RS - območna enota Ljubljana, ki v
skladu z določili Zakona za gozdove pripravita gozdno gospodarski načrt območja, ki mora biti usklajen s prostorskim
planom občine.
Prostorski plan občine opredeljuje lesnoproizvodne gozdove, varovalne gozdove in gozdove s posebnim pomenom.
5.3.2

Gozdovi so prikazani v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec
karta št. 1 in Kartografski dokumentaciji Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec.
Cilji
Cilji, katere moramo izvajati na področju gozdarstva so:
učinkovito gospodarjenje z gozdom
izvajanje gozdno gojitvenih operacij
varovanje gozda
zavarovanje območij gozdnih zemljišč
urediti status gozdnih cest
zagotoviti večnamensko rabo gozda, skladno z drugimi usmeritvami.
Razvojne naloge
Na področju gozdarstva bomo vzdrževali vse obstoječe gozdne prometnice, da bo tako možno spravilo lesa iz gozda,
glede statusa le- teh bomo opredelili to nalogo kot organizacijsko nalogo za naslednje obdobje.
Na podlagi strokovnih podlag in opredelitev bodo normativno zavarovana območja varovalnih gozdov in gozdov s
posebnim namenom. Pri pripravi strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve plana so evidentirana naslednja
območja za gozdove s posebnim namenom:
Rakovska Kukava,
Velika Smrečnica in Mala Smrečnica,
Veliki in mali dovc,
Kukavica in Laška Kukava;
Ureditev statusa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim pomenom (odločbe in odnosi z lastniki) je organizacijska
naloga, za katero je odgovoren Župan.
5.3.3

VODNO GOSPODARSTVO
Cilji
Na področju vodnega gospodarstva moramo:
učinkovitejše gospodariti z vodnimi viri
izvajati učinkovito oskrbo z vodo
izvajati nujne vodnogospodarske ureditve
varovati vodne vire
sanirati vode
zavarovati vodne vire.

8. člen
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5.3.3.1
Izkoriščanje vodnih virov
Pregled zajetih in ne-zajetih vodnih virov je razviden iz Kartografskega dela Prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Logatec, karta št. 3. Območja, kjer bi se lahko vršil dodaten zajem dodatnih količin pitne vode
so poleg obstoječih predvidoma še na območju Kalce-Hrušica, Žejna dolina, Zelena dolina Medvedje Brdo, dolomitnih
masivov na področju Rovt in Rovtarskih Žibrš, dolomitnih masivov na področju Petkovca in Loga Zaplane, področje izvira
Račeve v KS Vrh svetih treh kraljev in dolomitnih masivov severno od Rovt.
Obstoječi objekti in naprave oskrbe z vodo
Na območju Občine Logatec so vodovodni sistemi, ki jih upravlja Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška 27,
Logatec, deli vodovodnih sistemov, ki jih upravlja Komunala d.o.o. Idrija in Komunalno podjetje Vrhnika, d.d. in manjši
vodovodi, ki jih upravljajo posamezne vasi. Komunalno podjetje Logatec d.o.o. upravlja naslednje vodovodne sisteme (v
oklepajih so iz vodovodnega sistema oskrbovani kraji):
Logatec (Gor. in Dol. Logatec, Kalce, del Zaplane in Petkovca),
Rovte,
Hotedršica (Hotedršica, del Novega sveta, Ravnik)
Medvedje Brdo (Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše)
Laze-Jakovica (Laze, Jakovica)
Grčarevec (Grčarevec)
Obstoječi objekti in naprave oskrbe z vodo so razvidni iz Kartografskega dela Prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec, karta št. 3. (v digitalni obliki pri upravljavcu.).
Obstoječa območja vodnih virov
Na območju Občine Logatec je večji vodovodni sistem vodovod Logatec, ki se napaja iz vrtin in zajetij v dolini Reke, v
dolini Črnega potoka in v Turkovi grapi.
Za vodne vire vodovodnih sistemov so opredeljeni zaščiteni pasovi v odlokih o varovanju vodnih virov v Občini Logatec.
Varstveni pasovi varovanja vodnih virov za vodne vire na posameznih vodovodnih sistemih so opredeljeni v
Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec karta št. 3.
Vodovodni sistemi se napajajo iz naslednjih vodnih virov, katerih varovanje je opredeljeno z odloki:

Vodovodni sistem
Logatec

Naselja, ki jih
oskrbuje

Vodni viri

Naziv akta o varovanju vodnega vira in
naslov objave

Odlok o varovanju vodnih virov v Občini
Črni potok (drenažno zajetje Cuntova
Gor. in Dol.
Logatec, Kalce, del grapa), Petkov studenec, Kobalov studenec, Logatec (Logaške novice št. 4/01), Odlok o
določitvi varstvenih pasov in ukrepov za
zajetje Beber, zajetje Novak, vrtini Brana,
Zaplane in
zavarovanje vodnih virov Črni potok, Petkov
vrtina VK-1/83 v Kobalovi grapi, vrtina v
Petkovca
studenec, Kobalov studenec, Beber, Novak
Petkovi grapi, vrtine CG-1, CG-2, CG-3,
in Perile (Uradni list RS, št. 32/83)
CG-4, CG-5 v Cuntovi grapi, vrtina Žibrše
VŽ-1/87

Rovte

Rovte z okolico

vrtina Zajele VS-1/84

Odlok o varovanju vodnih virov v Občini
Logatec (Logaške novice št. 4/01)

Hotedršica

Hotedršica, del
Novega sveta,
Ravnik

vrtina VH-2/87, Žejna voda v Žejni dolini,
vrtina Hotedršica VH-1/83

Odlok o varovanju vodnih virov v Občini
Logatec (Logaške novice št. 4/01)

Medvedje Brdo

Medvedje Brdo,
Rovtarske Žibrše

vrtina VB-1/95

Odlok o varovanju vodnih virov v Občini
Logatec (Logaške novice št. 4/01)

Laze-Jakovica

Laze, Jakovica

Literberg

Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v
Občini Postojna (Uradni list RS, št. 50/98 2290) - varstveni pas se nahaja večji del na
področju občine Postojna

Grčarevec

Grčarevec

Kaptažna vrtina - G-97

Odlok o varstvu vodnega vira "Kaptažna
vrtina Grčarevec - G/97" (Uradni list RS, št.
67/97 - 3252)

Godovič, Zavratec,
Dole (pretežni del v
obč. Idrija, upravlja
JP Komunala d.o.o.
Idrija)

Godovič, Zavratec,
Medvedje Brdo,
Dole

izviri Pikelce, vrtina Pikelce

Odlok o določitvi varstvenih pasov in
ukrepov in zavarovanju vodnega vira
godoviškega vodovoda pri izvirih Pikelce na
Veharšah v Občini Logatec( (Uradni list št
37/81 – 1677), Odlok o varstvu vodnega vira
"Kaptažna vrtina Pikelce" (Uradni list RS, št.
45/97 -2476)
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Razvojne naloge oskrbe z vodo
Na področju oskrbe z vodo bomo dogradili, združevali in po potrebi rekonstruirali obstoječe vodovodne sisteme za
potrebe ne-oskrbovanih ali nezadostno oskrbovanih območij in zamenjali ali sanirali problematične vodne vire (kaljivost,
mikrobiološka oporečnost).
Predvidene razvojne naloge so prikazane v kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Logatec.
Za potrebe oskrbe vseh preostalih naselij z vodo v Občini Logatec je potrebno izdelati PROGRAM vodo-oskrbe z
kvalitativno in kvantitativno analizo zajetih in nezajetih vodnih virov, obstoječega vodovodnega omrežja in obstoječe in
predvidene porabe vode ter predlogom novih ukrepov. Posebno pozornost je potrebno posvetiti kvaliteti pitne vode in
ukrepom, ki to zagotavljajo.
Za vsa vodo-zbirna območja, kjer so sprejeti odloki o varovanju vodnih virov je potrebno izdelati Sanacijski program v
skladu z Odloki.
Izdelan Program vodo-oskrbe in sanacijski program sta definirana kot organizacijska naloga . Odgovoren je župan
Občine Logatec.
9. člen
5.3.3.2
Zasnova urejanja in varovanja vodnega sistema
V Občini Logatec je deloma urejeno kanalizacijsko omrežje. Na področju naselja Logatec je zgrajeno kanalizacijsko
omrežje delno ločenega tipa s Čistilno napravo Logatec. Omrežje je v upravljanju javnega podjetja Komunalno podjetje
Logatec d.o.o. iz Logatca.
Kanalizacijsko omrežje za odpadne vode je delno vendar večji del urejeno v naselju Logatec.
Vse vasi imajo delno urejeno meteorno kanalizacijo. Obstoječi objekti in naprave zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak,
ki so v upravljanju Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. iz Logatca, so razvidni iz Kartografskega dela Prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec in Kartografske dokumentacije Prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec.
Razvojne naloge zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak
Na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak bomo nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskih sistemov ter z izgradnjo
čistilnih naprav ter ostalih objektov in naprav.
Večji del Občine Logatec se glede na pripadnost porečju Logaščice nahaja na občutljivem območju iz Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 35/96, 90/98, 31/01, 61/01). Na tem
območju je za čistilne naprave, večje od 10000 PE predvidena obveznost lokalne skupnosti po izgradnji čistilnih naprav,
ki bodo zagotavljale III. stopnjo čiščenja (nitrifikacija, denitrifikacija, delna defosfatizacija). Ta obveznost naj bi bila
izpolnjena v 7 letih od izdaje uredbe. V skladu z direktivami Evropske unije pa bo obveznost po takih čistilnih napravah
dolgoročno prešla tudi na manjše čistilne naprave (predvidoma do 2000 PE). Na osnovi te študije lahko ugotovimo, da
taka obveznost v Občini Logatec na ostalih področjih v občini, razen za naselje Logatec, ne bo nastopila.
Na ostalih področjih v občini se bo odvodnjavalo z čiščenjem odpadnih vod reševalo z malimi čistilnimi napravami v
skladu z zakonodajo, ki jo pripravlja ministrstvo za okolje in prostor oz. v skladu s nemškimi tehničnimi smernicami ATV.
V občini pa je predvidenih še šest aglomeracij, kjer bi se odvodnja in čiščenje odpadnih vod reševala z izgradnjo
sistemov kanalizacije in male čistilne naprave. To so okvirno naslednje aglomeracije: Grčarevec, Hotedršica, Jakovica,
Kalce in Laze.
V primeru večjih strnjenih zazidav in na drugih področjih s smiselnostjo izgradnje kanalizacijskega omrežja, ki bi ga
zaključevala čistilna naprava, se le-ta izgradi.
V sistemu Rovte je predvidena mala čistilna naprava obremenitve 1000 PE, zgradila naj bi se kanalizacija v dolžini cca
5500 m. Investicija, ocenjena na januar 2001 bi znašala cca. 217.500.000,00 sit, oz. na PE 217.500,00 sit.
Hišni priključki v oceni niso zajeti. Predvidena je izgradnja črpališča s področja Spodnjega brda po tlačnem vodu s
priključkom na gravitacijski kanal proti Križajevi dolini. Prispevno področje bo kanalizirano v fekalno kanalizacijo. Za
odvod meteorne vode se bo uporabilo naravne danosti (predvsem ponikanje).
V sistemu Laze je predvidena mala čistilna naprava obremenitve 400 PE, predvidena je izgradnja kanalizacijskega
omrežja v dolžini 3100 m, ob glavni cesti Logatec-Rakek. Na omrežju ni predvidenih črpališč. Reševanje industrije
(mlekarna) je zaradi specifične obremenitve odpadnih vod predvideno ločeno z industrijskimi čistilnimi napravami,
prilagojenimi odpadnim vodam iz tehnološkega procesa. Investicija, ocenjena na januar 2001 bi znašala cca.
123.500.000,00 sit, oz. na PE 308.750,00 sit. Hišni priključki v oceni niso zajeti. Prispevno področje bo kanalizirano v
fekalno kanalizacijo. Za odvod meteorne vode se bo uporabilo naravne danosti (predvsem ponikanje).
V sistemu Jakovica je predvidena izgradnja male čistilne naprave obremenitve 100 PE in izgradnja kanalizacije v dolžini
700 m. Na omrežju ni predvidenih črpališč. Investicija, ocenjena na januar 2001 bi znašala cca. 32.000.000,00 sit oz. na
PE 320.000,00 sit. Hišni priključki v oceni niso zajeti. Prispevno področje bo kanalizirano v fekalno kanalizacijo. Za odvod
meteorne vode se bo uporabilo naravne danosti (predvsem ponikanje).
Za obstoječe objekte sistema Kalce je predvidena izgradnja kanalizacijskih vodov v dolžini 1700 m (zajeti niso hišni
priključki) ter kapaciteta čistilne naprave 400 PE. Na področju Kalc je predvidena izdelava zazidalnega načrta za
predvidoma 600 enostanovanjskih hiš. Reševanje obstoječega naselja mora potekati vezano na razvoj kraja. Projekt
izgradnje kanalizacijskega omrežja naj podrobno preuči smotrnost rešitve s čistilno napravo na področju Kalc oz. rešitve
z navezavo na kanalizacijski sistem Logatec in čistilno napravo v Logatcu. Prispevno področje bo kanalizirano v fekalno
kanalizacijo. Za odvod meteorne vode se bo uporabilo naravne danosti (predvsem ponikanje).
Za odvodnjo in čiščenje odpadnih vod s področja naselja Hotedršica je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema v
dolžini 5700 m in čistilne naprave obremenitve 600 PE. Črpališča na glavnem kanalu niso predvidena, v primeru večjega
odstopanja v višinskih gabaritih od obstoječih objektov ter v posameznih primerih obstoječih objektov pa bo potrebno
zgraditi črpališča na hišnih priključkih ali morebiti na sekundarnih vodih. Prispevno področje bo kanalizirano v fekalno
kanalizacijo. Za odvod meteorne vode se bo uporabilo naravne danosti (predvsem ponikanje).
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Za naselje Grčarevec menimo, da ni smiselna gradnja sistema za kompletno naselje zaradi prevelike razpršenosti in
razgibanosti terena, predvsem višje ležečega dela naselja. Ta del naj bi se reševal z malimi čistilnimi napravami, za
ostali del naselja je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema v dolžini 1500 m in čistilne naprave obremenitve 120
PE. Prispevno področje bo kanalizirano v fekalno kanalizacijo. Za odvod meteorne vode se bo uporabilo naravne danosti
(predvsem ponikanje).
Zaradi ekološke občutljivosti kraških voda se bodo za druga naselja v Občini Logatec zgradili manjši sistemi
kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami, oziroma se bo sistemsko pospeševalo izgradnjo ustreznih malih čistilnih
naprav.
Posamezne neustrezno zgrajene greznice in male čistilne naprave lahko predstavljajo stalen in nenadzorovan vir
onesnaževanja podzemnih in površinskih voda, zato je nujen nadzor nad izgrajenimi greznicami in malimi čistilnimi
napravami (evidenca, pregled s strani pooblaščene osebe, tehnični pregled).
Predvidene razvojne naloge (novogradnje in rekonstrukcije) so prikazane v Kartografskem delu . Prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec, karta št. 6. (v digitalni obliki pri upravljavcu).
Uvrstitev tako predlaganih rešitev zbiranja in čiščenja odplak v republiški koncept varstva okolja je organizacijska naloga.
Odgovoren je župan Občine Logatec.
10. člen
5.3.3.3.
Upravljanje z vodami
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na
vode, vodna ali obvodna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
Na vodnem in prioblanem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor. Razen v primerih, ki jih določa 37. člen zakona o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z
ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe
odtočnega režima izven teh območij.
Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegom v prostor zagotoviti ustrezne protierozijeske ukrepe.
Razvojne naloge za zaščito voda, vodotokov in vodnogospodarskih objektov v Občini Logatec so naslednje:
zadrževanje padavinskih vod v zaledju in urejanje zadrževanja na vseh dotokih vodotokov z manjšimi
objekti,
vodnogospodarske ureditve na področju novih zazidav urejati tako, da se konični odtoki vodotokov ne
bodo povečevali,
Ureditev strug vodotokov v naseljih ter priprava predlogov za sanacijo in urejanje vodotokov od izvirov do ponorov in
čiščenje ponorov so organizacijske naloge Ministrstva za okolje in prostor - Agencije RS za okolje, ter Občine Logatec.
Za koordinacijo je odgovoren župan Občine Logatec.
5.3.4. RUDARSTVO

11. člen

Obstoječa območja, objekti in naprave
Kot obvezno republiško izhodišče se za področje energetsko mineralnih surovin – uranova ruda ohranja
območje raziskovalnega prostora (RP) Rudnika Žirovski vrh.
Na območju Občine Logatec ni nahajališč kovinskih mineralnih surovin.
S področja nekovinskih mineralnih surovin je obvezno republiško izhodišče pridobivalni prostor aktivnega
kamnoloma tehničnega gradbenega kamna – kamnolom dolomita Smolevec ter več manjših nahajališč lokalnega
značaja, ki so opuščeni ali občasno aktivni. To so površinski kopi (kamnolomi) tehničnega kamna – apnenca in dolomita.
Lokacije peskokopov so razvidne iz kartografskega dela.
Cilji
Na področju peskokopov bomo predvsem:
učinkovito gospodarili,
sanirali območja po prenehanju izkoriščanja,
zavarovali območja peskokopov.
Razvojne naloge
Na območju Občine Logatec je več opuščenih ali manjših občasno aktivnih površinskih kopov, predvsem
dolomita. Za dolgoročne izdelave ocene stanja (kataster) je potrebno opraviti celovit pregled stanja in ovrednotiti vseh
dosedanjih površinskih kopov in eventualnih novih ležišč.
V Občini Logatec ne bomo odpirali novih peskokopov, pač pa bomo vzdrževali že obstoječe.
Za vse peskokope bomo pripravili program sanacije.
Priprava programa Sanacije za legalni peskokop in za vse nelegalne peskokope je organizacijska naloga.
Odgovoren je župan Občine Logatec.
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1.
2.
3.

Seznam posameznih nahajališč:
Območje
Lokalnost HLEVNI VRH
Lokalnost ROVTE - OSREDEK
Lokalnost PODPESEK
3.a
3.b
3.c
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simbol
S
S

Predvideni posegi
Ekološka in krajinska sanacija
Naravna sukcesija

S
S
S

Naravna sukcesija
Sanacija – bližina kapelice
Sanacija – zaledje gospodarskih
poslopij

5.

Lokalnost ŽIBRŠE
4.a
4.b
Lokalnost HOTEDRŠICA

S
S
S

6.

Lokalnost LOGATEC

S

Naravna sukcesija
Naravna sukcesija
Sanacija brežin, plato za
potrebe naselja
Snacija – nova namembnost
rekreacijekse površine

4.

12. člen
5.3.5
5.3.5.1

ENERGETIKA
Elekro omrežje
Na območju Občine Logatec obstajajo naslednji obstoječi elektroenergetski objekti, ki predstavljajo obvezna
izhodišča iz področja elektroenergetske infrastrukture. Objekti predstavljajo posredno ali neposredno preskrbo z
električno energijo.
OBSTOJEČI OBJEKTI:
RTP 110/20 kV Logatec.
DV
1 X 220 kV
Kleče – Divača,
DV
1 X 110 kV
Kleče – Logatec 1,
DV
1 X 110 kV
Kleče – Logatec 2,
DV
2 X 110 kV
Logatec – Cerknica.

Občina Logatec ima izvedeno distribucijsko 20 kV omrežje s prostozračnimi daljnovodi in zemeljskimi kabli, na
katere so priklopljene postaje napetostnega nivoja 20/ 0,4 kV. Koridorjih prostozračnih daljnovodov širine 15 m se ne
sme predvideti gradnje objektov. Odmik temeljev objektov od obstoječih 20 kv kablov se ne sme zmanjšati manj kot 1.00
m.
Ob obstoječem elektro omrežju je predvidena izgradnja novih transformatorskih postaj z VN priključnimi
daljnovodi, in sicer:
SEZNAM PREDVIDENIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC:
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.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lom pri Zavratcu
Gorenja vas
Hotedršica – Log
Hotedršica – Pod rebernicami
Hotedršica – Dolenc
Novi svet – Vitez
Žibrše – Češirk
Logarše
Praprotno brdo – Sovra
Rovte – Zavčan
Osoje – Hrastje
Osoje – Povšk
Osoje – Žabnica
Ceste
Rovte – Kurja vas
Kalce – križišče
Kalce II
Laze – Ravnik
Logatec – Pod Grintavcem
Logatec – Raskovec
Brod II
Martinj hrib – Loka
Medvedje brdo – griže
Medvedje brdo – Reven
Zavratec – Kamenik
Trate – Pivkaš
Trate – Strmčan
Podstrmica – vikendi
Grampovec
Trate – Trnovčan
Vavknov grič
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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Ceste
Obrtna cona (za KLI-jem): število TP je odvisno od energetskih potreb cone
Obrtna cona Zapolje: število TP je odvisno od energetskih potreb cone
Logatec – Grapovčnik I
Logatec – Grapovčnik II
Logatec – Grapovčnik III
Lanevše;

13. člen
5.3.5.2 Plinovodno omrežje
Preko Občine Logatec poteka plinovod M3, MMRP Šempeter pri Novi Gorici – Ljubljana (premer 500 mm, tlak
76 bar). Priključni plinovod R 36 za Valkarton (premer 100 mm, tlak 67 bar) ima plinsko postajo MPR na območju
Valkartona.
V prostorskih zasnovah je nujno upoštevati obvezno republiško izhodišče visokotlačnega magistralnega
plinovoda Kalce – Jelšane.
Kot predlog pa se vključuje tudi obvezno republiško izhodišče visokotlačni plinovod Kalce – Idrija.
Trase magistralnih plinovodov so vrisane v karto št. 3 – Zasnovo energetskega omrežja.
Na območju centralnega naselja Logatec se postopoma gradi sekundarno plinovodno omrežje za potrebe
individualne preskrbe. Pri uresničevanju dolgoročnega plana občine, izvedbenih aktov in vseh posegih v prostor je nujno
upoštevati omejitve obstoječih plinovodov in pridobiti soglasja upravljavcev skladno z veljavnimi predpisi.

5.3.6 PROMET
5.3.6.1 Cestno omrežje
Obstoječe omrežje cest
V Občini Logatec je:
- avtocesta
- glavna cesta I. reda

14. člen

V Občini Logatec so naslednje regionalne ceste:
I. reda
203
II. reda:
403
III. reda:
622
Za območje regionalnih cest je odgovorna Direkcija RS za ceste, regionalne ceste upravljajo Cestno podjetje Ljubljana.
Glavne in regionalne ceste v Občini Logatec
Št. ceste ali
odseka

Začetek ceste ali
odseka
Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

1.
2.
3.

226 010
226 020
226 030

G2 102
G2 102
G2 102

Hotedršica- Vitez- Godovič
Hotedršica- Rovte- Žibrše
Hotedršica- Žibrše- Logatec

G2 102
226 070
226 080

Dolžina
ceste v
občini (v m)
3900
5695
8892

4.
5.
6.
7.
8.

226 040
226 050
226 060
226 070
226 080

G2 102
G2 102
R2 408
R2 408
R2 408

Hotedršica- Ravnik – M 10
Logatec – Židovnik
Logatec – Zaplana
Židovnik – Veharše
Petkovec – Rovte

G2 102
226 070
468 010
130 010
226 110

3960
6183
2258
7830
3048

Namen
uporabe
M
M
M
Do Korena
4.55 km
M
M
M
M
M-sprem.

V Občini Logatec je 49,138 km lokalnih cest. Lokalne ceste so naslednje:
Lokalne ceste upravlja Občina Logatec. Za omrežje lokalnih cest je odgovorna Občina Logatec.
LOKALNE CESTE v Občini Logatec
1.
2.
3.
4.
5.
6.

226 090
226 100
226 110
226 120
226 130
226 140

226 070
226 070
R2 408
226 130
226 140
226 110

7.
8.
9.
10.

226 150
226 160
226 170
226 180

R2 408
226 150
R3 640
226 170

Rovtarske Žibrše – Petkovec
Medvedje Brdo – Rovte
Rovte – Vrhnika
Rovte – Sovra – Podlipa
Rovte – Praprotno Brdo-Smrečje
Rovte – Hlevni vrh – Vrh Sv. Treh
Kraljev
Zavratec- Vrh Sv. Treh Kraljev
Hleviše – Hlevni vrh
Laze – Planina
Laze – Jakovica

R2 408
R2 408
R2 407
468 030
468 030
468 030

1480
3105
6400
5395
3800
5342

M
M
M-S
M
M
M

468 030
226 140
R2 409
Z hiša

4595
2495
1420
1810

M
M
M
M
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11.
12.
13.
14.
15.

468 030
468 010
130 010
130 170
130 190

R2 407
R2 409
226 070
R2 408
Z hiša
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Smrečje – Žiri
Cesarski vrh – Ceste
Verahče- Godovič
Zavratec – Medvedje Brdo
Zavratec – Rovte

R2 408
R2 408
G2 102
226 070
R2 408

2750
1752
1670
775
1365

M
M
M
M
M

Obstoječe cestno omrežje je prikazano v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Logatec, karta št. 8 in Kartografski dokumentaciji Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Logatec.
Cilji
Na področju cestne infrastrukture bomo skrbeli za:
povečanje učinkovitosti cestnega prometa
povečanje propustnosti cest
izboljšanje dostopnosti cest
povečanje oskrbljenosti območij
povečanje varnosti prometa.
Razvojne naloge
Razvojne naloge so opredeljene na osnovi izdelane Analize razvojnih možnosti cestnega prometa in na osnovi potreb, ki
jih izkazujejo Krajevne skupnosti. Razvojne naloge se nanašajo na vzdrževanje, novogradnje in rekonstrukcije.
Občina Logatec bo na območju lokalnih cest v občini izvedla naslednje investicije:
Predvidena je izgradnja nove lokalne povezovalne ceste, ki bo potekala ob obrtno industrijski coni Mali Lazi do priključka
v Kalcah. Cesta bo na zaledni strani Martinj hriba povezovala cesti G2 – 102 z novim priključkom na cesto R2 – 409.
Plansko se spreminja del trase iz industrijske cone Zapolje na Rovtarsko cesto. Nov priključek na R2 – 409 pred
vstopom v naselje ima že izvedeno štiri-krako križišče, ki se v nadaljevanju ob robu Logaškega polja priključuje na cesto
R2 – 408.
Ob cesti G2 102 se ob izstopu iz avtoceste na novo uredi cestninska postaja.
Logatec

Kalce

Hotedršica
Rovte

- asfaltiranje
- rekonstrukcija lokalne ceste
- rekonstrukcija poti
- izgradnja gozdnih cest
- asfaltiranje ulic v naseljih
- izgradnja novega dovoza
- rekonstrukcija ceste
- rekonstrukcija križišča
- razširitev ceste
- vzdrževalna dela na cesti
- ureditev avtobusnega postajališča
- razširitev mostu
- dograditev kolesarske poti
- popravilo in vzdrževanje poljskih poti
- ureditev avtobusne čakalnice

Vse planirane investicije so prikazane v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Logatec, karta št. 8. Pri cestah skozi zavarovana območja in NRP je potrebno sodelovanje službe za varstvo
narave.
5.3.6.2 Železniški promet
Obstoječe železniško omrežje

15. člen

Na območju Občine Logatec poteka glavna proga I. reda Ljubljana – Postojna.
Cilji
Na področju železniškega prometa imamo naslednje cilje:
povečanje varnosti železniškega prometa
povečanje zmogljivosti železniških objektov
povečanje učinkovitosti železniškega prometa
Razvojne naloge
Dolgoročno je na območju Občine Logatec planirana žel. infrastruktura v skladu z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in Srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 72/95) in
Nacionalnih programom Slovenskih železnic - Infrastruktura (Uradni list RS, št. 13/96) in sicer:
1. Rekonstrukcija žel. glavne proge Ljubljana - Sežana za hitrosti do 160 km/h;
2. Posodobitev železniške postaje Logatec;
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3. Izgradnja hitre proga Trst – Ljubljana – Dobova v proučevanju;
4. Občina Logatec bo na območju lokalnih cest v občini izvedla nove povezovalne ceste, in sicer:
Industrijska cona Zapolje do ceste, ki se navezuje na priključek na avtocesto,
Od novega križišča na priključni cesti na avtocesto do križišča v Kalcah do regionalne ceste za smer
proti Postojni,
Industrijska cona Zapolje, povezava do Valkartona.
Obe novi cesti, tako severna povezovalna v industrijskem območju, kot južna obvozna razbemenilna cesta, prečkata
železniško progo. Vse planirane investicije so prikazane v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Logatec, karta št. 8.
Priprava projektnih in tehničnih rešitev je organizacijska naloga, ki bo uskladila in točneje definirala trase cest, kakor
prehodov čez železniško progo.
5. Ukinitev dela nivojskih prehodov z rešitvijo povezav na druge nivojske prehode.
16. člen
V poglavju z naslovom
5.4
Zasnova varstva okolja in urejanje prostora
5.41
Varstvo naravne in kulturne dediščine
Se črtata prva in druga alineja drugega odstavka. Črta se tudi 5. odstavek istega poglavja besedilo se nadomesti in
nadaljuje pod istim naslovom.
Območja in objekti naravne in kulturne dediščine, ki so normativno zavarovana, oziroma tista, ki jih bomo še zavarovali,
so prikazana v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec, karta št. 4.
Za področje naravne in kulturne dediščine so odgovorni: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Občina
Logatec.
Strokovni službi za področje naravne dediščine sta:
Javni zavod RS za varstvo narave in Javni zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota
Ljubljana,
za področje kulturne dediščine pa:
Javni zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
Za območje Občine Logatec velja Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti
Občine Logatec (Ur. objave št. 29/84, Uradni list RS, št. 30/91 in 10/97).
Doda se novo besedilo kulturne dediščine:

17. člen

5.4.1.1 Kulturna dediščina
Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupina predmetov oz.
ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in
dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njegovega
zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Kulturna dediščina so predvsem arheološka najdišča, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra,
oblikovana narava, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti, stavbe in
drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine,
arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega umetnostno-zgodovinskega,
arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega in naravoslovnega pomena, ki izpričujejo
zgodovinske dogajanja na Slovenskem.
Na območju Občine Logatec so kot kulturni spomeniki z Odlokom zavarovana naslednja območja in objekti:
a) kot kulturni spomenik državnega pomena:
Domačija » Pri Mih'«, Kalce 2 - EŠD 8664 (Uradni list RS, št. 26/01)
b) kot spomenik oblikovane narave:
Drevored lip – EŠD 7936 (Uradni list SRS, št. 28/85 in 40/87)
c) drevesa v sklopu kulturne dediščine:
Razglasitev dreves za naravne znamenitosti (Uradni list SRS, št. 3/90 in Uradni list RS, št. 36/93)
Obvezna republiška izhodišča (ROI):
oznaka KD
ime KD
lokacija
SON 7936
Lipov drevored
Logatec
A 9243
Rimski obrambni stolp
Lanišče
A 9345
Zaporni zid Lanišče
Lanišče
A 449
Arheološko najdišče Brstje
Martinj hrib
A 9348
Matjaževe kamre
Sopot
E 9606
Tomažinov mlin
Hotedršica
E 8664
Domačija »Pri Mih'«
Kalce
E 630
Domačija »Šribar«
Rovte
U 410
Hiša Tržaška c. 134
Logatec
OKV Planina – območje kompleksnega varstva kulturne dediščine
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Evidenca območij in objektov kulturne dediščine z analitično utemeljitvijo in predlogi za razglasitev kulturnih spomenikov
so opredeljeni v Strokovnih podlagah s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec, LRZVNKD, Ljubljana, april 2001.
Doda se nov seznam pod zaporedno številko 5.4.1.1
5.4.1.1 Razvrstitev enot kulturne dediščine po kartah in oznakah
10

1

2

3

4 5 6 7

8

9

Idrija 30

U 16/01

Medvedje Brdo – znamenje pri domačiji Pod Grivo

1 13 3 7 KD

–

Idrija 50

E 78/01

Novi svet – Domačija Novi svet 25

1 2 2 7 KD

–

Idrija 50

E 79/01

Novi svet – Bazinov kozolec

1 2 3 7 KD

–

Postojna 2

A108/98

Kalce - Antične naselbinske ostaline

1 1 1 7 KD

–

Postojna 2

# 9243

Kalce pri Logatcu – Rimski obrambni stolp na Lanišču

1 1 1 5 PKD

3

Postojna 2

# 9345

Kalce pri Logatcu – Zaporni zid Lanišče

1 1 1 5 PKD

–

Novi svet – Domačija Novi svet 2

1 2 2 7 KD

–

Postojna 2

E 114/01

Postojna 2

Z 157/96

Kalce - Spomenik ruskim vojnim ujetnikom na Vodicah

1 5 3 7 KD

–

Postojna 3

# 11100

Tičnica nad Kalcami - Antično najdišče

1 1 1 7 KD

–

Postojna 3

# 8664

Kalce – Domačija Kalce 2

1 2 2 5 PKD

7

Postojna 3

Kalce – Hiša Kalce 2

1 2 2 5 PKD

7

Postojna 3

Z 62/96

# 9244

Kalce - Grob v NOB padlega partizana Stanislava Gostiše

1 5 3 7 KD

–

Postojna 3

Z 63/96

Kalce - Grobišče 16 hercegovskih partizanov na Grčar.vrhu

1 5 3 6 KD

–

Postojna 3, 4, 5, 13,

OKV

Planina - območje kompleksnega varstva kult.dediščine

3 13 1 4 PKD 17

Grčarevec - Domnevno prazgodovinsko in antično najdišče

1 1 1 7 KD

–

15, 16, 24, 25
Postojna 3,4,13,14

# 11099

Postojna 4

U 60/01

Logatec (Martinj hrib) – znamenje pri hiši Notranjska c. 43

1 13 3 7 KD

–

Postojna 4

Z 538/96

Grčarevec - Spom.znamenje v NOB padlemu A.Klučarju

1 5 3 7 KD

–

Martinj hrib – Arheološko najdišče Brstje

1 1 1 5 PKD

3

Postojna 5

# 449

Postojna 5

Z 197/96

Logatec - Spom.znamenje v NOB padlemu Tonetu Štritofu

1 5 3 7 KD

–

Postojna 13

U 61/01

Gračarevec – cerkev sv. Luke

1 3 3 7 KD

–

Postojna 13

Z 537/96

Grčarevec - Spom.znamenje v NOB padlemu F. Škvarči

1 5 3 7 KD

–

Postojna 14

Z 533/96

Postojna 15

# 11101

Grčarevec - Grobišče 13 hercegovskih partizanov

1 5 3 6 KD

–

Laze - prazgodovinsko in antično najdišče

1 1 1 7 KD

–

1 2 2 7 KD

–

Postojna 15

E 115/01

Jakovica – Domačija Jakovica 1

Postojna 15

E 116/01

Laze – Domačija Laze 28

1 2 2 7 KD

–

Postojna 15

E 117/01

Laze – Domačija Laze 7

1 2 2 7 KD

–

Laze – Domačija Laze 1

1 2 2 5 PKD

7
–

Postojna 15

# 308

Postojna 15

E 118/01

Laze – Hiša Laze 3

1 2 3 7 KD

Postojna 15

E 119/01

Laze – Kašča pri hiši Laze št.49

1 2 3 7 KD

–

Postojna 15

U 62/01

Laze – kapela Srca Jezusovega, nasproti hiše Laze 59

1 3 3 7 KD

–

Postojna 15

U 63/01

Jakovica – cerkev sv. Mihaela

1 3 3 7 KD

–

Postojna 15

U 64/01

Jakovica – kapela Marije v Leščevju

1 3 3 6

KS

–

Postojna 15

UR 510714

Laze – ulične linije

1 7 1 7 KD

–

Postojna 15

UR 510715

Jakovica - vas

1 7 1 7 KD

–

Postojna 15

Z 531/96

Laze pri Planini - Spomenik ob ilegalnem partizanskem prehodu

1 5 3 7 KD

–

Postojna 15

Z 322/96

Vrhnika 11

# 9348

Laze pri Planini - Spomenik padlim v NOB

1 5 3 7 KD

–

Rovte pri Logatcu - Matjaževe kamre

1 1 1 7 PKD

3

Vrhnika 11

E 65/01

Medvedje brdo – Domačija Medvedje brdo 59

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 11

U 1/01

Hleviše – zidano znamenje (pri Šuštar)

1 13 3 7 KD

–

Vrhnika 12

E 66/01

Vrh Sv. Treh kraljev – Domačija Vrh Sv. Treh kraljev 1

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 12

E 67/01

Vrh Sv. Treh kraljev – Domačija Vrh Sv. Treh kraljev 4

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 12

E 68/01

Vrh Sv. Treh kraljev – Domačija Vrh Sv. Treh kraljev 6

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 12

E 69/01

Hleviše – Domačija Hleviše 5

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 12

E 70/01

Rovte – Hiša Rovte 48

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 12

U 2/01

Vrh sv.Treh kraljev – pokopališče

1 5 1 7 KD

–

Vrh sv. Treh kraljev – cerkev sv.Trije kralji

1 3 3 6

–

Vrhnika 12

# 2679

KS
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3

4 5 6 7

8

9

Vrhnika 12

U 3/01

Vrh sv. Treh kraljev -– župnišče z gospodarskim poslopjem

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 12

U 4/01

Vrh sv. Treh kraljev – kapelica (pri Peterček)

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 12

U 5/01

Hlevni vrh – cerkev sv. Miklavža

1 3 3 6

KS

–

Vrhnika 12

U 6/01

Hlevni vrh – pokopališče ob cerkvi sv. Miklavža

1 5 1 7 KD

–

Vrhnika 12

U 7/01

Hleviše – območje ruševin cerkve

1 3 1 7 KD

–

Vrhnika 12

Z 198/96

Vrh Svetih Treh kraljev - Spomenik zamolčanim žrtvam

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 13

E 71/01

Rovte – Domačija Rovte 118

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 13

U 8/01

Praprotno Brdo – cerkev sv. Nikolaja

1 3 3 6

–

Vrhnika 13

Z 199/96

Vrhnika 13, 23, 24

# 11111

KS

Rovte - Spomenik desetim ustreljenim talcem

1 5 3 7 KD

–

Rovte - Potencialno arheološko najdišče

1 1 1 7 KD

–

Vrhnika 14

E 72/01

Rovte – Sušilnica pri hiši Rovte 114

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 14

E 73/01

Rovte – Domačija Rovte 147

1 2 2 6

–

Vrhnika 14

SON 510708

Rovte – drevored

1 6 2 7 KD

–

Medvedje brdo - Najdišče človeških kosti

1 1 1 7 KD

–
–

Vrhnika 21

# 11109

KS

Vrhnika 21

U 9/01

Rovtarske Žiberše – kapelica

1 3 3 7 KD

Vrhnika 21

U 10/01

Medvedje Brdo – cerkev sv. Gabriela

1 3 3 6

KS

–

Vrhnika 21

U 11/01

Medvedje Brdo – pokopališče ob cerkvi sv. Gabriela

1 5 1 7 KD

–

Vrhnika 21

Z 200/96

Medvedje Brdo - Spominska plošča padlim v NOB

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 21

Z 201/96

Medvedje Brdo - Spomenik padlim v NOB

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 22

E 74/01

Rovte – Domačija Rovte 46

1 2 2 7 KD

–

Rovte – Domačija Rovte 2

1 2 2 5 PKD

7

Vrhnika 22

# 630

Vrhnika 22

Rovte – Domačija Rovte 8

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 22

U 12/01

# 4979

Rovte – kapelica Matere Božje

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 22

U 13/01

Rovte – cerkev sv. Mihaela, nadangela

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 22

U 14/01

Rovte – pokopališče ob cerkvi sv. Mihaela, nadangela

1 5 1 7 KD

–

Vrhnika 22

U 15/01

Rovte – kapelica Srca Jezusovega, pred hišo št.84

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 22

Z 202/96

Rovte - Spominski plošči padlim v NOB

1 5 3 7 KD

–
–

Vrhnika 22

Z 203/96

Rovte - Spominska kapelica žrtvam 1. In 2. svetovne vojne

1 5 3 7 KD

Vrhnika 22

Z 204/96

Rovte - Spomenik zamolčanim žrtvam

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 22

Z 205/96

Rovtarske Žibrše - Spom. kapelica žrtvam 1.in 2. sv.vojne

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 23

E 75/01

Petkovec – Hiša Petkovec 36

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 23

E 76/01

Petkovec – Domačija Petkovec 53

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 23

U 17/01

Jenežev hrib – kapelica

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 23

U 18/01

Bizjakova dolina – kapelica

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 23

U 19/01

Ponikve – kapelica

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 23

U 20/01

Petkovec – cerkev sv. Lovrenca

1 3 3 7 KD

–
–

Vrhnika 24

E 77/01

Petkovec – Hiša Petkovec 51

1 2 3 7 KD

Vrhnika 32

Z 206/96

Žibrše - Spominsko znamenje ustanovitvi Logaške čete

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 32

Z 207/96

Žibrše - Spominska plošča ustanovitvi Logaškega bataljona

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 32

Z 208/96

Žibrše - Spominska plošča ustanovitvi odbora OF

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 32

Z 209/96

Žibrše - Spom.plošča v NOB padlemu Francetu Popitu

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 32,Vrhnika 33

E 80/01

Žibrše – Domačija Žibrše 19

1 2 2 7 KD

–
–

Vrhnika 33

E 81/01

Petkovec – Hiša Petkovec 59

1 2 3 7 KD

Vrhnika 33

Z 210/96

Rovtarske Žibrše - Spom.znamenje padlim partizanom

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 33

Z 211/96

Petkovec - Spominska plošča borcem Logaške čete

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 33

Z 212/96

Petkovec - Spominsko znamenje v NOB padli Ljubi Bavdek

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 33, 34

# 11103

Kotlice - Najdišče srednjeveških ostalin

1 1 1 7 KD

–

Vrhnika 34

# 11112

Zaplana – Arheološko območje Strmica

1 1 1 6 KD

–
–

Vrhnika 34

A100/98

Pod Ostrim vrhom - Najdišče prazgodovinskih ostalin

1 1 1 7 KD

Vrhnika 34

A101/98

Pod Smrekovcem - Najdišče prazgodovinskih ostalin

1 1 1 7 KD

–
–

Vrhnika 34, 35

# 9744

Jerinov grič – zaporni zid na Smrekovcu

1 1 1 6 KD

Vrhnika 34, 44

# 7936

Logatec – lipov drevored z vplivnim območjem

1 6 2 1 PKD 15
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Vrhnika 34, 44

SON 510712

Logatec – ostanki drevoreda sadnega drevja ob Rovtarski c.

1 6 2 7 KD

–

Vrhnika 35

A 93/98

Jama pri rimskem zidu - Jamsko najdišče

1 1 1 7 KD

–

Vrhnika 35

Z 213/96

Logatec-Spom.plošča vojni za Slovenijo na Cesarskem vrhu

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 41

E 82/01

Hotedršica – Podzemna klet pri hiši Hotedršica št. 88

1 2 3 7

KD

–

Hotedršica – Tomažinov mlin

1 2 3 3

KS

7

Vrhnika 41

# 9606

Vrhnika 41

E 83/01

Hotedršica – Toplar pri hiši Hotedršica št. 13

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 41

E 84/01

Hotedršica – Skupina podzemnih kleti v Košu

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 41

U 21/01

Hotedršica – kapelica ob potoku Hotenjka

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 41

U 22/01

Hotedršica – cerkev sv. Janeza Krstnika

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 41

U 23/01

Hotedršica – pokopališče ob cerkvi sv. Janeza Krstnika

1 5 1 7 KD

–

Vrhnika 41

U 24/01

Hotedršica – kompleks župnišča, št. 63

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 41

U 25/01

Hotedršica – kapelica Matere Božje pri hiši št. 19

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 41

UR 510709

Hotedršica – vas

1 7 1 7 KD

–

Vrhnika 41

Z 214/96

Hotedršica - Grobišče padlih vojakov v 1. In 2.svetovni vojni

1 5 3 6

KS

–

Vrhnika 41

Z 215/96

Hotedršica - Spomenik zamolčanim žrtvam

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 41

Z 216/96

Hotedršica - Spominska plošča v NOB padlim gasilcem

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 41

Z 31/96

Hotedršica - Spomenik padlim v NOB

1 5 3 6 KD

–

Vrhnika 41, 42, 43

KO 85/97

Hotedršica – izjemna krajina

3 11 1 4 KD

–

Postojna 2, 3
Vrhnika 42
Vrhnika 42

# 11110
E 85/01

Sv. Barbara nad Hotedršico - Najdišče srednjeveških ostalin

1 1 1 7 KD

–

Ravnik – Domačija Ravnik 2

1 2 2 6

–

KS

Vrhnika 42

E 86/01

Ravnik – Domačija Ravnik 12

1 2 2 6

KS

–

Vrhnika 42

U 26/01

Ravnik pri Hotedršici – cerkev sv. Barbare

1 3 3 6

KS

–

Vrhnika 43

UR 510711

Gorenji Logatec – trško naselje

1 7 1 7 KD

–

Vrhnika 43

Z 177/96

Logatec - Spom.plošča žrtvi črne roke Fani Smole-Rihar

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 43

Z 179/96

Logatec - Spomenik padlim v NOB v Gorenjem Logatcu

1 5 3 6 KD

–

Vrhnika 43

Z 180/96

Logatec - Skupni grob padlih v NOB v Gorenji vasi

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 43

Z 181/96

Logatec - Spomenik zamolčanim žrtvam v Gorenji vasi

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 43, 44

# 11102

Logatec - Prazgodovinske najdbe in antične naselb.ostaline

1 1 1 6 KD

–

Vrhnika 43

# 11104

Krvave jame - Najdišče srednjeveških ostalin

1 1 1 7 KD

–

# 11107

–

Vrhnika 43

Velike Bukve - Prazgodovinsko gradišče in antične ostaline

1 1 1 7 KD

Vrhnika 43

E 87/01

Logatec – Domačija Tabor 8a

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 43

E 88/01

Logatec – Hiša Tržaška 114

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 43

E 89/01

Logatec – Hiša Tabor 2

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 43

E 90/01

Logatec – Domačija Tabor 29

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 43

E 91/01

Logatec – Hiša Tržaška 95

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 43

E 92/01

Logatec – Domačija Tržaška 146

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 43

E 93/01

Logatec – Gostilna Tržaška 97 in 99

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 43

E 94/01

Logatec – Toplar pri hiši Tržaška št. 160

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 43

E 95/01

Vrhnika 43

# 9621

Logatec – Toplar pri hiši Režiška št. 25

1 2 3 7 KD

–

Logatec - park pri gradu

1 6 1 6

KS

–

1 6 2 7 KD

–

Vrhnika 43

SON 510710

Logatec – enostranski lipov drevored

Vrhnika 43

U 27/01

Logatec (Tabor) - cerkev sv. Križa

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 43

U 28/01

Logatec – hiša Tabor št. 2 (Dom sv. Jožefa)

1 2 3 7 KD

–

Logatec – hiša Tržaška c. 134

1 2 3 5 PKD

5

Logatec (Gor.Logatec) – cerkev Rožnovenske Matere božje

1 3 3 7 KD

–

Logatec – grad (Tržaška c. 91)

1 2 3 6

KS

–

Vrhnika 43
Vrhnika 43

# 410
U 29/01

Vrhnika 43

# 9604

Vrhnika 43

U 30/01

Logatec – stavba Tržaška 148 (Ljudska šola)

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 43

U 31/01

Logatec – stavba Tržaška 152 (Kulturni dom)

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 43

U 32/01

Logatec – hiša Tržaška 123

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 43

U 33/01

Logatec – hiša Tržaška 125

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 43

U 34/01

Logatec (Gorenja vas) – znamenje nasproti hiše Režiška 13

1 13 3 7 KD

–
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Vrhnika 43

U 35/01

Logatec (Gorenja vas) – cerkev sv. Janeza Evangelista

3

1 3 3 6

KS

9
–

Vrhnika 43

U 36/01

Logatec (Gorenja vas) – pokopališče pod cerkvijo sv. J.Ev.

1 5 1 6

KS

–

Vrhnika 44

U 37/01

Logatec – litoželezni vodnjak pred hišo Čevica 2

1 13 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 38/01

Logatec – hiša Tržaška c. 11

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 39/01

Logatec – kamnit vodnjak, Tovarniška c. 6

1 13 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 40/01

Logatec – stavba Stara c. 3

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 41/01

Logatec – znamenje ob hiši Tovarniška c. 8b

1 13 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 42/01

Logatec – hiša Grič 2 (vila Vilar)

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 43/01

Logatec – objekt želežniške postaje

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 44/01

Logatec – stavba Tržaška c.15

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 45/01

Logatec – stavba Tržaška c. 13

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 46/01

Logatec (Čevica) – cerkev sv. Jožefa

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 47/01

Logatec (Čevica) – vodnjak – »Tollazzijeva štirna«

1 13 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 48/01

Logatec – kapelica pri »Erkerju« ob hiši Tržaška c. 42

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 49/01

Logatec – hiša Tržaška c. 42

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 50/01

Logatec – stavba Tržaška c. 44 – »Narodni dom«

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 51/01

Logatec – kapela sv. Jožefa – spomenik

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 52/01

Logatec (Dolenji Logatec) – cerkev sv. Nikolaja

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 53/01

Logatec – hiša Notranjska c. 12 – župnišče

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 54/01

Logatec – stavba Grič 17

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 55/01

Logatec – stavba Notranjska c. 14

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 56/01

Logatec (Dolenji Logatec) – pokopališče

1 5 1 7 KD

–

Vrhnika 44

577/96

Logatec (Brod) – znamenje pri hiši C. talcev 7

1 13 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 57/01

Logatec – kapelica sv. Jožefa

1 3 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 58//01

Logatec – znamenje pri hiši Brod št. 13

1 13 3 7 KD

–

Vrhnika 44

U 59/01

Logatec (Martinj hrib) – kapelica sv. Martina

1 3 3 7 KD

–

# 11105

Mandrge - Posamezne, čas.nenatančno ugotovljive najdbe

1 1 1 7 KD

–

# 11106

Vrhnika 44
Vrhnika 44

Sekirica - Domnevno prazgodovinsko najdišče

1 1 1 7 KD

–

Vrhnika 44

E 96/01

Logatec – Domačija Blekova vas 34

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 44

E 97/01

Logatec – Domačija Blekova vas 32

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 44

E 98/01

Logatec – Hiša Vodovodna 8

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

E 99/01

Logatec – Hiša Čevica 37 ali 2

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

E 100/01

Logatec – Domačija Stara cesta 11

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 44

E 101/01

Logatec – Domačija Čevica 6

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 44

E 102/01

Logatec – Hiša Stara cesta 8

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

E 103/01

Logatec – Domačija Stranska pot 9

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 44

E 104/01

Logatec – Domačija Tržaška 30 in 32

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 44

E 105/01

Logatec – Hiša Tržaška 36

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

E 106/01

Logatec – Domačija Tržaška 34

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 44

Logatec – Gostilna Krpan

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

E 107/01

# 9700

Logatec – Hiša Cankarjeva 16

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

E 108/01

Logatec – Hiša Cankarjeva 13

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

E 109/01

Logatec – Toplar pri cerkvi sv. Nikolaja

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

E 110/01

Logatec – Hiša Pod Grintavcem 11

1 2 3 6

KS

–

Vrhnika 44

E 111/01

Logatec – Hiša Cesta talcev 7

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

E 112/01

Logatec – Žaga Notranjska 26

1 2 3 7 KD

–

Vrhnika 44

E 113/01

Logatec – Domačija Notranjska 28

1 2 2 7 KD

–

Vrhnika 44

UR 510713

Logatec – ulične linije

1 7 1 7 KD

–
–

Vrhnika 44

Z 182/96

Logatec - Spominsko znamenje žrtvama črne roke pri Jački

1 5 3 7 KD

Vrhnika 44

Z 183/96

Logatec - Spomenik osmim padlim talcem

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 44

Z 184/96

Logatec - Grobišče padlih v NOB v Dolenjem Logatcu

1 5 3 6 KD

–

Vrhnika 44

Z 185/96

Logatec - Grob žrtev črne roke pri Jački na pokopališču

1 5 3 7 KD

–
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Vrhnika 44

Z 186/96

Logatec - Grob dveh padlih v NOB na pokopališču v Dol.Log.

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 44

Z 187/96

Logatec - Grob v NOB padlega Dragotina Žnidariča

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 44

Z 188/96

Logatec - Spominska kapelica padlim v 1.svetovni vojni

1 5 3 6 KD

–

Vrhnika 44

Z 189/96

Logatec - Spom.plošča žrtvama črne roke T. In D. Vilar

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 44

Z 190/96

Logatec - Spom. plošča žrtvi črne roke Ludviku Jermanu

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 44

Z 191/96

Logatec - Spom.plošča žrtvama črne roke F. In A. Meze

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 44

Z 192/96

Logatec - Spomenik padlim v NOB v Dolenjem Logatcu

1 5 3 6 KD

–

Vrhnika 44

Z 193/96

Logatec - Spomenik zamolčanim žrtvam v Dolenjem Logatcu

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 44

Z 194/96

Vrhnika 44, Postojna 3,4

# 11108

Logatec - Doprsni kip sociologa dr. Andreja Gosarja

1 5 3 7 KD

–

Ženšček in Tončeva ravan - Prazgodovinsko najdišče

1 1 1 7 KD

–

Vrhnika 46

Z 195/96

Logatec - Spom.znamenje v NOB padlemu Ivanu Mlinariču

1 5 3 7 KD

–

Vrhnika 46

Z 196/96

Logatec - Spom.znamenje v NOB padlemu Jožetu Friškovcu

1 5 3 7 KD

–

Preglednica ima 10 stolpcev. Vsebina posameznih stolpcev je opisana v nadaljevanju.
Legenda:
1.
številka predloga za vpis v ZRD
2.
Evidenčna številka dediščine (EŠD)
3.
ime enote
4.
šifra vrste dediščine
5.
šifra tipa enote
6.
šifra obsega enote
7.
status enote
8.
vrednostne stopnje
9.
šifra varstvene skupine
10. karta TTN5
(1) Številka predloga za vpis v ZRD
Ker je ZRD še v fazi vnosa podatkov, večje število enot še nima določene EŠD. V takšnih primerih je vpisana številka
predloga za vpis v ZRD (zap. št. predloga / leto). Številka predloga predstavljata tudi identifikacijsko oznako objekta KD
na karti TTN 5.
(2) Evidenčna številka dediščine (EŠD)
EŠD predstavlja identifikacijsko številko enote KD, ki je vpisana Zbirni register dediščine (ZRD) in tudi identifikacijsko
oznako objekta KD na karti TTN 5.
(3) Ime enote
Je povzeto po ZRD. Ime enote sestavlja najprej krajevna oznaka in potem lastno ime (npr.: Logatec - Gostilna Krpan). S
tem pravilom se spreminja poimenovanje enot, ki so že bile plansko varovane.
(4) Šifra vrste dediščine
Določa osnovno razdelitev dediščine:
1
nepremična KD
3
integralna dediščina
(Šifri 2 in 4, ki opredeljujeta ND in premično KD, se v seznamu ne pojavljata).
(5) Šifra tipa enote
Določa osnovno tipološko razvrstitev KD:
1
arheološka dediščina
2
profana stavbna dediščina
3
sakralna stavna dediščina
4
sakralno profana stavna dediščina
5
memorialna dediščina
6
vrtnoarhitekturna dediščina
7
naselbinska dediščina
11
kulturna krajina
12
zgodovinska krajina
13
ostalo
(Šifre od 8 do 10 so namenjene ND in se v seznamu KD ne pojavljajo.)
(6) Obseg enote
Določa fizično pojavnost enote:
1
območje
2
skupina objektov
3
objekt
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(7) Status KD
Določa pravno podlago posameznega objekta oz. območja:
1
razglašen kulturni spomenik državnega pomena
2
razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena
3
začasno razglašen kulturni spomenik državnega pomena
4
začasno razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena
5
predlog za razglasitev za spomenik za državni pomen
6
predlog za razglasitev za spomenik za lokalni pomen
7
kulturna dediščina
(8) Vrednostne stopnje KD
PKD
- enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine (ROI)
KS
- enota ima lastnosti kulturnega spomenika
KD
- kulturna dediščina
(9) Varstvena skupina
Je določena le za enote, ki imajo status kulturnega spomenika oz. so v seznamu pomembnejše kulturne
dediščine:
1
kult. zg. spomenik in nar. znamenitost
2
kult. zg. spomenik
3
arheološki spomenik
4
zgodovinski spomenik
5
umetnostni arhitekturni spomenik
6
urbanistični spomenik
7
etnološki spomenik
8
tehniški spomenik
15
spomenik oblikovane narave
17
ostalo
(šifre od 9 do 14 ter 16 obravnavajo kategorije ND in jih ni v seznamu KD)
(10) Lega na karti TTN 5
Je določena z vpisom kvadranta in številke posameznega lista Temeljnega topografskega načrta v merilu 1: 5000 (npr.
Vrhnika 45).
Cilji
Na področju kulturne dediščine bomo:
-

učinkovito gospodarili (ohranitev in izboljšanje stanja)
varovali kulturno dediščino
zavarovali območja in objekte kulturne dediščine
opredelili varstvene posege.
sanirali objekte kulturne dediščine, ki so potrebni obnove
zagotovili javni dostop do objektov kulturne dediščine in omogočili njihovo preučevanje in
raziskovanje

Razvojne naloge
Na področju kulturne dediščine bomo:
-

pripravili strokovne osnove za varovanje in razglasitev nekaterih območij in objektov kulturne dediščine za
kulturne spomenike

-

Pripravili program zavarovanja območij in objektov kulturne dediščine

-

opredelili vrste aktivnosti, ki se bodo izvajale na posameznih zavarovanih območjih in objektih kulturne
dediščine

-

nadaljevali delo na projektu Po poteh dediščine za izbrane lokacije Logatec, Hotedršica, Laze – Jakovica in
Vrh Sv. Treh Kraljev

-

nadaljevali delo na podprojektih programa CRPOV (Hotedršica in Laze – Jakovica

-

obnovili ali pomagali obnoviti nekatere objekte kulturne dediščine (Tomažinov mlin v Hotedršici, Šribarjev
mlin v Rovtah…)

Seznam območij in objektov kulturne dediščine ter varstveni režim za normativno zavarovanje znamenitosti so
opredeljeni v Strokovnih podlagah s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec, LRZVNKD, april 2001, in prikazani v Kartografskem delu Prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec, karta št. 4b.
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Usmeritev za razvoj kulturne dediščine:
Arheološka dediščina
Namenska raba na 1. območju varovanja ostaja nespremenjena. Izraba območij 2 .in 3. stopnje varovanja pa bo
določena s prostorskimi izvedbenimi akti.
Umetnostno zgodovinska dediščina
Umetnostno zgodovinska dediščina obsega sakralno, meščansko in grajsko arhitekturo. Pogoji varstva in spremembe
namembnosti bodo podani v prostorskih izvedbenih aktih.
Naselbinska dediščina
Naselbinska dediščina obsega elemente varovanja kulturne krajine in sicer: varovanje značilnih vedut na naselja,
varovanje pomembnejših silhuet naselij, varovanje historičnih dominant, varovanje prostih nezazidanih površin, zaščita
tlorisne mreže naselij, zemljiške parcelacije ter prostorske zasnove naselij, značilne gmote ter posamezne etnološko
pomembne stavbe. Interese varstva naselbinske dediščine in interese družbenega razvoja bomo usklajevali s
prostorskimi izvedbenimi akti.
Kulturna krajina
Najizrazitejši soustvarjalci značilne kulturne krajine, ki kot identiteta predstavljajo pomemben delež naše dediščine:
ROVTE – krajinsko območje
Rovte s svojo okolico ponazarjajo značilen predalpski svet v strukturnem prehodu, kjer je sprememba gospodarjenja
privedla do opuščanja njiv. Krajina in gručasta naselbina tvorita zanimivo prostorsko celoto.
HOTEDRŠICA – krajinsko območje
Območje kulturne krajine z veliko gostoto vrtač v redki, linearni razmestitvi. delitev med odprtim, zatravljenim in
gozdnatim svetom na robovih poudarja kotanjasto oblikovanost zemljišča.
PLANINSKO POLJE – izjemna krajina
Edinstveno razviti meandri reke Unice, obdani z obrežno vegetacijo, posamezna drevesa, osamelec Jakovica, poseljen
in obdelan rob kraškega polja sestavljajo podobo kulturne krajine kot enkratne celovitosti naravnega in kulturnega.
Interese varstva krajinskih območij in interese družbenega razvoja bomo usklajevali s prostorskimi izvedbenimi akti.
Območje kompleksnega varstva
Na območju Občine Logatec se nahaja območje kompleksnega varstva Planina (Planinsko polje).
Planinsko polje je kraško polje nizu Notranjskega podolja. Osrednji del polja je opredeljen kot spomeniška kulturna
krajina, značilna za kraški svet, pozidava pa je umaknjena na obrobje, kjer je velika koncentracija dediščine. Zaradi
posebnega pomena območja je potrebno predvideti izdelavo krajinskih zasnov.
Varstvo tega območja in interese družbenega razvoja bomo usklajevali s prostorskimi izvedbenimi akti.
18. člen
Doda se novo besedilo in seznam naravne dediščine pod zaporedno številko 5.4.1.2
5.4.1.2 Naravna dediščina
Za potrebe sprememb planskih dokumentov so bile izdelane Naravovarstvene smernice (LRZVNKD, december 2001), ki
so sestavni del planskih podlag, je opredeljena naravna dediščina skladno z določili Zakona o ohranjanju narave (ZIN,
Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 119/02).
Objekti in območja naravne dediščine so prikazani na topografski karti v prilogi, v merilu 1: 5000 in 1:10 000. Posamezni
listi TTN 5 in TTN 10 so razvrščeni zaporedno v smeri zahod – vzhod in sever – jug. Za orientacijo služi pregledna karta
na začetku kartografske priloge.
Za označevanje naravne dediščine so uporabljene enotne oznake, ki jih pojasnjuje legenda. Vsak objekt ima svojo
številko, ki se ujema s številko objekta naravne dediščine v prvem stolpcu tabele. Številčenje je tekoče v smeri od
zahoda proti vzhodu in od severa proti jugu.
V tabeli je navedena naravna dediščina na območju Občine Logatec.
Legenda oznak v tabeli:
ND – naravna dediščina
NS – naravni spomenik
NR – NARAVNI REZERVAT
RP – REGIJSKI PARK
ROI – obvezno republiško izhodišče
Št.
RP 1

Ime
Regijski park Trnovski
gozd

Varstveni status
predlog za regijski park

RP 2

Regijski park Snežnik

predlog za regijski park

Oznaka na karti
TTN 10 – Ajdovščina 5,
TTN 10 – Postojna 1,
TTN 5 – Postojna 3, 13
TTN 5 – Postojna 4, 5, 13, 14, 15, 16,
25
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1

Mokrišče pri
Račevskem jezeru

V neposredni soseščini Račevskega jezera, med cesto in
pobočjem, leži vlažen travnik, ki se v jugovzhodnem delu
nadaljuje v močvirje.

zoološka, botanična ND
ND

2

Sovra s pritoki

Izvira severno od Rovt. Skoraj vzdolž celega toka teče ob
njej cesta, vendar v zgornjem toku nima večjega vpliva
nanjo. Pri Popitu se ji pridruži Rovtarska Sora. Dolvodno
od tu teče do občinske meje v izraziti soteski, kjer je
izoblikovala krajša korita. Struga je v tem delu razgibana,
voda se preliva preko prelivnih stopenj.

hidrološka,
geomorfološka
površinska ND

3

Matjaževe kamre

4

Oznaka na karti
TTN 5 – Vrhnika 3, 13

ND

TTN 5 – Vrhnika 11, 12, 13,
21, 22

geomorfološka
V ozki soteski Sovre je v steni nad vodotokom jamski
sistem s šestimi vhodi. V jami je bila najdena pleistocenska podzemeljska,
geološka ND
favna.

predlog za NS

TTN 5 – Vrhnika 11

Sopot pri Matjaževih
kamrah - slapišče

Pod Matjaževimi kamrami je na Sovri poševno slapišče,
široko 10m in z višinsko razliko približno 5m.

geomorfološka
površinska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 11

5

Sovra – korita pri
Sopoti

Za slapom Sovre se začno približno 50m dolga korita v
dolomitiziranem apnencu.

geomorfološka
površinska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 11

6

Sovra pri Sopoti - slap Približno 100 m dolvodno od sotočja Rovtarske in Popitove geomorfološka
površinska,
Sovre pri Sopoti pada Sovra v dvojnem slapu (ob nizki
hidrološka ND
vodi) 5-7 m v slikovito korito. Desni krak pada v dveh
stopnjah, medtem ko je levi krak slapa enojen in navpičen.

ND

TTN 5 – Vrhnika 11

7

Sopot - slap

Na sotočju Popitove in Rovtarske Sovre je slapišče v dveh
poševnih stopnicah po 2 - 3m.

ND

TTN 5 – Vrhnika 11

8

Jama Svetih treh
kraljev

Jama je več kot kilometer dolg in 70m globok splet manjših geomorfološka
podzemeljska,
rovov ob sistemu pravokotnih prelomov. V jami so
geološka ND
aragonitne tvorbe.

predlog za NS, TTN 5 – Vrhnika 12
ROI

9

Vrh - lipe

Lipe pri Peterču na Vrhu nad Rovtami.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 12

10

Hleviše – cipresasta
smreka

Smreka neobičajnega habitusa.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Vrhnika 12

11

Račevsko jezero

V kraški kotanji v zgornjem delu Račevske doline leži
Račevsko jezero. Na dnu kotanje je ponor. Gladina vode
niha, povprečna globina je 2.9 m. Severovzhodno od njega
leži Malo Račevsko jezero. Neposredna okolica jezer je
zamočvirjena, ob bregovih pa raste vodo- in vlagoljubno
rastlinstvo.

predlog za NS, TTN 5 – Vrhnika 13
hidrološka,
ROI
geomorfološka
površinska,
botanična, zoološka
ND

12

Rovte - duglazije

Pet duglazij ob lovski koči.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Vrhnika 13

13

Lipovec na Rabarju

Lipovec na pobočju Rabarja nad Rovtami.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 13

14

Lipa Pri bajti

Lipa v Rovtah.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 13

15

Lipa pri Slabetu

Lipa vzhodno od domačije Slabe v Rovtah.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 14

16

Slabetova grapa

Soteska Pečnikarice s slapovi, šumelišči, prelivnimi
stopnjami in izvirno Slabetovo jamo predstavlja tipičen
vodotok na kraškem robu Ljubljanskega barja.

hidrološka,
geomorfološka
površinska,
geomorfološka
podzemeljska ND

predlog za NS, TTN 5 – Vrhnika 14
ROI

geomorfološka
površinska,
hidrološka ND
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17

Slabetova jama

Jama dolžine 100 metrov je izvir enega od pritokov
Pečnikarice.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 14

18

Veharše - lipa

Lipa v Veharšah.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Idrija 30

19

Medvedje brdo –
močvirna dolina

Dolina Pikelske vode pod Medvedjim brdom je v
severozahodnem delu deloma še v naravnem stanju.
Potok teče v naravni strugi, obraščen je z grmovjem, v
srednjem toku pa ga spremljajo mokrotni travniki. Na
območju žage je potok zacevljen.

zoološka, botanična ND
ND

TTN 5 – Vrhnika 21

20

Pucov brezen

Je stalni ponor Pikelske vode.Voda pada v brezno v slapu. geomorfološka
Na območju ponora je naravni most.
podzemeljska,
geomorfološka
površinska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 21

21

Žejna dolina

predlog za NR, TTN 5 – Vrhnika 21, 22, 31,
Med Rovtarskimi Žibršami in Hotedršico leži dolina Žejske hidrološka,
32
botanična, zoološka ROI
vode, ki se ji pridruži več manjših pritokov. Vodotok je
ND
vzdolž celotnega toka naravno ohranjen. Pri toku po
uravnanem dnu doline zaradi manjšega padca ustvarja
posamezne meandre. Dno doline je pokrito s suhimi in
vlažnimi travniki in nizkimi barji. Flora je bogata, na barjih
rastejo nekatere zelo redke rastlinske vrste. Zelo bogata je
favna dvoživk ter redkih in ogroženih nevretenčarskih vrst.

22

Rovte - lipa

Vaška lipa v Rovtah.

23

Rovtarica

hidrološka,
Izvira v dveh izvirnih krakih, ki se pri Osojah združita.
Ponikalnica teče po precej široki dolini proti Godobolu, kjer zoološka ND
pod cesto ponika. Na posameznih odsekih so bile
izvedene regulacije. V potoku živijo potočni raki.

24

Mokrišče pod
Povškom

Ob pritoku Rovtarice tik ob cesti je ohranjeno manjše
močvirje z visokim šašjem.

botanična, zoološka ND
ND

TTN 5 – Vrhnika 22

25

Osoje - mokrotni
travniki

V dolini pod Osojami je ob regulirani Rovtarici med njivami
in intenzivnimi travniki nekaj mokrotnih travnikov, ki so
ostanki nekoč obsežnih močvirnatih površin.

zoološka, botanična ND
ND

TTN 5 – Vrhnika 22

26

Rovtarske Žibrše –
nahajališče fosilov

Ob izkopu gradbene jame za stanovanjsko hišo je bilo
razkrito zaporedje karnijskih plasti s številnimi okamnelimi
lupinami školjk. Predstavlja najbogatejše nahajališče vrste
Pachycardia rugosa v Sloveniji, pogostne so še lupine
vrste Myophoria kefersteini. Del profila ob objektu je še
odprt, vendar obstaja možnost zasutja.

geološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 22

27

Lipa pri Brenču

Lipa pri Brenču na Petkovcu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 23

28

Petkovec – lipi pri
cerkvi

Lipi pri cerkvi Sv. Lovrenca na Petkovcu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 23

29

Petkovščica

Ponikalnica v porečju Ljubljanice izvira v dveh povirnih
krakih – Turkovi in Marinčevi grapi. Ponika pri naselju Log
v Severnem breznu v Cestah, ob visoki vodi pa v Loški
jami. V celotnem toku je pretežno naravno ohranjena.

hidrološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 23, 24, 33

30

Lipovec na Kisovcu

Lipovec pri Kisovcu na Petkovcu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 23

31

Godobolska jama

Nekdanja ponorna jama je dolga 48 in globoka 25 m.

geomorfološka
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 23

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 22

ND

TTN 5 – Vrhnika 22, 23
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NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

Oznaka na karti
TTN 5 – Vrhnika 23

32

Bukev pri Krznarju

Bukev pri Krznarju.

dendrološka ND

33

Ponor Rovtarice

Tik pod cesto Logatec – Rovte je pri zaselku Godobol
ponor Rovtarice. Okolica ponora je zamočvirjena in
zaraščena z lesno vegetacijo, šašjem in visokimi
steblikami.

ND
hidrološka,
zoološka, botanična
ND

TTN 5 – Vrhnika 23

34

Bukev pri Turku

Bukev pri Turku.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Vrhnika 24

35

Smreka pri Turku

Smreka pri Turku.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Vrhnika 24

36

Turkova jama

Pri kmetiji Turk vzhodno od Petkovca je 900 m dolga in 80
m globoka jama, nekdanji ponor. Je biospeleološko
pomembna jama.

geomorfološka
podzemeljska,
zoološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 24

37

Žejna dolina – ribnik
pri Kodermacu

Pod domačijo Kodermac nad Žejno dolino je na pobočju
manjši ribnik. Brežine so obrasle z avtohtono vegetacijo in
nekaj okrasnimi rastlinami.

zoološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 31

38

Kmetovo brezno

Žejska voda severno od Hotedrščice ponika v 1049 metrov geomorfološka
dolgi in 41 metrov globoki jami. .
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 31

39

Zelena dolina pri
Hotedrščici

predlog za NR, TTN 5 – Vrhnika 31, 32, 42
Med Hotedršico in Rovtami leži dolina Hotenjke s številnimi hidrološka,
botanična, zoološka ROI
povirji. V zgornjem in srednjem toku je večinoma v
ND
naravnem stanju, tok je razgiban. Na dnu doline so
ohranjeni mokrotni travniki in nizka barja, rastišča redkih
rastlinskih vrst. V vodi in na mokrotnih površinah je bogata
favna dvoživk in nevretenčarjev.

40

Reka s pritoki

Izvira pod naseljem Planina in teče po naravni strugi proti
Logatcu. Obraščena je z bogato lesno vegetacijo. Na
poplavni ravnici so večinoma še ohranjeni mokrotni
travniki, ob nekaterih njenih pritokih pa tudi močvirja s
trstičji in šašji. To je raznolik živjenjski prostor, ki nudi
bivališče mnogim, tudi redkim vrstam živali.

ND
hidrološka,
zoološka, botanična
ND

TTN 5 – Vrhnika 32, 33, 43

41

Lipa pri Turku

Lipa pri Turku.

dendrološka ND

TTN 5 – Vrhnika 32

42

Črni potok s pritoki

botanična, zoološka ND
Gorvodno od Groma pri Podstrmci teče Črni potok v
ND
naravni strugi, ob kateri najdemo mokrotne travnike in
močvirja z jelševjem, grmišča in visoke steblike. Na povirju
dveh manjših pritokov je razvita helokrena vegetacija z
redkimi rastlinskimi vrstami. Ob Črnem potoku je nekaj
počitniških hiš in njiv, z izjemo teh pa je dolina dobro
ohranjeno območje mokrišč, ki nudijo bivalni prostor redkim
vrstam dvoživk in nevretenčarjev. Dolina je tudi preletna
postaja nekaterim redkim vrstam ptic.

43

Severno brezno v
Cestah

Je ponor Petkovščice. Potok pada v brezno v cca. 15
metrov globokem poševnem slapu. Tik pred ponorom je
voda na stiku z apnenci izoblikovala kratko in slikovito
sotesko.

geomorfološka
podzemeljska,
geomorfološka
površinska,
hidrološka ND

predlog za NS, TTN 5 – Vrhnika 33
ROI

44

Loška jama

Ob visokih vodah Petkovščica podaljša svoj tok preko
ceste in v Loški jami, katere vhod se odpira pod navpično
steno, ponikne. Jama je dolga 156 in globoka 11 m.

geomorfološka
podzemeljska,
geomorfološka
površinska,
hidrološka ND

predlog za NS, TTN 5 – Vrhnika 33
ROI

45

Bukvi v Lazah

Bukvi v Lazah.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Vrhnika 32, 42, 43

TTN 5 – Vrhnika 33
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46

Ložec - lipa

Lipa v Lošcu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 33

47

Smreka pod Rigljem

Smreka pod Rigljem.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Vrhnika 33

48

Jezerc

V vrtači pod domačijo Jezerc je majhno visoko barje z
barjanskim oknom. Na njem rastejo barjanske rastline.
Jezerc je izjemen pojav na tem območju in je verjetno
najjužnejše visoko barje v Evropi.

botanična,
hidrološka,
geološka ND

NR,
Ur. l. SRS, št.
3/90,
ROI

TTN 5 – Vrhnika 34

49

Šemonovo brezno

Severno od Logatca se 10 m nad ravnino Pustega polja
odpira vhod v brezno. Skupna dolžina rovov je 214 m,
največja globina pa 108 m. Sodi med globlje jamske
objekte v občini.

geomorfološka
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 34,

50

Logatec – lipa pri
kamnolomu

Lipa pri kamnolomu v Logatcu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Vrhnika 34

51

Logatec - drevored

Obojestranski lipov drevored se razteza ob obeh straneh
ceste Vrhnika - Logatec v dolžini približno 1850m.

oblikovana ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
28/85

TTN 5 – Vrhnika 34, 44

52

Bazinova dolina –
cipresasta smreka

Cipresasta smreka pred Bazinovo dolino.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Idrija 50

53

Ponorno območje
Hotenjke

geomorfološka
Zahodno od Hotedrščice Hotenjka ponika v več ponorih.
Na enem od njih stoji mlin. Ponori visokih voda so obzidani površinska,
in zaprti z rešetko. Občasna struga je pred ponori utrjena. geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 41

54

Smreka v Novem
svetu

Smreka v Novem svetu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Vrhnika 41

55

Smreka v Povšnah

Smreka v Povšnah.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 41

56

Bukev v Vuknastu

Bukev v Vuknastu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 42

57

Bukev v Čukovem
bregu

Bukev v Čukovem bregu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 42

58

Bukev pod Ostrim
vrhom

Bukev pod Ostrim vrhom.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 42

59

Bukev na Meževnikih

Bukev na Meževnikih.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 42

60

Mokrotne površine
nad Bajerjem

Potoček, ki v treh krakih izvira pod Dednikom, meandrira
po dolini. Na ravnici ob potočku so vlažni travniki, močvirja
s trstičjem ter skupine grmovja in drevja.

zoološka, botanična ND
ND

TTN 5 – Vrhnika 43

61

Mokrotne površine
pod Bajerjem

Potok, ki priteče iz bajerja, še nekaj časa teče po naravni
strugi. Struga je obraščena z grmovno in drevesno
vegetacijo, ob njej pa ležijo zamočvirjeni travniki.

zoološka, botanična ND
ND

TTN 5 – Vrhnika 43

62

Mokrišče ob Črnem
potoku

Ob regulirani, a z jelšo obrasli strugi Črnega potoka se je
ohranila manjša zaplata močvirnega travnika z ločjem in
visokimi steblikami.

zoološka, botanična ND
ND

TTN 5 – Vrhnika 43

63

Gorenji Logatec – lipa Cerkvena lipa na Taboru.
pri cerkvi na Taboru

dendrološka ND

TTN 5 – Vrhnika 43

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93
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ND

TTN 5 – Vrhnika 43

zoološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 43, 44

Lipa na Čevici.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 44

Čevica - park

Ostanki lipovega gaja sredi urbanega okolja.

oblikovana ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 44

68

Dolenji Logatec –
divja kostanja pri
spomeniku

Divja kostanja pri spomeniku v Dolenjem Logatcu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 44

69

Dolenji Logatec - lipa

Lipa v Dolenjem Logatcu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 44

70

Lipa pod Sekirico

Lipa pod Sekirico v Logatcu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 44

71

Jačka

Je aktiven požiralnik Logaščice, ki ga sestavljajo trije
vodoravni rovi. Ponor je močno onesnažen z raznimi
odpadki.

geomorfološka
podzemeljska ,
geomorfološka
površinska ,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 44

72

Tesen Logaščice

Tesen Logaščice je kanjonsko poglobljena struga potoka
pred njenim ponikanjem v ponorno jamo Jačko.

geomorfološka
površinska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 44

73

Sekirica - gozd

Gozd sredi kmetijskega okolja, pretežno neavtohtone
drevesne sestave.

gozdna ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 44

74

Lipa na Brojskem
polju

Lipa na Brojskem polju v Logatcu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 44

75

Martinj hrib – lipa

Lipa pri Martinj hribu v Logatcu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Vrhnika 44

76

Logaške koliševke

Jugovzhodno od Logatca leži vzhodno od železnice
Ljubljana – Trst skupina petih velikih udornic. Globoke so
38, 53, 30, 43 in 26m. Gre za sistem kraških udornic nad
podzemeljskim tokom Ljubljanice.

geomorfološka
površinska ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 44, 45,
TTN 5 - Postojna 5

77

Lenarčica - udornica

Udornica v širšem zaledju izvirov Ljubljanice, globine 50 m. geomorfološka
površinska ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 45

78

Velika in Mala jama

Tik ob avtocesti vzhodno od Logatca sta dve veliki
koliševki. Velika jama je globoka 75 m, Mala pa 50 m.

geomorfološka
površinska ND

ND

TTN 5 – Vrhnika 45

79

Kalce – izvir pod
Grudnom

Pod cesto pri domačiji Gruden je v gozdu kraški izvir, ki je hidrološka ND
bil nekoč obzidan z zloženim kamenjem. Voda ob
normalnem vodostaju ponika v tla nekaj metrov za izvirom.

ND

TTN 10 – Postojna 1

80

Kalce – mlaka pod
Grudnom

V reliefni depresiji južno od Grudna je več manjših izvirov.
Voda se zbira v mlaki, ki je nastala zaradi zapornice na
potoku. Območje okrog izvirov je poraslo z vlagoljubno
vegetacijo. Po nekaterih virih živi v mlaki želva sklednica.

ND
hidrološka,
botanična, zoološka
ND

TTN 10 – Postojna 1

81

Grudnov brezen

Pod kmetijo Gruden je vodokazno brezno globine 61
metrov. Vodna gladina v njem niha v odvisnosti od gladine
kraške vode v zaledju.

geomorfološka
podzemeljska ND

predlog za NS, TTN 10 – Postojna 1
ROI

82

Laniše - bukev

Bukev na Lanišu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

64

Gorenji Logatec –
grajski park

65

Logaški ribnik - Lokva Umetno nastala vodna kotanja ob glavni cesti skozi
Logatec, delno obraščena z vodnim rastlinjem, je po
nekaterih pričevanjih bivališče želve sklednice.

66

Lipa na Čevici

67

TTN 10 – Postojna 1
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83

Jelka v Za koritih

Jelka v Za koritih.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 10 – Postojna 1

84

Javor nad Vrbacovim
kopišem

Javor nad Vrbacovim kopišem.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 10 – Postojna 1

85

Smreka v Za koritih

Smreka v Za koritih.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Postojna 3

86

Gradišnica

Pod Gradiščem pri Logatcu je vhod v kraško jamo dolžine
345 in globine 227 m. V njej se pojavljajo vode
Planinskega polja. Po dimenzijah in globini je pomemben
jamski objekt z eno največjih podzemeljskih dvoran pri nas.
Jama je bogata s podzemeljsko vodno in kopensko favno.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka,
zoološka ND

predlog za NS, TTN 5 – Postojna 4
ROI

87

Kališka koliševka

Udornica v širšem zaledju izvirov Ljubljanice je globoka 20
m. Na severnem robu ima prepadne stene.

geomorfološka
površinska ND

ND

TTN 5 – Postojna 4

88

Kališnica

geomorfološka
Severno od Kališ je v manjši vrtači, v neposredni bližini
fliša, vhod v stopnjasto brezno z vodoravnim rovom globine podzemeljska,
geološka ND
108 metrov. Mestoma je lepo zasigano.

ND

TTN 5 – Postojna 4

89

Duglazije pod
Gradiščem

Duglazije pod Gradiščem.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Postojna 4

90

Dolarjeva jama

Ob gozdni vlaki severno od Kališ je brezno globine 21 in
dolžine 43m. V njem so našli kosti nosoroga.

geomorfološka
podzemeljska,
geološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 4

91

Kališka jama

155 m dolga in 103 m globoka poševna jama na Kališah je geomorfološka
fosilni požiralnik s fliša, ki je močno zapolnjen s sedimenti. podzemeljska,
geološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 4

92

Renetova luknja

15 m globoko brezno ima vhod v flišu, na meji apnencev in geomorfološka
podzemeljska,
flišev v gozdu jugozahodno od Kališnice. Brezno se takoj
geološka ND
pod flišnim pokrovom razširi.

ND

TTN 5 – Postojna 4

93

Ovčje brezno

Vhod v 26 m globoko brezno je v tankem pokrovu fliša na
severnem delu Kališ.

geomorfološka
podzemeljska,
geološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 4

94

Kališe

Erozijski ostanek flišnega pokrova na apnencu pri Kališu.

geološka,
geomorfološka
površinska in
podzemeljska ND

predlog za NS, TTN 5 – Postojna 4
ROI

95

Firštova jama

Leži na strmem pobočju vrh Kališ, vhod pa se je odprl
skozi flišni lapor v krpi fliša 150 m stran od strnjenega fliša
Kališ.

geomorfološka
podzemeljska,
geološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 4

96

Mala Smrečnica

geomorfološka
Udorna vrtača je globoka 30m, v premeru meri 90m in je
porasla z gozdom. V južnem robu je vhod v 8m dolgo jamo površinska,
geomorfološka
Malo Smrečnico.
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Postojna 4

97

Velika Smrečnica

Udornica ovalne oblike je globoka 37,5 m in meri 210 m po geomorfološka
daljši osi v smeri severovzhod – jugozahod.
površinska ND

ND

TTN 5 – Postojna 4

98

Duglaziji nad
Grčarevcem

Duglaziji nad Grčarevcem.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Postojna 4

99

Lom – dob

Dob v Lomu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Postojna 5

100

Štehčeva bukev na
Ravniku

Štehčeva bukev na Ravniku.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Postojna 5
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101

Deželova bukev pri
Lomu

Deželova bukev pri Lomu.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

102

Tolsti vrh -rastišče
tise

Na Tolstem vrhu je eno izmed obsežnejših rastišč tise.

botanična ND

TTN 5 – Postojna 6
zavarovana
rastlinska vrsta
(Ur. l. SRS, št.
15/76)

103

Brusova bukev na
Ravniku

Brusova bukev na Ravniku.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Postojna 6

104

Tolsti vrh – kačja
smreka

Kačja smreka pod Tolstim vrhom.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Postojna 6

105

Obli vrh - bukvi

Debeli bukvi pod Oblim vrhom.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Postojna 6

106

Veliki Dovc

Udornica na Logaški planoti je globoka 46 metrov.

geomorfološka
površinska ND

ND

TTN 5 – Postojna 6, 16

107

Laška kukava

Udornica leži na Ravniku severovzhodno od Laz. Dolga je
380m, široka 280m in globoka 83,5m in ima strme,
mestoma prepadne stene.

geomorfološka
podzemeljska ND

predlog za NS, TTN 5 – Postojna 6
ROI

108

Mačina jama

Pod naseljem Grčarevec je na skrajnem severozahodnem
robu Planinskega polja občasna izvirna jama dolžine 11 in
globine 4 m.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

109

Planinsko polje

Je tipičen primer pretočnega kraškega polja z jasno
izraženo izvirno in ponorno stranjo. Glavni vodotok polja je
Unica. Obsežne površine vlažnih travnikov ter Unica z
obrežno vegetacijo so bivališče ogroženih vrst ptic, tudi
kosca. Planinsko polje je pomembna preletna postaja
selečih se ptic. Na traviščih Planinskega polja raste nekaj
izjemno redkih rastlin.

predlog za NS
geomorfološka
v okviru RP
površinska,
Snežnik, ROI
geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka,
zoološka, botanična
ND

110

Brusove rupe

Jugovzhodno od Grčarevca so v naplavini in grušču
bruhalniki, ki ob visoki vodi bruhajo kraške vode
Hotenjskega podolja. Rupe so obrasle z grmičevjem. So
del Grčarevskih bruhalnikov.

geomorfološka
površinska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 14

111

Lebanove rupe

V naplavini in grušču so jugovzhodno od Grčarevca
občasni bruhalniki, ki so del Grčarevskih bruhalnikov.

geomorfološka
površinska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 14

112

Smukovca

Ob severozahodnem robu Planinskega polja je občasen
kraški izvir. Potok se vije preko ravnine dna polja proti
severovzhodu do struge Unice. V zgornjem toku je lepo
obrasel z grmovno vegetacijo.

hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 14

113

Unica*

Je glavni vodotok Planinskega polja. Izvira iz Planinske
jame in ponika v več ponorih na severnem delu polja na
stiku z apnenci. Je del sistema kraške Ljubljanice. Zatišna
mesta ter bregovi in obrežna vegetacija so gnezdišče
ogroženih vrst ptic.

hidrološka,
zoološka ND

predlog za NS, TTN 5 – Postojna 14, 15,
ROI
16, 25, 26

114

Skednena jama

Fosilni ponorni jamski sistem na robu Planinskega polja pri geomorfološka
Lazah je dolg 209m.
površinska,
geomorfološka
podzemeljska ND

115

Pod stenami –
ponorno območje

Ponorno območje na skrajnem severnem robu Planinskega
polja je sestavljeno iz več požiralnikov, ki so nanizani ob in
v strugi Unice. Glavni ponori so obzidani in zaprti z
rešetkami.

geomorfološka
površinska,
geomorfološka
podzemeljska ,
hidrološka ND

TTN 5 – Postojna 14

TTN 5 – Postojna 14, 15,
16, 25, 26

predlog za NS, TTN 5 – Postojna 14
ROI

ND

TTN 5 – Postojna 14, 15
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116

Najdena jama

Je eden najpomembnejših jamskih sistemov v
morfološkem in hidrološkem smislu v Sloveniji. Edinstvena
je s svojim zapletenim hidravličnim sistemom in nihanjem
vode do 40 m. Zelo pomembna je z biospeleološkega
vidika.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka,
zoološka ND

predlog za NS, TTN 5 – Postojna 15
ROI

117

Jama na meji

Poševno brezno je globoko 88 metrov. Skupna dolžina
rovov je 150 metrov.

geomorfološka
podzemeljska ND

ND

118

Vranja jama

Vhod v jamo je v 40 m globoki koliševki. Povezana je z
Mrzlo jamo, odkrit je bil tudi prehod v Najdeno jamo. Je
delno zasigana, delno pa zapolnjena z nanosi ilovice.
Dolžina rovov je 510 m, globina pa 90 m. Je habitat
proteusa.

geomorfološka
podzemeljska,
geomorfološka
površinska,
hidrološka,
zoološka ND

predlog za NS, TTN 5 – Postojna 15
ROI

119

Jama za Teglovko

Jama z breznom je dolga 148 in globoka 39 m.

geomorfološka
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

120

Brezno pod Leskovo
ogrado

Poševno brezno je globoko 56 in dolgo 76 m.

geomorfološka
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

121

Naravni most pri
Lazah

Vzhodno od ceste Laze – Logatec je 11 m dolga in 8,5 m
globoka jama, ki vodi skozi greben med dvema vrtačama.
Rov je visok 4 m.

geomorfološka
površinska,
geomorfološka
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

122

Mali Dovc

Udornica na Logaški planoti je globoka 40 m.

geomorfološka
površinska ND

ND

TTN 5 – Postojna 15, 16

123

Velika jama Pod
stenami

Pod 20 m visoko steno, ki tvori rob Planinskega polja je
vhod v 62 m dolgo in 6 metrov globoko jamo. Je občasen
ponor visokih voda Unice.

geomorfološka
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

124

Jama 2 Pod stenami

Dva metra nad aluvialno ravnino polja se v robu
Planinskega polja odpira 11 m dolga in 2 m globoka jama.
Je občasni ponor visokih voda Unice.

geomorfološka
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

125

Jama 1 Pod stenami

V skalnem robu Planinskega polja se odpira občasno
ponorna jama dolžine 4 in globine 3 m.

geomorfološka
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

126

Požiralnik 2 Pod
stenami

Občasno ponorna jama visokih voda Unice na severnem
robu Planinskega polja je globoka 17m in dolga 89 m.
Vhodni del je razširjen in zaprt z rešetkami.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

127

Požiralnik 1 Pod
stenami

Občasno ponorna jama visokih voda Unice na severnem
robu Planinskega polja je globoka 19m in dolga 23 m.
Vhodni del je razširjen in zaprt z rešetkami.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

128

Mrzla jama

Jama na severnem robu Planinskega polja je dolga 40 in
globoka 20 m. Povezana je z Vranjo jamo.

geomorfološka
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

129

Škofji lom

geomorfološka
Je požiralno območje v zalivu ob severnem robu
Planinskega polja. Unica ga doseže le pri visoki vodi. Voda površinska,
geomorfološka
ponika v ponorih in ponornih jamah.
podzemeljska,
hidrološka,
zoološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

130

Žanova jama

Vodokazno brezno dolžine 63 in globine 22 m leži 20 m
nad ravnino Planinskega polja.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

131

Jama v Škofjem lomu Občasno ponorna jama srednje in visoke vode Unice je
dolga 158 in globoka 28m.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

132

Veliki požiralnik v
Škofjem lomu

Občasno ponorna jama srednje in visoke vode Unice je
dolga 46 in globoka 11 m. Vhod je umetno razširjen in
zaprt z rešetkami. Struga pred ponorom je tlakovana.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

133

Jama pod Turkovo
ogrado

Jama z breznom je dolga 100 in globoka 23 m.

geomorfološka
podzemeljska ND

ND

TTN 5 – Postojna 15

TTN 5 – Postojna 15
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134

Babni dol

Babni dol je najbolj severovzhodni del Planinskega polja.
Od ostalega dela polja ga loči Jakovski grič. Edina
povezava z ostalim delom polja je pretržje med Jakovskim
gričem in severnim kraškim robom, preko katerega se
Unica ob najvišjih vodah prelije v Babni dol.
Babni dol je ponorno območje.

geomorfološka
površinska,
hidrološka ND

ND

135

Logarček

Kapniška jama na robu Planinskega polja pri Lazah je
dolga 2234 in globoka 83 metrov. Je del sistema kraške
Ljubljanice. Je biospeleološko pomembna.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka,
zoološka ND

predlog za NS, TTN 5 – Postojna 15
ROI

136

Jakovski grič – izvir

Severno od cerkve Sv. Mihaela na Jakovskem griču je pod hidrološka ND
kapelico obzidan kraški izvir.

137

Mačkovica

Vodoravna jama na robu Planinskega polja je dolga 620 in
globoka 45 m. V njej se pojavljajo vode podzemeljske
Ljubljanice. Je biospeleološko pomembna.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka,
zoološka ND

predlog za NS, TTN 5 – Postojna 15
ROI

138

Jakovica - maklen

Maklen pod Jakovico na Planinskem polju.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. RS, št.
36/93

TTN 5 – Postojna 15

139

Ravnik – jelka

Jelka na Ravniku.

dendrološka ND

NS,
Ur. l. SRS, št.
3/90

TTN 5 – Postojna 16

140

Rakovska kukava

Udornica na Logaški planoti je skoraj okrogle oblike. V
premeru meri 200m in je globoka 70m.

geomorfološka
površinska ND

ND

TTN 5 – Postojna 16

141

Požiralnik pri Dolenjih Od struge Unice vodi kratka struga do Požiralnika pri
Lokah
Dolenjih Lokah, ki je 15m dolg in 5m širok.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 26

142

Jama v Dolenjih
Lokah

Od struge Unice vodi kratka struga do ponorne jame v
Dolenjih Lokah, ki je dolga 170m in 12m globoka.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 26

143

Ponori v Lokah

Krajša struga vodi od Unice do ponornega območja v
Lokah.

geomorfološka
površinska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 26

144

Jama pri Stari žagi

Od Unice vodi kratka struga do ponorne Jame pri Stari
žagi, ki je dolga 30m in 2m globoka.

geomorfološka
podzemeljska,
hidrološka ND

ND

TTN 5 – Postojna 26

ND

TTN 5 – Postojna 15

TTN 5 – Postojna 15

* Unica je obvezno republiško izhodišče in predlog za NS kot del sistema kraške Ljubljanice.
Za varovanje naravne dediščine so izdelane strokovne podlage, ki opredeljujejo pomembnejša naravovarstvena
območja in objekte ter varstvene režime (Naravovarstvene smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Logatec, Ljubljana, december 2001).
Območja normativnega varstva Naravne dediščine ter območja predlaganega varstva so označena v Kartografski
dokumentaciji Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec.
Na območju Občine Logatec so z odlokom zavarovana naslednja območja in objekti:
- Drevored lip – Odlok o razglasitvi drevoreda lip za spomenik oblikovane narave (Uradni list SRS, št. 28/85) in Odlok o
spremembi odloka o razglasitvi drevoreda lip za spomenik oblikovane narave (Uradni list SRS, št.
40/87)
- Jezerc pri Ostrem vrhu – Odlok o razglasitvi visokega barja Jezerc pri Ostrem vrhu za naravno znamenitost (Uradni
list SRS, št. 3/90)
- Drevesa – Odlok o razglasitvi dreves za naravne znamenitosti (Uradni list RS, št. 3/90) in Odlok o dopolnitvi odloka o
razglasitvi dreves za naravne znamenitosti (Uradni list RS, št. 36/93).
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Obvezna republiška izhodišča (ROI):
Po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) so za Občino Logatec obvezna republiška izhodišča naslednja:
− predlog za regijski park Trnovski gozd
− predlog za regijski park Snežnik
− predlog za naravni spomenik Jama svetih treh kraljev
− predlog za naravni spomenik Račevsko jezero
− predlog za naravni spomenik Slabetova grapa
− predlog za naravni rezervat Žejna dolina
− predlog za naravni rezervat Zelena dolina pri Hotedrščici
− predlog za naravni spomenik Severno brezno v Cestah
− predlog za naravni spomenik Loška jama
− naravni rezervat Jezerc (Uradni l. SRS, št. 3/90)
− predlog za naravni spomenik Grudnov brezen
− predlog za naravni spomenik Gradišnica
− predlog za naravni spomenik Kališe
− predlog za naravni spomenik Planinsko polje
− predlog za naravni spomenik Laška kukava
− predlog za naravni spomenik Skednena jama
− predlog za naravni spomenik Najdena jama
− predlog za naravni spomenik Unica
− predlog za naravni spomenik Vranja jama
− predlog za naravni spomenik Logarček
− predlog za naravni spomenik Mačkovica.
Cilji varstva naravne dediščine:
Poseganje, ki bi razvrednotilo oziroma okrnilo kvaliteto naravne dediščine, zavarovanega območja, ogrozilo
biotsko raznovrstnost je nedopustno. Za posege, ki so v Naravovarstvenih smernicah za izdelavo sprememb in
dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Logatec je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
oziroma pogoje. Vsi posegi v prostor na območjih naravne dediščine, zavarovanih območjih ali območjih pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti morajo biti načrtovani skladno z varstvenimi režimi in podanimi usmeritvami.
-

ohraniti samonikle rastlinske in živalske vrste, habitatne tipe, in ekosisteme ter njim lastne procese,
ohraniti naravne znamenitosti,
ohraniti logiko razvoja tipov krajine v skladu z naravnimi procesi.
ohraniti biološko pestrost tega območja, predvsem endemične vrste in populacije na meji razširjenosti,
ohraniti vse ekosisteme in habitatne tipe tega območja, ter zagotoviti njihov naravni razvoj,
obnoviti prizadete naravne znamenitosti, habitate in ekosisteme....

Razvojne naloge
V naslednjem obdobju bodo pripravljene strokovne osnove za zavarovanje naslednjih območij in objektov:
-

Snežniški park (varstveni režim za regijski park)
Trnovski gozd (varstveni režim za regijski park).

V naslednjem obdobju bomo nadaljevali delo na projektih:
Snežniški park (zavarovanje Planinskega polja v sklopu regijskega parka)
Po poteh kulturne in naravne dediščine
CRPOV (za Laze in Hotedršico).
V skladu z pripravljenimi strokovnimi osnovami za varovanje naravne dediščine, ki jih je izdelal Ljubljanski regionalni
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana, april 2001, bomo pripravili program zavarovanj območij in
objektov naravne dediščine.
Skupaj s pristojnim Javnim zavodom RS za varstvo narave in z Javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije
bomo opredelili potrebne varstvene aktivnosti, ki se bodo izvajale na posameznih zavarovanih območjih in objektih
naravne dediščine. To je organizacijska naloga. Odgovoren je župan Občine Logatec.
Namenska raba prostora na območjih naravne dediščine bo usklajena z ostalimi rabami. Raba prostora na teh območjih
je možna pod pogoji varstva naravne dediščine in se bo usklajevala s prostorskimi izvedbenimi akti.
Seznam območij in objektov naravne dediščine ter varstveni režimi za normativno zavarovane znamenitosti so
opredeljeni v Naravovarstvenih smernicah za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Logatec, Ljubljana, december 2001 in prikazani v Kartografskem delu Prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec, karta št. 4 a.
Skupaj s pristojnim Zavodom za varstvo naravne dediščine bomo opredelili potrebne varstvene aktivnosti, ki se bodo
izvajale na posameznih zavarovanih območjih in objektih naravne dediščine. To je organizacijska naloga. Odgovoren je
župan Občine Logatec.
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Namenska raba prostora na območjih naravne dediščine bo usklajena z ostalimi rabami. Raba prostora na teh območjih
je možna pod pogoji varstva naravne dediščine in se bo usklajevala s prostorskimi izvedbenimi akti.
Seznam območij in objektov naravne dediščine ter varstveni režimi za normativno zavarovane znamenitosti so prikazani
v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec, karta št. 4 a.
Doda se novo besedilo
5.4.2
SANACIJA NARAVNIH VIROV

19. člen

Obstoječa območja
Vode v Občini Logatec vode so po kvaliteti razvrščene v II. in III. in IV.kakovostni razred.
Za potrebe vodovodnih sistemov Občine Logatec so sprejeti odloki o varovanju vodnih virov (Kartografska dokumentacija
Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec).
Odlagališče komunalnih odpadkov za občino Logatec je na območju KS Naklo imenovano Ostri vrh. Sanacija s potrebno
širitvijo in novo organizacijo odlaganja odpadkov in izgradnjo zbirnega centra se predvideva na lokaciji obstoječega
odlagališča in bližnje okolice. Skladno z doličili 65. člena Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 05/00) mora
upravljavec odlagališča pripraviti program prilagoditve odlagališča in ga posredovati pristojnemu ministrstvu.
V Občini Logatec se evidentirajo divja odlagališča in se sprejme program sanacij.
Cilji
Cilji na področju sanacije naravnih virov so:
-

učinkovitejše ekološko gospodarjenje z naravnimi viri
preprečevanje razvrednotenja naravnih virov
saniranje naravnih virov
preprečevanje lokacij določenih vrst onesnaževalcev v ogrožena območja.
Razvojne naloge

Za pripravo in realizacijo nalog s področja sanacije naravnih virov je odgovorna Občina Logatec.
Razvojne naloge so naslednje:
-

sanacija območij varovanja vodnih virov
sanacija vodnega režima in posameznih odsekov vodotokov
sanacija divjih odlagališč komunalnih odpadkov
sanacija zraka
sanacija degradiranih površin
skupno iskanje možnosti za ureditev medobčinske komunalne deponije.

Priprava sanacijskih programov s področja sanacije naravnih virov je organizacijska naloga.Odgovorna je Občina
Logatec.
Sanacije naravnih virov so prikazane v Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana
Občine Logatec, na karti št. 6.
20. člen
V poglavje 4.5 Zasnova varstva okolja in urejanje prostora se doada pod štev. 5.4.6 novo poglavje z naslovom
rekreacija v naravnem okolju, ki se glasi:
5.4.6

REKREACIJA V NARAVNEM OKOLJU
Obstoječa območja za rekreacijo v naravnem okolju
V Občini Logatec so opredeljena naslednja območja za rekreacijo v naravnem okolju:
- območje smučišč - Sekirica,
- kolesarske steze - Sekirica, Logaška kolesarska transverzala,
- sprehajalne poti – Sekirica,
- konjeniški center – v sklopu športnega parka Sekirica (širše območje),
- območje za pohodništvo - Zaplana, Planinsko polje, Lanski vrh, Gozdna učna pot
na Kališah, Žejna in Zelena dolina.
Območja so označena v Kartografskem delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Logatec,
karta št. 5.
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Cilji
Na področju rekreacije v naravnem okolju bomo:
učinkoviteje gospodarili
varovali območja rekreacije
sanirali obstoječa območja
zavarovali območja za rekreacijo
pripravili projekte za nove rekreacijske točke.
Razvojne naloge:
- območje za tek na smučeh – Logaško polje, Planinsko polje
- kolesarske steze - Sekirica, Logaška kolesarska transverzala
- steze za rolanje – Sekirica
- plezalna stena – Sekirica
- jahalni center - Sekirica
- sprehajalne poti – Sekirica, krožne poti (po Logatcu in pomembnejših vaseh)
- učne poti - Gozdna učna pot na Kališah, Žejna dolina in Zelena dolina
- jahalne treking poti – obstoječi kolovozi
- konjeniški center – v sklopu športnega parka Sekirica
- športno rekreacijski center – Sekirica (širše območje)
- območje za pohodništvo - Zaplana, Planinsko polje, Lanski vrh, Žejna in Zelena dolina, Vrh Sv. Treh
Kraljev
-šotorišče – Laze ob Planinskem polju
-veslanje – Planinsko polje (ob poplavah)
-jamarstvo – obnova Jamarske transverzale
- planinarjenje – Notranjska planinska pot
- golf igrišče – v sklopu obnove gradu v Gor. Logatcu
- Ureditev počivališč z ustrezno opremo: klopi, opozorilne in informacijske table, koši za smeti.
- Postavitev informacijskih tabel v vseh strnjenih naseljih.
- Postavitev turistično – informacijskega centra (TIC) v središču Logatca in drugega ob Planinskem polju ob
vstopu v Regijski park Snežnik.
- Ureditev parkirišč v Lazah in Hotedršici za potrebe turizma.
- Ureditev Logaškega gradu v turistični objekt, ureditev širše okolice in parka.
- Ureditev parka med Narodnim domom in Tržaško cesto, izkop določenega dela rimskih izkopanin, ki se jih
primerno zaščiti za turistične oglede - za košarkarsko igrišče je potrebno najti novo lokacijo.
- Nadaljevanje projektov Po poteh dediščine, CRPOV in Regijski park Snežnik.
Kulturno, gostinsko in turistično dejavnost (predvsem počitniške hišice) je potrebno usmerjati v obnavljanje kvalitetnih
objektov iz neposredne okolice. Sprehajalne, kolesarske in jahalne poti se uredijo po obstoječih kolovozih. Zanje je
potrebno pripraviti klasifikacijo težavnostnih stopenj.
Za vsa rekreacijska in turistična območja bodo definirana ureditvena območja in sprejeti prostorski izvedbeni akti, ki bodo
upoštevali varstvene režime za kulturno in naravno dediščino.
V naslednjem obdobju bomo za potrebe rekreacije v naravnem okolju pripravili Program urejanja območij v Občini
Logatec za rekreacijo v naravnem okolju. Program je definiran kot organizacijska naloga. Odgovoren je župan Občine
Logatec.
21. člen
V poglavju 5.4.5 Usmeritve za razvoj počitniških naselij se 14. odstavek spremeni in se glasi:
V pretežni meri se ohranja velikost ureditvenih območij, ki so namenjena počitniškim hišicam. Manjši del nezazidanega
območje Zaplane se izloči iz predvidene gradnje. Območje počitniških hiš v Grčarevcu se spremeni v stanovanjsko
območje, zaradi svoje lege in postopnega preraščanja objektov začasnega bivanja v stanovanjske objekte in zgrajene
primerne infrastrukture naselja.
22. člen
Doda se novo poglavje
5.4.6
Zasnova obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
5.4.6.1
Zasnova obrambe
S planiranjem prostora za obrambo in zaščito se načrtno zagotavlja prostorske potrebe, s katerimi se omogoča ustrezno
izvajanje obrambnih in zaščitnih dejavnosti.
Globalno zasnovo namenske rabe prostora za potrebe obrambe in zaščite sestavljajo prostorske zasnove, ki se
nanašajo na območja izključne rabe, na območja možne izključne rabe ter na območja omejene in nadzorovane rabe
prostora.
Na območju Občine Logatec so za potrebe obrambe in zaščite opredeljena naslednja območja:
Št.
1
2
3

Kompleks
Medvedje Brdo
Strmica - Zaplana
Logatec

Kazalec
U
U
heliport

Katastrska ob.
Medvedje Brdo
Blekova vas
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5.4.6.2

Zasnova varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
V pristojnosti občine je načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov pred naravnimi in drugimi nesrečami na
svojem območju.
Zaščitni ukrepi so:
- prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi,
- evakuacija,
- sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev,
- radiološka, kemijska in biološka zaščita,
- zaklanjanje,
- zaščita kulturne dediščine.
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se uveljavljajo pri načrtovanju in urejanju prostora ter
naselij in pri graditvi objektov z namenom, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč
ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.
23. člen
7.
-

URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA
V prvem odstavku se doda prva alineja, ki se glasi:
uskladiti izdelane izvedbene akte s spremembami in dopolnitvami plana dopolnjenega v letu 2000,

Prva alineja postane druga alineja in za njo se doda nova besedilo:
- zagotoviti je nujno izvajanje samo usklajenih določil tega plana,
Zadnji stavek v petem odstavku se črta.
Šesti odstavek se v celoti zamenja z besedilom:
Celotno območje je deljeno na urejevalske enote, za katere so ali pa bodo izdelani ustrezni prostorsko izvedbeni akti.
Pregled urejevalskih enot je opredeljena po glavnih krajinskih enotah, to pa so:
1.
Ureditveno območje naselja Logatec
2.
Območje Logaške kotline izven UZ Logatec
3.
Hotenjsko območje
4.
Območje Rovt.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
V kartografskem delu plana so razmejitve območij prikazane na TTN 1 : 25000, karta št. 6. Podrobne delitve namenske
rabe so prikazane v kartografskem delu PKN 1 : 5000 in delitve na urejevalske enote znotraj naselij Logatec, Hotedršica
in Rovte pa v urbanističnih zasnovah za ta naselja.
Za sedmim odstavkom se zamenja tabela z novelirano tabelo:
1.
Ureditveno območje naselja Logatec
Ureditveno območje naselja Logatec je deljeno na štiri večje morfološke celote in sicer:
- Dolenji Logatec
DL,
- Gorenji Logatec
GL,
- Martin hrib
MH,
- Blekova vas
BV;
JEDRA NASELJA
Šifra območja

Način
urejanja

DL-J1 - C1

PUP

DL-J1 - C3

UN- OLN

DL-J1 -CS1

Ureditveno območje

Namenska raba

BROD - CENTER

Centralne dejavnosti

BROD

Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)

PUP

BROD KRIŽIŠČE

Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)

DL-J2 - C1

UN- OLN

TRŽAŠKA CESTA

Centralne dejavnosti

DL-J2 - S1

PUP

ČEVICA

Stanovanjska pozidava

DL-J3 - C1

UN- OLN

STARO JEDRO

Centralne dejavnosti

DL-J3 - C2

UN

TROHOV VRT

Centralne dejavnosti
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Šifra območja

Način
urejanja

Ureditveno območje

Namenska raba

DL-J3 - C3

UN- OLN

CENTER TRŽAŠKE CESTE

Centralne dejavnosti

DL-J3 - C4

UN- OLN

STARA CESTA

Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)

GL-J4 - C1

UN- OLN

STARO JEDRO
GORNEJI LOGATEC

Centralne dejavnosti

GL-J4 - C2

PUP

TABOR

Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)

GL-J4 - C3

PUP

GORENJSKA CESTA

Centralne dejavnosti

GL-J4 - S1

PUP

GORENJI LOGATEC

Stanovanjska pozidava

GL-J4 - S2

PUP

TABOR

Stanovanjska pozidava

GL-J4 - S3

PUP

NA NJIVAH

Stanovanjska pozidava

GL-J4 - S4

PUP

NA DEVCIH

Stanovanjska pozidava

DL-J5

PUP

ŠOLA - VRTEC

Centralne dejavnosti

GL-J6

PUP

ŠOLA –
GORENJI LOGATEC

Centralne dejavnosti

Način
urejanja
UN- OLN
UN- OLN
UN

Ureditveno območje
NARODNI DOM
POŠTNI VRT
OB POTOKU

DL - C4
BV –C5

UN- OLN
UN- OLN

VRT OB POTOKU
BLEKOVA VAS - KRIŽIŠČE

BV –C6

PUP

BLEKOVA VAS

BV –C7

PUP

GRINTAVEC

Namenska raba
Centralne dejavnosti
Centralne dejavnosti
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Centralne dejavnosti
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)

CENTRALNA OBMOČJA
Šifra območja
DL - C1
DL - C2
DL - C3

STANOVANJSKE SOSESKE
Šifra območja
BV-S1
DL-S2

Način
urejanja
PUP
PUP

Ureditveno območje
BLEKOVA VAS
BROD VAS

DL-S3
DL-S4
DL-S4-CS
DL-S5- S1
DL-S5 –S2

PUP
PUP
PUP
PUP
ZN- OLN

GORENJA VAS
GRAPOVČNIK
GRAPOVČNIK
GRAPOVČNIK
GRAPOVČNIK

Namenska raba
Stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava
Centralne dejavnosti
Stanovanjska gradnja večjih gostot
Stanovanjska pozidava

GRINTAVEC

Stanovanjska pozidava

BV-S6

PUP
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Šifra območja
DL-S7
DL-S8

Način
urejanja
PUP
PUP
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Ureditveno območje
JAČKA 1
MANDRGE

Namenska raba
Stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava

MH-S9
MH-S10
MH-S11

PUP
PUP
PUP

MARTINJ HRIB 1
MARTINJ HRIB 2
MARTINJ HRIB 3

Stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava

DL-S12
DL-S13

PUP
PUP

NAKLO
OB TRŽAŠKI

Stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava
Heterogena cona

MH-S14

PUP

PLESIŠČE

Stanovanjska pozidava

DL-S15-S1
DL-S15-S2

PUP
PUP

POŠTNI VRT
POŠTNI VRT

Stanovanjska gradnja večjih gostot
Stanovanjska pozidava

BV-S16

PUP

STUDENČEK

DL-S17

PUP

ZELENICA

Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Stanovanjska pozidava

OBMOČJE PROIZVODNIH IN SKLADIŠČNIH DEJAVNOSTI
Način
Šifra območja
urejanja Ureditveno območje
DL-P1
PUP
KLI – Logatec
DL-P2
UN
Obrtno industrijska cona
DL-P3
PUP
Valkarton
DL-P4
PUP
Zapolje 1
DL-P5
PUP
Zapolje 2
MH-P6
ZN- OLN Novi Lazi
OBMOČJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Način
Šifra območja
urejanja Ureditveno območje
DL- Ip
UN- OLN Pokopališče
DOLENJI LOGATEC
DL- Ik
PUP
Centralna čistilna naprava
DL- Ie
PUP
RTP - elektro
GL- Ip
PUP
Pokopališče
GORENJI LOGATEC
OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
Način
Šifra območja
urejanja
DL-Zp-1
PUP
DL-Zp-2
UN- OLN
DL-Zp-3
UN- OLN

Ureditveno območje
Ob železnici
Jačka 2
NAKLO

OMOČJA PROMETNIH KORIDORJEV
Način
Šifra območja
urejanja Ureditveno območje
DL - Iž
PUP
Železniška proga
Ljubljana - Postojna
DL - Ic
PUP
Glavna cesta
Vrhnika - Logatec
MH - Ic
PUP
Glavna cesta
Logatec - avtocesta
GL - Ic
PUP
Glavna cesta
Logatec - Kalce

Namenska raba
Proizvodno servisne dejavnosti
Proizvodno servisne dejavnosti
Proizvodno servisne dejavnosti
Proizvodno servisne dejavnosti
Proizvodno servisne dejavnosti
Proizvodno servisne dejavnosti

Namenska raba
Pokopališče
Komunalno območje
Energetsko območje
Pokopališče

Namenska raba
Zelena bariera
Varovanje krajine
Varovanje zelene vedute

Namenska raba
Železniški koridor
Cestni koridor
Cestni koridor
Cestni koridor
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OBMOČJA REKREACIJA
Način
Šifra območja
urejanja
DL-R1
PUP
DL-R2
UN- OLN
DL-R3
PUP
DL-R4
UN- OLN
BV-R5
UN- OLN
2.
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Ureditveno območje
TIČNICA
V DEVCAH
SKIRCA - stadion
SKIRCA – smučišče
MAREKE

Namenska raba
Rekreacija v ob. primarne rabe
Rekreacija na zelenih površinah
Rekreacija, šport
Rekreacija, šport
Rekreacija, šport

Območje LOGAŠKE KOTLINE (izven UZ naselja Logatec)
Naselje KALCE

Šifra območja
KL- S 12

Način
urejanja
PUP

Ureditveno območje
Obcestni del naselja KALCE

KL- C 12
KL- S12- S1

UN
ZN- OLN

Območje prometnih križišč
Male LAZE

KL- S12- S2

ZN- OLN

Mala STRAN

3.

HOTENJSKO območje

Naselje HOTEDRŠICA
Način
Šifra območja
urejanja
HC –1
PUP

4.

Namenska raba
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Centralne dejavnosti
Stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava z dopolnilnim
programom

Ureditveno območje
Staro jedro Hotedršica

HC- 2

PUP

LOG

HS –1
HS –2
HS –3
Hld –1
Hld –2
HK –1
HK –2
HZ –1
HO –1
HO –2

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

GRIČE
KOŠ
Spodnji LOG
Srednji LOG
Markove vrtače
Pod Košem
LOG
LOG
Ob mlinu
Ob cesti

HR –1
HV –1
Hsa -1

PUP
PUP
UN- OLN

Ob Hotenjki
Hotenjske Žibrše
kamnolom

Način
urejanja
UN- OLN
PUP

Ureditveno območje
Jedro naselja Rovte
Prevoj Rovte

Namenska raba
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Agrarno stanovanjska pozidava
Agrarno stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava
Agrarno stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava
Kmetijska zemljišča
Kmetijska zemljišča
Kmetijska zemljišča
Agrarno stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Rekreacijske površine
Počitniško naselje
Sanacija degradiranih površin

Območje ROVT
Naselje ROVTE

Šifra območja
R- S- 22- C1
R- S- 22- C2

R- S- 22- S1

PUP

Slemenski del

R- S- 22- S1
R- S- 22- Z

PUP
PUP

Zaledje
Veliki hrib

Namenska raba
Centralne dejavnosti
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi dejavnsotmi
(Mešana stanovanjska pozidava)
Stanovanjska pozidava
Rekreacijske površine v zelenju
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24. člen
8. URBANISTIČNE ZASNOVE
Poglavje pod naslovom 8.5.1. Ureditveno območje Logatec se v celoti zamenja z naslednjo preglednico:
UREDITVENO OBMOČJE naselja LOGATEC
JEDRO NASELJA
Oznaka

Način
urejanja

OBMOČJE UREJANJA

Namenska raba

Planirani posegi
pk – posamezne kmetije,
vz – gostejša stanov. zazidava,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Izdelani PIA

DL-J1 - C1

PUP

BROD - CENTER

Centralne dejavnosti

DL-J1 - C3

UN-OLN

BROD

Stanovanjska pozidava px – javni in poslovni objekti,
dopolnjena s centralnimi vz – gostejša stanov. zazidava,
dejav.
x – posamično oblikovani objek.
(Mešana stanovanjska
pozidava)

Organizacija naloga

DL-J1 -CS1

PUP

BROD KRIŽIŠČE

Mešana stanovanjska
pozidava

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
px – javni in poslovni objekti;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

DL-J2 - C1

UN-OLN

TRŽAŠKA CESTA

Centralne dejavnosti

vz – gostejša stanov. zazidava,
g – strnjena grajena jedra,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Organizacijska naloga

DL-J2 - S1

PUP

ČEVICA

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

DL-J3 - C1

UN-OLN

STARO JEDRO

Centralne dejavnosti

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
g – strnjena grajena jedra,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Organizacijska naloga

DL-J3 - C2

UN

TROHOV VRT

Centralne dejavnosti

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Odlok o ureditvenem načrtu
TROHOV VRT v Logatcu
DL-J3-C2 (Ur. list RS, št. 60/02)

DL-J3 - C3

UN-OLN

CENTER TRŽAŠKE CESTE

Centralne dejavnosti

vz – gostejša stanov. zazidava,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Organizacijska naloga

DL-J3 - C4

UN-OLN

STARA CESTA

Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi
dejav.
(Mešana stanovanjska
pozidava)

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Organizacijska naloga

GL-J4 - C1

UN-OLN

STARO JEDRO
GORNEJI LOGATEC

Centralne dejavnosti

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Organizacijska naloga

GL-J4 - C2

PUP

TABOR

Stanovanjska pozidava ez – enodružinska zazidava,
dopolnjena s centralnimi pk – posamezne kmetije,
dejav.
vz – gostejša stanov. zazidava:
(Mešana stanovanjska
pozidava)

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELCIJA

GL-J4 - C3

PUP

GORENJSKA CESTA

Centralne dejavnosti

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

vz – gostejša stanov. zazidava,
g – strnjena grajena jedra,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA
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Namenska raba

Planirani posegi

Izdelani PIA

GL-J4 - S1

PUP

GORENJI LOGATEC

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

GL-J4 - S2

PUP

TABOR

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,
,x – posamično oblikovani objek.

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

GL-J4 - S3

PUP

NA NJIVAH

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) – NOVELACIJA

GL-J4 - S4

PUP

NA DEVCIH

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
x – posamično oblikovani objek.

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

DL-J5

PUP

ŠOLA - VRTEC

Centralne dejavnosti

px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.
š – športne površine;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

GL-J6

PUP

ŠOLA –
GORENJI LOGATEC

Centralne dejavnosti

px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek,
š – športne površine;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

DL - C1

UN-OLN

NARODNI DOM

Centralne dejavnosti

px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.
r– zelene rekreacijske površine,
š – športne površine

Idejna zasnova

DL - C2

UN-OLN

POŠTNI VRT

Centralne dejavnosti

px – javni in poslovni objekti,
r– zelene rekreacijske površine;

Organizacijska naloga

DL - C3

UN

OB POTOKU

Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi
dejav.
(Mešana stanovanjska
pozidava)

sz – gostejša višja stanovanjska
zazidava,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek;

Odlok o ureditvenem načrtu
območja Skladišča C3 – OB
POTOKU v naselju Logatec (LN
04/200

DL - C4

UN-OLN

VRT OB POTOKU

Centralne dejavnosti

px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.
r – zelene rekreacijske površine;

Organizacijak naloga

BV –C5

UN-OLN

BLEKOVA VAS - KRIŽIŠČE

Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi
dejav.
(Mešana stanovanjska
pozidava)

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Organizacijska naloga

BV –C6

PUP

BLEKOVA VAS

Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi
dejav.
(Mešana stanovanjska
pozidava)

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

BV –C7

PUP

GRINTAVEC

Stanovanjska pozidava
dopolnjena s centralnimi
dejav.
(Mešana stanovanjska
pozidava)

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objek.

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

BV-S1

PUP

BLEKOVA VAS

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-S2

PUP

BROD VAS

Stanovanjska pozidava ez – enodružinska zazidava,
dopolnjena s centralnimi pk – posamezne kmetije,
dejav.
x – posamično oblikovani objek.
(Mešana stanovanjska
pozidava)

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA
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Planirani posegi

Izdelani PIA

DL-S3

PUP

GORENJA VAS

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,
d – obrtne delavnice;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

DL-S4

PUP

GRAPOVČNIK

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-S4-CS

PUP

GRAPOVČNIK

Centralne dejavnosti

sz – gostejša višja stanovanjska
zazidava,
x – posamično oblikovani objek.
r – zelene rekreacijske površine;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

DL-S5 - S1

PUP

GRAPOVČNIK

Stanovanjska gradnja
večjih gostot

vz – gostejša stanov. zazidava,
sz – gostejša višja stanovanjska
zazidava,
x – posamično oblikovani objek.

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-S5 – S2

ZN-OLN

GRAPOVČNIK

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
x – posamično oblikovani objek.

Programska zasnova

BV-S6

PUP

GRINTAVEC

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,
vz – gostejša stanov. zazidava;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-S7

PUP

JAČKA 1

Stanovanjska pozidava

vz – gostejša stanov. zazidava,
sz – gostejša višja stanovanjska
zazidava,
g – strnjena grajena jedra,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-S8

PUP

MANDRGE

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

MH-S9

PUP

MARTINJ HRIB 1

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,
d – obrtne delavnice;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

MH-S10

PUP

MARTINJ HRIB 2

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
d – obrtne delavnice;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

MH-S11

PUP

MARTINJ HRIB 3

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,
d – obrtne delavnice;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-S12

PUP

NAKLO

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-S13

PUP

OB TRŽAŠKI

Stanovanjska pozidava
Heterogena cona

ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
x – posamično oblikovani objek.
r – zelene rekreacijske površine;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

MH-S14

PUP

PLESIŠČE

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,
d – obrtne delavnice;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-S15-S1

PUP

POŠTNI VRT

Stanovanjska gradnja
večjih gostot

vz – gostejša stanov. zazidava,
sz – gostejša višja stanovanjska
zazidava,
x – posamično oblikovani objek.

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

DL-S15-S2

PUP

POŠTNI VRT

Stanovanjska pozidava

ez – enodružinska zazidava,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA
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BV-S16

PUP

STUDENČEK

Stanovanjska pozidava ez – enodružinska zazidava,
dopolnjena s centralnimi vz – gostejša stanov. zazidava,
dejav.
x – posamično oblikovani objek.
(Mešana stanovanjska
pozidava)

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

DL-S17

PUP

ZELENICA

Stanovanjska pozidava

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

ez – enodružinska zazidava,
pk – posamezne kmetije,

OBMOČJE PROIZVODNIH IN SKLADIŠČNIH DEJAVNOSTI
Oznaka

Način
urejanja

OBMOČJE UREJANJA

Namenska raba

Planirani posegi

Izdelani PIA
PIA v pripravi

DL-P1

PUP

KLI - Logatec

Proizvodno servisne
dejavnosti

i – proizvodni objekti,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-P2

UN

Obrtno industrijska cona

Proizvodno servisne
dejavnosti

d - obrtne delavnice,
i – proizvodni objekti,

Odlok o ureditvenem načrtu obrtno
industrijska cona P2/26 Logatec(LN št.8-9. 1998 in 10/99)

DL-P3

PUP

Valkarton

Proizvodno servisne
dejavnosti

i - proizvodni objekti,

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-P4

PUP

Zapolje 1

Proizvodno servisne
dejavnosti

d - obrtne delavnice,
Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
i – proizvodni objekti,
k – komunalni in energetski objekti; naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97) - NOVELACIJA

DL-P5

PUP

Zapolje 2

Proizvodno servisne
dejavnosti

d - obrtne delavnice,
Odlok o prostorskih ureditvenih
i - proizvodni objekti,
pogojih za ureditveno območje
k – komunalni in energetski objekti; naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

MH-P6

ZN-OLN

Novi Lazi

Proizvodno servisne
dejavnosti

d - obrtne delavnice,
Programska zasnova
i - proizvodni objekti,
k – komunalni in energetski objekti;

OBMOČJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Oznaka

Način
urejanja

OBMOČJE UREJANJA

Namenska raba

Planirani posegi

Izdelani PIA

DL-Ip

UN -OLN

Pokopališče
DOLENJI LOGATEC

Pokopališče s spremlj.
ureditvemi

k – komunalni in energetski
objekti,
z – zelene površine;

Organizacijska naloga

DL-Ik

PUP

Centralna čistilna naprava

Centralna čistilna naprava

k – komunalni in energetski
objekti,
z – zelene površine;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-Ie

PUP

RTP - elektro

Elektroenergetski objekt

k – komunalni in energetski
objekti,
z – zelene površine;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

GL-Ip

PUP

Pokopališče
GORENJI LOGATEC

Pokopališče s spremlj.
ureditvemi

k – komunalni in energetski
objekti,
z – zelene površine;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)
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OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
Oznaka

Način
urejanja

OBMOČJE UREJANJA

Namenska raba

Planirani posegi

Izdelani PIA

DL-Zp-1

PUP

Ob železnici

Zelena bariera

Ohranjanje vegetacije

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-Zp-2

UN

Jačka 2

Varovanje krajine

Krajinske ureditve

Organizacijska naloga

DL-Zp-3

UN

TABOR

Varovanje zelene vedute Parkoven ureditve
- dominanta

Organizacijska naloga

OMOČJA PROMETNIH KORIDORJEV
Oznaka

Način
urejanja

OBMOČJE UREJANJA

Namenska raba

DL- Iž

PUP

Železniška proga
Ljubljana - Postojna

Železniški koridor

DL- Ic

PUP

Glavna cesta
Vrhnika - Logatec

Cestni koridor

MH - Ic

PUP

Glavna cesta
Cestni koridor
Logatec – priključek avtoceste

GL- Ic

PUP

Galvna cesta
Logatec - Kalce

Planirani posegi

Izdelani PIA
Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

- križišče Zapolje 1
- Krožišče BROD
Tržaška - avtocesta
- Krožišče Martinj hrib,
- Križišče obrtna con aNovi Lazi

Cestni koridor

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)
Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)
Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

OBMOČJA REKREACIJE
Oznaka

Način
urejanja

OBMOČJE UREJANJA

Namenska raba

Planirani posegi

Izdelani PIA

DL-R1

PUP

TIČNICA

Rekreacijske dejavn. v
primarni rabi
- odprt prostor

r – zelene rekreacijske površine;

Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje
naselja Logatec (Ur. list RS, št.
32/97)

DL-R2

UN

V DEVCAH

DL-R3

PUP

SKIRCA - stadion

Rekreacija, šport

š – športne površine
r – zelene rekreacijske površine;

DL-R4

UN

SKIRCA – smučišče

Rekreacija, šport

š – športne površine
r – zelene rekreacijske površine;

BV-R5

UN

MAREKE

Rekreacija, šport

š – športne površine
r – zelene rekreacijske površine;

š – športne površine
r – zelene rekreacijske površine;

Oznake urejanja planiranih posegov:
Območja namenjena bivanju
ez – enodružinska zazidava,
vz – gostejša stanov. zazidava,
sz – gostejša višja stanovanjska zazidava,
pk – posamezne kmetije;
Območja odprtega prostora:
r – zelene rekreacijske površine,
š – športne površine;

Območja centralnih dejavnosti:
g – strnjena grajena jedra
px – javni in poslovni objekti,
x – posamično oblikovani objekti;

Območja proizvodnih dejavnosti:
d - obrtne delavnice,
i - proizvodni objekti,
k – komunalni in energetski objekti;
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25. člen

Za poglavjem pod naslovom 8.5.1. Ureditveno območje Logatec, ki se v celoti nadomesti s preglednico se doda
naslednje besedilo:
8.5.2 URBANISTIČNA ZASNOVA naselja ROVTE
Način
urejanja

Ureditveno območje

Namenska raba

R- S- 22-C1

OLN

Jedro naselja Rovte

Centralne dejavnosti

R- S-22-C2

PUP

Prevoj Rovte

Mešana stanovanjska pozidava

R- S-22-S1

PUP

Slemenski del

Mešana stanovanjska pozidava

R- S-22-S1

PUP

Zaledje

Stanovanjska pozidava

R- S22- Z

PUP

Veliki hrib

Rekreacijske površine v zelenju

Šifra območja

26. člen
Za novim poglavjem pod naslovom 8.5.2. Ureditveno območje naselja Rovte, se doda naslednje besedilo:
8.5.3 URBANISTIČNA ZASNOVA naselja HOTEDRŠICA
Način
urejanja

Ureditveno območje

Namenska raba

HC –1

PUP

Staro jedro Hotedršica

Mešana stanovanjska pozidava

HC- 2

PUP

LOG

Mešana stanovanjska pozidava

HS –1

PUP

GRIČE

Agrarno stanovanjska pozidava

HS –2

PUP

KOŠ

Agrarno stanovanjska pozidava

HS –3

PUP

Spodnji LOG

Stanovanjska pozidava

Hld –1

PUP

Srednji LOG

Agrarno stanovanjska pozidava

Hld –2

PUP

Markove vrtače

Stanovanjska pozidava

HK –1

PUP

Pod Košem

Kmetijska zemljišča

HK –2

PUP

LOG

Kmetijska zemljišča

HZ –1

PUP

LOG

Kmetijska zemljišča

HO –1

PUP

Ob mlinu

Agrarno stanovanjska pozidava

HO –2

PUP

Ob cesti

Mešana stanovanjska pozidava

HR –1

PUP

Ob Hotenjki

Rekreacijske površine

HV –1

PUP

Hotenjske Žibrše

Počitniško naselje

Hsa -1

OLN

kamnolom

Sanacija degradiranih površin

Šifra območja

27. člen
Za novim poglavjem pod naslovom 8.5.3. Ureditveno območje naselja Hotedršica, se doda naslednje besedilo:
8.6.1.

Programska zasnova za občinska lokacijska načrta (OLN) v naselju KALCE

Planske celote
KL-S12 – S1
KL- S12- S2

MALE LAZE
Mala STRAN

Stanovanjska pozidava
Stanovanjska pozidava z
dopolnilnim programom
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Opredelitev območja

Naselje Kalce je v planu opredeljeno kot tip naselja BC2, kar predstavlja urbano-ruralno naselje. Naselje tipa
C2, v našem primeru je to naselje Kalce, poleg stanovanjske funkcije prevzema tudi osnovno oskrbno funkcijo za zaledje
1000 do 2000 prebivalcev, lahko pa nudi tudi prostor za delovna mesta v terciarju in manjših obratih.
Prostorske možnosti za razvoj poselitve in lega naselja Kalce, ob glavni cesti G2 102, zahteva večjo pozornost
in skrb za prednostno pripravo odgovarjajoče prostorske dokumentacije v izogib popuščanju večjim pričakovanim in
nekontroliranim pritiskom za gradnjo.
Danes je prevladujoča funkcija naselja primestna lega z urbano enodružinsko gradnjo. Preoblikovanje ruralnih
osnov naselja v naselje z zaposlitvenimi kapacitetami in z oskrbnimi centralnimi dejavnostmi je potrebno ustrezno
usmeriti. Kmetijski razvoj v samem naselju se prilagaja kvalitetnim ureditvam za nekmetijske dejavnosti.
2.

Usmeritve organizacije dejavnosti
Območje predstavlja razgibano pobočje, ki je v generalnem pogledu padajoč teren s pretežno južno ali
jugovzhodno in deloma jugozahodno orientacijo. Teren je prepleten z mnogimi vrtačami in doli, ki so značilni za ta del
krasa. Površje je deloma v pasovih poraslo z gozdno vegetacijo, deloma pa so večje travniške in pašniške površine v
zaraščanju z nizko raznoliko vegetacijo. Na dnu posameznih vrtač so še nekje ohranjene njive. Območje je dostopno na
več mestih, deloma na zalednih straneh obstoječe pozidave. Prehodnost območja danes omogočajo kolovozi in poti.
Delitev območja
Zaradi topografsko zahtevnega terena in velikosti območja se pristopi k izdelavi programske zasnove za celotno
območje severno nad regionalno cesto. Ostali del naselja se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji.
Programska zasnova za ureditveni načrt poleg ostalih obveznih sestavin določi tudi delitev območja na
morfološke enote, ki omogočajo aktualno postopno urejanje z zazidalnimi načrti za novo kompleksno gradnjo in
ureditvenimi načrti za območja obstoječe obcestne pozidave. Pristopi se k izdelavi dveh občinskih lokacijskih načrtov
znotraj tega območja, in sicer:
- zazidalni načrt Mala stran,
- zazidalni načrt Male Laze.
3.

Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Zaledje obstoječe pozidave v Kalcah prevzema funkcijo dopolnilnega stanovanjskega jedra, ki pomeni razvojno
poselitveno širitev naselja Logatec. V sprejetih planskih dokumentih se je v preteklem obdobju pričelo intenzivno
zapolnjevati industrijsko območje v Logatcu, kar pomeni naraščanje delovnih mest. Skladno s tem je nujno predvideti
tudi nova območja kompleksne stanovanjske gradnje. Ker je Logaško polje za širitev precej omejeno in so predvidene
širitve naselja (razen ZN Grapovčnik) namenjene predvsem drugi rabi je smiselna širitev možna v smeri Kalc.
Veljaven plan je nakazal to širitev saj je območje Kalc opredelil z večjim ureditvenim območjem, znotraj
katerega so površine drugih kmetijskih zemljišč in gozdovi.
Predvideno novo naselje Kalce se navezuje na severnem delu na naselja Gorenji Logatec. V loku na južnem in
zazidanem delu pa predvideva gradnjo za obcestnim trganim nizom na padajočem in vrtačasto valovitem terenu.
Celotno območje vseh treh zazidalnih načrtov je padajoč teren z razgibanim reliefom, ki se močno zarašča.
Vmesne travnate površine so predvsem vrtačastega značaja.
Osnovna izhodišča oblikovanje soseske so:
navezava na obstoječ prometni skelet na glavno cesto preko omrežja lokalnih cest gornjega Logatca
in navezava na prometno križišče v Logatcu, kjer se na glavno cesto priključi Keltika.
Notranja organizacija sledi prostorskim možnostim ter novi prometni navezavi z razvejanimi
napajalnimi cestami, ki omogočajo racionalno gradnjo na padajočem terenu in sodobno komunalno
opremljenost.
Parcelacija je zasnovana za prosto-stoječ tip pozidave z izbiro velikosti večjih in manjših parcel.
Geometrija postavitve objektov je prilagojena krajinski sliki, ki sledi prometnicam in ne začrtuje
strogih gradbenih linij, ampak tvori dobro čitljiv pravilen podeželski vzorec.
OLN

Male LAZE
Stanovanjska soseska Male Laze je priključeno območje, kjer se je izvajala neorganizirana gradnja na prometno
dostopnih zemljiščih. Nova pozidava ustvarja s prometnim skeletom dostopnost širšega zaledja.
Relativno zgoščena gradnja omogoča kvalitetno infrastrukturno urejanje.
Območje se organsko navezuje na del naselja Gorenji Logatec. Glede na dostopnost, padajoč teren in zaledje že
grajene strukture, bo naselje namenjeno individualni stanovanjski gradnji, znotraj katerega je možno urediti manjši
center. Kot oskrba stanovanjske soseske.
Razvejane nove prometnice so zasnoven tako, da je možna navezava na prometnice sosednjega območja Mala
stran. Vmesen prostor ostanejo zemljišča v prvotni rabi. Rob nad obstoječo obcestno pozidavo ob glavni cesti zaradi
brežine in krajinske ločnice ostane kot gozdna bariera.
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I. faza

II. faza

SKUPAJ:
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Območje se glede na izdelano zasnovo deli:
- Poletni venec
34
gradbenih parcel,
- Pod gozdom
12
gradbenih parcel,
- Laški rob
12
gradbenih parcel,
- Kamnita pot
1
gradbenih parcel,
- V Lazih
19
gradbenih parcel,
- Gabrova veja
9
gradbenih parcel,
- Prečka
3
gradbenih parcel,
- Ulica brestov
17
gradbenih parcel;
107
gradbenih parcel.

OLN

Mala STRAN
Nova soseska Mala stran je funkcionalno priključena na izvedeno novo dvojno križišče glavne cesta Ljubljana –
Postojna in priključkom za Idrijo. Prometno se naselje poveže s prometnicami naselja Male Laze in zahodne Kalce. Vsi
trije deli nove zazidave na severni strani zaokrožuje obstoječa pot, ki je nekakšna v naravi izvedena obvoznica
severnega roba Kalc od Gornjega Logatca do ceste za Hotedršico.
Soseska je namenjena stanovanjski gradnji ter dopolnilnemu programu. To so dejavnosti, ki se lahko opravljajo
v stanovanjski soseski v okviru gabaritov in velikostnih razmerij stanovanjskih objektov. Dejavnosti ne smejo
poslabševati bivalnih pogojev soseske. Izvedba prometnega napajalnega skeleta je prilagojena mešani stanovanjski
gradnji. Parcelacija sledi danostim in možnostim napajanja zemljišč, v večji meri pa naj bodo parcele nekoliko večje ali
pa je možno združevanje za objekt z dejavnostjo.
Območje se glede na izdelano zasnovo deli:
I.
faza - Kraški lazi
- Zadnja stran
- Mala plan
- Sonča stran
- Leskov Log
II.
faza - Jesenov drevored
- Borov breg
- Gornja stran
- Kamnita pot
SKUPAJ:
4.

24
18
4
8
12
21
18
5
7
117

gradbenih parcel
gradbenih parcel,
gradbenih parcel,
gradbenih parcel,
gradbenih parcel;
gradbenih parcel,
gradbenih parcel,
gradbenih parcel
gradbenih parcel;
gradbenih parcel.

Zasnova prometne ureditve
Zasnova je razvidna v grafičnem delu in obrazložena v prejšnjem poglavju.

5.

Zasnova infrastrukturnih omrežij
Območje je komunalno neopremljeno, vendar v neposredni bližini potekajo vsi komunalni vodi. Območje je
možno priključiti na obstoječe omrežje pod pogoji upravljavcev infrastrukturnih omrežij.
6.

Zasnova varovanja dediščine in okolja
V obravnavanem območju ni evidentirane naravne in kulturne dediščine.

28. člen
Za novim poglavjem pod naslovom 8.6.1. Programska zasnova za občinska lokacijska načrta v naselju Kalce, se
doda naslednje besedilo:
8.6.2.

Programska zasnova za občinski lokacijski načrt
S5 GRAPOVČNIK V LOGATCU

Planska celota
DL – S5 – S2 – ZN

stanovanjska pozidava z
dopolnilnim programom

1.
Opredelitev območja
Ureditveno območje S5 Grapovčnik je v prostorskem planu opredeljeno kot območje namenjeno stanovanjski gradnji v
kateri je predvidena izgradnja stanovanjskih blokov in stolpičev, vrstnih stanovanjskih zazidav in posamično oblikovanih
objektov.
Področje Lokacijskega načrta S5 Grapovčnik v Logatcu obsega predel med obstoječim domom za starejše občane na
zahodni strani in obstoječim stanovanjskim naseljem ter stanovanjskimi bloki na Pavšičevi ulici na južnem delu ter cesto
na Koš (Vodovodno cesto) na skrajnem vzhodnem delu. Območje je na neravnem – deloma hribovitem predelu in
deloma gozdnatem predelu. Ledinsko ime območja je »v Dovcah«
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Območje je danes nepozidano, vendar je zaradi primestne lege, izgradnje novih obrtnih con v Logatcu in relativne bližine
priključka na avtocesto predvideno za prostorsko izrabo predvsem v smislu širitve stanovanjski kapacitet v naselju
Logatec. Na območju bi bilo možno zagotoviti stanovanja za ca. 700 do 800 prebivalcev. V izogib nekontroliranim
pritiskom na gradnjo je potrebno posvetiti večjo pozornost in skrb za prednostno pripravo odgovarjajoče prostorske
dokumentacije.
Parcele ki se nahajajo znotraj obravnavanega območja so: 1561/1, 1567/1, 909, 893/3, 908/1, 908/3, 908/11, 907 ter
naslednje: 898/1, 898/2, 1579/1. Ter parcele proti SV robu, ki so: 903, 904, 905/1, 893, 896, 896/1. Vse te parcele so k.o.
Blekova vas.
Območje meri ca. 9.5 ha.
2.
Usmeritve organizacije dejavnosti
Na razgibanem območju, ki pada proti naselju Logatec in je orientirano s pobočji proti jugu, so pretežno travnate
površine, v severnem delu območja na najvišjih legah pa je pretežno iglasti gozd. Območje je dostopno iz južne strani po
Pavšičevi ulici in s kolovoza na vzhodnem in severnem delu. Prehodnost območja trenutno ni zagotovljena.
Programska zasnova za lokacijski načrt zajema celotno območje obdelave. V območju je predvidena organizacija
stanovanjske gradnje od tega tri vrste: blokovna, vrstne hiše in enodružinske hiše. Poleg stanovanjske gradnje je
predvidena še skupna rekreativna površina na vzhodni strani blokov ob Pavšičevi, skupne zunanje površine, nove
prometne površine z novo prometno ureditvijo in parkirni prostori, predvsem ob blokovni gradnji.
Nova stanovanjska gradnja bo zasnovana tako, da v čim večji meri ohranja zelene površine: obstoječi gozd in deloma
travnata površina. Med novo gradnjo je potrebno pustiti odprte nepozidane prehode, ki omogočajo stik obstoječega
stanovanjskega naselja z zelenimi površinami nad naseljem.
3.
Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje
Ob obstoječi gostejši blokovni pozidavi ob Pavšičevi ulici so predvideni novi bloki P+4, ki so postavljeni na podstavek –
garažo v kateri so parkirni prostori in eventualni javni program (manjša trgovine…). Predvideni so trije bloki in dva vila
bloka P + 3. Vrstna pozidava sledi obstoječemu reliefu, v vrsti je predvideno 4 do 5 vrstnih hiš P+1. Ostala enodružinska
gradnja P+1 je razvrščena po hribu v enakomernih presledkih, to pozidavo zaključi trojni niz vrstnih hiš na vrhu hriba.
Nova soseska je namenjena stanovanjski gradnji in deloma dejavnosti, ki se lahko opravljajo v stanovanjski soseski v
okviru gabaritov in velikostnih razmerjih stanovanjskih objektov. Le te dejavnosti ne smejo poslabševati bivalnih pogojev
soseske. Parcelacija sledi danostim in možnostim napajanja zemljišč.
Skupno je predvideno 38 enodružinskih hiš, 55 vrstnih hiš v različno dolgih nizih ter 5 blokov s cca 150 stanovanji.
Območje se glede na faznost in velikost stanovanjske gradnje deli na:
1. faza
več-stanovanjska gradnja – bloki
5 gradbenih parcel
vrstne enodružinske hiše
40 gradbenih parcel
2. faza
vrstne enodružinske hiše
18 gradbenih parcel
enodružinske hiše
42 gradbenih parcel
SKUPAJ:
105 gradbenih parcel.
4.
Zasnova prometne ureditve
Prometna ureditev področja se navezuje na obstoječi sistem cest, ki pa jih je potrebno deloma preurediti. Križišče pred
bloki na Pavšičevi je potrebno razširiti, cesto ob vzhodnem delu območja pa razširiti in urediti za dvosmerni promet.
Nove ceste na obravnavanem območju so dvosmerne, glavna povezovalna cest od zahodnega do vzhodnega dela
soseske je širša za širino pločnika. Ob glavni cesti je možno parkiranje predvsem v območju blokovne gradnje. Del
dodatnih parkirnih mest je predviden v garaži pod stanovanjskimi bloki, skupno cca 180 parkirnih mest v garaži in 87
parkirnih mest ob cesti.
Dodatna parkirna mesta za obstoječe stanovanjsko naselje ob Pavšičevi se predvidijo na koncu obstoječe ceste s katere
vodi priključek na novo cesto (pod nov predvidenim zunanjim igriščem).
Med blokovno gradnjo je predvidena tudi intervencijska pot.
Slepe ceste niso predvidene, v kolikor ceste nimajo priključka, se na zaključku predvideno krožno obračališče.
V končni fazi prometne ureditve bi bilo možno cesto mimo doma za starejše občane razširiti in nadaljevati z novo cesto
ob obstoječih vikendih preko grape na zahodnem delu območja do priključka na novo povezovalno cesto, ki bo potekala
skozi sosesko. Prav tako bi bilo možno v kasnejši fazi cesto na vzhodnem delu priključiti na obstoječo Vodovodno cesto.
Vendar pa ta priključka nista zajeta v območju obdelave.
5.
Zasnova infrastrukturnih omrežij
Trenutno je območje komunalno neopremljeno, v neposredni bližini ob obstoječi stanovanjski gradnji potekajo vsi
komunalni vodi. Območje je možno priključiti na obstoječe omrežje pod pogoji upravljavcev infrastrukturnih omrežij.
Obstoječi srednje-napetostni daljnovod 20 kV RTP Logatec je potrebno prestaviti, izvedla se bo nova trasa, ki bo deloma
potekala ob večji novi povezovalni cesti, po kateri bodo potekali tudi ostali komunalni vodi: kanalizacija, elektrika,
vodovod.
6.
Zasnova varovanja dediščine in okolja
V obravnavanem območju ni evidentirane naravne in kulturne dediščine. V neposredni bližini je na zahodni strani
območja pas, ki naj bi bil varovan zaradi vodotoka in razvitih vlažnih travišč.
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29. člen
Za novim poglavjem pod naslovom 8.6.1. Programska zasnova za občinski lokacijski načrta S5 Grapovčnik v
Logatcu, se doda naslednje besedilo:
8.6.3.

Programska zasnova za občinski lokacijski načrt NOVI LAZI

planska celota
MH- P6 – NOVI LAZI
območje proizvodno servisne dejavnosti
1.

Opredelitev območja
Območje se nahaja v ureditvenem območju robu naselja Logatec, kjer se na severnem delu gradi industrijsko
obrtna cona. Območje leži ob cesti, ki je povezava na avtocesto. Z izvedenim križiščem na priključno cesto se ustvarja
možnost napajanja v štirikrakem križišču za dopolnilno cono na južni strani priključne ceste. Območje na severu omejeno
z priključno cesto avtoceste, na zahodu z traso železniške proge na jugu in vhodu pa je opredeljena meja po prostorskih
ločnicah.
Znotraj obravnavanega območja se nahajajo parcele štev.: Cela parc. št. 906, 908, 910, 914, 916, 918, 920/17,
920/19, 1374/1, 1377, 1376, 1367, , 1365, 1363, 1083/6, 1083/5, 1563, 1566, 1568, 1570, 1572/1; del
parc.št.1083/1, vse k.o. Dolenji Logatec;
2.

Usmeritve organizacije dejavnosti
Zemljišča obravnavanega območja so v prvotni rabi: druga kmetijska in gozdna zemljišča, ki so v zaraščanju na
vrtačasto razgibanem vremenu.
Izhodišče je cestni priključek in vstop v urejevalsko celoto. Območje bo namenjeno v zahodnem obcestnem
delu bencinskemu servisu in na zahodnem delu parkiriščem za tovorna vozila. Ostali deli območja bo namenjen
dopolnitev servisne dejavnosti. Osrednja komunikacija območje se dolgoročno navezuje na novo povezovalno cesto, ki
se bo v Kalcah priključevala na glavno cesto za smer Idrija in Postojna. Nova cesta bo prevzela tovorni in tranzitni
promet od priključka avtoceste do križišča v Kalcah.
Lokacija bencinskega servisa na vstopu v naselje ob glavnih tranzitnih poteh pogojuje širši program, ki je na
eni strani vezan na vzdrževanje vseh vrst vozil (avto-pralnica, mehanična delavnica, vleka, AMD) ter turistični program
od gostinskih storitev do možnosti nočitev in parkiranja turističnih avtobusov. Večji bencinski servisni nudijo tudi trgovske
storitve preskrbe.
Glede na večje proizvodne površine v industrijsko obrtni coni je smiselno na vstopu urediti parkirišče za
tovornjake s spremljajočimi objekti.
3.

Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Območje nima vidnih prostorskih poudarkov ali krajinskih ločnic, ki bi zahtevale posebno prilagoditev lociranja
objektov kakor tudi njihovega oblikovanja. Obrtna cona na nasprotni strani ceste je na podobno oblikovanem terenu
zasnovala karejsko racionalno izrabo prostora s krožnimi komunikacijami, ki omogočajo dobro dostopnost raznolikemu
programu.
Nova proizvodno servisna cona s poudarkom na bencinskem servisu in parkirišču za tovornjake se v prvi vrsti
prilagaja tehnološkim zahtevam predvsem prometnemu napajanju. Oba programa bosta načrtovana z možnostjo širitve
oziroma dopolnitve s spremljajočim programov.
Posamezne lokacije objektov, ploščadi in ureditve znotraj posameznih funkcionalnih sklopov zahtevajo
specifične rešitve, ki bodo obdelane v idejnih rešitvah pri izdelavi strokovnih podlag zazidalnega načrta.
Objekti naj bodo maksimalno dvonadstropni (P+2N – normalne višine ali P+N- v pritličju proizvodne višine). Ker
je pozidava robna in meji na odprt prostor naj bodo robne površine zazelene z avtohtonim rastlinstvom. Vmesne zelenice
med posameznimi sklopi in prometnimi ureditvami so parkovno urejene.
Za realizacijo predvidenih posegov ni potrebno odstraniti nobenega obstoječega objekta.
4.

Zasnova prometne ureditve
Prostorska enota Novi Lazi bo imela izvedeno novo prometno omrežje, ki se bo navezovalo na planirano novo
povezovalno cesto med avtocesto in križiščem v Kalcah za smeri Postojna in Idrija. Priključek te povezovalne ceste bo
izveden tako, da bo z dovozom v obrtno cono izvedeno pravilno štirikrako križišče. Na obstoječi cestni je nujno izvesti
zavijalne pasove za levo zavijanje.
Na ta osnoven prometni skelet se priključi tako bencinski servis s vsemi dejavnostmi, kakor tudi predvideno
parkirišče za tovornjake.
7.

Zasnova infrastrukturnih omrežij
Območje je komunalno neopremljeno, vendar v neposredni bližini potekajo vsi komunalni vodi. Območje je
možno priključiti na obstoječe omrežje pod pogoji upravljavcev infrastrukturnih omrežij.
8.

Zasnova varovanja dediščine in okolja
V obravnavanem območju ni evidentirane naravne in kulturne dediščine.
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9.

Etapnost gradnje
Rešitve zazidalnega načrta naj območje delijo v zaključene funkcionalne sklope, kjer je posamezen sklop izvesti
ločeno od ostalih območij. Smiselno je predvideti parkirišče z možnostjo nadalnje širitve z navezavo na začetno fazo.
Pri izvedbi vsake faze je nujno definirati potrebne tako prometne ureditve kot predvidene zasaditve in druga
ureditve.

30. člen
Za novim poglavjem pod naslovom 8.6.3. Programska zasnova za občinski lokacijski načrt Novi Lazi, se doda
naslednje besedilo:
8.6.4.

Programska zasnova za občinski lokacijski načrt SKIRCA

planska celota

DL - R4 - SKIRCA - smučarski center
območje rekreacijskih dejavnosti

1.

Opredelitev območja
Območje se nahaja izven ureditvenega območja naselja Logatec.
Obravnavano območje je sestavljeno iz dveh ločenih območij, ki so na hribu Skirca namenjeni rekreacijski
dejavnosti.
Na območju Skirce že več kot deset let obratujejo tri smučarske skakalnice z državnimi in tudi mednarodnimi
tekmovanji. Na severnem pobočju pa je smučišče s postavljeno smučarsko vlečnico. Tudi smučarske skakalnice so
vpisane v razvid pristojnega ministrstva. Morfološka enota DL – R4 je namenjeno rekreaciji.
Znotraj obravnavanega območja se nahajajo parcele štev.:
DL-R4: 1385/1, 1383, 1404-del, 1419-del vse k.o. Blekova vas;
2.

Usmeritve organizacije dejavnosti
Zemljišča obravnavanega območja so v prvotni rabi: najboljša in druga kmetijska zemljišča.

Območje smučarskega centra (DL-R4) je dejansko plansko ažuriranje smučišč in skakalnic. Na zahodnem robu
hriba Skirca so grajene tri skakalnice. Na severnem delu pa je smučišče z vlečnico. Z vnosom območja v planske
dokumente se ne predvideva povečanje dejavnosti ali naprav, kakor tudi ne postavitve dodatnih objektov.
3.

Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Obseg območja se določa skladno s tehničnimi in varstvenimi predpisi.
Območje zahteva zaradi svoje umestitve v odprt prostor specifično oblikovanje predvsem na robnih delih.
Območje urejanja je zaradi te krajinske prilagoditve (hrib in zaraščajoči tamponi) nekoliko večje.
Za realizacijo predvidenih posegov in koriščenja za potrebe dejavnosti ni potrebno odstraniti nobenega
obstoječega objekta, potrebno pa je izvesti rekonstrukcijo prometnih priključkov.
4.

Zasnova prometne ureditve
Območje potrebuje več ali manj samo dovoz, dostop in intervencijski dovoz. Območje se prometno napajata iz
obstoječe dovozne ceste, ki jo je potrebno ustrezno rekonstruirati. Zaradi povečanja obiskovalcev je nujno v neposredni
bližini, predvsem pa ob dovozni cesti urediti možnost parkiranja. Danes se v veliki meri parkira ob priključni cesti na
avtocesto, kar predstavlja slabšo prevodnost te ceste.
Glede na to, da smučišče Skirca eno najbližjih smučišč v zaledju Ljubljane je smiselno povečati tudi parkirne površine v
bližnjih delih naselja.
10.

Zasnova infrastrukturnih omrežij
Območje je komunalno neopremljeno, vendar v neposredni bližini potekajo vsi komunalni vodi. Območje je
možno priključiti na obstoječe omrežje pod pogoji upravljavcev infrastrukturnih omrežij.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-28/98
Logatec, dne 14. maja 2004.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.
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3386.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Pivka za obdobje
1986–2000, dopolnitev v letu 2001

Na podlagi 23. člena in 171. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94
in 14/95) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na
15. redni seji dne 28. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Pivka za obdobje 1986–2000, dopolnitev
v letu 2001
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka za
obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št., 82/98). Spremembe
in dopolnitve je izdelalo podjetje Area-line d.o.o., Cerknica,
decembra 2002.
2. člen
(spremembe in dopolnitve)
V poglavju 2.1 Obstoječa območja kmetijskih zemljišč
se črta v prvem podnaslovu besedici »in Postojna«.
Tretji odstavek citiranega poglavja se spremeni tako,
da se glasi:
Kmetijska zemljišča razvrščena v območja najboljših
kmetijskih zemljišč in območja drugih kmetijskih zemljišč.
Od tega je v Občini Pivka v območju najboljših kmetijskih zemljišč razvrščenih 3178,71 ha površin (obvezno
republiško izhodišče).
Četrti odstavek pa se v začetku spremeni in sicer:
»Razvrstitev območij najboljših in drugih kmetijskih
zemljišč je prikazana …«
3. člen
V drugem členu v poglavju 2.3. Razvojne naloge v
kmetijstvu 1. točki petega odstavka zamenja okrajšava NRP
z besedilom Regijski park Snežnik.
4. člen
V poglavju 2.3.1 Predvidene agromelioracije se dopolni
tabela, in sicer:
– Briše se deseta in enajsta vrstica tabele,
– V enainštirideseti vrstici se v prvem stolpcu doda
spredaj A,
– V oseminsedemdeseti vrstici se zamenja P16 s P14
Na koncu tabele se doda besedilo:
»Del agromelioracij je izvedenih. Vsa predvidena območja agromelioracij ohranjajo kmetijsko rabo.«
5. člen
Na koncu prve alineje drugega odstavka se v poglavju
4.2.1 Obstoječi objekti in naprave oskrbe z vodo dodata naselji Volče in Čepno.
V zadnji alineji tretjega odstavka se črta naselje Čepno.
6. člen
Za prvim odstavkom v poglavju 4.2.3 Razvojne naloge
oskrbe z vodo se doda besedilo:
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»Zaradi prevelikih izgub je nujna sanacija primarnega in
glavnega razvodnega omrežja za območje celotne občine po
programu Občine Pivka in Kovoda Postojna.«
V tabeli istega poglavja se spremeni:
– prva, tretja, peta, šesta in sedma alineja druge vrstice
drugega stolpca se črta
(– vzporedni cevovod AC-TC v rezervoar Neverke,
– vodovod rezervoar Čepno – Čepno,
– rekonstrukcija dela omrežja in rezervoarja do razdelilnega jaška v Neverkah,
– izgradnja vodovoda valilnica PK – Volče – Čepno,
– navezava na bivše črpališče PK Pivka);
– četrta alineja druge vrstice drugega stolpca se spremeni tako, da se glasi:
– obnova rezervoarja v Bujah,
– tretja in četrta vrstica se v celoti črtati,
– v peti vrstici se v drugem stolpcu črta prva alineja
(rezervoar v Nadanjem selu)
– v peti vrstici se druga alineja drugega stolpca spremeni tako, da se glasi:
– krajevni vodovodni sistem Ribnica se sanira in uredi
prečiščevanje z UV žarki zaradi neoporečnosti);
Na koncu besedila tega poglavja se doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Na obravnavanem območju je potrebno registrirati morebitne obstoječe vodne vire in vodnjake, ki jih je potrebno
ohraniti in preprečiti možnost onesnaženja. S predvidenimi
posegi se ne smejo poslabšati karakteristike teh virov in
vodnjakov.«
7. člen
V tabeli v poglavju 4.3.1. Razvojne naloge zbiranja,
odvajanja in čiščenja odplak se v prvi vrstici prvem stolpcu
spremeni besedilo Pivka v »Trško skupnost Pivka«.
Po tej spremembi se dodajo naslednje vrstice z
besedilom:
Vaška skupnost
Petelinje
Vaška skupnost
Slovenska vas
Vaška skupnost
Kal

– izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega kolektorja skozi naselje
Petelinje
– izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega kolektorja skozi naselje
Slovenska vas
– izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega kolektorja skozi naselje
Kal

Za tabelo se doda besedilo:
»Na urbanih območjih je potrebno ustrezno urediti primarni meteorni odvodni sistem, da bo dosežena poplavna
varnost na Q100.
S predvidenimi posegi v prostor se ne smejo poslabšati
sedanje odtočne razmere meteorne vode.
V meteorni odvodni sistem in v podtalje se lahko iz
območja posegov spušča le voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe vlade o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96).
Meteorne vode s prometnih površin, parkirišč in manipulativnih površin je potrebno speljati preko lovilcev olj in
maščob.
V primeru, da bi se na obravnavanem področju skladiščile nevarne in škodljive snovi, je potrebno to posebej
obdelati v skladu z veljavnimi predpisi in predvideti način
ukrepanja v primeru ekološke nesreče – izdelati interventni
plan ukrepanja.
Do objektov meteorne odvodnje mora biti omogočen
dostop, ob strugah meteornih odvodnikov pa mora ostati
prost in prehoden pas širine min. 4 m od zgornjega roba
pretočnega profila za dostop in prehod mehanizacije pri izvajanju rednih vzdrževalnih del.«
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8. člen
V tabeli v poglavju 4.4.1. Razvojne naloge vodnogospodarskih ureditev se na koncu tabele doda besedilo:
Stara Sušica

– ureditev hudournika

9. člen
Za predzadnjim stavkom besedila poglavja 4.4.1. se
doda:
»Predvideti je potrebno ustrezne ukrepe za preprečitev
erozijskega delovanja vode na obravnavanem območju.«
10. člen
V poglavju 5. RUDARSTVO se v točki 5.1 Obstoječa
območja, objekti in naprave zamenja prvi del odstavka, ki
se glasi:
»Na območju občine Pivka ni nahajališč energetskih
mineralnih in kovinskih surovin.
S področja nekovinskih mineralnih surovin ni bilo na območju sedanje Občine Pivka nobenih obveznih republiških
izhodišč.
S področja nekovinskih mineralnih surovin je več
manjših nahajališč lokalnega značaja, ki so opuščeni ali občasno aktivni. Registrirani opuščeni ali občasno aktivni kopi
– kamnolomi so na območju hriba Osojnica in severno od
vasi Čepno.«
11. člen
Besedilu s podnaslovom 5.12 Cilji se na koncu doda
naslednje besedilo:
»Na območju Občine Pivka je večje število manjših
površinskih kopov, zato je potrebno opraviti celovit pregled
stanja z dolgoročno izdelano oceno stanja, vrednotenja
vseh nahajališč površinskih kopov ter evidentiranje novih
nahajališč.«
12. člen
Pod podnaslovom 5.3 Razvojne naloge se zamenja
drugi odstavek s naslednjim besedilom:
»Seznam posameznih nahajališč:
Območje

Simbol Predvideni posegi

1.

Lokalnost OSOJNICA M

Potencialni prostor

2.

Lokalnost ČEPNO –a

S

Naravna sukcesija

3.

Lokalnost ČEPNO – b A

Potencialni prostor
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– Snežniški regijski park,
– Kraški regijski park,
– Ljubljanica (Pivka),
– Palško jezero,
– Petelinjsko jezero,
– Vremščica – vrh s pobočji,
– Zagorje – lipa,
– Parje – lipa,
– Parska golobina,
– Brezno pri Oglenicah.
14. člen
Zamenja se celotno poglavje 6.2 Kulturna dediščina in
se nadomesti prvi odstavek z naslednjim besedilom:
Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni ali
drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupina predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti
človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in
dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njegovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Kulturna dediščina so predvsem arheološka najdišča,
naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, oblikovana narava, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki
naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine, arhivsko
gradivo, knjižnično gradivo, predmeti ali skupine predmetov
zgodovinskega umetnostno-zgodovinskega, arheološkega,
umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega
in naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinske dogajanja na Slovenskem.
15. člen
V poglavju 6.2 Kulturna dediščina se naštevanje pod
alineami
a) kot kulturni spomenik,
b) kot arheološka območja in spomeniki,
c) kot umetnostni in arhitekturni spomeniki,
d) kot etnološki spomeniki,
e) kot zgodovinski spomeniki,
f) kot tehnični spomeniki,
besedilo zamenja s tabelama Enote dediščine vpisane v
ZRD in Predlogi za vpis ZRD, ki so Priloga 1 odloka:

1. Kamnolom Osojnica je nahajališče za pridobivanje
naravnega kamna – apnenca in se ga aktivira za pridobivanje.
2. Južni kamnolom Čepno z oznako a naj se postopoma opusti in dokončno sanira. Nujno je preprečiti odlaganje
raznih odpadkov.
3. Severni kamnolom Čepno z oznako b je možno nadalje organizirano izkoriščati skladno z izdelanimi rudarskimi projekti in dovoljenji za potrebe pridobivanja tehničnega
kamna – apnenca.«

16. člen
V poglavju 6.2.1 Cilji se v prvem odstavku zamenjajo
vse alinee z naslednjim besedilom:
– vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti,
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije kulturne dediščine na glede na
njeno namembnost,
– zagotavljanje javne dostopnosti kulturne dediščine ter
omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja,
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost kulturne
dediščine;

13. člen
V poglavju 6. Naravna in kulturna dediščina se zamenja
drugi odstavek z besedilom:
Strokovna služba za področje varstva narave je pristojni
javni zavod za varstvo narave, za področje varstva kulturne
dediščine pa pristojni javni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Prvi odstavek poglavja 6.1. Naravna dediščina se zamenja z besedilom:
»Seznam območij obveznih izhodišč prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Rebublike Slovenije
na območju Občine Pivka:

17. člen
V poglavju 9.1 Obstoječa ureditvena območja naselja
v prvem odstavku popravijo naštete alinee tako, da se prečiščeno besedilo glasi:
Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev
za naselja v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 117/03),
Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka (Uradni list RS,
št. 117/03),
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem (Uradni list
RS, št. 7/04),
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Ureditveni načrt Center Pivke (Uradni list RS, št.
20/98),
Ureditveni načrt za pokopališče Pivka (Uradni objave
PN, št. 28/90 in 16/96),
Prostorski ureditveni pogoji za naselje Klenik (Uradni
list RS, št. 24/93).
18. člen
V poglavju 9.1 Obstoječa ureditvena območja naselja
v tabeli spremeni besedilo, ki opredeljuje ureditvene enote
v območju izdelane Urbanistične zasnove Pivke tako, da se
za v ureditveni enoti P1 Pivka za S4 Trnje črtajo vse naštete
enote in se zamenjajo z besedilom:
UREDITVENA OZNAKA UREDITVEN.
NAZIV
ENOTA
OBMOČJA

NAMEMBNOST

PIA

PIVKA 1

P1 – S6 – O

Pod Lovrenčinovim hribom

novo pokopališče

UN

P1 – S7 – S1

Petelinje – staro jedro

stanovanjska gradnja

PUP

P1 – R14

Športno letališče

rekreacija

PUP

P1 – S7 – S2

Petelinjski hrib

stanovanjska gradnja

PUP

P 1 – S8 –C1
P 1 – S9 – C1

Pivka- center

centralne dejavnosti

UN

P 1 – S8 – C2

Pivka – staro jedro – sv. Peter

stanovanjska gradnja

PUP

P1 – S8 – P1

proizvodnja Javor

proizvodnja

PUP

P 1 – S8 -P2

proizvodnja – Devci

proizvodnja

PUP

P 1 – S8 –P3

proizvodnja – razvoj Devci

proizvodnja

PUPdo
ZN

P1 – I 12

Sela ob Pivki

obrtno servisne dejavnosti

PUP

P 1 – I 14

obrtna cona Hrastje

proizvodnja

PUP

P 1 – S8-T1

transportni koridor

transport

PUP

P1 – S8 – S1

Pivka vas -Pod Zavrtnice

stanovanjska gradnja

PUP

P1 – S8 – S2

Kolodvorska cesta

stanovanjska gradnja

PUP

P1 – S8 – S3

Radohova vas

stanovanjska gradnja

PUP

P1 – S8 – S4

Pod Gradiščem

stanovanjska gradnja

ZN

P1 – S8 – S4 OS

Pod Gradiščem

obrtno stanov. gradnja

PUP

P1 – S8 – S5

Merišče

stanovanjska gradnja

PUP

P1 – S8 – S6

Pod Primožem

stanovanjska gradnja

ZN

P1 – S8 – S7

Pot na Kal

stanovanjska gradnja

PUP

P1 – S8 – S8

Hrastje – Pod nasipom

stanovanjska gradnja

PUP

P1 – S8 – R1

Gavge

mestno zelenje

PUP

P1 – S9 – S1

Bedink

stanovanjska gradnja

ZN

P1 – S11

Motel

centralne dejavnosti

ZN

P1 – S9 – S2

Pot k studencu

stanovanjska gradnja

ZN

P1 – S10

Pod Vilharjevim naseljem

centralne dejavnosti

ZN

P1 – S10 – S1

Pod Vilharjevim naseljem

stanovanjska gradnja

PUP

P1 – C15 – V1

Vojašnica Hrastje

posebna vrsta rabe

PZ

P1 – C15 – CO

Hrastje nad cesto

centralno obrtne dejavnosti

PUP

P1 – I 13

Pred Petelinjami

centralne dejavnosti

ZN

Na koncu tabele se doda besedilo:
Spremembe namenske rabe ob ostalih naseljih, kot so označene v kartografski dokumentaciji, se urejajo s prostorsko
ureditvenimi pogoji.
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19. člen
V poglavju 9.3 Razvojne naloge s podnaslovom Organizacija omrežja naselij in razvojna dejavnost v omrežju naselij
za zagotavljanje boljše kvalitete bivanja se za petim odstavkom (karto-gramom št. 1) doda naslednje besedilo s tabelo:
Naselja so deljena po svoji funkciji in položaju na posamezne tipe naselij:
naselje

tip naselja

oznaka naselja

BUJE

B

prevladujoče ruralno naselje

P2 / S7

BUJE

B

proizvodni del naselja

P2 / S7 -I

ČEPNO

A

ruralno naselje

P2 / S1

DOLNJA KOŠANA

C

urbano ruralno naselje

P2 / S4

DRSKOVČE

BC

ruralno urbano naselje

P3 / S3

GORNJA KOŠANA

AB

prevladujoče ruralno naselje

P2 / S3

GRADEC

B

ruralno naselje

P1 / S2

JURIŠČE

B

prevladujoče ruralno naselje

P4 / S2

KAL

BC

ruralno urbano naselje

P2 / S6

KLENIK

AB

prevladujoče ruralno naselje

P1 / S3

MALA PRISTAVA

AB

prevladujoče ruralno naselje

P5 / S3

NADANJE SELO

B

prevladujoče ruralno naselje

P5 / S4

NARIN

B

prevladujoče ruralno naselje

P5/ S5

NEVERKE

C

urbano ruralno naselje

P2 / S5

NEVERKE

C

proizvodni del

P2 / SP-P

NEVERKE

C

proizvodni del

P2 / K2 – I/1

NEVERKE

C

proizvodni del

P2/ K2 – I/2

NOVA SUŠICA

AB

prevladujoče ruralno naselje

P2 / S9

PALČJE

BC

ruralno urbano naselje

P4 / S1

PARJE

BC

ruralno urbano naselje

P3 / S2

PIVKA

D

prevladujoče urbano naselje
pomembnejše lokalno središče

delitev v UZ

RIBNICA

BC

ruralno urbano naselje

P5 / S6

SLOVENSKA VAS

A

ruralno naselje

P1 / S1

SELCE

C

urbano ruralno naselje

P1 / S1

SELCE – Plana

B

prevladujoče ruralno naselje

P1 / R1

STARA SUŠICA

A

ruralno naselje

P2 / S8

SUHORJE

AB

prevladujoče ruralno naselje

P6 / S1

ŠMIHEL

AB

prevladujoče ruralno naselje

P5 / S2

TABOR nad Knežakom

A

ruralno naselje

P5 / S1

TRNJE

BC

ruralno urbano naselje

P1 / S9

VELIKA PRISTAVA

B

prevladujoče ruralno naselje

P5 / S1

VOLČE

A

ruralno naselje

P2 / S1

ZAGORJE

C

urbano ruralno naselje

P3 / S4
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20. člen
V poglavju 10.1.1 Obstoječe omrežje cest se doda za
prvim stavkom besedilo:
– v dolžini 14,605 km.
V drugem odstavku pa se vse alinee zamenjajo z besedilom:
– R2 404 Pivka – Ilirska Bistrica
v dolžini 6.642 km,
– R2 405 Matavun – Pivka
v dolžini 7.238 km,
– R3 622 Goriče – Kal
v dolžini 8.767 km;
21. člen
Tabela v poglavju 10.1.1. Obstoječe omrežje cest se
novelira:

1
2
3
4
5

Šifra
lokalne
ceste
32 1280
81 5410
31 5120
31 5120
31 5030

6
7
8
9
10
11
12
13

81 5960
31 5080
13 5090
31 5070
81 6540
31 5050
81 6621
31 5060

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

81 6710
81 6610
31 5010
81 6570
81 5320
81 5310
81 5700
81 5710
56 2210
-

Odsek
Prestranek – Selce
Odcep v Gradec
Petelinje – Slovenska vas
Pivka – Trnje
Pivka – Klenik – Radohova
vas
Klenik – Palčje
Parje – Jurišče
Zgorje – Bač
Zagorje – Tabor
Odcep v Kal
G1-6 – Narin
Nova Sušica – G1-6
Nadanje selo – Velika Pristava
Odcep v Malo Pristavo
Odcep v Staro Sušica
Neverke – Nova Sušica
Odcep Neverke
Odcep v Čepno
Odcep v Volče
Buje – Suhorje
Goriče – Suhorje
Goriče – Kozjane
Odcep v Drskovče

km
0,56
0,90
2,08
4,48

7,65
3,05
1,09
2.43
2.09
4,16
1,19
0,75
2,82
1,14
1,72
3,84
9,00
0,18

22. člen
V poglavju 10.2. Železniški promet se v podpoglavju
10.2.3. na koncu doda besedilo:
»Vsa bodoča križanja ceste z železniško progo bodo
izvedena izvennivojsko, oziroma v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00).«
23. člen
V poglavju 10.3. Letališča se tekst dopolni:
»Upoštevati je potrebno omejitve, ki jih predstavljajo
ovire za zračni promet po 110. členu Zlet (Uradni list RS,
št. 18/01).
Območje Občine Pivka sodi v območje v katerem se za
ovire za zračni promet štejejo:
– med ovire v coni letališča štejejo objekti, instalacije
naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi poglobitve terena za ceste, kanale in podobno,
– zunaj cone letališča, štejejo za ovire:
– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne
točke letališča – objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot
100 metrov ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu,
ki je več kot 100 metrov višji od referenčne točke letališča,

– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven
kroga iz prejšnje točke, ki so višji od 30 metrov in ki stojijo
na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz
okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot
100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti,
ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot
75 metrov,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in
naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za
najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov
posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov
in podobno.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa,
je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva
za promet, Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo
k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je
potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.«
24. člen
V poglavju 11.1 Obstoječi objekti in naprave se v prvem
odstavku zamenja beseda v Postojni z besedo v Pivki.
V tretjem odstavku istega besedila pa se nadomesti
Ministrstvo za promet in zveze z Ministrstvom za informatiko.
V tretjem odstavku se zamenja naziv upravljavca omrežja, ki se pravilno glasi Telekom Slovenije d.d., PE Koper.
25. člen
V poglavju 11.2 Cilji se v celotnem besedilu namesto
PTT (prometa, naprav, storitve) zamenja z besedilom: telefonski.
26. člen
V poglavju 11.3 Razvojne naloge se drugi odstavek zamenja in se novo besedilo glasi:
V območje telefonske centrale Pivka in ostalih naseljih
se definira nadaljni razvojni program telefonskega omrežja z
idejnimi rešitvami. Konkretne naloge so:
– optični kabel Pivka – Košana,
– rekonstrukcija telefonske centrale v Košani;
Ob komunalnih ureditvah naselij se sprotno pristopi
k izvajanju telefonskega omrežja. Idejna projekte omrežja
preskrbi Občina Pivka.
27. člen
V zadnji alinei četrtega odstavka v naslovu 12.1 Obstoječi objekti in naprave se za besedilom:
Na območju Občine Pivka so naslednji visokonapetostni
elektroenergetski objekti:
– DV 1X110 kV Divača – Pivka
(D-1007)
– DV 1X110 kV Pivka – Ilirska Bistrica (1008)
– DV 2X110 kv Pivka – Postojna
(1095)
– RTP 110/20 kV Pivka.
Doda se naslednja dopolnitev:
»Na območju občine je locirana RTP 110/20 kV Pivka,
v katere se vključujejo obstoječi DV 110 kV Pivka – Divača
in DV 110 kV Pivka – Ilirska Bistrica.
Vsi obstoječi objekti elektroenergetskega prenosa imajo
predpisane koridorje, in sicer:
– za napetostni nivo 110 kV = 30 m (15 m levo in 15 m
desno od osi DV),«
28. člen
Na koncu besedila v podnaslovu 12.3 Razvojne naloge
se doda:
»Na območju občine Pivka so planirani objekti za prenos električne energije – daljnovodi:
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cija;

– DV 1 X 110 kV Divača – Pivka – rekonstrukcija,
– DV 1 X 110 kV Pivka – Ilirska Bistrica – rekonstruk-

Rekonstrukcija za prenosne elektroenergetske objekte
je potrebna zaradi prenosa na dvosistemski daljnovod.«
29. člen
Doda se nov podnaslov v sklopu energetike, ki se
glasi:
»12.4 Usmeritev in pogoji izvajanja:
– pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati prenosne
elektroenergetske objekte in koridorje, ki potekajo na območju Občine Pivka in so vključeni v prostorski plan RS,
– ob vsaki graditvi objektov v koridorjih obstoječih in
predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti soglasje GJS
Prenos električne energije,
– za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave
objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje
ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov predložiti
dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot to določa
veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96),
– pri izvedbi gradenj je potrebno upoštevati pravilnik o
tehničnih normativih za graditev nadzemnih eletroenergetskih vodov z nazivno napetostjo so 1 kV do 400 kV (Uradni
list RS, št. 65/88);«
30. člen
Pred poglavjem 13. Program dodatnih raziskav, analiz
in študij se vrine novo poglavje z zaporedno številko 13., ki
se glasi:
»13. Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
13.1 Področje obrambe
Za področje obrambe so perspektivna naslednja območja:
– Polhova jama, območje izključne in nadzorovane
rabe,
– vadišče Gorica, območje izključne rabe,
– vadišče Kerin, območje izključne rabe,
– vojašnica Pivka – nova, območje izključne rabe,
– objekt zvez Dedna gora, območje izključne rabe,
– Veliki Kožljek, območje izključne rabe.
13.2 Področje zaščite
Na območju Občine Pivka je evidentirana ena lokaliteta
območja ogroženosti zemeljskih plazov, ki se nahaja v zahodnem delu občine v okolici Slatne (Vremščica).
Pivška kotlina ima evidentirana območja ogroženosti
zaradi poplav. To se širši pasovi struge reke Pivke, nekatera
nižinska območja ter območja presihajočih jezer.«
31. člen
V 4. členu poglavja 15.1. Tematske karte se:
– novelira Karta 1, Zasnova kmetijstva, gozdarstva in
poselitve,
– se doda Karta 1a – Zasnova rudarstva,
– se novelira naslov Karte 4 v »Zasnova varstva narave«,
– se doda Karta 4a – Zasnova kulturne dediščine,
– se novelira Karta 5, Zasnova rekreacije v naravnem
okolju,
– se novelira Karta 6, Zasnova sanacij,
– se doda Karta 8a – Zasnova prometnega omrežja,
– se nadomesti Karta 9 – Zasnova energetskega
omrežja,
– se doda Karta 10 – Zasnova obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
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V odstavku II se Kartografska dokumentacija (PKN 1:
5000) nadomesti vključno z legendo v naslednjih kartah:
– PIV 23, PIV 32, PIV 33, PIV 34, PIV 41, PIV 42, PIV
44, SEŽ 49.
32. člen
(prehodne in končne določbe)
Prostorski akt je na vpogled na sedežu Občine Pivka.
Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije,
št. 350-00/2001-219 z dne 15. 6. 2004, sprejet na osnovi
strokovnega mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Urad za prostorski razvoj, št. 352-11-115/00, o usklajenosti
predloga odloka o spremembah in dopolnitvah planskih aktov
občine Pivka.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republika Slovenije.
Št. 03201-15/04
Pivka, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

3387.

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Pivka

Na podlagi 143. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), Navodila o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
4/99) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št.
58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 15.
seji dne 28. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Pivka
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Pivka, za oprostitev
plačila in znižanja komunalnega prispevka.
II. ZAVEZANCI
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje;
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni
objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če s
tem vpliva na zmogljivost obstoječe komunalne opreme ter je
za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
– izvesti priključek na kanalizacijsko ali vodovodno
omrežje k že obstoječemu objektu.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je lastnik
že zgrajenega objekta na opremljenem ali delno opremljenem
stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja
tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo zgradi.
Priključki na obstoječo javno infrastrukturo morajo biti
razvidni iz projektne dokumentacije.
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III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti ali z akti opremljanja stavbnih
zemljišč ni drugače določeno, velja za komunalno opremljeno
stavbno zemljišče, za katerega so v dejanski razdalji do 100
m od objekta zagotovljeni naslednji priključki na javno infrastrukturo: javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko
omrežje, javno elektroenergetsko omrežje, dovoz na javno
cesto. Če so priključki zagotovljeni na razdalji od 100–200 m
do objekta se upošteva opremljenost v degresivni lestvici od
100% – 0%:
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi
predhodno izdelanega programa opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč
se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
a) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih
kompleksih in kompleksih v izvajanju po dejanskih stroških
na podlagi že sprejetega investicijskega oziroma izvedbenega programa urejanja stavbnih zemljišč;
b) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se
komunalna oprema prenavlja ali na novo uredi, po programu
opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz
drugega odstavka 2. člena);
c) na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zemljišč kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni
meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.
Za izračun komunalnega prispevka se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča.
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– kanalizacijsko omrežje – fekalno in meteorno 32%
– kanalizacijsko omrežje – meteorno
18%
– vodovodno omrežje
20%
– električno omrežje
5%
– telefonsko omrežje
3%
– omrežje CATV
2%
– cestno omrežje – asfalt+pločniki
20%
– cestno omrežje – asfalt brez pločnikov
15%
– cestno omrežje – makadam
10%
– omrežje javne razsvetljave
4%
– hidrantno omrežje
4%
– urejene rekreacijske površine
10%
(v oddaljenosti do 1000 m zračne linije)
– urejeno igrišče
5%
Glede namembnosti objekta se pri izračunu površin objekta uporabljajo naslednji korekcijski faktorji:
proizvodna dejavnost, industrija

faktor 0,9

obrtna dejavnost
(skupaj, na območju istega naselja, manj
kot 500 m2 pokritih površin)

faktor 0,7

obrtno – industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno
infrastrukturo (bencinske črpalke s
spremljajočimi dejavnostmi, ipd.)

faktor 2,5

trgovska dejavnost,
(prostori za trgovino v velikosti nad 80 m2,
pod 80 m2 se upošteva kot poslovna dejavnost)
samostojna avtopralnica z reciklažo vode
(izven kompleksa bencinske črpalke)
faktor 1,5
poslovna dejavnost, gostinska dejavnost

faktor 1

5. člen
Povprečni stroški komunalne opremljenosti na dan
sprejema tega odloka znašajo 6.500 SIT na m2 gradbene
parcele.
Povprečni stroški komunalne opremljenosti iz prvega
odstavka se mesečno valorizirajo s povprečnim indeksom
za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za
gradbeništvo in IGM.

stanovanjska gradnja

faktor 0,4

turistično-počitniški objekti
(za turistično-počitniški objekt se šteje v
kolikor je v skupnih počitniških objektih
na isti lokaciji, v istem naselju, v okviru
istega ponudnika oziroma investitorja,
manj kot 40% površin namenjenih gostinski
dejavnosti)

faktor 0,4

6. člen
Komunalni prispevek se za posameznega zavezanca
izračuna z upoštevanjem:
– površine gradbene parcele,
– možnosti priključitve na posamezne vode javne infrastrukture,
– namembnost objekta,
– opredelitve skupin naselij.
Če je velikost gradbene parcele manjša od zmnožka
bruto etažne površine (v nadaljevanju: bep) s faktorjem 1,5
za stanovanjske objekte oziroma s faktorjem 1,8 za poslovne
in proizvodne objekte se površino gradbene parcele obračuna kot zmnožek bep s faktorjem 1,5 za stanovanjske objekte
oziroma s faktorjem 1,8 za poslovne in proizvodne objekte.
Če se zgradi nov objekt in je gradbena parcela manjša
od 400 m2 se upošteva za izračun komunalnega prispevka
velikost gradbene parcele 400 m2.
V primeru izvajanja gradnje na obstoječem objektu
(dozidava, nadzidava, nadomestna gradnja in sprememba
namembnosti), se izračun komunalnega prispevka opravi
na podlagi razlike med obračunom obstoječega stanja in
obračunom novega stanja.
V povprečnih stroških komunalne opremljenosti na
kvadratni meter stavbnega zemljišča (6.500 SIT/m2 je 100%
opremljenost) so posamezni vodi javne infrastrukture zajeti
z naslednjimi odstotki:

kmetijska dejavnost – kmečki turizem
in druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji

faktor 0,2

ureditve površin brez graditve objektov kot
so: odprte deponije, rekreacijske površine,
turistični kamp

faktor 0,3

objekti državnega javnega značaja (cestišča,
zajezitve, daljnovodi, železniška postaja ipd.) faktor 1
V primeru različne namembnosti objekta se pri izračunu
upošteva medsebojno razmerje koristnih površin posamezne
namembnosti preneseno na površino gradbene parcele.
Za že obstoječe objekte se pri izdaji dovoljenja za
nov priključek na obstoječe kanalizacijsko ali vodovodno
omrežje obračuna komunalni prispevek za priklapljajočo se
infrastrukturo.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
7. člen
Glede na tržno vrednost komunalno opremljenega zemljišča in zaradi zadrževanja poselitve na oddaljenih območjih,
se določi znižanje komunalnega prispevka po skupinah naselij z naslednjimi faktorji:
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Št.

faktor
1. skupina – območje Pivke in Petelinj

1

2. skupina – Kal, Dolnja Košana, Neverke, Selce,
Slovenska vas, Zagorje

0,70

3. skupina – Gradec, Trnje, Klenik, Parje,
Drskovče

0,65

4. skupina – Nadanje selo, Mala Pristava, Velika
Pristava, Stara Sušica, Nova Sušica, Narin,
Šmihel, Ribnica, Gornja Košana, Palčje

0,60

5.skupina – Buje, Čepno, Suhorje, Volče,
Jurišče, Šilentabor

0,50

Komunalni prispevek se oprosti v primeru izdaje dovoljenja za nov vodovodni priključek zavezancem, ki priključek
potrebujejo izključno za opravljanje kmetijske dejavnosti, kar
morajo zavezanci dokazati z izjavo pristojne kmetijsko svetovalne službe. Komunalni prispevek se oprosti pri izvedbah
začasnih priključitev na komunalno omrežje, kar velja le za
gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere.
8. člen
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka s predložitvijo ustreznih dokazil o investiranju v lokalno infrastrukturo
ali z dokazilom, da so kako drugače prispevali za izgradnjo
infrastrukture, lahko uveljavljajo znižanje plačila komunalnega prispevka, kar se ugotavlja za vsak primer posebej.
V primeru, da občina proda zemljišče ter je cena komunalne opremljenosti vključena v ceni zemljišča, se komunalni
prispevek ne obračuna za tisto komunalno opremo, ki je definirana v pogodbi o odkupu zemljišča.
9. člen
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, predvsem:
– varovanih stanovanj za starejše občane in invalide,
ter neprofitnih stanovanj, kjer je investitor občina oziroma
stanovanjski sklad občine,
– gasilskih domov,
– kulturnih in športnih objektov,
– otroških vrtcev in šol,
– drugih objektov posebnega javnega interesa, kadar o
tem odloči s sklepom občinski svet;
se prispevek odmeri in se zavezanca v skladu z investicijskim programom v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
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V primeru pridobitve dovoljenja iz zadnjega odstavka
6. člena, zavezanec plača komunalni prispevek pred izvedbo
priključitve na omrežje.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.
12. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna ter so namenjena za pripravo in opremljanje
stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep
o oprostitvi plačevanja sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, št. 03201-19/01 z dne 15. junij
2001, sklep o plačilu dela stroškov opremljanja zemljišč z
lokalno komunalno infrastrukturo (Uradni list RS, št. 33/04),
sklep o določitvi višine zneska priključne takse za kanalizacijski priključek (Uradni list RS, št. 48/02) ter sklep o določitvi višine zneska priključne takse za vodovodni priključek (Uradni
list RS, št. 90/02). Vloge za obračun komunalnega prispevka
oddane pred dnem veljavnosti tega odloka se obravnavajo
po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.
14 člen
Za obstoječe stanje po 4. odstavku 6. člena tega odloka
se šteje zmnožek bep obstoječega objekta s faktorjem 1,5 za
stanovanjske objekte oziroma s faktorjem 1,8 za poslovne in
proizvodne objekte, ne glede na to ali je gradbena parcela
določena ali ne. Na isti način se obračuna novo stanje, v
kolikor nova bep ni povečana za več kot 40% od obstoječe.
Ta določila veljajo za zgrajene objekte oziroma za objekte s
pridobljenim gradbenim dovoljenjem pred uveljavitvijo tega
odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 03201-15/04
Pivka, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

VI. POSTOPEK ODMERE
10. člen
Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja.
Za zavezance v primeru 4. člena, alinee b) postopek za
odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po
uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku. Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno
komunalno infrastrukturo. Pogodba vsebuje zlasti rok za
priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo in
tehnične pogoje priključevanja.
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja, razen v primeru drugega odstavka 2. člena, kjer rok in način plačila določi občinski svet.
Kolikor komunalni prispevek ni plačan v roku 30 dni, se na
ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
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3388.

Odlok o razglasitvi razvalin cerkve Sv. Trojice
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 15. redni seji, dne 28. 6. 2004,
sprejel

ODLOK
o razglasitvi razvalin cerkve Sv. Trojice za
kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za umetnostno-zgodovinski in arhitekturni spomenik lokalnega pomena se razglasijo razvaline cerkeve sv. Trojice, s
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pripadajočo mežnarijo in neposredno okolico z vrhom, Lonica
1106 m (v nadaljevanju spomenik).
Spomenik se nahaja na parcelnih številkah 833 in
2720/1 k.o. Trnje.
2. člen
Razvaline cerkve sv. Trojice se proglasi za spomenik na
podlagi strokovnih osnov, ki jih je pripravil pristojni Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica (z dne
4. 5. 2004, EŠD 16361).
3. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici.
4. člen
Spomenik varujemo kot ruševino s tem, da se ustrezno
utrdi obodno zidovje in prezentira vse kamnoseške detajle,
ki so na mestu še ohranjeni.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo
vplivno območje je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Uprava Občine Pivka mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu
spomenika v skladu z zakonom.
7. člen
Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško
knjigo.
Občinski upravni organ, predlaga vpis kulturnega spomenika v zemljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju
odloka.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201-15/2004
Pivka, dne 28. junija 2004.
Župan
Očine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

SEŽANA
3389.

Odlok o urbanistični zasnovi mesta Sežana

Na podlagi 58., 61., 172. in 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) ter
16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99, 03/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji
dne 21. 6. 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o urbanistični zasnovi mesta Sežana
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme urbanistična zasnova mesta Sežana, ki jo je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora,
Ljubljana, številka projekta 051.
2. člen
S sprejetjem Urbanistične zasnove mesta Sežana se
spremenijo in dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega
plana občine Sežana za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni
list RS, št. 14/88) ter spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v let
1996 (Uradne objave, št. 37/89, št. 5/92, Uradni list RS, št.
54/95, št. 63/97), ki se nanašajo na urbanistično zasnovo
mesta Sežana. S tem sprejetjem se nadomestijo tudi dosedanja Urbanistična zasnova mesta Sežana (Uradne objave,
št. 10/93) in Spremembe urbanistične zasnove mesta Sežana (Uradni list RS, št. 73/98).
3. člen
Urbanistična zasnova je sestavina dolgoročnega prostorskega plana občine za območje mesta Sežana in določa
usmeritve za dolgoročni prostorski razvoj mesta Sežana.
Urbanistična zasnova določa planske usmeritve za razvoj
dejavnosti v prostoru, za njihovo prostorsko organizacijo ter
podrobnejšo zasnovo namenske rabe prostora.
4. člen
Razlogi za novo urbanistično zasnovo so nove razvojne usmeritve po spremenjenih družbenih in ekonomskih
razmerah ter priključevanje Evropski uniji. V skladu z novimi
usmeritvami se določijo območja urejanja in s tem povezana
namenska raba površin v mestu Sežana ter načini urejanja
posameznih območij urejanja s prostorskimi izvedbenimi
akti.
5. člen
Urbanistična zasnova mesta Sežana vsebuje:
– besedilo odloka o urbanistični zasnovi,
– grafične prikaze v merilu 1:50.000, 1:10.000 in v merilu 1:5.000, ki so sestavni del odloka,
– obrazložitev usmeritev iz urbanistične zasnove,
– mnenja ministrstev, soglasjedajalcev in sklep vlade.
Urbanistična zasnova je izdelana tudi v digitalni obliki in
je prav tako sestavina odloka.
6. člen
Urbanistična zasnova določa usmeritve po naslednjih
sestavinah:
1. Splošne določbe
2. Območje urbanistične zasnove
3. Usmeritve za razvoj dejavnosti
4. Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja
5. Zasnova namenske rabe prostora
– Funkcijska območja naselij
– Namembnosti območij in površin
– Območja za poselitev
– Površine, ki niso namenjene poselitvi
– Območja urejanja
6. Zasnova dolgoročnega razvoja
– Podrobnejše usmeritve za razvoj dejavnosti
– Usmeritve za proizvodne dejavnosti
– Usmeritve za območja mešane rabe
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– Usmeritve za centralne dejavnosti, oskrbo in storitve
– Usmeritve za poslovne dejavnosti
– Usmeritve za stanovanja
– Usmeritve za kvartarne dejavnosti
– Usmeritve za šport in rekreacijo
– Usmeritve za eksploatacijo mineralnih surovin
– Varstvo okolja
– Varovanje in razvoj naravnih in ustvarjenih vrednot
okolja
– Usmeritve za razvoj infrastrukturnih omrežij
7. Opredelitve za uresničevanje urbanistične zasnove
– Geoinformacijska podpora za odločanje
– Območja predvidenih prostorskih izvedbenih načrtov
– Območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov
– Območja, ki se bodo urejala s prostorskimi ureditvenimi pogoji
– Organizacijske naloge
8. Prehodne in končne določbe.
2. OBMOČJE URBANISTIČNE ZASNOVE
7. člen
Urbanistična zasnova obravnava naselje Sežana z neposredno okolico. Meja urbanistične zasnove je določena
grafično. Območje urbanistične zasnove obsega 860 ha.
3. USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI
8. člen
Prednostne usmeritve za razvoj dejavnosti so:
1. prestrukturiranje dosedanjih površin za proizvodnjo
in transport (pretežno suhozemni terminal) novim potrebam
in razmeram po priključitvi Evropski uniji,
2. spodbujanje razvoja sodobnih, strukturno razvitih
industrij, novih storitvenih in proizvodnih dejavnosti, za mala
in srednje velika podjetja (tehnološki park, regionalno obrtno
območje),
3. spodbujanje razvoja transportnih (transportno logistično središče) in proizvodnih dejavnosti na že opremljenih
stavbnih zemljiščih,
4. spodbujanje razvoja upravnih funkcij širšega (regionalnega pomena),
5. spodbujanje razvoja oskrbnih in storitvenih dejavnosti
na lokalni ravni (lokalna oskrbna središča),
6. spodbujanje turizma, ki ima možnosti razvoja s prezentacijo Krasa.
4. SKUPNI INTERESI IN CILJI DOLGOROČNEGA
RAZVOJA
9. člen
Skupni interesi in cilji nadaljnjega prostorskega razvoja
mesta Sežana so:
1. prestrukturiranje dosedanjih površin za proizvodnjo
in transport (pretežno suhozemni terminal) novim potrebam
in razmeram po priključitvi Evropski uniji,
– nova namenska raba površin za bodoči razvoj po
priključitvi Evropski uniji, predvsem poslovne dejavnosti ob
Partizanski cesti,
– varovanje koridorjev za nove cestne povezave za
prečne povezave preko dosedanjega zaprtega območja
“kamionske ceste”,
– povezava razvojnih območij preko državne meje,
– prekomejna povezava prometnic in druge infrastrukture,
2. spodbujanje razvoja sodobnih, strukturno razvitih
industrij, novih storitvenih in proizvodnih dejavnosti, za mala
in srednje velika podjetja (tehnološki park, regionalno obrtno
območje),
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– nova namenska raba površin za bodoči dolgoročni
razvoj, sočasno planiranje površin za zaposlitev in za bivanje,
– prometne povezave preko železnice in med novimi
poselitvenimi območji,
3. spodbujanje razvoja transportnih (transportno logistično središče) in proizvodnih dejavnosti na že opremljenih
stavbnih zemljiščih,
4. spodbujanje razvoja upravnih funkcij širšega (regionalnega pomena),
5. spodbujanje razvoja oskrbnih in storitvenih dejavnosti
na lokalni ravni (lokalna oskrbna središča),
6. izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev:
– prečne povezave v mestu ter izboljšanje medsebojne
prometne povezanosti mestnih območij,
– okrepitev lokalnih oskrbnih centrov,
– prenova in izboljšanje bivalnega okolja v območjih z
visoko gostoto,
– vzpostavitev sistema peš povezav med poselitvenimi
območji, povezav z območji za rekreacijo in z zelenim zaledjem mesta, ter vzpostavitev peš povezav preko železnice,
– izboljšanje pogojev za rekreacijo, vzpostavitev kolesarskih mestnih stez in njihovih povezav z okolico,
– omejitev negativnih vplivov industrije in prometa na
stanovanjska območja,
– izboljšanje prometnih razmer v območjih s težjo
dostopnostjo (vaška in mestna jedra), umirjanje prometa v
mestnih območjih,
– prenova mestne podobe,
7. spodbujanje turizma, ki ima možnosti razvoja s prezentacijo Krasa.
5. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
10. člen
FUNKCIJSKA OBMOČJA NASELIJ
(1) Sežana se bo še naprej razvijala kot občinsko
središče z nekaterimi upravnimi funkcijami regionalnega
pomena.
(2) Prvotna naselbinska – vaška jedra Gradišče in Vidmaršče se bosta nadalje razvijala z ohranjanjem nekdanje
vloge tradicionalnega poselitvenega jedra.
11. člen
NAMEMBNOSTI OBMOČIJ IN POVRŠIN
(1) Namembnosti območij in površin so določene z namensko rabo prostora, ki se nanaša na ureditvena območja
ter na površine. Ureditvena območja so namenjena poselitvi.
S površinami so določene tista območja oziroma površine, ki
niso namenjene poselitvi; to so večinoma površine primarne
rabe.
(2) Usmeritve za razvoj dejavnosti so določene za:
– območja za poselitev,
– površine, ki niso namenjene poselitvi in
– podrobneje za posamezna območja urejanja.
(3) Razmejitve območij urejanja in površin so določene
glede na planirano pretežno namembnost območij, površin
in objektov.

(Sv),
(Sb),

12. člen
OBMOČJA ZA POSELITEV
(1) Območja, ki so namenjena za poselitev so:
– območja za stanovanja (S),
– območja vasi – območja za stanovanja in kmetije
– območja za stanovanja z višjo gostoto naselitve
– območja za centralne dejavnosti (C),
– območja za gostinstvo (H),
– območja za inštitute, bolnice, šolstvo in muzeje (I),
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– območja mešane rabe (M),
– območja za proizvodnjo (P),
– območja za oskrbne sisteme (O),
– območja za rekreacijo (R),
– območja za transportne dejavnosti (T),
– območja avtoceste (Tac),
– območja prometnih površin (Tc),
– območja železnice (Tz),
– območja industrijskih tirov (Tit),
– območja gozdnih in kmetijskih prometnic (Tg),
– območja za mestno parkovno zelenje (Z),
– območja zelenih površin ob avtocesti (Zac),
– območje pokopališča (Zp),
(2) V območja za stanovanja (S) se bodo usmerjala stanovanja in spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih
območij, kot so: trgovina, storitvene dejavnosti in gostinstvo,
ki ne motijo okolice ter kvartarne dejavnosti.
(3) V območja vasi – območja za stanovanja in kmetije
(Sv) se bodo usmerjala stanovanja, ohranjale se bodo obstoječe kmetije, dopuščale se bodo tudi spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanj in kmetij, kot so trgovina lokalne
oskrbe, gostinstvo in turizem, storitvene dejavnosti, kvartarne dejavnosti, ki ne motijo okolice, dopolnilne dejavnosti ne
smejo negativno vplivati na bivanje, poslabševati prometnih
razmer in dostopnosti območij.
(4) V območja za stanovanja z višjo gostoto naselitve
(Sb) se bodo usmerjala stanovanja in spremljajoče dejavnosti
za potrebe stanovanjskih območij, kot so: trgovina in storitvene dejavnosti, ki ne motijo okolice ter kvartarne dejavnosti,
dopolnilne dejavnosti ne smejo negativno vplivati na bivanje,
poslabševati prometnih razmer in dostopnosti območij.
(5) V območja za centralne dejavnosti (C) se bodo
usmerjale terciarne in kvartarne dejavnosti ter stanovanja.
(6) V območja za gostinstvo (H) se bodo usmerjale
dejavnosti gostinstva, oskrbe in storitev.
(7) V območja za inštitute, bolnice, šolstvo in muzeje (I)
se bodo usmerjali inštituti, znanstveno raziskovalne organizacije, zdravstvo in socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje,
muzejske dejavnosti ter druge sorodne terciarne in kvartarne
dejavnosti, stanovanja v minimalnem obsegu, gostinstvo in
trgovina le za potrebe dejavnosti v območju urejanja.
(8) V območja mešane rabe (M) se bodo usmerjale
manjše proizvodne dejavnosti (manjši obseg, manjši vplivi),
oskrbne in storitvene dejavnosti, prav tako poslovni prostori
drugih dejavnosti
(9) V območja za proizvodnjo (P) se bo usmerjala proizvodnja, poslovne dejavnosti, trgovina za občasno oskrbo,
storitvene dejavnosti, gostinstvo kot spremljajoča dejavnost
osnovni rabi. Šport in rekreacija se dopušča kot sprememba
namembnosti v območjih za proizvodnjo, ki se jim lahko postopno spreminja namembnost.
(10) V območja za oskrbne sisteme (O) se bodo usmerjale dejavnosti za komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter sistemi zvez.
(11) V območja za transportne dejavnosti (T) se bodo
usmerjale prometne dejavnosti, storitve povezane s prometom, poslovne dejavnosti ter trgovina in gostinstvo za potrebe
območja urejanja.
(12) Območja avtoceste (Tac), območja prometnih
površin (Tc), območja železnice (Tz), območja industrijskih
tirov (Tit), območja gozdnih in kmetijskih prometnic (Tg) so
namenjena urejanju prometne infrastrukture.
(13) V območja za rekreacijo (R) se bodo usmerjale
športne in rekreacijske dejavnosti ter dejavnosti prostega
časa, gostinstvo in trgovina pa za potrebe dejavnosti v območju urejanja.
(14) Območja mestno parkovno zelenje (Z) so namenjena oddihu, pasivni rekreaciji in dejavnostim prostega časa.
(15) Območja pokopališča (Zp) so namenjena za pokopavanje. Ob pokopališčih se bodo dopuščale spremljajoče in
dopolnilne oskrbne in storitvene dejavnosti k pokopališču.
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13. člen
POVRŠINE, KI NISO NAMENJENE POSELITVI
(1) Površine, ki niso namenjena za poselitev, so:
– površine, trajno namenjene kmetijski proizvodnji
– prvo območje kmetijskih zemljišč (1),
– kmetijske površine – drugo območje kmetijskih zemljišč (2),
– gozdne površine (G),
– gozd posebnega namena (Gn),
– površine eksploatacije s sanacijo zemljišča v gozdne
površine (Es).
(2) Na površinah, ki niso namenjena poselitvi, so kot
prekrivajoča raba določena še območja za rekreacijo. Območja prekrivajoče rabe so razvidna iz grafičnega prikaza
namenske rabe površin.
14. člen
OBMOČJA UREJANJA
(1) V območju mesta Sežana se bodo dejavnosti
usmerjale skladno z določeno namensko rabo površin. Območja urejanja z oznakami so navedena v tabeli 1. Namenska raba površin in območja urejanja so grafično določena
na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:5000.
Tabela 1: Območja urejanja v mestu Sežana
ID
zap. št.

NR_oznaka
namenska
raba

OU_oznaka
oznaka
območja
urejanja

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09
C-10
C-11

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Cplan
Cplan
Es
H
H
H
H
H
H
Hplan
Hplan
Hplan
Hplan

C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
C-22
C-23
C-24
C-25
Cplan-51
Cplan-52
Es-01
H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
H-51
H-52
H-53
H-54

OU_ime
naziv območja
urejanja

zdravstveni dom

Kulturni dom
Srečko Kosovel

avtobusna postaja

Smodnišnica
Smodnišnica
Lenivec

mejni prehod
smodnišnica
smodnišnica
smodnišnica
smodnišnica

Način
urejanja
s PIA

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
ZN
ZN
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ID
zap. št.

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
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NR_oznaka
namenska
raba

OU_oznaka
oznaka
območja
urejanja

OU_ime
naziv območja
urejanja

Način
urejanja
s PIA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
Iplan
Iplan
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
O
O
O

I-01
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07
I-08
I-09
I-10
I-51
I-52
M-01
M-02
M-03
M-04
M-05
M-06
M-07
M-08
M-09
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22
M-23
M-24
M-25
M-26
M-27
M-28
M-29
M-30
M-31
M-32
M-33
M-34
M-35
M-36
M-37
M-38
M-51
M-52
M-53
M-54
M-55
M-56
M-57
M-58
M-59
M-60
M-61
M-62
M-63
O-01
O-02
O-03

sv. Martin
bolnica
VVZ
dom za stare

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
PUP
ZN
PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
PUP
PUP
PUP

knjižnica
kulturni dom
šola
Šola Bršljanovec
smodnišnica

Dolenje
Mehanizacija

Kolovreči dol
železmiška postaja
Kolovreči dol

mejni prehod

Polane
Polane
Polane
Polane
Polane
Ograde
RTP Sežana

ID
zap. št.

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
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NR_oznaka
namenska
raba

OU_oznaka
oznaka
območja
urejanja

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Pplan
Pplan
Pplan
Pplan
Pplan
Pplan
Pplan
Pplan-II.
Pplan-II.
Pplan-II.
Pplan-II.
R
R
R
R
R
Rplan
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb

O-04
O-05
O-06
O-07
O-08
O-09
O-10
O-11
O-12
O-13
O-14
O-15
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
Pplan-51
Pplan-52
Pplan-53
Pplan-54
Pplan-55
Pplan-56
Pplan-57
Pplan-II.-61
Pplan-II.-62
Pplan-II.-63
Pplan-II.-64
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-51
S-01
S-02
S-03
S-04
S-05
S-06
S-07
S-08
S-09
S-10
S-11
S-12
S-13
S-14
S-15
Sb-01
Sb-02
Sb-03
Sb-04
Sb-05
Sb-06
Sb-07

Stran

OU_ime
naziv območja
urejanja

vodovodni rezervoar

gasilski dom
čistilna naprava
Dolenje

Brgevke

Ograde

Gradišče
Gradišče
Gradišče

Vidmaršče
Vidmaršče

Ograde

Ob cesti na Lenivec
Ob cesti na Lenivec

9153

Način
urejanja
s PIA

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
PUP
UN
UN
PUP
PUP
UN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

Stran
ID
zap. št.

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
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NR_oznaka
namenska
raba

OU_oznaka
oznaka
območja
urejanja

Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Sv
Sv
Sv
Sv
Sv
Sv
Sv
Sv
Sv
Sv
Sv
T
T
T
T
Tac
Tac
Tac
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc

Sb-08
Sb-09
Sb-10
Sb-11
Sb-12
Sb-13
Sb-14
S-51
S-52
S-53
S-54
S-55
S-56
S-57
S-58
S-59
S-60
S-61
S-62
Sv-01
Sv-02
Sv-03
Sv-04
Sv-05
Sv-06
Sv-07
Sv-08
Sv-09
Sv-10
Sv-11
T-01
T-02
T-03
T-05
Tac-01
Tac-02
Tac-03
Tc-01
Tc-02
Tc-03
Tc-04
Tc-05
Tc-06
Tc-07
Tc-08
Tc-09
Tc-10
Tc-11
Tc-13
Tc-14
Tc-15
Tc-16
Tc-17
Tc-18
Tc-19
Tc-20
Tc-21
Tc-22
Tc-23
Tc-24
Tc-25
Tc-26
Tc-27
Tc-28
Tc-29

OU_ime
naziv območja
urejanja

Ob Cankarjevi cesti
Ob Cankarjevi cesti
Kidričevo naselje
Kidričevo naselje
Lehte

Ograde
Češnjevec
Na Polanah

Gradišče
Gradišče
Gradišče
Gradišče
Gradišče
Vidmaršče
Vidmaršče
Dolenje
mejni prehod

CANKARJEVA CESTA
Cankarjeva cesta
prečna pot
Cankarjeva cesta
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Način
urejanja
s PIA

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
LN
LN
LN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

ID
zap. št.

NR_oznaka
namenska
raba

OU_oznaka
oznaka
območja
urejanja

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tc
Tg
Tg
Tg
Tg
Tg
Tg
Tit
Tit
Tit
Tit
Tz
Tz
Tz

Tc-30
Tc-31
Tc-32
Tc-33
Tc-34
Tc-35
Tc-36
Tc-37
Tc-38
Tc-39
Tc-40
Tc-41
Tc-42
Tc-43
Tc-44
Tc-45
Tc-47
Tc-48
Tc-49
Tc-50
Tc-51
Tc-52
Tc-53
Tc-54
Tc-55
Tc-57
Tg-01
Tg-02
Tg-03
Tg-04
Tg-05
Tg-06
Tit-01
Tit-02
Tit-03
Tit-04
Tz-01
Tz-02
Tz-03

375
376

Tz
Tz

Tz-04
Tz-05

377

Tz

Tz-06

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

Z
z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z-01
z-01
Z-02
Z-03
Z-04
Z-05
Z-06
Z-07
Z-08
Z-09
Z-10
Z-11
Z-12
Z-13
Z-14
Z-15
Z-16
Z-17
Z-18
Z-19

OU_ime
naziv območja
urejanja

Dol Leskovec

železniška proga
Sežana-Vipavski križ
železniška postaja
Sežana
železniška proga
Sežana-Trst
botanični vrt

Vidmarjev dol
Huslov dol
Bukovnik

Način
urejanja
s PIA

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
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ID
zap. št.

398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

NR_oznaka
namenska
raba

OU_oznaka
oznaka
območja
urejanja

Z
Z
Z
Zc
Zc
Zc
Zc
Zc
Zc
Zc
Zp
Zp

Z-20
Z-21
Z-22
Zc-01
Zc-02
Zc-03
Zc-04
Zc-05
Zc-06
Zc-07
Zp-01
Zp-02

OU_ime
naziv območja
urejanja

Št.
Način
urejanja
s PIA

pokopališče
vojaško pokopališče

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

6. ZASNOVA DOLGOROČNEGA RAZVOJA
15. člen
PODROBNEJŠE USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI
(1) Strategija razvoja in rabe zemljišč naj zagotavlja:
– prednost posegom razvojnih projektov, ki prispevajo k
oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest in
pri tem ne ogrožajo drugih, v nadaljevanju navedenih ciljev,
– enakomernejšo razporeditev dejavnosti na območju
mesta z omejevanjem posegov, ki poslabšujejo razmere in
pospeševanjem posegov, ki spodbujajo razvoj in kvalitetno
prispevajo k izboljšanju urbane celote,
– prednost tistim rabam zemljišč, ki omogočajo širše
družbene interese in potrebe pred ozkimi komercialnimi posegi, ki so v nasprotju z usmeritvami zasnove,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo
podlaga za odločanje o posegih v prostor.
(2) Občina bo spodbujala razmere za naložbe in zaposlovanje (gospodarski razvoj), in sicer:
– pomagala podjetjem, ki imajo prostorske težave,
– podpirala urejanje območij s poslovnimi prostori za
zadruge in druge oblike "lokalnega" podjetništva,
– podpirala urejanje območij za tehnološko intenzivno
industrijo,
– usmerjala zasebne naložbe skladno s prostorskimi in
gospodarskimi cilji zasnove,
– oblikovala programe pridobivanja in urejanja stavbnih
zemljišč,
– sodelovala z drugimi občinami in skupnostmi pri urejanju območij širšega in regionalnega pomena,
– podpirala opremljanje stavbnih zemljišč za poslovne
dejavnosti, oskrbo in storitve,
– podpirala opremljanje stavbnih zemljišč za razvoj
lokalnega podjetništva.
16. člen
USMERITVE ZA DEJAVNOSTI PO PRIKLJUČITVI EU
(1) Območja, ki so zaradi sedanjega režima državne
meje danes zaprta, se bodo po priključitvi Evropski uniji odprla, njihova izoliranost ne bo več potrebna. Usmeritve za
urejanje teh območij so:
– varovati je treba koridorje za vzpostavitev prečnih
povezav,
– spreminjanje namembnosti za nove dejavnosti mora
biti v skladu z usmeritvami iz te zasnove, parcialne ureditve,
ki so v nasprotju s celovitim urejanjem območja niso sprejemljive,
– zagotoviti je treba nove prometne povezave do obstoječega poslovnega središča v suhozemnem terminalu z
novimi (nivojskimi) prečnimi povezavami,
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– v območja ob Partizanski cesti naj se usmerjajo centralne in poslovne dejavnosti.
17. člen
USMERITVE ZA PROIZVODNE DEJAVNOSTI
(2) Usmeritve v podporo razvoju obstoječih proizvodnih
dejavnosti
Izvedbeni akti naj preprečujejo ogrožanje obstoječih
proizvodnih dejavnosti zaradi sprememb v rabi zemljišč tako,
da določajo ohranjanje dosedanjih območij za proizvodne dejavnosti in zgradb v industrijski rabi, če to ne ogroža bivalnih
pogojev v sosedstvu.
Prednost ohranjanju in posodobitvi industrije imajo
obstoječe lokacije z industrijskimi objekti in komunalno opremljena stavbna zemljišča. V teh območjih niso zaželene
spremembe namembnosti za druge dejavnosti.
(3) Usmeritve za razvoj novih proizvodnih dejavnosti na
opuščenih zemljiščih
Na območjih ali objektih, ki jih obstoječa industrija opušča, naj ima prednost nova industrija in obrt posebej:
– v zasnovi določenih območjih za proizvodne dejavnosti,
– v območjih z dobrim dostopom do prometne in druge
infrastrukture.
(4) Usmeritve za razvoj posebnih vrst industrije
Tehnološko intenzivne dejavnosti z manjšim vplivom na
okolje naj se locirajo na prostih stavbnih zemljiščih z dobro
prometno dostopnostjo. Prednost bodo imele takšne vrste
proizvodnih dejavnosti, ki omogočajo in pospešujejo razvoj
in razširitev tehnološko intenzivnih industrij. Proizvodne dejavnosti z nizko gostoto delovnih mest se bodo usmerjale na
lokacije na obrobju in v območja s slabšo dostopnostjo.
Predlogi za industrijske objekte ali dejavnosti, ki lahko
pomembneje vplivajo na okolje, morajo biti v skladu s predpisi o varstvu okolja in bodo sprejeti samo ob predhodni celoviti
oceni vplivov na okolje.
Večja skladišča naj se usmerjajo v območja za proizvodne in transportne dejavnosti. Najprimernejše lokacije so na
območjih s prostimi zemljišči, na zemljiščih s slabšo nosilnostjo
(nasuta območja), v bližini cestnega in železniškega omrežja.
Površine za proizvodnjo v bližini industrijskih tirov naj ne spreminjajo namembnosti in naj se ne delijo na manjše enote.
Regionalna skladišča in skladišča za najem, ki zasedajo
velike površine in povzročajo velik blagovni promet, naj se locirajo v območja, ki imajo dobro povezavo tudi z avtocesto.
Predlogi za nove industrijske in skladiščne dejavnosti
naj:
– upoštevajo obstoječe zmogljivosti, objekte v realizaciji
in opremljenost posameznih območij urejanja,
– ustreznost povezav z obstoječimi ali novimi storitvami
in ugodnostmi, ki jih potrebujejo zaposleni,
– zagotavljajo visoko raven varstva okolja, ureditev
okolice objektov z ustreznim dostopom, parkirnimi prostori
in zunanjo ureditvijo,
– zagotavljajo minimalne negativne vplive na okoliški
bivalni prostor in ustrezajo drugim okoljskim usmeritvam v
zasnovi.
18. člen
USMERITVE ZA OBMOČJA MEŠANE RABE
(1) V območja mešane rabe naj se usmerjajo proizvodne, oskrbne in storitvene dejavnosti manjšega obsega – mala
in srednje velika podjetja. Dejavnosti naj bodo povezane s
potrebami mestnih območij in ožje regije.
19. člen
USMERITVE
ZA CENTRALNE
DEJAVNOSTI,
OSKRBO IN STORITVE
(1) Hierarhijo in razporeditev oskrbnih centrov je potrebno izboljšati z dopolnitvijo obstoječih centrov ter z novimi
lokalnimi oskrbnimi središči.
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(2) Obstoječa primarna centra Sežana vzhod in Sežana
zahod naj se pretežno – v okviru obstoječe grajene strukture
dopolnjujeta v kakovostnem pogledu in z dejavnostmi, širšega oskrbnega središča.
(3) Centralne dejavnosti naj se dolgoročno širijo v območja vzdolž Partizanske ceste, tako da se bo mestni značaj
in preplet dejavnosti nadaljeval v smeri proti Italiji. Spreminjanje namembnosti obstoječih območij ob Partizanski cesti naj
se odvija v smeri dopolnjevanja centralnih dejavnosti.
(4) Mrežo lokalnih oskrbnih središč je potrebno zgostiti,
obstoječa oskrbna središča pa izboljšati in dopolniti s kakovostno ponudbo dnevne oskrbe.
(5) Z izvedbenimi akti je potrebno zagotoviti lokacije in
ureditev lokalnih oskrbnih središč glede na lokalne razmere
in potrebe različnih skupin prebivalcev.
(6) Urejanje lokalnih oskrbnih centrov:
– mora biti dobro načrtovano/oblikovano in integrirano
z rabami v soseščini,
– mora pozitivno prispevati k razvoju lokalnega območja,
– ne sme ogrožati drugih lokalnih oskrbnih središč,
– ne sme ogrožati zelenega sistema,
– zadovoljivo rešiti parkiranje, peš, kolesarski promet in
dostop funkcionalno oviranih ljudi.
20. člen
USMERITVE ZA POSLOVNE DEJAVNOSTI
(1) Razvoj poslovnih dejavnosti bo usmerjen predvsem
v nova razvojna območja, povezano z urejanjem lokalnih
oskrbnih središč in vzdolž Partizanske ceste.
(2) Projekti poslovnih območij morajo zagotavljati:
– da ne izločajo obstoječih bivalnih, proizvodnih in drugih površin za skupne potrebe,
– da dosegajo visok oblikovni standard,
– da zagotavljajo potrebne parkirne površine,
– da so dostopni z javnim transportom,
– da so dobro povezani s cestnim omrežjem,
– da ne posegajo v sistem mestnih zelenih površin,
– da so skladni z usmeritvami zasnove in izvedbenih
aktov.
(3) Poslovne dejavnosti za lokalne namene (npr. svobodni poklici, nepremičninski agenti, stanovanjske zadruge,
poklicne svetovalnice, enote lokalne uprave) se lahko locirajo
tudi v stanovanjska in druga območja mešane rabe.
(4) Projekti poslovnih območij morajo prispevati k izboljšanju razmer v območju, tako da:
– izboljšujejo sistem javnega prometa,
– kvalitetno dopolnjujejo obstoječo zazidavo z novimi
dopolnilnimi objekti, odprtimi prostori, peš dostopi in prehodi,
ki sicer ne bi bili zagotovljeni v primeru tržnih projektov,
– s prenavljanjem prispevajo k ohranjanju zgradb in
območij zgodovinskega pomena.
21. člen
USMERITVE ZA STANOVANJA
(1) Urejanje stanovanjskih območij bo potekalo predvsem kot:
– dopolnjevanje obstoječe grajene strukture v območjih
s srednjimi in nizkimi gostotami,
– prenova, izboljšava obstoječega stavbnega fonda in
stanovanjskega okolja ter
– novogradnja na večjih prostih (planiranih) zemljiščih.
(2) Na območju Sežane se bodo upoštevale naslednje
maksimalne gostote za nova naselitvena območja:
– 200 preb/ha za več stanovanjske enote,
– 80 preb/ha za območja enodružinske zazidave.
(3) V območjih z obstoječo visoko gostoto naselitve bo
občina podpirala prenovo stanovanjskih objektov z naslednjimi cilji: povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje
bivalnega standarda z združevanjem stanovanjskih enot in
povečanjem standarda v sanitarnih prostorih stanovanj,
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izboljšanje izolacije, instalacij in stabilnosti objekta. V teh
območjih bo cilj zniževanje gostote naselitve ali vsaj ne povečevanje števila stanovanjskih enot. Občina bo spodbujala
tudi urejanje stanovanjske okolice v teh območjih, vključno s
sanacijo parkirnih razmer.
(4) Občina bo podpirala prenovo stanovanjskih objektov
z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto.
Spodbujala bo prenovo območij in stanovanj, kjer je tak pristop ustreznejši od rušenja ali novogradnje.
(5) Spremembe namembnosti garaž v druge namene
v območjih s primanjkljajem parkirnih površin in garaž niso
dopustne.
(6) V območjih vasi, ki so pretežno že pozidana, naj se
dopušča dopolnitev na stavbnih zemljiščih, pri tem je treba
zagotoviti kvalitetno prometno omrežje ter zadostne površine
za parkiranje.
(7) Za funkcionalno ovirane ljudi in za stare bo občina
podpirala urejanje stanovanj v okviru programa neprofitne
stanovanjske gradnje.
(8) Občina bo spremljala povpraševanje in ponudbo po
stanovanjih, zgradbah in zemljiščih, spremljala stanovanjske
probleme ter na podlagi teh pripravljala program stanovanjske gradnje.
22. člen
USMERITVE ZA KVARTARNE DEJAVNOSTI
(1) Razvoj kvartarnih dejavnosti dejavnosti bo usmerjen v obstoječa območja, namenjena tem dejavnostim, v
nova razvojna območja in v druga območja urejanja, kjer
kvartarne dejavnosti dopolnjujejo osnovno namembnost
območja.
(2) Projekti za kvartarne dejavnosti morajo biti načrtovana tako:
– da dosegajo visok oblikovni standard,
– da zagotavljajo potrebne parkirne površine,
– da so dostopni z javnim transportom,
– da so dobro povezani s cestnim omrežjem.
(3) Kvartarne dejavnosti za lokalne potrebe (npr. otroško varstvo, varstvo starih in funkcionalno oviranih, svobodni
poklici, enote lokalne uprave) naj se locirajo tudi v stanovanjska in druga območja mešane rabe.
(4) Projekti za kvartarne dejavnosti morajo prispevati k
izboljšanju razmer v območju, tako da:
– kvalitetno dopolnjujejo obstoječo zazidavo z novimi
dopolnilnimi objekti, ureditvami odprtih – javnih prostorov,
peš dostopi in prehodi,
– s prenavljanjem prispevajo k ohranjanju zgradb in območij zgodovinskega ali krajevnega pomena.
(5) Dejavnosti izobraževanja ostajajo v obstoječih območjih, namenjenih za te dejavnosti; usmeritve zanje so
zlasti izboljševanje standarda opremljenosti in urejenosti območja. V primerih možne razširitve funkcionalnega zemljišča
si bo občina prizadevala za uveljavitev prednostne pravice
za pridobitev dodatnih zemljišč. Planirane pa so tudi nove
površine za osnovno izobraževanje v okviru razvoja novih
poselitvenih območij.
(6) Dejavnost zdravstvenega varstva ostajajo na obstoječih območjih, namenjenih za te dejavnosti, v primerih
možne razširitve funkcionalnega zemljišča si bo občina prizadevala za pridobitev dodatnih zemljišč.
(7) Za varstvo starih in funkcionalno oviranih bo občina
spodbujala urejanje varovanih stanovanj in njih oskrbo.
23. člen
USMERITVE ZA ŠPORT IN REKREACIJO
(1) Šport in rekreacija naj se usmerja v obstoječa in
planirana rekreacijska območja. Pomembna je vzpostavitev
povezovalnih komunikacij med posameznimi rekreacijskimi
območji in dostopov do stanovanjskih območij.
(2) Planirano je novo rekreacijsko območje na južni
strani železnice. Za zagotovitev dostopnosti naj se uredijo
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peš povezave v podaljšku Stjenkove ulice (že nekdanji prehod preko železnice) ter med sodiščem in Kettejevo ulico.
(3) Športno rekreacijski park ob Kosovelovi ulici naj se
nadalje razvija in uredi v funkcionalno zaokroženo in kvalitetno urejeno celoto. Dosedanja slaba prometna urejenost
naj bo prednostna naloga pri izboljšavi ureditve športno
rekreacijskega parka.
24. člen
USMERITVE ZA EKSPLOATACIJO MINERALNIH
SUROVIN
(1) Opuščena območja pridobivanja mineralnih surovin
na Lenivcu naj se sanirajo. Del površin se lahko nameni
rekreaciji.
25. člen
VARSTVO OKOLJA
(1) Prednostne naloge na področju varstva okolja so:
– dograditev sistema odvajanja odpadnih vod in njihovega čiščenja,
– sanacija opuščenih območij z njihovim vključevanjem
v mestni razvoj,
– sanacija območij ob prometnih koridorjih, ki so prekomerno obremenjena s hrupom.
(2) Pri obravnavanju posegov bo občina upoštevala
kriterije za varstvo okolja, prednost bodo imele dejavnosti, ki
niso okoljsko problematične.
26. člen
VAROVANJE IN RAZVOJ NARAVNIH IN USTVARJENIH VREDNOT OKOLJA
(1) Občina se bo v bodoče še vedno zavzemala za
varovanje narave in kulturne dediščine ter drugih vrednot
naravnega in ustvarjenega okolja. Poleg območij, ki so varovana kot vrednote ali spomeniki se bo občina zavzemala za
obnavljanje starih naselitvenih jeder, za ohranjanje zelenih
pobočij v okolici Sežane, kot dela krajinske podobe in rekreacijskega zaledja mesta Sežana.
(2) Enote varstva kulturne dediščine se varujejo na podlagi veljavnih odlokov o zavarovanju kulturnih spomenikov ter
na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine. Evidenca
kulturne dediščine in kulturnih spomenikov je priloga urbanistične zasnove (tabela 9).
(3) Naravni spomeniki se varujejo na podlagi veljavnih
odlokov o zavarovanju, naravne vrednote na podlagi predpisov o ohranjanju narave. Evidenca naravnih vrednot in
zavarovanih naravnih spomenikov je priloga urbanistične
zasnove (tabela 10).
27. člen
USMERITVE ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH
OMREŽIJ
(1) Infrastrukturna omrežja naj se razvijajo v skladu
s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja mesta. Dosedanja dobra infrastrukturna opremljenost naj bo
v bodoče v večji meri namenjena izboljševanju bivalnega
in delovnega standarda mesta, zlasti to velja za območja
z neustrezno ali s pomanjkljivo komunalno in energetsko
opremo.
(2) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so planirana za
bodoče novo opremljanje ali preurejanje, je potrebna predhodna celovita ureditev prometne, komunalne, energetske
infrastrukture in zvez.
(3) Na območjih oziroma odsekih urejanja (novogradnje
ali obnovitve) prometne ali druge infrastrukture, naj se istočasno uredijo (obnovijo ali na novo zgradijo) vsi obstoječi ali
potrebni vodi in naprave infrastrukture za posamezen urejan
odsek ali območje.
(4) Na območju opuščenih objektov in zemljišč je potrebno pred novim urejanjem zemljišč preveriti ustreznost
obstoječe komunalne in energetske infrastrukture in v okviru
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novih ureditev predvideti obnovitve ali novogradnje infrastrukturnega omrežja in naprav.
(5) Za obstoječe in planirane infrastrukturne vode in naprave je potrebno dosledno upoštevati v tej zasnovi določene
varstvene pasove in pogoje upravljalcev naprav.
28. člen
USMERITVE ZA PROMETNO UREJANJE
(1) Osnovni cilji bodočega prometnega urejanja so:
– izboljšanje in zagotovitev novih prečnih prometnih
povezav preko železnice,
– zagotovitev oziroma izboljšanje dodatne vzdolžne
prometne povezave skozi Sežano,
– umirjanje prometa v stanovanjskih okoljih,
– izboljšanje javnega potniškega prometa,
– zagotovitev višjega standarda za pešce in ureditev
peš površin ob prometnicah,
– ureditev mestnih kolesarskih stez,
– ureditev povezav do rekreacijskih izhodišč in kolesarskih stez v regiji.
(2) Nove prečne cestne in peš povezave mestnih predelov naj se zagotovijo na tistih lokacijah, kjer so nekdaj že bile
prometne povezave in na novih lokacijh,, s čimer bi dosegli
boljšo prometno povezanost mestnih območij. Na lokacijah,
kjer niso možne cestne povezave, ali bodo te izvedene kasneje, naj se zagotovijo peš povezave.
(3) Pri prenavljanju ali novogradnjah prometnic v mestnem območju naj se zagotovijo vsaj minimalne površine za
pešce – pločniki. V središču mesta in tistih delih z veliko
gostoto pešcev naj bo minimalna širina pločnikov 3 m. Dejavnosti ob ulici ne smejo segati na površine za pešce, če
ovirajo ali zmanjšujejo prehodnost pločnikov oziroma površin
za pešce.
(4) Prometnice je potrebno urejati tako, da bo možna
uvedba razvitega in učinkovitega javnega potniškega prometa. Pri železniški postaji je potrebno zagotoviti zadostne
površine za prestopanje iz enega na drug sistem javnega
potniškega prometa.
(5) Pri urejanju večjih, še nezazidanih stavbnih zemljišč,
je potrebno pred posamičnimi posegi v ta območja določiti
celovito prometno ureditev/dostopnost območja.
29. člen
USMERITVE ZA KOMUNALNO OPREMLJANJE
(1) Odpadne vode je naj se še naprej odvaja po kanalizaciji do čistilne naprave. Območja, ki še niso priključena na
kolektor je potrebno prednostno povezati na primarni sistem
za odvajanje odpadnih vod.
(2) Komunalno infrastrukturo je potrebno dograditi na
območjih, kjer ta še ni urejena ali je potrebna njena obnova.
30. člen
USMERITVE ZA OPREMLJANJE Z ENERGIJO
(1) Oskrbo z električno energijo je potrebno postopno
urejati podzemno (v kabelski kanalizaciji).
(2) Omrežja za oskrbo z električno energijo naj se
širijo skladno z urejanjem in opremljanjem novih razvojnih
območij.
31. člen
USMERITVE ZA OPREMLJANJE S SISTEMI ZVEZ
(1) Sisteme za zveze je potrebno pospešeno razvijati in
z njimi opremljati območja prenove in nova območja za poselitev, da bi na ta način omogočili ponudbo z visokim standardom opremljenosti stavbnih zemljišč za nove dejavnosti.
32. člen
USMERITVE ZA ODSTRANJEVANJE ODPADKOV IN
ZA SEKUNDARNE SUROVINE
(1) Občina bo načrtovanje in odstranjevanje odpadkov
usklajevala s sosednjimi občinami.
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(2) Osnovni cilj je zmanjšanje količin trajnih odpadkov
in ločitev posebnih od komunalnih odpadkov. Občina si bo
prizadevala za zmanjšanje količin trajnih odpadkov in pospeševala reciklažo materialov ter proizvodnjo sekundarnih
surovin iz odpadkov. Podpirala bo ločevanje odpadkov in pridobivanje sekundarnih surovin na viru odpadkov. Za predelavo gospodinjskih in drugih organskih odpadkov bo občina
uredila kompostišče.
(3) Občina bo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi
preprečevala nastajanje nelegalnih odlagališč. V sodelovanju
s komunalnim podjetjem bo zagotavljala naglo odstranjevanje nelegalnih odlagališč.
33. člen
USMERITVE ZA POKOPALIŠČA
Pokopališče na Britofu ostaja še naprej osrednje pokopališče za Sežano. Bodoče urejanje bo posvečeno izboljšanju dostopnosti, urejanju parkirnih površin in spremljajočemu
programu.
34. člen
USMERITVE ZA OBRAMBO
Za področje obrambe so perspektivna naslednja območja:
– Pri Fakovcih, območje možne izključne rabe
– Vojašnica Sežana, območje možne izključne rabe
7. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE URBANISTIČNE
ZASNOVE
35. člen
GEOINFORMACIJSKA PODPORA ZA ODLOČANJE
(1) Občina bo:
– zagotavljala informacijske osnove o stanju in razmerah v prostoru,
– zagotavljala informacijske osnove o razvojnih težnjah
– interesih, ki bodo omogočale ocenjevanje učinkovitosti
usmeritev in določil iz prostorskih planskih in izvedbenih
aktov,
– zagotovila spremljanje uresničevanja v zasnovi določenih usmeritev,
– ugotavljala uresničevanje potreb in usmeritev ter objavljala rezultate spremljanja.
(2) Na podlagi spremenjenih okoliščin in potreb, ki se
bodo ugotovile s spremljanjem uresničevanja zasnove bo
občina predlagala dopolnitve usmeritev iz zasnove.
36. člen
OBMOČJA, KI SE UREJAJO S PROSTORSKIMI UREDITVENIMI POGOJI
S prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP) se ureja celotno območje urbanistične zasnove, razen tistih območij za
katera veljajo že sprejeti prostorski izvedbeni načrti. S PUP
se bodo začasno urejala tudi območja, za katera so predvideni prostorski izvedbeni načrti.
37. člen
OBMOČJA PREDVIDENIH PROSTORSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV
Urbanistična zasnova določa urejanje s prostorskimi
izvedbenimi načrti (PIN) za tista območja urejanja, kjer je
predvideno/pričakovano zahtevnejše urejanje in je za določitev vrste in oblikovanja posegov ter infrastrukturnega
opremljanja potreben načrtovalski proces ter participacija
javnosti. Za nekatera območja urejanja je zahtevana izdelava variantnih rešitev, s katerimi naj bi predhodno preučili različne možnosti izrabe, dejavnosti in oblikovanja za
posamezna območja. Variantne rešitve se izdelajo v fazi
posebnih strokovnih podlag, pred osnutkom posameznega
PIN.
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Tabela 2: Predvideni prostorski izvedbeni načrti
ID
zap. št.

NR-oznaka
namenska
raba

OU-oznaka
območje
urejanja
oznaka

76
77
78
137
138
139
140
149
150
151
176
177
178
179
180
182
184
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
217
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
244
245
248
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
305
306
307

C
Cplan
Cplan
Hplan
Hplan
Hplan
Hplan
I
Iplan
Iplan
M
M
M
M
M
M
M
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
Mplan
O
P
P
Pplan
Pplan
Pplan
Pplan
Pplan
Pplan
Pplan
Pplan-II.
Pplan-II.
Pplan-II.
Pplan-II.
R
R
Rplan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Splan
Tac
Tac
Tac

C-25
Cplan-51
Cplan-52
H-51
H-52
H-53
H-54
I-10
I-51
I-52
M-25
M-26
M-27
M-28
M-29
M-31
M-33
M-51
M-52
M-53
M-54
M-55
M-56
M-57
M-58
M-59
M-60
M-61
M-62
M-63
O-15
P-13
P-14
Pplan-51
Pplan-52
Pplan-53
Pplan-54
Pplan-55
Pplan-56
Pplan-57
Pplan-II.-61
Pplan-II.-62
Pplan-II.-63
Pplan-II.-64
R-02
R-03
R-51
S-51
S-52
S-53
S-54
S-55
S-56
S-57
S-58
S-59
S-60
S-61
S-62
Tac-01
Tac-02
Tac-03

OU-ime
območje
urejanja
naziv

Smodnišnica
Smodnišnica
Smodnišnica
Smodnišnica
Smodnišnica
Smodnišnica
Šola Bršljanovec
Smodnišnica

Polane
Polane
Polane
Polane
Polane
Ograde
čistilna naprava
Brgevke

Lehte

Ograde
Češnjevec
Na Polanah

Način
urejanja
s PIA

ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
UN
UN
UN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
LN
LN
LN
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ZN – zazidalni načrt
UN – ureditveni načrt
LN – lokacijski načrt
38. člen
Organizacijske naloge
Organizacijske naloge se opredelijo z namenom, da se
določene sestavine urejanja v nadaljevanju podrobneje preučijo ter na podlagi teh preučitev po potrebi dopolnijo prostorski dokumenti. V tej urbanistični zasnovi so opredeljene
naslednje organizacijske naloge:
– preučitev prometne ureditve mejnega platoja po priključitvi Evropski uniji in opustitvi območij omejenega dostopa
(kamionska cesta ipd.)
– preučitev uvedbe tirnega javnega potniškega prometa.
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V Odloku o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02 in 80/02 – popr.) se
v tretjem odstavku 34. in drugem odstavku 35. člena objavi
obvezna razlaga v naslednjem besedilu:
Ugotovljena količina nekontroliranega izpusta vode pri
nepredvideni prekinitvi vodovodnih cevi, ne sodi v osnovo
za obračun odvedene odpadne vode in čiščenje odpadne
vode.
Št. 06202-7/2004-43
Sežana, dne 21. junija 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(1) S sprejetjem te Urbanistične zasnove za mesto
Sežana prenehajo veljati:
– sestavine planskih aktov občine Sežana, ki se nanašajo
na mesto Sežana (prostorske sestavine dolgoročnega plana
občine Sežana za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni list RS, št.
14/88) ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 v let 1996 (Uradne objave, št.
37/89, št. 5/92, Uradni list RS, št. 54/95, št. 63/97) in
– dosedanja Urbanistična zasnova mesta Sežana
(Uradne objave, št. 10/93) in Spremembe urbanistične zasnove mesta Sežana (Uradni list RS, št. 73/98).
(2) S sprejetjem te Urbanistične zasnove za mesto
Sežana se veljavni prostorski izvedbeni akti postopno nadomestijo z novimi, v skladu z usmeritvami iz urbanistične
zasnove. Do sprejetja novih prostorskih izvedbenih aktov veljajo obstoječi akti, vendar se izvajajo le v tistih sestavinah, ki
niso v nasprotju z novo sprejeto urbanistično zasnovo.
40. člen
Urbanistična zasnova za mesto Sežana je na vpogled
na Občini Sežana in na Upravni enoti Sežana.
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-7/2004-3
Sežana, dne 21. junija 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

3390.

Obvezna razlaga odloka o javni kanalizaciji v
Občini Sežana

Na podlagi 99. člena Poslovnika občinskega sveta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 59/99, 3/01 in 40/03) in
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 21. 6. 2004 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO ODLOKA
o javni kanalizaciji v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02 in 80/02
– popr.)

SLOVENSKE KONJICE
3391.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenske Konjice za obdobje
1986–2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in
družbenega plana razvoja Občine Slovenske
Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990
za območje Občine Slovenske Konjice
– dopolnitev v letu 2001

Na podlagi 23., 171., 172., 175. in 190. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99,
19/01 in 100/02) na 15. redni seji dne 1. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993,
1994, 1998) in družbenega plana razvoja Občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 za območje Občine Slovenske
Konjice – dopolnitev v letu 2001
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1993, 1994 in 1998
(Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in
72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen
v letu 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list
RS, št. 50/98 in 72/00) v nadaljnjem besedilu: dolgoročni in
srednjeročni plan.
Tekstualni in grafični del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Slovenske Konjice
se spremenita in dopolnita s sestavinami, ki so navedene v
členih tega odloka, skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 350-00/2001-230 z dne 22. 6. 2004.
2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske
Konjice se nanaša na:
– uskladitev z novimi obveznimi izhodišči prostorskih
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sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za področja ohranjanja narave in kulturne dediščine, mineralnih
surovin,
– uskladitev z dodatnimi podatki pristojnih resorjev za
področja vodnega gospodarstva, energetike in prometa ter
dopolnitve za vsa področja, kjer je obvezna uskladitev s sprejetimi občinskimi predpisi,
– Urbanistično zasnovo Loče in Slovenske Konjice
– spremembe in dopolnitve in Tepanje – izdelava nove urbanistične zasnove,
– spremembe mej ureditvenih območij naselij na pobudo občine in posameznikov za potrebe poselitve – gradnja in ureditve na kvalitetnih in manj kvalitetnih kmetijskih
zemljiščih,
– dopolnitev s programskimi zasnovami za 5 območij za
področje poselitve, predelovalnih dejavnosti, trgovine, prometa, poslovnih storitev ter skupnih in osebnih storitev.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA IN
SREDNJEROČNEGA PLANA
(Spremembe in dopolnitve 2. člena odloka, Uradni list
RS, št. 72/00)
3. člen
V točki 6.4.1. »Prostorski in ekološki okviri« se na koncu
besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Po računalniški izmeri skeniranih kart PKN5 leta 2001
je izmerjena velikost občine Slovenske Konjice 9.784 ha
(9.784,16ha), od tega merijo kmetijska zemljišča 4.615 ha
oziroma predstavljajo 47,2% celotnega območja občine.
V najboljša kmetijska zemljišča je razvrščenih 3.451ha, v
območje drugih kmetijskih zemljišč pa 1.164 ha. Gozdnih
površin je 4.246ha oziroma predstavljajo 43,4% celotnega
območja občine. Zazidanih in drugih neplodnih površin je
923 ha ali 9,4%.«
V točki 6.4.2. »Usmeritve za razvoj dejavnosti« se na
koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Za naselje Tepanje so usmeritve za razvoj opredeljene
z urbanistično zasnovo.«
V točki 6.4.3.1.4. »Razporeditev proizvodnih dejavnosti«, podtočki 6.4.3.1.4.1. se zadnji stavek šestega odstavka
črta. Na koncu besedila iste točke se doda nova tabela:
»Tabela 2a:
Pregled obstoječih in razpoložljivih površin za proizvodne dejavnosti:

Opomba: Detajlni pregled za Slovenske Konjice, Loče
in Tepanje je podan v okviru Urbanistične zasnove!
Zazidalno območje
načrti

Območje
urejanja/ha

Nepozidane
površine/ha

Slovenske Konjice
Loče
Tepanje

24,18
10,93
3,05

11,38
4,99
1,58

V točki 6.4.3.1.4.2 »Drobno gospodarstvo – obrtno-proizvodne dejavnosti« se za zadnjim odstavkom (za tabelo 3)
doda nova tabela:
»Tabela 3a:
Pregled obstoječih in razpoložljivih površin za obrtnoproizvodne dejavnosti
Opomba: Detajlni pregled za Slovenske Konjice, Loče
in Tepanje je podan v okviru Urbanistične zasnove!
Zazidalno območje
načrti

Celotno območje
urejanja/ha

Nepozidane
površine/ha

Slovenske Konjice
Loče
Tepanje

21,09
3,13
4,03

5,07
2,70
2,58

V točki 6.4.3.1.5.1 »Zasnova prometnega omrežja«
se za petim odstavkom točke »A) Cestno omrežje« vstavita
nova odstavka (sedanji šesti pa postane sedmi odstavek),
ki se glasita:
»Med Šolsko ulico na severu in pokopališčem na jugu
je predvidena izgradnja povezovalne ceste. Cesta bo omogočila, da bo cesta (Tattenbachova) na zahodni strani šole
namenjena izključno pešcem, sočasno pa bo omogočila
ustreznejšo prometno povezavo iz mesta in okolice do pokopališča.
Stroški investicij za varstvo okolja in varstva pred hrupom zaradi prometa na avtocesti za nova poselitvena območja bodo obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev posegov. Upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal nobeni
dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena
območja, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi,
ki so posledica obratovanja avtoceste na tem območju.«
V točki 6.4.3.1.4. »Zasnova komunalnega omrežja« se
v drugem odstavku točke »K) Čistilne naprave« črta zadnji
stavek in nadomesti s stavkom, ki glasi:
»Za čiščenje odplak iz ureditvenih območij naselij Tepanje, Draža vas, Žiče, Loče in Zbelovo je predvidena izgradnja
posamičnih ČN kapacitete do 1500 E.«
K točki 6.4.3.2. »Zasnova namenske rabe prostora« se
za zadnjim odstavkom (za tabelo 6) doda nova tabela:

»Tabela 6a:
Planirana osnovna raba prostora občine l. 2001
Opomba
Po računalniški izmeri skeniranih kart PKN5 leta 2001 je izmerjena velikost občine Slovenske Konjice 9.784 ha
(9.784,16ha),
Gozd
/ha,%

Stanje 2001
brez sprememb
ha %
Izjemni posegi v letu 2001
Sprememba zemljišča v primarni rabi v stavbišče

4.246,57
43,4%

3.452,01
35,3

1.163,78
11,9%

6,46

40,06

6,53

Sprememba iz stavbnega
zemljišča v zemljišče v primarni rabi
Sprememba gozda v druga kmetijska zemljišča
Predlagane spremembe v ha

NajboljšaDruga kmetijska
kmetijska
zemljišča
/ha,%
/ha,%

0,32
-1,16ha
5,30

Stavbišča
zemljišča
/ha,%

Skupaj

922,79
9,4%

9.784,16
100%

-0,32
1,16

40,38

7,69

-0,32

/ha,%
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V točki 6.4.3.2.1. »Območja kmetijskih zemljišč« se za
zadnjim petim odstavkom dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki glasita:
»Po računalniški izmeri skeniranih kart PKN5 leta 2001
je izmerjena velikost občine Slovenske Konjice 9.784,16 ha,
od tega merijo kmetijska zemljišča 4.614,79 ha oziroma predstavljajo 47,2% celotnega območja občine.
S spremembami in dopolnitvami planskih aktov je predlagan izvzem iz varovanja za najboljša kmetijska zemljišča
(1. območje kmetijskih zemljišč) v velikosti 40,38 v opredelitev za stavbna zemljišča. Predlog za spremembo rabe iz
območja drugih kmetijskih zemljišč v urbanizirana stavbna
zemljišča obsega 7,69 ha zemljišč. Utemeljitve sprememb
rabe na kmetijskih zemljiščih so podane v strokovnem gradivu Izjemni posegi (v letu 2001), ki je sestavni del teh sprememb in dopolnitev planskih aktov.«
V točki 6.4.3.2.2. »Območja gozdov« se na koncu točke
»D) Predlagani posegi na območju gozdov« doda drugi odstavek, ki se glasi:
» Zmanjšanje površin gozdov zaradi urbanizacije je
predvideno v obsegu 5,30.ha. Krčitve gozdov morajo biti podrobneje opredeljene v programskih izhodiščih za pripravo
prostorskih izvedbenih aktov za posamezna območja.«
V točki 6.4.3.2.4. »Območja voda, varovanje in izkoriščanje vodnih virov« se za zadnjim sedmim odstavkom doda
nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Na območju Občine Slovenske Konjice so z odloki zavarovana vodovarstvena območja vodnih virov v Slovenskih
Konjicah (Uradni vestnik Celje, št. 67/64), Cimerman (Uradni list RS, št. 71/98), Pod nunsko goro (Uradni list RS, št.
39/93), V odlokih so predpisani varstveni ukrepi za izključno
oziroma omejeno rabo za: najožji varstveni pas, ožji varstveni
pas – cona (1), širši varstveni pas – cona (2) in za vplivno
varstveno območje – cona (3).
Točka 6.4.3.2.5. »Varstvo naravne in kulturne dediščine« se črta in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Ohranjanje narave na območju Občine Slovenske
Konjice
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike
Slovenije je opredeljeno območje naravnega spomenika:
Žiče – rastišče Žičkega Grobeljnika *NS 329, št. ORI 367,
(Uradni list RS, št. 4/01).
Z vidika biotske raznovrstnosti se ohranja tri ekološko
pomembna območja (EPO) in habitatne tipe, za katera so v
naravovarstvenih smernicah podane varstvene in razvojne
usmeritve:
– EPO 48 Dravinjska dolina, ravninski del
– EPO 46 Ličenca – potok in ribniki pri Ločah
– EPO 201 Ponikva – Huda luknja – Paški Kozjak
– Konjiška gora
Evidentiranih je 29 naravnih vrednot. Štiri območja so
predlagana, da se zavarujejo kot naravni rezervat, za pet
objektov se predvideva zavarovanje kot naravni spomenik,
za ostale naravne vrednote pa so predvideni drugi ukrepi
varstva – pogodba o varstvu, pogodba o skrbništvu.
– NR 715 Ličenca – poplavni travniki
– NR 784 Prežigal – gozd s posebnim namenom
– NR 917 Primestni gozdovi pri Slovenskih Konjicah
– NR 918 Gozdni rezervat Jelenov vrh
– NS 771 Petelinjek – ribniki
– NS 883 Dravinja
– NS 744 Klokočovnik
– NS 713 Spodnje Laže – jelševje
– NS 914 Miocenski fosili na Homcu
– NV 765 Mlače – ribniki
– NV 770 Ribnik Jernejček
– NV 899 Močvirni travniki v Žičah
– NV 711 Spodnje Laže – mrtvica s trstičjem
– NV 712 Spodnje Laže – trstičje
– NV 714 Zbelovo – močvirje
– NV 902 Železnikova jama
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– NV 717 Loče – Valandov drevored
– NV 718 Loče – cerkveni lipi
– NV 819 Stoparjeva lipa v Strteniku
– NV 716 Žiče lipa pri »spomeniku«
– NV 708 Loče – gnezdo štorkelj
– NV 746 Draža vas – gnezdo štorkelj
– NV 709 Tepanje – gnezdo štorkelj
– NV 710 Slovenske Konjice – gnezdo štorkelj
– NV 814 Žiče – gnezdo štorkelj
– NV 916 Potok Koprivnica
– NV 915 Potok Bezniščica
– NV 789 Škedenj – rastišče Žičkega Grobeljnika
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v naravovarstvenih smernicah, št.: 02-2193/26-97/02,
z dne 18. 3. 2002 in dopolnitvi naravovarstvenih smernic, št.
02-2193/29-97/02, z dne 26. 6. 2002, ki so sestavni del tega
odloka in se hranijo na sedežu Občine Slovenske Konjice.
Kulturna dediščina na območju Občine Slovenske
Konjice
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne
podlage za varstvo kulturne dediščine (Zavod za varstvo
kulturne dediščine Celje, 23. 7. 2002, št. elaborata NC
631/00).
Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št.
7/99) se ob samem objektu dediščine varuje tudi njegova neposredna okolica. To je območje, katerega varstvo zagotavlja
funkcionalno integriteto varovane kulturne dediščine ter je
identično z območjem enote dediščine v registru dediščine.
Poleg tega se varuje tudi vplivno območje kulturne dediščine,
to je ves tisti prostor, kjer lahko pojavi (posegi), ki so povezani
z drugimi dejavnostmi v prostoru, vplivajo na dediščino. Ti
vplivi imajo lahko negativne posledice na lastnosti, pomen ali
celo na materialno substanco varovane dediščine.
Za vsako spremembo funkcije varovanega objekta ali
njegovega dela ter za vse posege na enotah kulturne dediščine (objekti, skupine objektov in območja) se izdajajo ustrezni
kulturnovarstveni akti po ZVKD. Te akte izdaja pooblaščeni
zavod za varstvo nepremičnine kulturne dediščine, izdajajo
pa se za gradnjo in rekonstrukcijo obstoječih objektov, za odstranitev objekta ter za vsa vzdrževalna dela. Za vzdrževalna
dela izdaja občinski organ lokacijsko informacijo, v kateri je
potrebno lastnika in investitorja del opozoriti, da je potrebno
za vsa dela pridobiti kulturnovarstvene akte pristojne službe
za varstvo nepremičnine kulturne dediščine.
S kulturnovarstvenimi pogoji se določijo zahteve, ki jih
mora izpolnjevati projektna dokumentacija, oziroma zahteve,
po katerih je potrebno izvajati vzdrževalna dela na objektu.
S kulturnovarstvenimi pogoji se določi, glede na naravo in
obseg posega, izdelavo konservatorskih smernic, konservatorskih programov in konservatorskih projektov prenove ter
predhodne arheološke in gradbene raziskave.
Za enote dediščine, ki so ovrednotene kot kulturni
spomeniki velja, da se varujejo v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti, ter da se poleg splošnih določb za varstvo stavbne
dediščine lahko predpišejo tudi posebni varstveni pogoji.
Vsi objekti in območja kulturne dediščine naj se funkcionalno vključijo v njihovi življenjski prostor, s tem da se ohrani
in revitalizira njihova vloga in njihove avtentične stavbnofunkcionalne sestavine.
Kot obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije so opredeljene naslednje enote
pomembnejše kulturne dediščine:
– Slovenske Konjice – trško jedro (644),
– Stare Slemene-območje Žičke Kartuzije (692),
– Slovenske Konjice – Cerkev sv. Jurija (3379),
– Špitalič pri Slovenskih Konjicah – Cerkev Marijinega
obiskanja (759),
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– Slovenske Konjice – grad Konjice (665),
– Slovenske Konjice – vrt družine Pipuš (7927).
Kot obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije sta opredeljena pomembnejša
območja kulturne dediščine:
– Žička Kartuzija (ŠO 56),
– Slovenske Konjice (ŠO 38).
Kot kulturna dediščina so opredeljeni:
– kulturna krajina: Škalce – vinogradniško območje,
– naselbinska dediščina: Loče pri Poljčanah-vas, Slovenske Konjice-trško jedro, Špitalič pri Slovenskih Konjicahvaško jedro, Žiče-vas,
– arheološka dediščina: 6 objektov kulturne dediščine
in kulturnih spomenikov,
– sakralna stavbna dediščina: 18 objektov kulturne
dediščine in kulturnih spomenikov,
– profana stavbna dediščina: 36 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– profana stavbna dediščina – etnološka dediščina: 81
objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– vrtnoarhitekturna dediščina: 3 objekti kulturnega spomenika.«
V točki 6.4.3.2.6. »Ureditvena območja naselij« se na
koncu (za tabelo 8.3) doda besedilo, ki se glasi:
»S spremembami planskih aktov v letu 2001 je skupno
83 ureditvenih območij. V predlogu sprememb in dopolnitev
planskih aktov Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 2001
so predvidena 3 nova ureditvena območja.«
V točki 6.4.3.2.8. »Območja za turizem in rekreacijo« se
na koncu prvega odstavka doda nova alinea, ki se glasi:
»– območje za golf igrišče v Škalcah.«
V točki 6.4.6.1. »Urbanistična zasnova mesta Slovenske Konjice« se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»S spremembami dolgoročnega plana je predvidena
sprememba v zasnovi organizacije dejavnosti v prostoru:
Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti (centralne
dejavnosti):
Območje pod oznako O1 se zmanjša skladno z opredelitvami prostorsko izvedbenega akta in se predvidi za
območje centralnih dejavnosti C11. Območje za rekreacijo
R5 se opredeli kot območje C27 (gimnazija). Del obstoječih
hiš jugovzhodno od pokopališča se predvidi za centralne
dejavnosti C28.
Del proizvodnega območja (P1, P4) se opredeli za območje centralnih dejavnosti.
Promet:
Med Šolsko ulico na severu in pokopališčem na jugu
je predvidena izgradnja povezovalne ceste. Cesta bo omogočila, da bo cesta (Tattenbachova) na zahodni strani šole
namenjena izključno pešcem, sočasno pa bo omogočila
ustreznejšo prometno povezavo iz mesta in okolice do pokopališča.
Zasnova namenske rabe prostora
Ureditveno območje naselje Slovenske Konjice je opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč (razen dveh območij
najboljših kmetijskih zemljišč, ki je znotraj ureditvenega območja) z naslednjimi osnovnimi rabami – prevladujočimi
namembnostmi:
Tabela 9a: Pregled površin po pretežni namembnosti
Območje Prevladujoča namembnost
urejanja
oznaka

S
C
P
O
R

Območja stanovanja
Območja centralne dejavnosti naselja
Območja proizvodne dejavnosti
Območja proizvodno obrtne dejavnosti
Območje za turistične, rekreacijske
in športne dejavnosti

Velikost v ha
Skupaj
Proste
površine
znotraj UO

124.32
59.00
24,18
21,09

36.95
6.51
11,38
5,07

31.88

26,75

Območje Prevladujoča namembnost
urejanja
oznaka

D

Druge površine – zelene – načeloma ni dovoljena sprememba
namembnosti

Po, 1a Območja posebnih ureditev
Ureditveno območje – skupaj

Velikost v ha
Skupaj
Proste
površine
znotraj UO

19,78

/

7.43
288.41

/
87.21

V točki 6.4.6.2. »Urbanistična zasnova naselja Loče« se
na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»S spremembami dolgoročnega plana je predvidena
sprememba v zasnovi organizacije dejavnosti v prostoru:
Stanovanja:
Nova območja za individualno stanovanjsko gradnjo so
od S18 do S21 in predstavljajo širitev ureditvenega območja
naselja. Spremembe obstoječih dejavnosti predstavlja S16.
Območje S6 – stanovanjska cona se opredeli za individualno
stanovanjsko gradnjo z mirnimi dejavnostmi. Območje OS1
se predvidi za stanovanja in obrtne dejavnosti.
Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti (centralne
dejavnosti):
Južni del območja S7 se opredeli za centralne dejavnosti C4.
ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
Ureditveno območje naselje LOČE je opredeljeno kot
območje stavbnih zemljišč z naslednjimi osnovnimi rabami
– prevladujočimi namembnostmi:
Tabela 10a: Pregled površin po pretežni namembnosti
Območje Prevladujoča namembnost
urejanja
oznaka

S
C
P
O
R
D

Območja stanovanja
Območja centralne dejavnosti naselja
Območja proizvodne dejavnosti
Območja proizvodno obrtne dejavnosti
Območje za turistične, rekreacijske
in športne dejavnosti
Druge površine – zelene – načeloma ni dovoljena
sprememba namembnosti

Po, 1a Območja posebnih ureditev
ureditveno območje – skupaj

Velikost v ha
Skupaj
Proste
površine
znotraj UO

27,18
7,65
10,93
1.94

7,69
1,45
4,99
1.51

7,14

/

4,40

/

0,62
59,86

/
15.62

»Za točko 6.4.6.2. »Urbanistična zasnova naselja Loče«
se doda nova točka, ki se glasi:
»6.4.6.3. »Urbanistična zasnova naselja Tepanje
Urbanistična zasnova naselja Tepanje določa za
ureditveno območje naselja usmeritve za razvoj naselja in
dejavnosti v prostoru, podrobnejšo zasnovo organizacije
dejavnosti in namensko rabo prostora, urbanistično oblikovalske usmeritve, usmeritve za varstvo naravne in kulturne
dediščine ter varstvo okolja in usmeritve za urejanje območij
s prostorskimi izvedbenimi akti.
6.4.6.3.1. Ureditveno območje naselja Tepanje
Ureditveno območje naselja Tepanje leži vzhodno od
naselja Slovenske Konjice v vzhodnem delu občine. Naselje
Tepanje se je razvilo v dolinskem dnu ob potoku Oplotnica,
ob regionalni cesti Celje – Maribor in v bližini priključka na
avtocesto. Naselje Tepanje je opredeljeno kot pomembnejše
lokalno središče z osnovno šolo in drugimi centralnimi dejavnostmi lokalnega značaja. Naselje Tepanje je po obsegu in
številu prebivalcev v občini Slovenske Konjice v skupini 23
naselij in ima 323 prebivalcev. Ureditveno območje naselja
zajema obstoječi poselitveni prostor s pretežno zazidanimi
stavbnimi zemljišči.
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Ureditveno območje urbanističnih zasnov naselja Tepanje meri okrog 39,47ha.
6.4.6.3.2. Dolgoročne usmeritve za razvoj naselja in
dejavnosti
Dolgoročne usmeritve za razvoj naselja so naslednje:
– Racionalna in optimalna raba prostora znotraj ureditvenega območja naselja Tepanje s prenovo posameznih
območij, dopolnilno gradnjo znotraj še nezazidanih območij
ter delno širitvijo površin za rekreacijo na južnem obrobju
ureditvenega območja naselja, ter na jugozahodnem delu za
potrebe avtocestne baze.
– Razvijanje vloge Tepanja kot pomembnejšega lokalnega središča s poudarjenim razvojem oskrbnih, storitvenih,
družbenih in obrtno proizvodnih dejavnosti znotraj obstoječega ureditvenega območja in predvidenih širitev.
– Prenova, zapolnitev in optimalna raba obstoječih površin za stanovanja ter uravnotežena širitev stanovanjske
gradnje na za to znotraj opredeljenih, še nezazidanih stanovanjskih območij.
– Prenova stavbnega fonda ter na določenih območjih
dopolnitve osnovne stanovanjske funkcije drugimi funkcijami.
Prenova obstoječih proizvodnih con v jugovzhodnem delu
naselja predvsem s prehajanjem na proizvodne postopke, ki
so za okolje manj moteči.
– V manjšem obsegu krepitev obstoječih obrtno proizvodnih površin.
– Prestavitev območja za športno igrišče ob avtocestni
bazi na novo lokacijo ob vzhodnem robu naselja.
– Ohranitev sedanjih in urejanje novih zelenih površin s
poudarkom na zaščitni in oblikovno krajinski funkciji zelenja
v naselju.
– Sanacija prometnega omrežja v naselju in zagotovitev
zadostnega števila parkirnih mest.
– Izboljšanje peš povezav med posameznimi deli naselja predvsem z območji za rekreacijo ter preostalimi deli naselja; urejanje sprehajalnih poti v območjih, ki so prednostno
opredeljena kot rekreacijsko turistična.
– Sanacija in nadaljnje urejanje komunalne in energetske infrastrukture ter infrastrukture zvez ob upoštevanju
ekoloških sanacij in varovanj.
– Podrejanje vseh posegov pogojem varovanja okolja
ter sanaciji obstoječih virov onesnaževanja in motenj v
okolju.
6.4.6.3.3. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru
Stanovanja:
Gradnja individualnih stanovanjskih objektov bo potekala v opredeljenih območjih za stanovanjsko gradnjoS1,
S2, S3 in S4. Manjši delež individualne stanovanjske gradnje
je predviden z zapolnitvami v okviru obstoječih stanovanjskih območij. V vseh obstoječih stanovanjskih območjih je
dovoljena prenova obstoječih stanovanjskih enot ter s tem
izboljšanje kvalitete stanovanj.
Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti (centralne
dejavnosti):
Razvoj centralnih dejavnosti bo potekal znotraj obstoječega centralnega dela naselja Tepanje – C1, C2 in C3, kjer je
predvidena predvsem kvalitetna prenova obstoječih objektov
in površin ter gradnja objektov in urejanja površin skladno z
usmeritvami iz veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov.
Proizvodne dejavnosti:
Za obstoječa območja proizvodnih dejavnosti (P1 in
P2) na severovzhodnem obrobju naselja je predvidena
gradnja obstoječih objektov in površin z uvajanjem novih, za
okolje sprejemljivejših proizvodenj. Območja za proizvodne
dejavnosti predstavljajo zaokrožitev obstoječega območja v
zaokroženo celoto. Te opredeljene širitve območja P dolgoročno zadoščajo za razvoj proizvodnih dejavnosti.
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Obrtno proizvodne dejavnosti:
V jugozahodnem delu ureditvenega območja naselja
Tepanje je opredeljeno manjše območje obrtno proizvodnih
dejavnosti (območji O1 in O2) ter s temi spremembami urbanistične zasnove naselja Tepanje (O3-razširitev AC baze).
Opredeljena je možnost prenove obstoječih objektov in obrtnih dejavnosti ter dopolnilne gradnje na še nezazidanih parcelah, pri čemer je potrebno upoštevati izključitev morebitnih
negativnih vplivov na okolje.
Zelene površine:
Vse zelene površine morajo ohranjati svojo namembnost ter na njih ni predvidena gradnja. Za površine parkovnega značaja je predvidena sanacija. Pri urejanju zelenih površin je potrebno poudarjati njihovo vizualno, razmejitveno,
označevalsko ter bivalno estetsko vlogo v prostoru.
Promet:
Glavno cestno prometno žilo znotraj ureditvenega območja naselja Tepanje predstavlja regionalna cesta R1-430,
ki deli naselje s svojim potekom v smeri vzhod – zahod preko osrednjega dela naselja. Obstoječe cestno omrežje zadovoljivo povezuje najbližja naselja. Notranja mreža lokalnih cest je bila grajena na osnovi usmeritev iz zazidalnega
načrta. Znotraj naselja so predvidene rekonstrukcije cestnih
elementov (križišča, priključki lokalnih internih dovozov na
lokalne ceste) ter dodatne ureditve hodnikov za pešce za
zagotovitev varnega peš prometa. Pri izgradnji cestnega
omrežja je potrebno upoštevati: vse prometne površine se
izvedejo v asfaltu, razen v primeru posebnih zahtev; vsak
objekt mora imeti urejen dovoz do lokalne ceste; odmik
objektov od lokalne ceste mora znašati min. 5m; glede na
dejavnost v objektu je potrebno zagotoviti ustrezno število
parkirnih mest; pri rekonstrukciji obstoječih cest je potrebno
upoštevati elemente podane v lokacijskih načrtih oziroma
v lokacijskih dokumentacijah. Za gradnjo novih objektov v
varovalnem pasu cest so investitorji dolžni pridobiti soglasje
upravljalca; pri lokalni cesti se upošteva pas v širini 10m
od osi ceste.
Komunalna, energetska infrastruktura in zveze:
Za ureditveno območje je predviden ločen sistem odvajanja odplak. Za naselje bo dograjen kolektor s sekundarno mrežo kanalizacije. Kolektor bo navezan na obstoječo
razširjeno čistilno napravo Tepanje oziroma novo čistilno
napravo.
Izgradnja omrežja za odvod in čiščenje odplak ter dograjevanje kanalizacijskega sistema za širše območje bo
potekalo na osnovi podrobnejših lokacijskih načrtov. Za vsa
predvidena območja, kjer bo potekala novogradnja, je potrebno zagotoviti vodovodne priključke za pitno vodo in za
zagotovitev požarne varnosti. Lociranje in izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja morata biti usklajeni z
upravljavci vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave. Ravnanje z odpadki bo potekalo skladno z občinskim odlokom o
ravnanju z odpadki. Za oskrbo z električno energijo je predvidena ureditev visokonapetostnega in nizkonapetostnega
kabelskega razvoda na osnovi prostorskih izvedbenih aktov
za posamezna območja urejanja. Za celotno ureditveno območje je predvidena dograditev omrežja javne razsvetljave.
Telefonsko omrežje in omrežje CATV bo dograjevano skladno
s potrebami v vseh opredeljenih območjih za gradnjo znotraj
ureditvenega območja naselja. Opredeliti je potrebno možnost za izgradnjo plinovodnega omrežja za široko potrošnjo,
kar bi omogočilo ogrevanje objektov v ureditvenem območju
naselja tudi na ta način.
6.4.6.3.4. Zasnova namenske rabe prostora
Ureditveno območje naselja Tepanje je opredeljeno kot
območje stavbnih zemljišč z naslednjimi osnovnimi rabami
– prevladujočimi namembnostmi:
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Tabela 11 Pregled površin po pretežni namembnosti
Območje Prevladujoča namembnost
urejanja
oznaka

S
C
P
O
R

Območja stanovanja
Območja centralne dejavnosti naselja
Območja proizvodne dejavnosti
Območja proizvodno obrtne dejavnosti
Območje za turistične, rekreacijske
in športne dejavnosti
D
Druge površine – zelene – načeloma ni dovoljena
sprememba namembnosti
Po, 1a Območja posebnih ureditev
ureditveno območje – skupaj

Velikost v ha
Skupaj
Proste
površine
znotraj UO

23,46
6,84
3,05
4,03

2,56
1,74
1,58
2,58

1,34

0,61

0,75
/
39,47

/
/
9,07

6.4.6.3.5. URBANISTIČNO OBLIKOVALSKE USMERITVE:
Stanovanjska območja:
V območjih individualne stanovanjske gradnje S1, S2,
S3 in S4 bodo upoštevani urbanistično oblikovalski pogoji iz
prostorskih aktov za posamezna območja urejanja.
Centralna območja naselja (za oskrbne, storitvene in
družbene dejavnosti):
Zazidalna zasnova in oblikovanje objektov v območjih
centralnih dejavnosti morajo biti opredeljeni v prostorskih
aktih, ki izhajajo iz usmeritev teh urbanističnih zasnov za
posamezna območja urejanja. V opredeljenih obstoječih in
razširjenih območjih za centralne dejavnosti so v objektih
možne dejavnosti centralne dejavnosti dopolnjene s servisno storitvenimi dejavnostmi, turistične dejavnosti, stanovanja.
Oblikovanje objektov in ureditvena zasnova morata odražati
funkcijo posameznih objektov in celotnega območja urejanja,
pri čemer je pri posegih v grajeno strukturo naselja potrebno
ohranjati kvalitetno arhitekturo naselja, kjer ta obstaja, in si
prizadevati za izboljšanje neustreznosti dosedanjih posegov.
Pri lociranju novih objektov, pri dozidavah in nadzidavah obstoječih objektov je potrebno upoštevati značilen vzorec poselitve v naselju in značilnosti okoliške arhitekture; zagotoviti
je potrebno ustrezne odmike od lokalnih cest, parcelnih mej
ter sosednjih objektov s pogojem, da zazidanost parcele ne
presega 60% razpoložljivega zemljišča. Višinske in tlorisne
gabarite ter etažnost je potrebno prilagajati gabaritom obstoječe zazidave s tem da so podrejeni dominantam naselja.
Začasni objekti za morebitne sezonske prireditve in druge vrste turistične ponudbe morajo biti locirani tako, da ne ovirajo
drugih dejavnosti v prostoru in da niso locirani v varovanih
območjih.
Območja za proizvodne in obrtno-proizvodne dejavnosti:
Za vsa območja velja, da so zaključene celote. Vsi posegi morajo biti odraz funkcije objektov oziroma celotnega
območja z upoštevanjem novih tehnoloških dognanj glede
načina gradenj kot tudi tehnoloških postopkov, ob strogem
upoštevanju pogojev za varovanje okolja.
6.4.6.3.6. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne
dediščine ter za varstvo okolja
Za vse posege v območjih zavarovanih objektov naravne in kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in
soglasje pristojne službe za varstvo naravne in kulturne
dediščine. V prostorskih aktih za posamezna območja urejanja je obvezna opredelitev ustreznih krajinskih ureditev ter
pogoje za varstvo okolja znotraj mej posameznih območij
urejanja oziroma v celotnem ureditvenem območju naselja
Tepanje in širše. »
Za točko 6.4.5. »Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov občine Slovenske Konjice« se
doda nova točka, ki se glasi:
»6.4.5.1. Programske zasnove

A) Programska zasnova za poslovno stanovanjsko
gradnjo v zaselku Mlače (P1)
a) Ureditveno območje
– leži vzhodno od naselja Loče in se stikuje z ureditvenim območjem naselja Mlače,
– večinoma druga, delno najboljša kmetijska zemljišča,
površina ureditvenega območja znaša 7050 m2;
b) Organizacija dejavnosti v prostoru
– območje je namenjeno gradnji štirih prostostoječih
stanovanjskih objektov (z možnostjo gradnje poslovno stanovanjskih objektov) in izgradnji enostranskega avtobusnega
postajališča;
c) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– krajina: ohranitev strnjenega tipa naselja, vzpostavitev zelenega pasu ob meji z obstoječim avtoodpadom na
severu,
– osnovni urbanistični pogoji: obvezen dvig kote objektov
na poplavno varno višino, lega daljših stranic objektov in slemen streh vzporedno z obstoječo regionalno cesto, varovanje
kvalitetnih zaključkov posameznih delov naselja, prepoved lociranja pomožnih objektov na strani proti regionalni cesti, ograjevanje parcel praviloma z zasaditvijo avtohtonih grmovnic,
– osnovni arhitektonski pogoji: enoten tlorisni in višinski
gabarit objektov (pritličje in izkoriščeno podstrešje oziroma
pritličje in etaža), enotno oblikovanje streh (simetrična dvokapnica, kritina opečne barve), oblikovanje fasad z upoštevanjem značilnosti oblikovanja v arhitekturni krajini;
č) Usmeritve za vodnogospodarsko, prometno, komunalno in energetsko urejanje
– vodno gospodarstvo: lega v poplavnem območju
vodotoka Dravinje v območju s pogostimi poplavami – Q5
(visoke vode s povratno dobo 5 let oziroma 20% verjetnostjo
nastopa), obveznost izvedbe ustreznih protipoplavnih ukrepov (dvig kote objektov z nasipanjem terena),
– promet: izgradnja nove dovozne ceste, ki se priključuje na regionalno cesto R3-688,
– vodovod: ojačitev obstoječega vodovoda na DN 100
do predvidenih lokacij nadzemnih hidrantov, v kolikor bodo
potrebni,
– kanalizacija: ločen sistem, odvodnja fekalnih vod preko pretočnih greznic v kanalizacijo in čistilno napravo, ki bo
locirana med vodokom Dravinjo in regionalno cesto R3-688 in
meteornih vod po meteorni kanalizaciji v vodotok Dravinjo,
– ogrevanje: z individualnimi kurišči s pogojem obvezne
uporabe ekološko sprejemljivih goriv,
– odpadki: skladno z občinskim odlokom o ravnanju
s komunalnimi odpadki, ureditev dveh ekoloških otokov za
ločeno zbiranje odpadkov;
d) Varstvo okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja
in pogojev soglasodajalcev,
– načrtovanje in izvedba vseh posegov na način, da ne
bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju
v smislu varstva pred hrupom, onesnaževanja vode, tal in
zraka in ohranitve vidnih kakovosti okolja;
e) Prostorska izvedbena dokumentacija
– izdelava zazidalnega načrta za celotno ureditveno
območje.
B) Programske zasnove za območje Polene (P2)
a) Ureditveno območje
– je sestavljeno iz treh ureditvenih območij: Polene 1,
ki leži v zahodnem kotu doline, Polene 2, ki leži v osrednjem
dolinskem delu in Zeče 6/1, ki leži pod vrhom južne brežine
gričevja SZ od vasi Polene 1,
– Polene 1: večinoma najboljša in delno druga kmetijska zemljišča, gozd ter obstoječa stavbna zemljišča, površina
ureditvenega območja znaša 0,71ha,
– Polene 2: najboljša in druga kmetijska zemljišča ter
obstoječa stavbna zemljišča, površina ureditvenega območja
znaša 1,11ha,
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– Zeče 6/1: večinoma najboljša in druga kmetijska
zemljišča ter delno gozd, površina ureditvenega območja
znaša 0,98ha;
b) Organizacija dejavnosti v prostoru
– skladno z obstoječo kmetijsko stanovanjsko funkcijo
območij so območja namenjena gradnji objektov za kmetijstvo, stanovanjskih objektov ter dodatno dovoljenih objektov
za razvoj obrtnih nemotečih dejavnosti, manjših športno
rekreacijskih površin ter dejavnosti v zvezi s turistično ponudbo;
c) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– predvideni posegi: adaptacije, dozidave, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in novogradnje kot dopolnilna
gradnja,
– osnovni urbanistični pogoji: upoštevanje pogojev
za odmike objektov in naprav od parcelnih mej, prometne,
komunalne in energetske infrastrukture ter vodotokov, ki so
podani v tekstualnem delu PZ, prilagoditev nove pozidave
prevladujočim kvalitetnim značilnostim okoliških objektov,
– osnovni arhitektonski pogoji za predvidene posege:
praviloma podolgovat tlorisni gabarit, višinski gabarit prilagojen višinskim gabaritom sosednjih objektov z enako namembnostjo, oblikovanje streh prilagojeno streham sosednjih
objektov (praviloma simetrična dvokapnica z naklonom od
300 do 450, smer slemena vzporedna z daljšo stranico objekta, kritina opečne barve oziroma temno sive barve v višinskih
legah), stožčaste oblike streh niso dovoljene,
– osnovni arhitektonski pogoji za gospodarske objekte:
praviloma podolgovat tlorisni gabarit, največja dolžina 30m,
enoetažni objekti z možnostjo izvedbe izkoriščenega podstrešja (največja višina 12m), praviloma simetrična dvokapnica z naklonom od 300 do 450 in s kritino v opečni barvi,
– ureditev okolice: ograje oziroma žive meje do višine
največ 1,60m, izjemoma do višine 2,20m zaradi zmanjšanja
negativnih vplivov na okolje;
č) Usmeritve za prometno, komunalno in energetsko
urejanje
– promet: območji Polene 1 in Polene 2 se napajata iz
lokalne ceste 383010 Slovenske Konjice-Polene-BukovljeStranice, območje Zeče 6/1 pa iz javne poti 883010,
– vodovod: priključitev objektov na obstoječe lokalno
vodovodno omrežje skladno s pogoji upravljavca,
– kanalizacija: obveznost izgradnje javne kanalizacije v
ločenem sistemu, ki se zaključuje v centralni čistilni napravi
Slovenske Konjice, ki bo zgrajena predvidoma do leta 2006,
v prehodnem obdobju obveznost izgradnje vodotesnih greznic na izpraznjenje, odvod meteornih vod v vodotoke oziroma
jarke,
– elektrika: priključitev novogradenj na električno
omrežje skladno s pogoji upravljavca, gradnja nove
transformatorske postaje 20/0,4 kV z 20 kV priključnim
daljnovodom oziroma kablovodom in pripadajočim nizkonapetostnim omrežjem, odmik predvidenih objektov od
obstoječega DV 2x110 kV Maribor-Selce skladno s pogoji
upravljavca,
– odpadki: skladno z občinskim odlokom o ravnanju s
komunalnimi odpadki, ureditev ekoloških otokov za ločeno
zbiranje odpadkov;
d) Varstvo naravnih vrednot in kulturna dediščina
– gozd: na območju Polene 1 ohranitev skupine dreves
med visokonapetostnim elektrovodom in stanovanjskimi
objekti vsaj v minimalnem obsegu in ohranitev obstoječe
oziroma izgradnja nadomestne gozdne vlake, na območju
Zeče 6/1 obnovitev gozdnega roba ob novi nadomestni
gozdni vlaki,
– kulturna dediščina: predvideni posegi na arheološko
območje Polene (št. predloga 317/02) ne vplivajo;
e) Varstvo okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja
in pogojev soglasodajalcev,
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– načrtovanje in izvedba vseh posegov na način, da ne
bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju
v smislu varstva pred hrupom, onesnaževanja vode, tal in
zraka in ohranitve vidnih kakovosti okolja,
– obveznost pridobitve poročila vplivov na okolje pri
gradnji objektov in naprav za obrtno in obrtno storitveno
dejavnost, kjer je prevladujoča kmetijsko stanovanjska
funkcija,
– vode: upoštevanje najmanjšega odmika novogradenj
od potoka Polenščica, ki znaša 5,00m,
– koridorji elektrovodov: obveznost predložitve dokazila
pooblaščene organizacije, da niso presežene mejne vrednosti elektromagnetnega polja pri lokacijah vseh objektov, ki
posegajo v elektroenergetske koridorje daljnovodov;
f) Prostorska izvedbena dokumentacija
– urejanje vseh treh območij z že veljavnim Odlokom o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 43/02).
C) Programske zasnove za dve območji urejanja v
Ločah (P3)
a) Ureditveno območje
– je sestavljeno iz dveh ureditvenih območij: Loče (1),
ki leži na južnem in Loče (2), ki leži na zahodnem delu ureditvenega območja naselja Loče,
– Loče (1): najboljša kmetijska zemljišča, površina ureditvenega območja znaša 0,24ha,
– Loče (2): najboljša kmetijska zemljišča, površina ureditvenega območja znaša 2,87ha;
b) Organizacija dejavnosti v prostoru
– obe območji sta namenjeni gradnji stanovanjskih
objektov ter dodatno dovoljenih objektov za razvoj obrtnih
nemotečih dejavnosti, manjših športno rekreacijskih površin
ter dejavnosti v zvezi s turistično ponudbo (obveznost podrejanja dovoljenih dejavnosti primarni stanovanjski funkciji
območij);
c) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– predvideni posegi: adaptacije, nadomestne gradnje
in novogradnje,
– osnovni urbanistični pogoji: upoštevanje pogojev
za odmike objektov in naprav od parcelnih mej, prometne,
komunalne in energetske infrastrukture ter vodotokov, ki so
podani v tekstualnem delu PZ, prilagoditev nove pozidave
prevladujočim kvalitetnim značilnostim okoliških objektov,
– dodatni urbanistični pogoji na območju Loče (2):
usmerjena stanovanjska gradnja do največ petih individualnih hiš, nanizanih vzporedno s cesto Loče-Koble, postavitev
objektov v SZ vogalih parcel, maksimalna velikost parcel od
560m2 do 830m2, smer slemena strehe vzporedna s cesto,
– osnovni arhitektonski pogoji za predvidene posege:
praviloma podolgovat tlorisni gabarit, višinski gabarit prilagojen višinskim gabaritom sosednjih objektov z enako namembnostjo, oblikovanje streh prilagojeno streham sosednjih
objektov (praviloma simetrična dvokapnica z naklonom od
300 do 450, smer slemena vzporedna z daljšo stranico objekta, kritina opečne barve oziroma temnosive barve v višinskih
legah), stožčaste oblike streh niso dovoljene,
– osnovni arhitektonski pogoji za gospodarske objekte:
praviloma podolgovat tlorisni gabarit, največja dolžina 30m,
enoetažni objekti z možnostjo izvedbe izkoriščenega podstrešja (največja višina 12m), praviloma simetrična dvokapnica z naklonom od 30° do 45° in s kritino v opečni barvi,
– ureditev okolice: ograje oziroma žive meje do višine
največ 1,60m, izjemoma do višine 2,20m zaradi zmanjšanja
negativnih vplivov na okolje;
č) Usmeritve za prometno, komunalno in energetsko
urejanje
– promet: območje Loče (1) se napaja iz obstoječe javne poti 883830 Loče-Lipoglav, območje Loče (2) pa iz javne
poti 883460 Loče–Koble, upoštevanje veljavnih predpisov
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pri varovanju predvidene trase železniške proge Slovenske
Konjice-Ponikva,
– vodovod: obvezna dograditev obstoječega sekundarnega vodovodnega omrežja s priključitvijo na tranzitni javni
vodovod Žiče-Loče-Zbelovo, priključitev objektov na vodovodno omrežje skladno s pogoji upravljavca,
– kanalizacija: obveznost izgradnje javne kanalizacije
v ločenem sistemu, ki se zaključuje v čistilni napravi za
potrebe naselja Loče, obveznost predčiščenja eventualnih
tehnoloških vod, odvod meteornih vod v odprtih jarkih do
reke Dravinje,
– elektrika: priključitev novogradenj na električno
omrežje skladno s pogoji upravljavca, upoštevanje trase
predvidenega 20 kV daljnovoda, ki bo povezoval obstoječi
TP Loče 1 in TP Mali Breg in poteka po območju Loče (2),
– plinovod: upoštevanje predpisanih odmikov objektov
in naprav od visokotlačnega plinovoda R-21A Šmarje pri
Jelšah-Slovenske Konjice,
– odpadki: skladno z občinskim odlokom o ravnanju s
komunalnimi odpadki, ureditev ekoloških otokov za ločeno
zbiranje odpadkov;
d) Varstvo okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja
in pogojev soglasodajalcev,
– načrtovanje in izvedba vseh posegov na način, da ne
bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju
v smislu varstva pred hrupom, onesnaževanja vode, tal in
zraka in ohranitve vidnih kakovosti okolja,
– obveznost pridobitve poročila vplivov na okolje pri
gradnji objektov in naprav za obrtno in obrtno storitveno
dejavnost, kjer je prevladujoča kmetijsko stanovanjska
funkcija;
e) Prostorska izvedbena dokumentacija
– izdelava novih prostorskih ureditvenih pogojev za obe
območji urejanja;
D) Programske zasnove za gradnjo za razširitev športnih površin in za povezovalno cesto (P5)
a) Ureditveno območje
– leži jugozahodno od mestnega jedra Slovenskih Konjic in severno od pokopališča,
– samo najboljša kmetijska zemljišča, površina ureditvenega območja za športne površine 0,75 ha in za povezovalno
cesto 0,73 ha;
b) Organizacija dejavnosti v prostoru
– po funkciji je ureditveno območje sestavljeno iz rekreacijskega območja za športne objekte, površine in spremljajoče dejavnosti in povezovalne ceste;
c) Usmeritve za krajinsko, urbanistično in arhitektonsko
oblikovanje objektov in površin
– urbanistično krajinske usmeritve: zasnova športnih
površin kot prehod od strnjene pozidave v odprti prostor
Konjiške gore (veliko zelenja z ustrezno arhitekturo objektov),
– osnovni arhitektonski pogoji: na rekreacijskem območju povezovalna funkcija gabaritov objektov, sodobna
arhitektura objektov;
č) Usmeritve za vodnogospodarsko, prometno, komunalno in energetsko urejanje
– vodno gospodarstvo: časovna uskladitev izgradnje
obravnavanega območja z izgradnjo čistilne naprave Slovenske Konjice, predhodna izvedba komunalnih priključkov na obstoječe komunalne naprave urbaniziranega dela
Slovenskih Konjic skladno s pogoji upravljavcev, obveznost
izdelave projektne dokumentacije za rešitev zalednih vod iz
obronkov Konjiške gore,
– promet: navezava na obstoječe omrežje cest in pešpoti, razbremenilna vloga povezovalne ceste,
– vodovod: obvezna dograditev obstoječega lokalnega
vodovoda in priključitev na javni vodovod Slovenske Konjice
ter priključitev objektov na vodovodno omrežje skladno s pogoji upravljavca,
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– kanalizacija: obveznost izgradnje primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu
skladno s pogoji upravljavca,
– elektrika: upoštevanje varnostne višine pri križanju
DV 2x110 kV Maribor-Selce s povezovalno cesto, izgradnja
nove transformatorske postaje in pripadajočega srednje in
nizkonapetostnega omrežja, priključitev objektov na električno omrežje skladno s pogoji upravljavca,
– odpadki: ravnanje skladno z občinskim odlokom o
ravnanju s komunalnimi odpadki, ureditev ekoloških otokov
za ločeno zbiranje odpadkov;
d) Varstvo okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja
in pogojev soglasodajalcev,
– načrtovanje in izvedba vseh posegov na način, da ne
bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju
v smislu varstva pred hrupom, onesnaževanja vode, tal in
zraka in ohranitve vidnih kakovosti okolja;
e) Prostorska izvedbena dokumentacija
– izdelava zazidalnega načrta;
Programska zasnova za golf igrišče v Slovenskih Konjicah (P7)
a) Ureditveno območje
– je sestavljeno iz ureditvenega območja za golf igrišče
v Škalcah (1), ki leži v gričevnatem predelu severno od mesta
Slovenske Konjice,
– območje v Škalcah (1) tvorijo večinoma najboljša
kmetijska zemljišča, delno gozd in v manjši meri stavbna
zemljišča, ureditveno območje meri skupno 13,92ha;
b) Organizacija dejavnosti v prostoru
– predvidena je ureditev golf igrišča do 9 igralnih polj,
turistično rekreativna raba,
– območje v Škalcah (1): delna preureditev obstoječega igrišča z izgradnjo dveh novih polj, uporaba obstoječega
objekta za spremljajoče dejavnosti in obstoječega ribnika za
namakanje igrišča;
c) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– predvideni posegi: adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in nadomestne gradnje pri obstoječih objektih na takšen
način, da se glede arhitekturnega oblikovanja prilagajajo
okoliškim objektom,
– ureditev okolice: brez zaščitnih ograj, premostitev višinskih razlik terena s travnatimi brežinami, zasaditev okolice
z avtohtono vegetacijo;
č) Usmeritve za varstvo naravnih vrednot in kulturne
dediščine
– naravne vrednote: pri potoku Koprivnica je upoštevati
splošne varstvene usmeritve za hidrološke naravne vrednote, kot jih opredeljuje pristojna naravovarstvena služba,
– kulturna dediščina: za območje v Škalcah (1) velja
obveznost pridobitve soglasja s strani pristojne kulturnovarstvene službe (dve območji varstva: območje izjemne krajine
Škalce in območje kompleksnega varstva kulturne dediščine
Slovenske Konjice);
d) Usmeritve za prometno, komunalno in energetsko
urejanje
– promet: območje v Škalcah (1) je dostopno po interni
dovozni cesti, ki se priključuje na lokalno cesto izven ureditvenega območja,
– odvodnjavanje in namakanje golf igrišč: dreniranje
obeh igrišč v odprte odvodnike, voda za namakalni sistem
v Škalcah,
– vodovod: priključitev objektov skladno s pogoji upravljavca,
– kanalizacija: ločen sistem, odvodnja sanitarnih odpadnih vod v skupno ali individualne greznice brez odtoka
(na praznjenje) oziroma v malo čistilno napravo, odvodnja
meteornih vod v najbližji odprti odvodnik ali obcestni jarek,
vse skladno s pogoji upravljavca,
– elektrika: priključitev objektov in naprav skladno s
pogoji upravljavca,
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– odpadki: skladno z občinskim odlokom o ravnanju s
komunalnimi odpadki, ureditev ekoloških otokov za ločeno
zbiranje odpadkov;
e) Varstvo okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja
in pogojev soglasodajalcev,
– načrtovanje in izvedba vseh posegov na način, da ne
bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju
v smislu varstva pred hrupom, onesnaževanja vode, tal in
zraka in ohranitve vidnih kakovosti okolja,
– gozdne površine: na območju v Škalcah (1) nesprejemljivost širitve igralnih polj v gozd, nujnost sanacije plazišča nad ribnikom in zaželena ponovna ogozditev strmega
pobočja,
– varstvo voda in vodnih virov: upoštevanje geotehničnih podatkov pri projektiranju ter ostali pogoji vodnogospodarske službe;
f) Prostorska izvedbena dokumentacija
– izdelava ureditvenega načrta za obe obravnavani
območji;
4. člen
V 2. točki 2. člena odloka se drugi odstavek spremeni
in dopolni tako, da glasi:
– »kartografski del v merilu 1: 25.000:
1
Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve
2
Zasnova vodnega gospodarstva
2. 1
Vodnogospodarske omejitve v prostoru
3
Zasnova mineralnih surovin
4.1
Zasnova ohranjanja narave
4.2
Zasnova varstva kulturne dediščine

Št.
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Zasnova rekreacije v naravnem okolju
Zasnova sanacij
Zasnova omrežja naselij
Zasnova območij za poselitev
Zasnova prometnega omrežja
Zasnova omrežja zvez
Zasnova energetskega omrežja
Zasnova območij za obrambo in zaščito
Zasnova načinov urejanja prostora
Zasnova osnovne rabe prostora

– kartografski del v merilu 1:5.000:
14.1
Urbanistična zasnova naselja Slovenske Konjice
14.1a
Zasnova namenske rabe prostora
14.1b
Zasnova načinov urejanja prostora
14.2
Urbanistična zasnova naselja Loče
14.2a
Zasnova namenske rabe prostora
14.2b
Zasnova načinov urejanja prostora
14.3
Urbanistična zasnova naselja Tepanje
14.3a
Zasnova namenske rabe prostora
14.3b
Zasnova načinov urejanja prostora
15*
Območja za poselitev«
* Karta ostane sestavni del gradiva sprememb in dopolnitev kartografskega dela dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 72/00) in s
tem odlokom ni bila spremenjena;
Besedilo (3) točke 2. člena odloka se spremeni in dopolni tako, da glasi:
– »kartografska dokumentacija na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000:
– namenska raba in načini urejanja prostora

– Programske zasnove s tekstualnim in grafičnim delom ter predhodno pridobljenimi pogoji in mnenji za:
Zaporedna številka –
oznaka programske
zasnove v kartografski
dokumentaciji

Programska zasnova

Izdelal

Številka projekta

P1-83

Programska zasnova za poslovno stanovanjsko gradnjo
v zaselku Mlače

Razvojni
center
Planiranje d.o.o.
Celje

617/02-A

P2-43, 44, 53, 72

– Programske zasnove za območje Polene
– v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov Občine Slovenske Konjice – v letu 2001

URBANA,
urbanizem,
projektiranje,
Kočar in Kočar d.o.o.

432/02

URBANA,
urbanizem,
projektiranje,
Kočar in Kočar d.o.o.

434/02

Razvojni center
Planiranje d.o.o.
Celje

617/02-B

URBANA,
urbanizem,
projektiranje,
Kočar in Kočar d.o.o.

441/02

programska mora biti usklajena z mnenji nosilcev
planiranja, kot je razvidno iz kartografske
dokumentacije plana
P3-82

– Programska zasnova za dve območji urejanja v Ločah
v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov Občine Slovenske Konjice – v letu 2001
– programska mora biti usklajena z mnenji nosilcev
planiranja, kot je razvidno iz kartografske dokumentacije
plana

P5-124

– Programske zasnove za gradnjo varovanih stanovanj,
za razširitev športnih površin in za povezovalno cesto
programska mora biti usklajena z mnenji nosilcev planiranja,
kot je razvidno iz kartografske dokumentacije plana

P7-76

Programske zasnove za golf igrišče v Slovenskih Konjicah
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– Strokovne podlage s tekstualnim in grafičnim delom ter predhodno pridobljenimi pogoji in mnenji za:
Zaporedna številka –
oznaka strokovne
podlage v kartografski
dokumentaciji

Strokovna podlaga

Izdelal

Številka projekta

74

– Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP
občine Slovenske Konjice-poseg 74
strokovna podlaga mora biti usklajena z mnenji nosilcev
planiranja, kot je razvidno iz kartografske
dokumentacije plana

BIRO
2001 Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p.

4/02-SP

75

Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP
občine Slovenske Konjice-poseg 75

BIRO 2001
Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p

5/02-SP

79

– Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP
občine Slovenske Konjice
strokovna podlaga mora biti usklajena z mnenji nosilcev
planiranja, kot je razvidno iz kartografske dokumentacije
plana

Koning d.o.o.,
Slovenske Konjice

021/02

80

Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP
občine Slovenske Konjice-poseg 80

BIRO 2001
Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p.

3/02-SP

86

Strokovne podlage za gradnjo igrišča
Konjiška vas – poseg 86

Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje

733/03-7

87

Strokovne podlage za poslovno proizvodno območje
v Draži vasi

Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje

654/02

88

Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP
občine Slovenske Konjice-poseg 88

6/02-SP
10-ML/2002

89

Strokovna podlaga za stavbna zemljišča

BIRO 2001
Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p
Tehnoplan
družba
za storitve, d.o.o.
Maribor

92

– Strokovne podlage za spremembo planskih aktov
in PUP občine Slovenske Konjice – poseg 92 –
legalizacije in novogradnje

BIRO 2001
Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p.

02/02-SP

strokovna podlaga mora biti usklajena z mnenji nosilcev
planiranja, kot je razvidno iz kartografske
dokumentacije plana
125

Strokovne podlage za območje športno rekreacijskega centra
Tepanje – poseg 125

Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje

250/98

143

Strokovne podlage za gradnjo igrišča na Kajuhovi –
poseg 143

Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje

733/03-1

144

Strokovne podlage za gradnjo igrišča v Zečah – poseg 144

Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje

733/03-2

145, 145b

Strokovne podlage za gradnjo čistilne naprave Tepanje –
poseg 145

Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje

733/03-3

146

Strokovne podlage za gradnjo čistilne naprave
v Slovenskih Konjicah – poseg 146

Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje

733/03-4

147

– Strokovne podlage za gradnjo čistilne naprave v Loče –
poseg 147
Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje

733/03-5

strokovna podlaga mora biti usklajena z mnenji nosilcev
planiranja, kot je razvidno iz kartografske
dokumentacije plana
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Zaporedna številka –
oznaka strokovne
podlage v kartografski
dokumentaciji

Strokovna podlaga

Izdelal

Številka projekta

148

Strokovne podlage za gradnjo čistilne naprave Draža vas –
poseg 148

Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje

733/03-6

151

Strokovna podlaga za gradnjo igrišča v Bezini

Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje

733/03-8

164

Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP
občine Slovenske Konjice za območje Vinterjevo

URBANA,
urbanizem,
projektiranje,
Kočar in Kočar d.o.o.

160/98

II.KONČNE DOLOČBE
5. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka se kartografski del v
merilu 1: 25 000 (vse karte, razen kart št. 7.1, 9, 11 in 15)
in kartografska dokumentacija v merilu 1: 5000, ki sta bila
sprejeta z odloki, navedenimi v prvem odstavku 1. člena tega
odloka, nadomestita z gradivom, ki je navedeno v 4. členu
tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in po prejemu sklepa Vlade RS.
Št. 352-1/01-9204
Slovenske Konjice, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

3392.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
izjemne posege na podlagi sprememb in
dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske
Konjice v letu 2001

Na podlagi 12., 23., 171., 173. in 175. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99,
19/01 in 100/02) na 15. redni seji dne 1. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne
posege na podlagi sprememb in dopolnitev
planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu
2001
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za izjemne posege na podlagi spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske
Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1993, 1994
in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98
in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni
list RS, št. 50/98, 72/00, 75/04) dopolnitev v letu 2001, ki se
nanašajo novo opredeljena stavbna zemljišča v katastrskih
občinah: Bezina, Jernej, Koble, Konjiška vas, Ličenca, Lipoglav, Loče, Perovec, Preloge, Slemene, Slemene, Slovenske

Konjice, Spodnje Grušovje, Škalce, Tepanje, Tolsti vrh, Zbelovska gora, Zgornje Laže in Žiče.
2. člen
Sestavni del tega odloka je kartografska dokumentacija
k dolgoročnemu planu iz 2. točke 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000
– dopolnjen 1993 in 1994 in 1998 in družbenega plana
razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 2001 (Spremembe in dopolnitve planskih aktov občine
Slovenske Konjice v letu 2001), ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 75/04.
3. člen
S tem odlokom so opredeljeni pogoji za izjemne posege
v prostor na stavbnih zemljiščih, ki so razvidna iz kartografske dokumentacije iz 2. člena tega odloka.
4. člen
Pogoji za izjemne posege v prostor določajo:
– parcele ali dele parcel, na katerih so dovoljeni izjemni
posegi
– dovoljeno namembnost posega.
5. člen
Pregled izjemnih posegov na katera se nanaša ta odlok
je razviden iz elaborata izjemnih posegov, ki je priloga tega
odloka. Natančen razvid parcel in obseg stavbnih zemljišč
je razviden iz kartografske dokumentacije iz 2. člena tega
odloka.
6. člen
Za posege, ki so opredeljeni v 4. členu odloka, in ki
ležijo v območjih urejanja, ki jih ureja:
– Odlok o PUP za dele naselij Slovenske Konjice,
Zreče, Loče in Vitanje, znotraj ureditvenih območij za ta naselja, Uradni list SRS, št. 22/89 in Uradni list RS, št. 4/00,
43/02,
– Odlok o spremembi PUP za območje gozdov in
I. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice
– za območje Škalc, Uradni list RS, št. 28/96,
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske
Konjice, Uradni list RS, št. 43/02
in kjer ni predvidena izdelava podrobnejših izvedbenih
prostorskih aktov se smiselno poleg ostalih določil iz 5. člena
odloka upoštevajo tisti deli odloka, ki se nanašajo:
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– na določanje gradbenih parcel in lociranje objektov,
– na pogoje glede oblikovanja novogradenj in drugih
posegov v prostor;
– na prometno komunalno in energetsko opremljanje,
– na varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine,
– na varovanje in izboljšanje okolja.
7. člen
V primeru, da so bili posegi ali objekti, ki so našteti v
4. členu tega odloka, že izvedeni ali zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka brez ustreznih dovoljenj, lastnik zemljišč
oziroma investitorji objektov niso upravičeni do odškodnin za
morebitne omejitve ali motnje, ki jih na teh zemljiščih oziroma
objektih povzročajo objekti in varovana območja infrastrukture (ceste, komunalna omrežja, elektroprenosno omrežje in
objekti energetske infrastrukture, ter objekti in omrežja zvez)
in druga varovana območja, ki se nahajajo v neposredni bližini ali na parcelah iz 5. člena tega odloka.
8. člen
Kartografska dokumentacija iz 2. člena tega odloka je
na vpogled na Občini Slovenske Konjice ter pri Upravni enoti
Slovenske Konjice.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-0001/2004-100
Slovenske Konjice, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

3393.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96,
9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 53/95) in Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine
Slovenske Konjice na 15. seji dne 1. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki Občine
Slovenske Konjice
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) na območju občine Slovenske Konjice.
Na celotnem območju občine Slovenske Konjice je
ravnanje s komunalnimi odpadki obvezno na način, kot je
predpisano v tem odloku.
Občina Slovenske Konjice ima sklenjeno ustrezno
pogodbo z izvajalcem javne službe za izvajanje nalog opredeljenih v tem odloku.
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2. člen
S tem odlokom se določajo:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja
javne službe,
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe,
– viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene
in obračun storitev javne službe,
– vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe, kazenske in
prehodne določbe.

so:

3. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku

– povzročiteljem komunalnih odpadkov izboljšati dostop
do storitev javne službe;
– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov;
– sprejemljivost ukrepov za okolje ter izpolnjevanje zahtev Zakonodaje predpisov ter Uredb iz tega področja;
– preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov;
– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden
se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov;
– v največji možni meri zagotoviti predelavo in ponovno
uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek;
– uveljaviti načelo “stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov”;
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih
programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi
odpadki.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec
Občine Slovenske Konjice in vsaka oseba, ki deluje ali ima
dejavnost na območju Občine Slovenske Konjice in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih
odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu
javne službe.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in
njim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih
dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v
javni rabi, ki so pretežno trdi ter po svoji sestavi heterogeni,
zaradi razpršenosti njihovega nastanka in količine na viru
pa se ravnanje z njimi zagotavlja z izvajalcem na občinski
ravni.
3. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih
so izločene ločeno zbrane frakcije, in ostanki, ki nastanejo pri
predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov. Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki se jih
zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v eno
od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 16 00 in 20 01 ali v druge skupine komunalnih
odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa
o ravnanju z odpadki.
4. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je
odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot
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odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni,
storitveni ali drugi dejavnosti.
5. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi
komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov,
ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke.
6. Nevarni odpadki (nevarne frakcije) so odpadki, ki
nepredelani zaradi fizikalnih, kemičnih ali kužnih lastnosti
lahko prispevajo ali imajo za posledico ogrožanje kvalitete
okolja in zdravja, če niso izolirani iz okolja, ki neposredno
ali posredno učinkujejo na organizme zaradi njihove izpostavljenosti ali nalaganja v njih preko prehranjevalne verige,
zaradi vzajemnih učinkov ali drugače. Odpadki se štejejo za
nevarne, dokler ni dokazano nasprotno.
7. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje,
predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo
tega ravnanja in okolje varstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje
odpadkov.
8. Zbiranje komunalnih odpadkov je pobiranje teh odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem komunalnih odpadkov ter razvrščanje ali mešanje teh odpadkov,
z namenom prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja.
9. Obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični
ali biološki proces vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim
se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja
njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z
njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo.
10. Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem
reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno
uporabo odpadkov ter odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.
11. Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni
oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
12. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto,
kjer so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov,
v katere povzročitelji odpadkov neovirano ločeno odlagajo
odpadke. Zbirno mesto komunalnih odpadkov praviloma ni
na javni površini.
13. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne
odpadke v temu namenjenih posodah. Prevzemno mesto, ki
je praviloma na na javni površini, se za posamezno stavbo
določi v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor. Če
v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno mesto ni bilo
določeno, se ga določi ob začetku uporabe storitev javne
službe ravnanja z odpadki z vpisom v register prevzemnih
mest. V primeru, da dogovor ni mogoč, prevzemno mesto
določi komunalni nadzornik (pristojni organ Občine Slovenske Konjice).
14. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej
določeno mesto, kjer lahko povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te
odpadke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov
je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov lahko
le na poziv izvajalca javne službe na prevzemnem mestu
prepušča kosovne odpadke in sicer po vnaprej določenem
in javno objavljenem urniku.
15. Zbiralnica ločenih frakcij ali ekološki otok je ustrezno
urejen, pokrit ali nepokrit ter za prevzemanje in hranjenje posameznih ločenih frakcij opremljen prostor.
16. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit in za sprejemanje ter začasno skladiščenje posameznih vrst nevarnih frakcij
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ustrezno urejen prostor, kjer povzročitelji nevarnih frakcij izvajalcu javne službe prepuščajo te odpadke.
17. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tehnično
ustrezno opremljeno tovorno vozilo, ki po vnaprej dogovorjenem urniku kroži po naseljenih območjih, in je urejeno
za prevzemanje nevarnih frakcij. Premična zbiralnica je
tudi ustrezno opremljen prostor ali zabojnik, ki se ga za
določen krajši čas po dogovorjenem urniku začasno namesti, uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh
frakcij.
18. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno
hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra
prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne
odpadke. Na območju zbirnega centra je urejena tudi zbiralnica nevarnih frakcij, dimenzionirane za potrebe začasnega
skladiščenja.
19. Odlagališče komunalnih nenevarnih odpadkov je
ustrezno tehnično in sanitarno urejeno odlagalno polje za
končno dispozicijo oziroma odstranjevanje preostanka odpadkov.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Slovenske Konjice zagotavlja izvajanje javne
službe ravnanja z odpadki v javnem podjetju.
Javno podjetje lahko v primeru lastnih potreb ter ob
soglasju Občine Slovenske Konjice po tem odloku sklene
izvajalske pogodbe s pooblaščenimi podjetji za določen čas
in sicer za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– zbiranje nevarnih odpadkov,
– zbiranje komunalnih odpadkov in ločeno zbranih
frakcij,
– odlaganje preostanka odpadkov,
– opravljanje in izdelavo nalog, mnenj, monitoringov in
podobno,
– oddajanje različnih vrst odpadkov oziroma ločenih
frakcij v nadaljnjo predelavo ali uničenje.
6. člen
Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki se izvaja
na celotnem območju Občine Slovenske Konjice.
Zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij ter izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih
odpadkov se zagotavlja in opravlja na celotnem območju
Občine Slovenske Konjice. Zbiranje odpadkov iz prejšnjega
stavka se izvaja glede pogojev za prevzem odpadkov za vse
uporabnike storitev javne službe na enak način.
7. člen
Odlaganje in ravnanje s komunalnimi odpadki je skupaj
z ostalimi občinami organizirano v Centru za ravnanje z odpadki v Slovenskih Konjicah.
Občina Slovenske Konjice in izvajalec javne službe
v Občini Slovenske Konjice skleneta z ostalimi občinami
ustrezne pogodbe, s katerimi se določajo medsebojne pravice in obveznosti glede zbiranja, gospodarnega ravnanja s
komunalnimi odpadki, izdelave različnih tehničnih investicijskih dokumentacij, sovlaganja v potrebno infrastrukturo ter
za sanacijo odlagališča po zapiranju.
Pogodbe navedene po predhodnem odstavku so
praviloma vsebinsko usklajene z usmeritvami in zahtevami
pristojnih republiških ministrstev, ter med vsemi preostalimi
občinami, souporabnicami vzpostavljenega sistema ravnanja
z odpadki na območju Občine Slovenske Konjice.
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IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. Izločevanje papirja, kartona, plastičnih materialov,
stekla in pločevink ter drugih ločenih frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno zbiranje frakcij) v
naslednjem obsegu:
– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij in
zbirnih centrih;
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v proizvodni,
trgovski, gostinski, turistični, storitveni in drugi dejavnosti;
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih,
športnih ter drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem;
– prevzemanje ter zagotavljanje odstranjevanja gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo pri vzdrževanju
stanovanjskih in drugih objektov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na mestu, dogovorjenim z izvajalcem ter zagotavljanje predelave in oddajanje teh odpadkov
v predelavo, oziroma za uporabo v lastne potrebe (utrditev
nasipov, dovoznih cest, ipd.);
– prevzemanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v
okviru ločenega zbiranja frakcij in v zbirnih centrih, ter oddajanje v predelavo, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje
z embalažo in odpadno embalažo;
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij
na zbirnih mestih ločenih frakcij ter zbirnih centrih in niso
odpadna embalaža;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter druge opreme
v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju
ločenih frakcij;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz
ločenih frakcij v predelavo;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer se nahaja oprema zbirnih centrov;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih
ločenih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z
odpadki,
– prevzemanje majhnih količin odpadnih gradbenih
materialov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na predhodno odobrenem mestu v zbirnem centru, ter
ravnanja z njimi, skladno z zahtevami pristojnih občinskih in
republiških organov; upravljanje in vzdrževanje deponij teh
odpadkov, začasnih ali trajnih, kolikor so zanje pridobljena
vsa ustrezna soglasja ter dovoljenje pristojnega republiškega
organa ter lokalne skupnosti.
2. Zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov lahko
prepuščajo te odpadke;
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v zbirnih centrih;
– prevzemanje kosovnih odpadkov, ki nastajajo pri
vzdrževanju in čiščenju stanovanjskih in drugih objektov in
jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na mestu,
dogovorjenim z izvajalcem;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov;
– obdelava kosovnih odpadkov;
– zagotavljanje predelave in oddajanje prevzetih kosovnih odpadkov za odstranjevanje in predelavo;
– nabava in vzdrževanje opreme za obdelavo odpadkov;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o količinah in
vrstah kosovnih odpadkov v skladu s predpisi s področja
ravnanja z odpadki.
3. Zbiranje nevarnih frakcij v naslednjem obsegu:
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– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov oddajajo v zbiralnicah in premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij in zbirnih centrih;
(Zbiranje nevarnih frakcij iz obrti in industrije ni predmet
tega odloka.)
– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu
in vsebuje nevarne snovi in jo povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru;
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij;
– oddajanje prevzetih nevarnih frakcij za odstranjevanje
in predelavo;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil premičnih
zbiralnic nevarnih frakcij;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov za začasno hranjenje ter vozil za prevoz nevarnih frakcij;
– zagotavljanje in sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z
odpadki.
4. Zbiranje komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v
naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov in ločenih frakcij,
ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih in zbirnih mestih za komunalne odpadke in ločene
frakcije;
– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov in ločenih
frakcij v sortirnico;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov, v katerih povzročitelji prepuščajo komunalne odpadke
(če povzročitelj iz malomarnosti ali po nesreči uniči zabojnik, si ga mora ob pomoči izvajalca javne službe priskrbeti
na svoje stroške);
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje
ostalih komunalnih odpadkov;
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih
odpadkov in ločenih frakcij;
– nabava in vzdrževanje opreme za pranje zabojnikov, v
katerih povzročitelji prepuščajo komunalne odpadke;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih in ločenih frakcijah v skladu s predpisi s
področja ravnanja z odpadki.
5. Izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici v naslednjem obsegu:
– razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov. ki so namenjeni za odlaganje;
– oddajanje neonesnažene odpadne embalaže, ki je
izločena v okviru razvrščanja komunalnih odpadkov v sortirnici, v predelavo, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z
embalažo in odpadno embalažo;
– obdelava in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki
so izločene v okviru izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem
komunalnih odpadkov v sortirnici in niso odpadna embalaža;
– oddajanje nevarnih frakcij, ki so izločene v okviru izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov
v sortirnici, v odstranjevanje in predelavo;
– oddajanje ostankov komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici, v
odlaganje oziroma v obdelavo pred njihovim odlaganjem;
– zagotavljanje odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
– nabava in vzdrževanje opreme v sortirnici za razvrščanje komunalnih odpadkov;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz z
razvrščanjem komunalnih odpadkov izločenih ločenih frakcij
v predelavo;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema sortirnice;
– zagotavljanje in sporočanje podatkov o izločenih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
6. Obračun storitev uporabnikom storitev javne službe
za vsa dela javne službe, določena v členu št. 8.
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V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA
PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki po
tem odloku je obvezna za vse povzročitelje komunalnih odpadkov, to je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na območju
Občine Slovenske Konjice stalno, začasno ali občasno povzroča komunalne odpadke, s tem da:
– biva v svojih ali najetih nepremičninah,
– je lastnik počitniške hiše, zidanice ali podobno,
– opravlja dejavnost,
– upravlja javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in
podobno),
– organizira kulturne, športne in druge prireditve ali
uporablja javne ali zasebne površine in druge nepremičnine
v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne
rabe.
V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja komunalnih odpadkov po nobeni od alinei v tem členu,
se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča oziroma nepremičnine.
Za lastnika javnih površin, vključno z nekategoriziranimi
in lokalnimi cestami ter parkirišči se šteje občina.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se v
organiziran sistem ravnanja z odpadki začasno ne vključijo
tisti povzročitelji, do katerih se zaradi nedostopnosti oziroma odmaknjenosti od prevoznih cest izvajalci ne morejo
pripeljati s svojimi komunalnimi vozili, povzročitelji pa ne
morejo sami dostaviti posod za odpadke do najbližjega
prevzemnega mesta. Te povzročitelje določi izvajalec javne
službe v soglasju s svetom krajevne skupnosti, vendar se
zanje, v dogovorjenem roku, kljub temu omogoči ustrezen
način ravnanja ter najbližje razpoložljivo odvzemno mesto
za odlaganje odpadkov po zahtevah predloženega odloka
na oddaljeni, vendar dostopni lokaciji (oddajanje odpadkov
v tipskih vrečkah ipd.).
10. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji odlaganja
odpadkov v:
– tipiziranih zabojnikih velikosti od 80 do 1100 litrov,
– tipiziranih velikih zabojnikih (kontejnerjih) velikosti od
5 do 30 m3,
– tipiziranih vrečkah z oznako izvajalca javne službe.
11. člen
Vsak novi uporabnik storitev, ki se pri izvajalcu prijavi
za odvoz komunalnih odpadkov je dolžan na svoje stroške
nabaviti tipski zabojnik z ustreznim volumnom, izvajalec pa
mu je pri tem dolžan nuditi strokovno svetovanje. V strnjenih
naseljih, ob blokih oziroma gostinskih in podobnih mestih,
kjer nastajajo večje količine bioloških odpadkov, lahko izvajalec javne službe oziroma pristojni organi z Odločbo
odredijo način ter mesto prevzema, s pogostostjo odvozov
bioloških odpadkov na stroške povzročiteljev teh odpadkov,
ki so si dolžni v ta namen nabaviti ustrezne zabojnike na
svoje stroške. Število, vrsto in volumen posod za komunalne
odpadke določi izvajalec po dogovoru z uporabnikom storitev
javne službe in v skladu z vzpostavljenim ali s predvidenim
sistemom ravnanja z odpadki, tehnologijo odstranjevanja
odpadkov, dostopnostjo ter pogostostjo odvozov specialnih
vozil izvajalca za odstranjevanje odpadkov do odjemnih mest
ter glede na strukturo, vrsto in količino odpadkov.
Pristojni organi občine lahko z odločbo določijo vrsto in
volumen zabojnika, v kolikor se izvajalec in uporabnik storitev
javne službe o tem ne moreta dogovoriti.
Število in volumen zabojnikov v stanovanjskih blokih
določi izvajalec skupaj z upraviteljem bloka glede na število
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uporabnikov storitev javne službe (prebivalcev v bloku) oziroma ostalih povzročiteljev odpadkov v objektu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno prepuščajo komunalne odpadke v tipiziranih vrečkah, katere
si na svoje stroške nabavijo pri izvajalcu javne službe, če
količina odpadkov občasno presega volumen predpisanega
zabojnika za odpadke.Povzročitelji lahko odložijo le tipizirano
vrečko in sicer na dan odvoza ob zabojnik, postavljen na
prevzemno mesto.
Če količina odpadkov redno presega volumen predpisanega zabojnika za odpadke, izvajalec povzročitelju določi
ustrezno povečanje volumna posode.
Prepuščanje komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če izvajalec oziroma pristojni organ
občine to odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti
prevzemnega mesta od stavbe, kjer komunalni odpadki nastajajo redno ali občasno (vikendi in podobno) ali na željo
uporabnika storitve javne službe, če je v gospodinjstvu le
en član. Takšni povzročitelji odpadkov si morajo pri izvajalcu
zagotoviti ustrezno število vrečk, glede na količino odpadkov,
letno pa najmanj 12 kosov po osebi za redno oddajanje odpadkov, oziroma 12 kosov za občasno (vikend, zidanica ali
podobno).
12. člen
Število odvozov se lahko določi posebej za vsako naselje in mesto. Najmanjše število odvozov je enkrat mesečno
s 120 litrskim zabojnikom, največje število odvozov pa je dvakrat tedensko v ožjem središču mesta, v območjih poselitve
s strnjeno individualno ali blokovno pozidavo, ter v območjih
strnjenosti gostinsko-trgovskih objektov.
Število odvozov se lahko glede na potrebe spremeni,
če se s tem strinja večina občanov določenega naselja, vendar ob predhodnem soglasju glede prikazovanja povečanja
stroškov predvidene storitve. Podpisnik takšnega dogovora
je predsednik krajevne skupnosti oziroma pooblaščen predstavnik odvoza uporabnikov tega dela naselja.
S povzročitelji, ki opravljajo določene dejavnosti, se
lahko zaradi potrebe po pogostejšem prevzemu odpadkov
sklenejo posebne pogodbe za odvoz, ki je pogostejši kot je to
običajno za območje lokacije objekta, vendar ob prehodnem
soglasju glede priznavanja povečanja stroškov predvidene
storitve.
Če imajo povzročitelji odpadkov občasno več odpadkov,
kot jih gre v njihov zabojnik, morajo le-te odložiti na odvzemno mesto izključno v tipiziranih vrečkah nabavljenih pri izvajalcu javne službe in to na dan odvoza po urniku. Odlaganje
v različnih drugih vrečkah ni dovoljeno.
Informacijo o številu odvozov in datumu odvozov v
vsakem naselju prejmejo občani v obliki urnika odvozov v
mesecu decembru za naslednje leto – urnik odvozov, prav
tako obratovalni čas centra za ravnanje z odpadki, zbirnih
centrov ter odlagališča odpadkov, katerega določi izvajalec
javne službe.
13. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih
frakcij, katere so povzročitelji dolžni odlagati izključno v za to
namenjenih zabojnikih, nameščenih na zbirnih mestih:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno
embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz plastike,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
14. člen
Število zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov), v
katerih povzročitelji ločenih frakcij prepuščajo ločene frakcije iz prejšnjega člena, mora biti na posameznem območju
občine Slovenske Konjice sorazmerno gostoti poselitve na
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tem območju in se ga določi tako, da je po eno zbirno mesto
ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem
na tem območju.
Ločene frakcije iz prejšnjega člena, ki nastajajo v stavbi,
v kateri se izvaja proizvodna, trgovska, gostinska ali druga
storitvena dejavnost, se prepuščajo izvajalcu javne službe
v zabojnikih, ki si jih zagotovijo izvajalci teh dejavnosti sami
oziroma lastniki ali upravljalci teh stavb.
Več izvajalcev teh dejavnosti v isti ali sosednjih stavbah
lahko uredijo skupno zbiranje ločenih frakcij v zabojnikih, ki
jih zagotovijo sami v prostorih enega od njih.
15. člen
Prevzemanje in začasno skladiščenje ločeno zbranih
frakcij se zagotavlja v vsaj enem zbirnem centru na območju Občine Slovenske Konjice, za katerega izvajalec javne
službe, v dogovoru z občino, določi obratovalni čas, pri prevzemanju ločenih frakcij pa obvezno sodeluje in nadzoruje
oddajo frakcij ustrezno usposobljena oseba izvajalca javne
službe.
16. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke;
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno
embalažo iz stekla;
– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov;
– odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin;
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa;
– manjše količine gradbenega materiala;
– oblačila;
– tekstil;
– doze za razpršila (aerosoli);
– jedilno olje in maščobe;
– barve, črnila, lepila in smolo, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi;
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi;
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki;
– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi;
– kosovne odpadke in belo tehniko.
17. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij v zbirnem centru se
povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno
prevzemanje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, kar
ne velja za zbiralnice ločenih frakcij (ekoloških otokov), za
katere lahko, na določenih lokacijah na območju občine, izvajalec javne službe odredi občasen, vendar omejen režim
prevzemanja ostalih vrst ločenih frakcij.
V zbirnem centru se izvaja prevzemanje kosovnih
odpadkov in nevarnih frakcij nadzorovano z osebjem, ki je
usposobljeno za tak prevzem.
Odpremo kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so
jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali v zbirnem centru
ter njihovo obdelavo, predelavo in odstranjevanje zagotovi
izvajalec javne službe.
18. člen
Občasno zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih
mestih, ki so določena za prevzem teh odpadkov (v okviru
čistilnih akcij), izvaja izvajalec javne službe vsaj enkrat
letno.
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Na vsaj eni lokaciji posameznih krajevnih skupnosti v
občini Slovenske Konjice se v času zbiranja kosovnih odpadkov na skupna prevzemna mesta postavijo večji zabojniki
(kontejnerji).
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec javne
službe občasno v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah se
povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja vsaj enkrat
letno na vsaj eni lokaciji v posameznih krajevnih skupnosti
v Občini Slovenske Konjice, v samem mestu Slovenske Konjice pa vsaj na eni lokaciji, v skladu z dogovorom z Občino
Slovenske Konjice.
Lokacije občasnih prevzemnih mest se določijo v skladu
z dogovorom med izvajalcem in občino, prav tako tudi način
usklajevanja terminov, obračunavanja stroškov in podobno.
V času zbiranja kosovnih odpadkov se na to mesto
oziroma lokacijo postavijo večji zabojniki, za katere se določi volumen in število odvozov v dogovoru med občino in
izvajalcem javne službe.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE
19. člen
Zbiranje in prevzemanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, na zbirnih mestih (zbiralnicah) ali v zbirnem
centru ter njihov prevoz na mesto predelave, oziroma na
mesto obdelave pred odstranjevanjem, se opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje tipskih
zabojnikov, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje
odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov.
Ločeno zbiranje frakcij
20. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da
so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje posameznih
vrst ločenih frakcij na zbirnih mestih, enakega tipa in ustrezno
označeni.
Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene
frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in navedeni pogoji
za prepuščanje, če obstojijo.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov
iz prejšnjih odstavkov tega člena določi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ Občine Slovenske Konjice.
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da
je na zabojnikih v zbiralnicah in v zbirnih centrih oziroma na
vidnem mestu ob neposredni bližini zabojnika ustrezna oznaka, iz katere je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko
odloži v zabojnik, in navedeni pogoji za tovrstno odlaganje,
če obstojijo.
21. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora ustrezno zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov na zbirnih mestih in v
zbirnih centrih,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost zbirnih mest zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) in zbirnih centrov, ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ločenih frakcij, tako
glede njihovega izgleda kot namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje obstoječih zbirnih mest ločenih frakcij z
zabojniki za ločene frakcije,
– opremljanje novih zbirnih mest ločenih frakcij z zabojniki,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij
v predelavo.
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22. člen
Postopnost, eventualno drugačen sistem sofinanciranja,
obseg izgradnje (gradbena dela) ter opremljanje zbiralnic in
zbirnih centrov za ločene frakcije na območju občine in druge
pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij
na posameznem poselitvenem območju občine ter druge
obveznosti izvajanja javne službe uredita izvajalec ločenega
zbiranja in pristojni organ Občine Slovenske Konjice.
Prevzem ločenih frakcij se izvaja po letnem programu
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki ga vsako leto v mesecu decembru za naslednje leto pripravi izvajalec zbiranja
ločenih frakcij, potrdi pa pristojni organ Občine Slovenske
Konjice.
Letni program zbiranja ločenih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o naselju in številu prebivalcev v njih, katerim
se zagotavlja zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij
– podatke o številu in razmestitvi zbirnih mest ločenih
frakcij (ekoloških otokov) ter o njihovi opremljenosti glede na
vrste ločenih frakcij,
– podatke o načrtovani letni količini zbranih ločenih
frakcij, ločeno po posameznih naseljih po posameznih ločenih frakcijah,
– podatke o opremljenosti zbirnega centra ter o načrtovanih količinah prevzetih odpadkov, ločeno po posameznih
ločenih frakcijah,
– podatke o ureditvi zbirnega centra, iz katerih so razvidni ukrepi za preprečevanje onesnaženja okolja,
– časovni razpored zbiranja in prevzemanja ločenih
frakcij, ki so jih povzročitelji ločenih frakcij prepustili v zabojnikih za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih
frakcij (ekoloških otokih) in zbirnem centru,
– časovni razpored zbiranja ločenih frakcij, ki nastajajo
v objektih s proizvodno in storitveno dejavnostjo,
– opis predelave in način oddajanja ločenih frakcij v
predelavo, za katere predelavo zagotavlja sam,
– način oddajanja ločenih frakcij, ki jih kot odpadno
embalažo oddaja po predpisu o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
– število in vrsto zabojnikov, ki jih bo nabavil izvajalec
po letnem programu,
– časovni razpored pranja in drugih vzdrževalnih del na
zabojnikih v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) in
zbirnem centru,
– opis opreme zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) in zbirnega centra, ki jih bo nabavil v letu programa in
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij
23. člen
Zbiranje in prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih
frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki ga za vsako leto v mesecu
decembru za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe,
potrdi pa pristojni organ Občine Slovenske Konjice.
Letni program zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih
frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o številu in razmestitvi prevzemnih mest
kosovnih odpadkov ter lokacij za zbiralnice in premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– časovni razpored in način zbiranja in prevzemanja
kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij,
– opis in način obdelave kosovnih odpadkov pred oddajo v obdelavo ali odstranjevanje,
– časovni razpored prevzemanja nevarnih frakcij z
občasnimi postanki premične zbiralnice nevarnih frakcij na
posameznih območjih poselitve,
– časovni razpored in način odpreme kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih
odpadkov oddali osebju v zbirnem centru,
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– opis predelave in odstranjevanja kosovnih odpadkov
in nevarnih frakcij, za katere predelavo in odstranjevanje zagotavlja sam,
– način oddajanja nevarnih frakcij, ki jih kot odpadno
embalažo oddajajo v predelavo in odstranjevanje po predpisu
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
– opis opreme za prevzemanje, začasno skladiščenje
in obdelavo kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki jo bo
nabavil po letnem programu,in
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Zbiranje komunalnih odpadkov
24. člen
Izvajalec javne službe prazni zabojnike in nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali
njegove okolice ter ne poškoduje zabojnikov.
Če pride pri prevzemu komunalnih odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora
izvajalec zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
Izvajalec po posebnem naročilu uporabnika storitev
opravi tudi pranje zabojnikov, ki so namenjeni prepuščanju
komunalnih odpadkov. Cena za pranje zabojnikov se določi
s cenikom, ki ga potrdi pristojni organ Občine Slovenske
Konjice.
25. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja:
– redno praznjenje zabojnikov za zbiranje ostankov
komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
– redno pobiranje tipiziranih vrečk z zbranimi ostanki
komunalnih ostankov,
– oddajo prevzetih ostankov komunalnih odpadkov za
obdelavo, predelavo in odstranjevanje,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov z novimi,
– nabavo novih zabojnikov za nove uporabnike storitev
prevzemanja komunalnih odpadkov,
– zamenjavo zabojnikov z zabojniki drugih velikosti na
željo lastnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih količinah nastajanja komunalnih odpadkov v objektu,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,
– nabavo in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih
odpadkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za pranje zabojnikov,
– nabavo in vzdrževanje opreme v sortirnici za izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih
odpadkov.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost
vrečke za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe v dogovoru s pristojnim organom Občine
Slovenske Konjice.
26. člen
Pri dimenzioniranju prometnih površin je treba zagotoviti
naslednjim kriterijem:
Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz
ostankov komunalnih odpadkov do prevzemnega mesta za
komunalne odpadke mora biti do 3 m.
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za
komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem.
Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 12 m ter ustreznim najmanjšim notranjim radijem 6,5 m.
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če
vozila na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja
obračališče iz prejšnjega stavka.
Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega
mesta za komunalne odpadke mora biti 4 m, najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3 m.
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Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega
mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti
6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
27. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na
površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so
izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen
neoviran dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov.
Prevzemno mesto ni nujno zbirno mesto za odlaganje
odpadkov.
Prevzemno mesto za individualne uporabnike storitev
pa je obvezno ob robu cestišča, vendar tako, da ne ogroža
varnosti v prometu. Izjeme so dovoljene izključno ob soglasju
izvajalca javne službe.
Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti
dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno
tudi mesto praznjenja zabojnika v vozilo, oziroma sme biti
oddaljeno od mesta praznjenja zabojnika največ 10 m.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnika ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.
28. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega
mesta za komunalne odpadke, način prepuščanja teh odpadkov (v zabojniku ali vrečkah), velikost in število zabojnikov
za prepuščanje komunalnih odpadkov se vodi za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo ti odpadki.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec
javne službe v svojem registru prevzemnih mest.
29. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru iz prejšnjega
člena lahko spremenijo na podlagi pisnega obvestila ali osebnega obiska pri izvajalcu. Sprememba se lahko nanaša na ime,
naslov uporabnika ter glede na velikost in število zabojnikov.
Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru uskladi prevzemanje komunalnih odpadkov in obračun storitev
javne službe s spremembami po veljavnem ceniku izvajalca,
najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register prevzemnih mest.
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih
mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– pisnega obvestila uporabnika storitev javne službe o
spremembi števila oseb v stavbi, oziroma vsaki spremembi,
ki vpliva na veljaven obračun storitve (fizične osebe – gospodinjstva),
– pisnega obvestila uporabnika storitev javne službe o
spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov, (pravne osebe – dejavnost),
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov v stavbi.
Izvajalec javne službe dvakrat na leto uskladi podatke
o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz
centralnega registra prebivalstva.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov
v registru prevzemnih mest potrdi uporabniku storitev javne
službe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi
prevzemanje komunalnih odpadkov in obračun storitev javne
službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register prevzemnih mest.
V primeru zamenjave večjega zabojnika z manjšim izvajalec javne službe lahko v primeru pomanjkanja zabojnikov
opravi zamenjavo, ko so zabojniki primerne velikosti na razpolago, do takrat pa se obračunava storitev javne službe po
velikosti na novo določenega zabojnika.
30. člen
Lastnik ali upravitelj stavbe mora zagotoviti, da so
tipizirane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje komunal-
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nih odpadkov, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s
programom prevzemanja komunalnih odpadkov določen za
prevzem teh odpadkov.
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, so lahko
zabojniki za odlaganje komunalnih odpadkov na prevzemnem mestu le v času, ki je s programom prevzemanja teh
odpadkov določen za njihov prevzem.
31. člen
Za čas do prevzema komunalnih odpadkov mora lastnik
ali upravitelj objekta zagotoviti, da so zabojniki za prepuščanje teh odpadkov nameščeni na prevzemnem mestu v
objektu ali ob njem, vendar ne na javnih površinah in tako,
da povzročitelji, ki prebivajo v objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano zbirajo komunalne odpadke.
Če je prevzemno mesto na prostem, mora biti površina
prostora primerne velikosti ter poploščena, asfaltirana, betonirana ali podobno utrjena.
Zabojniki za odlaganje komunalnih odpadkov morajo
biti na zbirnem mestu ustrezno zavarovani tako, da zaradi
atmosferskih vplivov na zabojnike ter odpadke ne pride do
onesnaženosti neposredne okolice prevzemnega mesta, ter
ogrožanja sosednjih zemljišč in objektov.
Dostop do prevzemnega mesta mora biti asfaltiran,
betoniran oziroma tlakovan po možnosti razsvetljen in ne
sme imeti stopnic.
Za namestitev enega zabojnika na zbirnem mestu je
treba najmanj 1,5 m2 površine. Na istem zbirnem mestu se
lahko namesti več posod, ki stojijo v dveh ali več nizih, razdalja med nizi pa mora biti najmanj 1,2 m.
32. člen
Če zbirnega oziroma prevzemnega mesta ni možno
urediti na površini, ki je v lasti lastnika ali uporabnika stavbe,
lahko pristojni organ Občine Slovenske Konjice določi namestitev zabojnikov na javni površini, če iz vloge lastnika
ali upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni primernih drugih
površin in da namestitev zabojnikov v stavbi ni možna.
33. člen
Tipizirane vrečke za prepuščanje ostankov komunalnih
odpadkov morajo povzročitelji hraniti v času do prevzema
ostankov komunalnih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih
prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih, temu namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.
34. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri
novih stanovanjskih in poslovnih objektih in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov oziroma pri
izdelavi lokacijske in prostorske dokumentacije je potrebno
upoštevati pogoje tega odloka.
Pri izdelavi zazidalnih načrtov in načrtov za posamezne zgradbe mora projektant načrtovati prostor za namestitev
zabojnikov za odpadke, pri čemer mora upoštevati ustrezno
število in volumen posod.
Izvajalec javne službe izda soglasje k določitvi zbirnega
in prevzemnega mesta pred izdajo uporabnega dovoljenja
novozgrajenega objekta.
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje proizvodne, gostinske, trgovske ali druge storitvene dejavnosti mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca javne
službe, da je kot povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v
skladu z določbami tega odloka. Na podlagi izdanega potrdila
izvajalca javne službe lahko povzročitelj odpadkov pridobi
Odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
Ob vselitvi ali pričetku opravljanja kakršnekoli dejavnosti
si je povzročitelj odpadkov dolžan na svoje stroške nabaviti
zabojnike za prepuščanje odpadkov. Ob prijavi je povzročitelj dolžan sporočiti izvajalcu javne službe predvidene vrste
in količine odpadkov. Za točnost podatkov o količini in vrsti
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odpadkov odgovarja povzročitelj. Kolikor se pri izvajanju
javne službe ugotovi, da so zabojniki dotrajani oziroma da
volumensko ne zadoščajo, je povzročitelj odpadkov dolžan
na zahtevo izvajalca ali odgovorne osebe s strani občine nabaviti ustrezne nove zabojnike.
35. člen
Zbiranje in prevzemanje komunalnih odpadkov in izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem ostankov komunalnih
odpadkov v sortirnici se izvaja po letnem programu, ki ga
za vsako leto v mesecu decembru pripravi izvajalec javne
službe za naslednje leto in potrdi pristojni organ Občine
Slovenske Konjice.
Letni program vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim
se zagotavlja prevzemanje komunalnih odpadkov,
– podatke o številu in lokacijah prevzemnih mest ter
velikosti zabojnikov in pogostosti prevzemov komunalnih
odpadkov,
– podatke o načrtovani letni količini zbranih komunalnih odpadkov po posameznih naseljih oziroma območjih
poselitve,
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v zabojnikih na prevzemnih mestih,
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo
v tipiziranih vrečkah,
– območja poselitve, kjer se komunalni odpadki prepuščajo samo v tipiziranih vrečkah,
– način prodaje tipiziranih vrečk uporabnikom storitev
javne službe,
– število zabojnikov in tipiziranih vrečk, ki jih bo nabavil
izvajalec javne službe v letu programa,
– način naročanja pranja zabojnikov;
– podatke o izločanju ločenih frakcij z razvrščanjem
komunalnih odpadkov v sortirnici,
– opis zabojnikov in vozil za prevzemanje komunalnih
odpadkov, ki jih bo izvajalec javne službe nabavil v letu programa,
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
36. člen
Pri izdelavi letnega programa zbiranja komunalnih
odpadkov je treba upoštevati, da se komunalne odpadke
prevzema:
– največ dvakrat tedensko v ožjem središču mesta oziroma na območju strnjene blokovne pozidave, kompleksa
gostinsko-trgovskih centrov in podobno,
– največ enkrat tedensko na območjih poselitve s strnjeno individualno zazidavo in
– najmanj enkrat mesečno izven strnjenih naselij.
Prevzemanje ločenih frakcij iz zbiralnic s pogostostjo
prevozov ne vpliva na določila predhodnega odstavka.
37. člen
V primeru izpada prevzema komunalnih odpadkov po
urniku odvozov zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih
mest, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada obvestiti
povzročitelje komunalnih odpadkov, izpadli prevzem pa opraviti takoj, ko je to možno.
V času državnih praznikov lahko izvajalec javne službe
spremeni urnik prevzema odpadkov in o tem pravočasno obvesti uporabnike storitev javne službe.
38. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati
sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno
uporabo zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov. V
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primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnemu
organu Občine Slovenske Konjice.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE
39. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna, razen v primeru tretjega odstavka
9. člena tega odloka.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij na
zbirnih mestih ločenih frakcij (ekoloških otokih) in v zbirnih
centrih.
Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni:
– prepuščati zabojnike in tipske vrečke izvajalca javne
službe s komunalnimi odpadki izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v času, kot je določen z urnikom odvozov
teh odpadkov,
– prepuščati ločene frakcije v zbiralnicah ločenih frakcij
(ekoloških otokih) in zbirnem centru,
– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v proizvodnih
in storitvenih dejavnostih v posebnih zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,
– prepuščati vse kosovne odpadke na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov in
v zbirnem centru,
– oddajati vse nevarne frakcije v terminu občasnega
prevzemanja nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah oziroma v zbirnem centru,
– izpolnjevati in upoštevati določila tega odloka,
– poravnati stroške javne službe v predpisanem roku.
40. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki
niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije in zabojnike ali vrečke, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih
odpadkov.
Prepovedano je poškodovanje zabojnikov, pisati ali lepiti plakate na zabojnike za ločene frakcije in zabojnike, ki so
namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov.

da:

41. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,

– hranijo nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem
centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in
neškodljivo za okolje,
– hranijo ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij
(ekoloških otokih) ali zbirnega centra, varno in neškodljivo
za okolje,
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je
namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno
razstavijo na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za
ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati ločene frakcije med seboj ali med komunalne
odpadke tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,
– prepuščati odpadkov iz vrtov v zabojnikih za ločene
frakcije ali v zabojnikih in vrečkah, ki niso namenjeni za prepuščanje teh odpadkov,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot
ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij
med seboj,
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– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil,
odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi
urejeno zbiranje in prevzemanje na poseben način,
– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih za ločene frakcije ali v zabojnikih in vrečkah, ki niso
namenjeni za prepuščanje teh odpadkov.
42. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju
komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke z vrtov (razen tam, kjer ni urejen organiziran
odvoz bioloških odpadkov),
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede
na vrsto odpadka.
43. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema komunalnih odpadkov zagotoviti, da so zabojniki in
vrečke, ki so namenjeni prepuščanju teh odpadkov, postavljeni na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa
za prevzemanje odpadkov (do 6. ure zjutraj), vendar tako, da
ne ogrožajo varnosti v prometu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da se po praznjenju zabojniki odstranijo s prevzemnega
mesta.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na to ali se nahajajo
na prevzemnem ali zbirnem mestu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati
komunalnih odpadkov ob zabojnikih ali na njih ali odlagati
odpadkov v vrečkah, ki niso namenjene odlaganju komunalnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov, morajo podobno
kot, lastniki ali upravljalci objektov, kjer nastajajo komunalni
odpadki, izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času, tako, da zagotovijo
redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih
pokrovih. Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in prevzemnih mestih ter dovoznih
poteh do prevzemnega mesta.
Če izpade redni prevzem komunalnih odpadkov, v
času praznikov ali če so zaradi drugih razlogov zabojniki za
prepuščanje komunalnih odpadkov polni, mora povzročitelj
komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v vrečkah, ki so
namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
V času prevzema komunalnih odpadkov mora povzročitelj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka
zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene
ob zabojnikih.
45. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost
je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo,
predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih
odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, namenjenih
prepuščanju komunalnih odpadkov.
Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem zbiranja ločenih frakcij, morajo zagotoviti
oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
Če izvajalec javne službe zagotovi organizirano prevzemanje bioloških odpadkov na širšem ali omejenem območju
strnjene pozidave, gostinskih kompleksov, tržnic in podobno,
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so povzročitelji teh odpadkov dolžni v celoti izpolnjevati zahteve izvajalca javne službe, katere predhodno potrdi Občinski svet občine Slovenske Konjice.
46. člen
Lastnik ali upravljalec nove ali obnovljene stavbe mora
prijaviti izvajalcu začetek uporabe stavbe, da se dogovorita
o kraju prevzemnega mesta, številu in velikosti zabojnikov
in njihovi dobavi ter o drugih pogojih za pričetek izvajanja
storitev javne službe.
Lastnik ali upravljalec iz prejšnjega odstavka mora
prijaviti začetek uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta.
Lastniku ali upravljalcu mora pred začetkom uporabe
objekta izvajalec javne službe potrditi vpis prevzemnega
mesta komunalnih odpadkov v register prevzemnih mest.
47. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj teh odpadkov na prevzemno mesto za kosovne odpadke do 6. ure
na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom
prevzema.
Odpadke, ki niso kosovni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.
Če odpadkov, ki niso kosovni odpadki, izvajalec javne
službe ne prevzame vsled neustreznosti, nepravočasne
oddaje, uporabe neustreznega prevzemnega mesta, ipd.,
mora povzročitelj oddanih odpadkov, lastnik ali upravitelj
objekta zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega
mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
48. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov
in nevarnih frakcij, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih
ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj odpadkov, ki odpadke, navedene v prejšnjem odstavku kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati
ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju
komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti
predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve navedenih odpadkov, to na
njegove stroške opravi izvajalec na podlagi izdane odločbe
pristojnih inšpekcijskih služb.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo
ali odstranitev komunalnih odpadkov, ki so bili odločeni izven
odvzemnega mesta oziroma zbiralnice, izvajalec na podlagi
odločbe pristojnih občinskih inšpekcijskih služb in na stroške
Občine Slovenske Konjice.
49. člen
Sežiganje suhih odpadkov z vrtov v manjših količinah, ki
nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi vendar tako, da sežiganje ne ogroža varnosti sosednjih objektov,
zemljišč in zdravja ter da sežiganje ne traja dlje kot dve uri.
Pri sežiganju suhih odpadkov z vrtov je treba preprečiti
nevarnosti in neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja
ognja in letenja isker izven mesta sežiganja.
50. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem
javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z
zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in komunalnih odpadkov.
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Najkasneje 12 ur po končani prireditvi oziroma do 7.
ure zjutraj naslednjega dne, morajo organizatorji prireditve
na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe prevzame zbrane odpadke, ter poskrbeti, da se prireditveni
prostor očisti.
Lastniki so dolžni na igriščih, avtobusnih postajah, parkih, parkiriščih in drugih javnih površinah namastiti potrebno
število posod za odpadke, prazni pa jih izvajalec javne službe
na njihove stroške.

– stroški obdelave ostankov komunalnih odpadkov in
njihovega odstranjevanja.
– stroški ravnanja z zabojniki za ločene frakcije ter za
komunalne odpadke; stroški nabave zabojnikov zbiralnic in
zbirnih centrov, stroški vzdrževanja, stroški izgradnje zbiralnic;
– stroški obrabnine zabojnikov.
Na oblikovanje osnove za določanje cen lahko vpliva
odločitev občine glede pokrivanja dela stroškov (kosovni odpadki, nevarne frakcije ipd.) iz proračuna občine.

VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

54. člen
Cena storitev javne službe se definira s tarifnim sistemom, ki definira tudi veljavno obračunsko enoto.
V obdobju do roka potrditve nove cene storitve javne
službe ter tarifnega sistema na osnovi tega odloka. S strani
pristojnega občinskega sveta, so v veljavo obračunske enote in cene storitve javne službe, ki so bile veljavne na datum
sprejetja tega odloka, vsa eventuelna povišanja oziroma oblikovanja te cene pa se lahko uskladijo v prehodnem obdobju
izključno v skladu z zahtevami pristojnih republiških organov
in občinskega sveta.
Tarifni sistem in cenik za obračun storitev javne službe
potrdi na predlog izvajalca javne službe Občinski svet občine
Slovenske Konjice.
Cena storitev javne službe za storitve ločenega zbiranja
odpadkov, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, zbiranja
ostankov komunalnih odpadkov in upravljanje zbirnega centra ter odlagališča se oblikuje na osnovi odločitve skupnega
povprečja vseh stroškov povzročenih na celotnem območju
dejavnosti javne službe, ob upoštevanju normativov kot so
prostornina in teža povzročenih odpadkov, volumen uporabljenega zabojnika oziroma tipskih vrečk, število odvozov in
ostalih merljivih enot (transportna relacija in podobno) ter se
mesečno zaračunava povzročitelju odpadkov.
Cena za ravnanje z različnimi odpadki iz industrije, obrti
in drugih dejavnosti se oblikuje po tarifnem sistemu, ki ga
potrdi Občinski svet občine Slovenske Konjice na predlog
izvajalca javne službe, ter je osnova za sklenitev obveznih
pogodbenih odnosov med izvajalcem javne službe in povzročiteljem odpadkov.
Vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko
ali drugo dejavnost, so dolžne pred pričetkom opravljanja
dejavnosti skleniti z izvajalcem javne službe pogodbo o ravnanju z odpadki. Če pogodbe ne sklenejo v roku 30 dni, nadomesti to pogodbo odločba pristojnega upravnega organa
občine za to dejavnost.
Povzročitelju, ki pripeljejo odpadke sami v zbirni center
oziroma na dokončno odstranjenje, se stroški prevoza pripeljanih odpadkov ne zaračunavajo, dolžni pa so plačati vse
preostale stroške ravnanja z odpadki po veljavnem ceniku
izvajalca javne službe.

51. člen
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
pridobiva sredstva:
– iz naslova plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine
obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Občine Slovenske Konjice,
– iz drugih virov.
52. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev zbiranja ločenih frakcij, kosovnih, nevarnih odpadkov ter komunalnih odpadkov,
obsegajo predvsem:
1. stroške poslovanja, ki so:
– stroški najema osnovnih sredstev,
– stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja,
– stroški vseh zavarovalnih premij, vključno odtujitve
sredstev, zabojnikov in podobno,
– stroški amortizacije,
– stroški, ki nastajajo posledično iz naslova zahtev pristojnih republiških in občinskih organov,
– stroški goriv in maziv, pogonskih stroškov in podobno,
– stroški potrošnega materiala in nadomestnih delov,
– stroški nabave novih osnovnih sredstev,
– drugi stroški, kot so potni stroški, takse, kazni in podobno;
2. stroške dela;
3. splošne stroške;
4. zunanje stroške predelave zbranih kosovnih odpadkov, obdelave pred odstranjevanjem in odstranjevanje
nevarnih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov, kot
to določajo predpisi s področja ravnanja z odpadki.
Občinski svet lahko po svoji pristojnosti določi tudi del k
stroškovni ceni določi tudi del cene za potrebe širitve kapacitet, sanacijo divjih odlagališč v občini, starega odlagalnega
polja po zapiranju ipd., v tem primeru mora izvajalec obračuna storitev javne službe voditi posebno evidenco zbranih
sredstev za ta namen in jih v soglasju z občinskim svetom
namensko uporabljati.
IX. OBLIKOVANJE CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE
53. člen
Osnovno načelo oblikovanja cen storitev javne službe,
da so stroške celotnega sistema ravnanja z odpadki dolžni
plačati vsi povzročitelji odpadkov.
Osnove za oblikovanje cen storitev javne službe so:
– stroški zbiranja, prevzemanja in ravnanja ločenih
frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij in komunalnih
odpadkov,
– stroški oddaje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in
nevarnih frakcij za predelavo in odstranjevanje,
– stroški izločevanja ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici komunalnih odpadkov,

X. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
55. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika
storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po
dnevu vselitve v objekt ali po dnevu začetka uporabe objekta
za izvajanje dejavnosti.
Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom storitev izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec
obračuna storitev).
56. člen
Količina dejansko prevzetih komunalnih odpadkov se
izračuna na podlagi:
– prostornine zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov,
– števila prevzemov komunalnih odpadkov,
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– evidenc podatkov o tehtanju pripeljanih odpadkov.
Prostornina zabojnika se določi s strani izvajalca javne
službe glede na število oseb v stavbi s stalnim ali začasnim
prebivališčem v stavbi.
Po sprejetju tega odloka izvajalci nabavljajo obvezno
tipizirane zabojnike za potrebe ter na stroške (prva nabava)
povzročitelja odpadkov (pravne in fizične osebe), ki od datuma vključitve v organiziran odvoz plačujejo stroške obrabnine
lastnih zabojnikov ter zabojnikov zbiralnic in zbirnih centrov.
Stroški nabave dotrajanih posod (po presoji izvajalca javne
službe oziroma pristojnega organa občine) bremenijo izvajalca javne službe.
Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila, čiščenja
oziroma zamenjave zabojnikov, če so ugotovljeni kot krivci
poškodbe.
Povzročitelji so dolžni plačati tudi stroške zamenjave
zabojnikov, v kolikor vsled večjega volumna odloženih odpadkov stari zabojniki več ne ustrezajo.
Lastnikom počitniških objektov, zidanic in podobno,
kateri nimajo stalnega bivališča v teh objektih, se cena za
ravnanje z odpadki določi v obliki pavšalnega zneska, katerega višino določi izvajalec javne službe, potrdi pa Občinski
svet občine Slovenske Konjice.
V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v tipskih
vrečkah izvajalca javne službe se strošek storitve javne službe vključi v ceno odkupa vrečke pri izvajalcu javne službe.
57. člen
Uporabnik storitve javne službe mora o spremembah, ki
vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je število
prebivalcev v stavbi, sprememba dejavnosti oziroma namembnosti objekta, sprememba velikosti zabojnika, pisno
sporočiti izvajalcu obračuna storitev na posebnem obrazcu
najkasneje v roku 14 dni po nastali spremembi.
Obrazec za sporočanje sprememb iz prejšnjega odstavka zagotovi izvajalec obračuna storitev.
Sprememba iz prvega odstavka tega člena se upošteva
pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v naslednjem mesecu od dneva sprejema pisnega sporočila o
spremembi.
V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec obračuna storitev
javne službe uporabi uradne podatke o številu prebivalcev
s stalnim prebivališčem v stavbi oziroma ostale razpoložljive
podatke.
58. člen
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je uporabnik ali lastnik stanovanja dolžan o tem pravočasno pisno
obvestiti izvajalca javne službe, za kar bo posledično oproščen plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec obračuna
storitev potrdi vnos spremembe v register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila storitev javne službe velja
samo za stanovanja, ki so prazna najmanj 3 mesece.
Za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se
ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik poslovnih prostorov
ali njihov uporabnik dolžan o tem pravočasno pisno obvestiti
izvajalca javne službe, za kar bo posledično oproščen plačila
storitev javne službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v register uporabnikov storitev javne
službe. Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za
poslovne prostore, ki so prazni najmanj 3 mesece.
XI. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
59. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe, ki so v
lasti ali v najemu Občine Slovenske Konjice, so:
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– objekti in naprave zbirnih centrov, zbirnih mest in
odlagališč, brez zabojnikov in opreme za prepuščanje in
začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in
nevarnih frakcij.
Naprave, ki so potrebne za izvajanje javne službe in so
v lasti oziroma najemu izvajalcev javne službe, so:
– zabojniki za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij v zbirnih
centrih,
– zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij na zbirnih
mestih za ločene frakcije,
– oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje
nevarnih frakcij,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– vozila za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih
frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo
oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov in
vozila za prevoz različnih odpadkov,
– oprema in vozila za vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
60. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja komunalni nadzornik in pooblaščeni organi Občine Slovenske
Konjice ter druge pristojne inšpekcijske službe.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
61. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ostankov komunalnih odpadkov,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) in zbirnem centru,
3. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij na
prevzemnih mestih za objekte, v katerih se izvaja proizvodna
in storitvena dejavnost in pri kateri nastajajo ločene frakcije,
4. ne zagotovi pogojev za prevzem kosovnih odpadkov
na prevzemnih mestih in zbirnem centru,
5. ne zagotovi pogojev za prevzem nevarnih frakcij v
zbiralnici nevarnih frakcij in zbirnem centru,
6. ne prevzema ostankov komunalnih odpadkov skladno z letnim programom,
7. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim programom,
8. ne prevzema kosovnih odpadkov skladno z letnim
programom,
9. ne prevzema nevarnih frakcij skladno z letnim programom,
10. ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij
in zbirnem centru, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja
okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi,
11. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je
pri prevzemanju ostankov komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov onesnažil,
12. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbirnega centra,
13. ne zagotovi oddaje prevzetih odpadkov za obdelavo, predelavo, ali odstranitev,
14. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o
ravnanju z odpadno embalažo,
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15. ne pripravi letnih programov zbiranja odpadkov v
predpisanem roku,
16. ne obvesti uporabnike javne službe o izpadu prevzema ostankov komunalnih odpadkov zaradi višje sile in
državnih praznikov,
17. ne prevzema in odvaža komunalnih odpadkov s
posebnimi vozili skladno s predpisom,
18. ne izdela registra prevzemnih mest,
19. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega
člena.
62. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba,
če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov
in se zanj ne upošteva izjema po tretjem odstavku 9. člena
tega odloka,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali
tipskih vrečkah izvajalca javne službe,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami
od 41. do 51. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega prevzemnega mesta v zimskem času,
5. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe,
6. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga, zakopava ali odlaga v objektih ali
na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
7. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke,
8. piše in lepi plakate na zabojnike za prepuščanje
ostankov komunalnih odpadkov in zabojnike za prepuščanje
ločenih frakcij.
63. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna
oseba, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali
vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami
od 41. do 51. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem in prevzemnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega (prevzemnega) mesta
v zimskem času,
5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo
zaradi dejavnosti v zabojnikih ali vrečkah za prepuščanje
ostankov komunalnih odpadkov ali v zabojnikih za ločeno
zbiranje odpadkov,
6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe,
7. opusti uporabo javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali jih odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki
niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditvah ne ravna v skladu z določbo 51. člena,
9. piše in lepi plakate na zabojnike za prepuščanje
ostankov komunalnih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka
tega člena.
Z denarno kaznijo do 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
delom iz prvega odstavka tega člena.
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XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen
Izvajalec javne službe pripravi letni program zbiranja
komunalnih odpadkov do 31. 12. v tekočem letu za prihodnje
leto.
V programu zbiranja komunalnih odpadkov se določijo
začetek, dinamika ter obseg izločevanja ločenih frakcij z
razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov po krajih ter v
sortirnici.
65. člen
Obveznost plačila ravnanja nastane za vse povzročitelje odpadkov (pravne in fizične osebe) z dnem, ko izvajalec
organizira odvoz iz določenega območja občine in ko pismeno obvesti povzročitelja o načinu, urniku ter o njegovih
dolžnostih glede odlaganja odpadkov.
Za vse povzročitelje, ki so z dnem uveljavitve tega odloka že organizirani v reden odvoz odpadkov, določilo iz prvega
odstavka tega člena ne velja.
66. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 41/96.)
67. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-06-0002/2002-200
Slovenske Konjice, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

ŠKOCJAN
3394.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin
Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbenih planov občin
Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99 in 51/01) in 171. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) ter v skladu
s sklepom Vlade z dne 25. 5. 2004, št. 350-00/2001-197 je
Občinski svet občine Škocjan na seji dne 16. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto
in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in družbenih planov občin Novo mesto in
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Škocjan
1. člen
(uvodne določbe in razlog za spremembe in dopolnitve)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov
občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta
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1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98,
112/00, 12/01 in 19/01) in se nanašajo na:
– izdelavo urbanistične zasnove naselja Škocjan s
programskimi zasnovami za območja kompleksnih urejanj
v naselju Škocjan,
– opredelitev možnosti razvoja in širitve naselij z upoštevanjem značilne tradicionalne zasnove poselitvenega vzorca
in varovane kulturne krajine,
– pridobitev elementov ohranjanja narave in kulturne
dediščine ter naravnih resursov,
– pridobitev elementov razvoja komunalne in energetske ter prometne infrastrukture,
– spremembe načinov urejanja,
– uskladitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči prostorskih
sestavin dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in
Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96 in 11/99) ter
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje
od leta 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in
Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 in 11/99).
2. člen
I. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana
V poglavju 3.5. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja,
(1) podpoglavju 3.5.1. Strategija urejanja prostora in
organizacija dejavnosti v prostoru, se v točkah:
– c) Operativne usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru zadnji stavek prve alinee, ki glasi: »Kot posebne površine
za razvoj drobnega gospodarstva ožjega gravitacijskega območja Škocjana bomo opredelili območje Podvrh na severozahodnem delu Škocjana.« črta;
– č) Usmeritve razvoja turističnih kapacitet tretja alinea
nadomesti z naslednjim besedilom:
»– kmetije, posebno v višjih legah, se bodo prednostno
razvijale kot turistične kmetije z dopolnilno dejavnostjo in jih
bomo vključili v turistični produkt občine.« in
– d) Organizacija omrežja naselij in razvoja dejavnosti
v prostoru, pod naslovoma:
– center Občine Škocjan – naselje Škocjan: drugi del
zadnjega stavka, ki glasi: »…medtem ko bomo za potrebe
drobnega gospodarstva komunalno opremili lokacijo Podvrh
pri Škocjanu.« črta ter
– Dobruška vas: zadnji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Območje ob lokaciji Bramaca se nameni za
potrebe drobnega gospodarstva in obrti oziroma širitev industrijskega kompleksa. Za širitev prej navedenih programov je
predvidenih ca. 14 ha nezazidanih stavbnih zemljišč. S temi
spremembami in dopolnitvami se za te dejavnosti nameni še
novih 2,6 ha zemljišč.«
(2) podpoglavju 3.5.2. Raba in preobrazba prostora
se:
– prvi in drugi odstavek nadomestita z naslednjim besedilom:
»Medsebojno razmerje med posameznimi vrstami rabe
zemljišča se v prihodnje bistveno ne bo spremenilo. Spremembe so do sedaj najmočnejše v hribovitih območjih, kjer
utegne biti intenziteta opuščanja in zaraščanja zemljišč tudi
v prihodnje najmočnejša, zato bomo v dolgoročnem obdobju
tem območjem posvetili maksimalno pozornost in s pospeševanjem kmetijske dejavnosti ter ustvarjanjem možnosti za
dopolnilne dejavnosti preprečevali zmanjševanje kmetijskih
površin oziroma ohranjanje značilne podobe kulturne krajine.
Poselitev bomo usmerjali predvsem v ureditveno območje naselja Škocjan in v naselja, ki imajo v hierarhiji
naselij status lokalnih središč in oskrbnih centrov (vasi). Pri
urejanju naselij bomo izkoristili stavbna zemljišča v naselju
z aktivno prenovo obstoječega stavbnega fonda, s sanacijo
degradiranih urbanih območij in z aktiviranjem nezadostno iz-
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koriščenih stavbnih zemljišč. Izjemoma bomo naselje širili, ob
upoštevanju drugih obveznih izhodišč, v primerih, če razvoj
znotraj strnjenega naselja ni možen ali bi bistveno poslabšal
kvaliteto bivalnih pogojev. Pri tem bomo upoštevali, da širitev
naselij – gradnja objektov in poseganje v poplavno območje
potokov in reke Krke ni dovoljeno.
Na območjih z identitetnim vzorcem razpršene poselitve
(razpršena in razložena naselja ter vinogradniška območja)
se ohranja avtohtona oblika poselitve.
Obstoječo razpršeno gradnjo, ki degradira prostor in ne
upošteva avtohtone poselitve, bomo sanirali s funkcionalnim
in morfološkim zgoščanjem ter zaokroževanjem. Nove
razpršene gradnje ne bomo dovoljevali, razen za potrebe
kmetijske dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti kmetij zaradi
potreb prestrukturiranja kmetijstva v procesu prilagajanja
in omogočanja konkurenčnosti na evropskem trgu v okviru
Evropske zveze. Pri tem bomo zagotovili ohranjanje kulturne
krajine in poselitev podeželja.«
– za osmim odstavkom doda nov odstavek z naslednjim
besedilom:
»Za vinogradniška območja oziroma posebna območja
(območja za vinogradništvo in sadjarstvo) bomo pripravili
program aktivnosti in konkretizirali projekt Vinske ceste ter
preprečevali degradacijo območij z neprimerno pozidavo.«
(3) podpoglavju 3.5.3. Varstvo in izboljšanje okolja se:
– zadnja alinea tretjega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»– naravno primernost prostora, predvsem pa območja
ohranjanja narave s posameznimi zvrstmi naravnih vrednot
ter kulturne dediščine bomo uporabljali kot osnovo za razvoj
rekreacije in turizma na način, s katerim ne bodo ogrožene
njihove kvalitete.«
– na koncu šestega odstavka se zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Skupaj z Mestno občino Novo mesto ter ostalimi občinami bomo pristopili h gradnji Centra za ravnanje z odpadki
v Leskovcu.«
– za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Za nova poselitvena območja je izvedba ukrepov v
zvezi z varovanjem okolja zaradi obratovanja nove avtoceste Ljubljana – Obrežje, vključno z zaščito pred prekomernim
hrupom, obveza lokalne skupnosti oziroma investitorjev na
tem območju.«
(4) za podpoglavjem 3.5.3. Varstvo in izboljšanje okolja se doda novo podpoglavje 3.5.4. Urejanje in varovanje
vodnega sistema /obvezno izhodišče-zasnova urejanja in
varovanja vodnega sistema/ z naslednjim besedilom:
»Zasnova urejanja in varovanja vodnega sistema v
Sloveniji predstavlja varovanje vodnih virov, urejanje in varovanje odtočnega režima ter varstvo kakovosti voda. Z njo
bomo zagotovili doseganje ciljev celovitega urejanja voda z
upoštevanjem ohranjanja vodnega sistema v vseh pojavnih
oblikah in načel trajnostno uravnotežene rabe voda, primerljive z mednarodnimi standardi in sistemi varovanja vodnih
količin in kakovosti vode; k doseganju teh ciljev in načel
bomo prispevali z upoštevanjem smernic in kriterijev za preprečevanje neposrednih in posrednih negativnih vplivov v
postopkih odločanja o prostorskem razvoju občine.
Pri tem bomo:
– upoštevali načelo celovitega urejanja in ohranjanja
sistema,
– nove posege v prostor načrtovali na podlagi predhodnih analiz prostora z upoštevanjem vodnih zemljišč ter
načinom gospodarjenja na njih, z upoštevanjem zavarovanih
območij (voda v vodotokih, podzemnih vodah, poplavnih območjih, erozijskih območjih in drugih nestabilnih območjih)
ter z upoštevanjem drugih specifičnosti delovanja vodnega
sistema,
– upoštevali, da posegi na vodnem in priobalnem zemljišču (priobalni pas za reko Krko je 15 m za ostale vodotoke
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pa 5 m) niso dovoljeni, razen dela, ki izhajajo iz 37. člena
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), prav tako so
na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi
posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na
vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda v skladu s 86. členom Zakona o vodah,
– upoštevali, da je potrebno pri posegih v vodna in priobalna zemljišča v strnjenih delih naselja pridobiti vodnogospodarske pogoje in soglasje v skladu z Zakonom o vodah,
– zavarovali in varovali vode v površinskih vodotokih
in podzemne vode v različnih tipih vodonosnikov, ki se že
ali se bodo zajemale kot pitna voda ter varovali zahtevano
kakovost voda za uporabo v tehnoloških procesih,
– zagotavljali racionalno rabo vode ter omogočili ponovno uporabo vode z vpeljevanjem z vodo varčnih tehnologij
oziroma izključevali ali preusmerjali gospodarske aktivnosti
s prekomerno porabo vode ter vzpodbujali varčevanje v individualni porabi,
– usmerjali v boljše tehnologije, tako pri procesu proizvodnje kot tudi pri procesu odpravljanj onesnaževanja v
skladu z zahtevami Evropske skupnosti,
– sanirali degradirana in ogrožena območja,
– sodelovali pri zagotavljanju možnosti uporabe in dostopa do vodnega javnega dobra,
– aktivno sodelovali v medobčinskem usklajevanju aktivnosti za urejanje in ohranjanje vodnega sistema, kjer le-ta
sega na območja sosednjih občin,
– poskrbeli za izobraževanje in osveščanje občanov o
vodi in delovanju vodnega sistema,
– sodelovali pri izvajanju monitoringa in poročanju o
stanju v vodnem sistemu na območju občine.
Sestavni del zasnove so tudi evidence zavarovanih in
ostalih potencialnih površinskih in podzemnih voda ter ostale
evidence, vezane na delovanje in ohranjanje vodnega sistema, vpisane v uradne zbirke podatkov, ki jih vodijo pristojne
službe.
Za zagotavljanje varstva vodnega sistema na območjih,
ki so opredeljena kot obvezna izhodišča in drugih zavarovanih območjih, bomo kot obvezne usmeritve upoštevali tudi
specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje, določene z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije (odlok objavljen v
Uradnem listu RS, št. 11/99) za varovanje vodnih virov, urejanje in ohranjanje odtočnega sistema ter varstvo kakovosti
in količin voda. Izven teh območij bomo navedene smernice
uporabljali kot priporočila.«
(5) podpoglavje 3.5.4. Varstvo naravne in kulturne
dediščine se razdeli v dve ločeni poglavji ter preštevilči, in
sicer v 3.5.5. in 3.5.6., besedilo pa se v celoti nadomesti z
naslednjim besedilom, tako da glasi:
»3.5.5. Zasnova ohranjanja narave
Biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in zavarovana območja bomo skladno z Zakonom o ohranjanju narave
–ZON (Uradni list RS, št. 22/03 - prečiščeno besedilo) aktivno vključevali v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin ter upoštevali ukrepe varstva kulturne dediščine
na način, ki ga določa zakon (6. člen ZON).
Na območjih naravnih vrednot in zavarovanih območjih
bomo upoštevali naslednje smernice:
– zasnove varstva naravne dediščine (naravnih vrednot) iz Inventarja najpomembnejše naravne dediščine;
– posegi v naravo, ki vključujejo tudi posege v prostor,
se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo
narave;
– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih značilnosti prostora;
– v največji meri varovati naravne vrednote na mestu
samem;
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– v postopkih načrtovanja, rabe ali izkoriščanja naravnih
dobrin in urejanja prostora, mora pristojni državni ali lokalni
organ izvesti tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in
v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo
posega ne okrni narave;
– nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora
delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter
po zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi
tistemu stanju, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo
(96. člen ZON);
– vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij rastlinskih ali živalskih vrst, mora uporabljati načine,
metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju
ugodnega stanja vrste (16. člen ZON);
– posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje in za
katere ni potrebno pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in po drugih predpisih, se opravljajo na podlagi
dovoljenja za poseg v naravo na podlagi ZON; dovoljenje
za poseg v naravo, se izda na podlagi naravovarstvenega
soglasja.
Na zavarovanih območjih in območjih naravnih vrednot
naj se upoštevajo varstveni režimi, razvojne in varstvene
usmeritve ter pogoji za posamezne zvrsti naravnih vrednot,
navedene v Naravovarstvenih smernicah za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto, za območje občine Škocjan, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Novo mesto, september 2001.
Za vse posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotsko
raznovrstnost, naravne vrednote ali zavarovana območja,
podana v Naravovarstvenih smernicah (Naravovarstvene
smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine
Novo mesto, za območje občine Škocjan, Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto, september 2001),
je po 104. in 105 členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 22/03 - prečiščeno besedilo) potrebno pridobiti
pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, dovoljenje
za poseg v naravo, oziroma naravovarstvene pogoje in
naravovarstveno soglasje, ki ju izda Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo.
Za varovanje naravnih vrednot in zavarovanih območij,
naj se izvaja tudi Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti
in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92), v delu, ki se nanaša
na prostor Občine Škocjan.
V kartografskem delu na karti “Zasnova ohranjanja
narave” so prikazani objekti in območja naravnih vrednot ter
širše zavarovano območje, pregled enot naravnih vrednot in
širšega zavarovanega območja z varstvenim statusom – seznam je sestavni del tega odloka kot priloga k odloku.
3.5.6. Varstvo kulturne dediščine
Kulturno dediščino bomo aktivno vključevali v urejanje
prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili ohranitev dediščine in
njeno vzdrževanje kot del prostora občine, njeno primerno
rabo ter uveljavljanje novih razvojnih potreb in strategij
Republike Slovenije, kot so trajnostna raba s strani človeka
ustvarjenih virov, ohranjanje kulturne identitete ter ustvarjanje
kvalitetnega življenjskega okolja.
Na območjih in objektih kulturne dediščine bomo upoštevali naslednje smernice:
– zasnovo varstva kulturne dediščine iz zbirnega registra kulturne dediščine,
– upoštevanje načela celostnega varstva dediščine pri
prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju (integralno varstvo),
– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi kulturnih značilnosti prostora,
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– v največji meri varovati dediščino na mestu samem,
– načrtovati posege in dejavnosti v prostor na način, da
ne prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance
dediščine,
– posegi v prostor naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali povečanju njene vrednosti,
– ohranjati kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto
slovenskega nacionalnega prostora,
– na območjih kulturne dediščine imajo obnova in ohranjanje dediščine prednost pred novogradnjami.
Na zavarovanih območjih in območjih zasnove varstva
kulturne dediščine bomo kot obvezne usmeritve upoštevali
tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, določene z odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (odlok
objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/99) za geosfero, hidrosfero, rastlinstvo in živalstvo, ekosisteme in habitatne tipe
ter antropogeno okolje. Izven teh območij bomo navedene
smernice uporabljali kot priporočila.
Pri opredelitvi pogojev za neposredne posege v prostor bomo upoštevali tudi varstvene režime ter podrobnejše
usmeritve in pogoje za varstvo nepremične kulturne dediščine, ki imajo za cilj ohranitev lastnosti in celovitosti le-teh na
prostoru občine.
V kartografskem delu na karti “Zasnova varstva kulturne
dediščine” so prikazani objekti in območja kulturne dediščine,
pregled enot nepremične kulturne dediščine – seznam in varstveni status – seznam pa so kot priloga h grafičnemu delu
sestavni del tega odloka.«
(6) Podpoglavje 3.5.5. Način urejanja prostora se preštevilči v 3.5.7. Načini urejanja prostora in v celoti nadomesti
z naslednjim besedilom:
»Razvoj posameznega naselja, območja in dejavnosti v
prostoru bomo urejali skladno z zakonskimi določili.
V ureditvenih območjih naselij bomo z (s):
– zazidalnimi načrti urejali:
– območja za stanovanjsko, turistično, poslovno,
proizvodno-servisno, športno-rekreacijsko in komunalno
dejavnost,
– območja zahtevnih objektov,
– manjša območja prevladujoče rabe;
– z ureditvenimi načrti urejali:
– že pozidano strukturo v naseljih Škocjan in Bučka,
– območja za komunalno dejavnost (pokopališča in
podobne ureditve),
– območja naselij, ki so pomembna za ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine,
– posege v prostor, ki niso graditev, vendar pomenijo
v prostoru spremembo (zelene rekreacijske površine, regulacije vodotokov);
– s prostorsko ureditvenimi pogoji urejali:
– grajene dele naselja Škocjan,
– ostala naselja v občini;
– z lokacijskimi načrti bomo urejali gradnjo pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav.
Izven ureditvenih meja območij naselij bomo z (s):
– ureditvenimi načrti urejali:
– posege v prostor, ki niso graditev (urejanje zelenih
rekreacijskih površin, melioracijskih območij),
– izkoriščanje in sanacije kamnolomov,
– lokacijskimi načrti urejali gradnjo pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav,
– prostorsko ureditvenimi pogoji urejali odprti prostor.«

– obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za:

V poglavju 4. Obvezna izhodišča za pripravo sprememb
in dopolnitev srednjeročnega planskega akta se dopolnijo
oziroma spremenijo:

»9 Urbanistična zasnova naselja Škocjan
9.1 Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja naselja
in merila za doseganje teh ciljev

Področje:

Obvezno izhodišče:

»Vodno gospodarstvo:

– zasnova proti erozijskih ukrepov
– zasnova poplavnih območij
– zasnova kategorizacije pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu

Naravne vrednote:

– pomembnejše naravne vrednote
(naravni spomeniki, naravni rezervati) in širša zavarovana območja
(narodni parki, regijski parki, krajinski parki)

Kulturna dediščina:

– enote pomembnejše kulturne dediščine in pomembnejša območja
kulturne dediščine

Poselitev:

– usmerjanje poselitve v ureditvena območja naselij, redefinirana na
osnovi dopolnitve navodil o vsebini
in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin

Promet:

– državno cestno omrežje (avtoceste, glavne in regionalne ceste
– magistralno elektroenergetsko
omrežje (… 220/kV..)
– mednarodno plinovodno omrežje
(mednarodni plinovod MadžarskaItalija (varianta)«

Energetika:

– obvezna izhodišča dolgoročnega plana občine:
Področje:
»Naravne vrednote:

Obvezno izhodišče:
– zasnova ohranjanja narave (zavarovana območja in objeti odlokom ter naravne vrednote, predlagane za razglasitev »za naravne
vrednote državnega in lokalnega
pomena«)

Kulturna dediščina:

– zasnova varstva kulturne dediščine (kulturni spomeniki)

Poselitev:

– občinsko središče, oskrbno središče«

V poglavju 6. Razvoj obrambe in zaščite se celotno
besedilo nadomesti z besedilom, ki glasi:
»6.1. Obramba
Območje, pomembno za potrebe obrambe, je kot obvezno izhodišče prostorskih sestavin državnega plana prikazano na karti IX. Zasnova obrambe in zaščite. Za obrambo
je perspektivno območje:
– Zavinek, območje izključne rabe
6.2. Zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami
S področja zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami
je potrebno upoštevati elemente iz občinskega načrta zaščite
in reševanja.«
Za poglavjem 8 se doda novo 9. poglavje z naslovom
Urbanistična zasnova naselja škocjan, z naslednjim besedilom:
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9.1.1 Skupni interesi in cilji
Osnovni cilji, ki jih bomo zasledovali z urbanističnim
urejanjem naselja, so:
– krepili bomo vlogo naselja kot občinskega središča
in sicer kot upravno, kulturno, gospodarsko in informacijsko
središče občine,
– razvoj naselja bomo prilagodili potrebam občine in
širšega prostora s poudarkom na kmetijstvu in turizmu kot
primarnih dejavnostih,
– pri širjenju in urbanističnem urejanju naselja bomo
upoštevali interese varstva dobrin splošnega pomena in
kvalitete zemljišč ter iskali sprejemljiv kompromis za vse med
seboj različne interese uporabe prostora (varovanje-razvoj),
– razvijali bomo terciarne in kvartarne dejavnosti v jedru
naselja,
– skrbeli bomo za uspešno dopolnjevanje oskrbnih in
storitvenih dejavnosti, za razreševanje problematike infrastrukturne opremljenosti naselja s potrebnimi objekti, napravami in omrežjem ter obvladovanje neugodnih razmer na
področju varovanja okolja (zlasti površinskih vod, podtalnice
in zraka),
– ustvarili bomo ugodne pogoje pri pridobivanju in opremljanju stavbnih zemljišč za potrebe malega gospodarstva
ter stanovanjske gradnje,
– z vzpostavitvijo pogojev za realizacijo proizvodnoservisne (poslovne) cone Dobruška vas (ob Bramacu) bomo
omogočili možnosti za preselitev tistih dejavnosti, ki glede na
svojo naravo ne sodijo v naselje Škocjan oziroma ki generirajo večji promet.
9.1.2 Merila
Za doseganje zastavljenih ciljev bomo uredili sisteme
financiranja infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav ter
objektov družbenega standarda. Njihovo gradnjo bomo izvajali fazno in jo pospeševali s pravočasno pripravljeno dokumentacijo ter pridobivanjem in urejanjem stavbnih zemljišč.
Dogovorjeni urbanistični koncept naselja bomo konkretizirali v prostorskih izvedbenih aktih, ki jih bomo pripravljali za
posamezna funkcionalno zaokrožena območja v naselju.
Vse oblike emisij bomo omejevali prek predpisovanja
pogojev ob lociranju posameznih dejavnosti v prostor in s
skrbjo za njihovo upoštevanje in izvedbo.
Med sredstvi za doseganje postavljenih ciljev posebej
izpostavljamo spreminjanje izvajanja urbanistične zasnove
skozi analize izvajanja planskih odločitev in konkretizacijo z
urbanistično zasnovo sprejetih načel in konceptov v srednjeročnih ter drugih operativnih programih.
9.2 Usmeritve za razvoj posameznih dejavnosti
9.2.1 Usmeritve razvoja dejavnosti primarnega in
sekundarnega sektorja – proizvodne ter komunalne dejavnosti
9.2.1.1 Kmetijstvo in gozdarstvo
V ureditvenem območju naselja se nahaja in ohranja
le majhen del kmetijskih površin, ki so trajno namenjena za
proizvodnjo hrane.
Gozdne površine v širšem območju urejanja se v
glavnem ohranja oziroma se jim določa režim izrabe, ki je
podrejen rekreacijski rabi.
9.2.1.2 Proizvodne dejavnosti in drobno gospodarstvo
Industrijske in proizvodne dejavnosti v naselju ne bomo
umeščali. Obstoječim dejavnostim v naselju bomo omogočili
preselitev in sicer najprej s tistih lokacij, ki so pomembne za
zagotovitev druge rabe površin v naselju ali pa pomenijo v zaposlitvenem smislu povečanje delovnih mest. Za proizvodne
dejavnosti bomo predhodno zagotovili pogoje z infrastrukturno
opremo območja na lokaciji proizvodno-servisne (poslovne)
cone Dobruška vas ob Bramacu, za drobno gospodarstvo pa
bomo zagotovili površine v obrtno servisni coni Logiče.
Dejavnosti, ki so izven strjenih zazidav naselja, se lahko
ohranjajo, ob njih pa bomo predvideli ustrezne površine za
njihov razvoj.
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9.2.1.3 Pokopališče
Za zagotovitev zadostnih pokopnih površin za potrebe
naselij, ki gravitirajo na pokopališče v Škocjanu bomo jugozahodno od jedra naselja Škocjan zgradili novo pokopališče.
9.2.2 Usmeritve za razvoj storitvenih in oskrbnih dejavnosti
Površine za dejavnosti terciarnega sektorja bomo
prvenstveno razvijali v jedru naselja in ob vpadnicah v naselje. Ohranjali bomo strukturo malih prodajnih površin v
jedru naselja in ob avtobusni postaji, medtem ko je trgovina
z gradbenim in kmetijskim repromaterialom, ki zavzema obstoječe površine ob osnovni šoli, predvidena za preselitev na
območje obrtno-servisne cone Logiče.
Pritličja objektov v jedru naselja se naj namenijo predvsem gostinstvu, osebnim, finančnim in poslovnim storitvam,
za ostale dejavnosti pa bomo stavbna zemljišča zagotovili na
prej navedenem območju.
Pri strukturi dejavnosti bomo dajali prednost tistim, ki
bodo s prodajno mrežo lahko delno plasirali tudi tržne viške
agrarnega zaledja, pri oblikovanju gostinske ponudbe pa tudi
ustvarili pogoje za nočitvene kapacitete. To bomo upoštevali
predvsem pri oblikovanju in urejanju površin znotraj jedra in
na območju športno-rekreacijske cone v Lokavah.
9.2.3 Usmeritve za razvoj družbenih dejavnosti
9.2.3.1 Osnovno šolstvo in otroško varstvo
Razvoj osnovnega šolstva bomo zagotavljali na obstoječi lokaciji; upoštevali bomo rezervacijo prostora zahodno od
sedanjega objekta za možne širitve in spremljajoče ureditve,
ki jih narekuje izobraževalni proces in zahteve za prehod na
devetletno osnovno šolo.
Površine za otroško varstvo so zagotovljene v osnovni
šoli. Povečane potrebe bomo reševali z rekonstrukcijo in dograditvijo osnovne šole.
9.2.3.2 Zdravstveno varstvo
Osnovno zdravstveno varstvo je zagotovljeno v večnamenskem objektu ob avtobusni postaji, kjer so še prostori za
lekarno. Obstoječe površine ustrezajo normativom.
9.2.3.3 Kultura
Kulturno dejavnost se sedaj odvija v prostorih osnovne
šole.
Potrebe po večnamenski dvorani predvsem za kulturne
prireditve bomo reševali skupaj s projektom upravno-kulturnega centra.
9.2.3.4 Šport in rekreacija
Športne površine so sedaj zagotovljene le v/ob osnovni
šoli. Nove odprte športne površine bomo zagotovili ob sedanjem gasilskem domu, kjer bomo zasnovali tudi večnamenski prireditveni prostor skupaj s spremljajočimi objekti.
Posodobili bomo športno dvorano ob osnovni šoli ter tako
omogočili razvoj posameznih športnih panog. Ob osnovni šoli
bomo usposobili tudi potrebne zunanje površine za vzgojno
varstvene programe.
Površine za šport in rekreacijo bomo namenili tudi za
turistično ponudbo kraja.
9.2.4 Usmeritve za razvoj stanovanjske gradnje
Planirana gostota za individualno stanovanjsko zazidavo naj ne pade pod mejo 35 preb./ha ali povprečno 660 m2
zemljišča na hišo. Stanovanjsko gradnjo bomo v naselju izvajali na organiziran način s pripravo zazidalnih kompleksov
Hrastulje II in Hrastulje III ter z zapolnitvami stanovanjske
soseske individualnih hiš na območjih pod Mastnim hribom,
v Hrastuljah in vzhodno od starega dela naselja Hrastulje.
9.3 Zasnova organizacije dejavnosti v naselju
9.3.1 Izhodišča in koncept razmestitve dejavnosti
Izhodišče za zasnovo organizacije dejavnosti je status
naselja kot občinskega središča, ki hkrati pomeni kulturno in
trgovsko-storitveno središče občine.
Koncept razmestitve dejavnosti podpira odločitev, da se
v naselje ne bo umeščalo industrijske in proizvodne dejavnosti oziroma dejavnosti ki generirajo večji promet, pri čemer se
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bo prednostno uporabilo obstoječe nepozidane površine ter
revitaliziralo obstoječe objekte.
Nove stanovanjske kapacitete se organizirajo v vzhoden
delu naselja. Zeleni sistem naselja (ob Radulji) povezuje oba
razvojna pola z jedrom ter ostalimi zanimivostmi v zaledju
(arheološko območje Vinjega vrha, krajinski park Klevevž).
Pri organizaciji posameznih dejavnosti v naselju bomo
tako upoštevali:
– ohranjanje značilne silhuete, tlorisa in strukture naselja,
– razvoj centralnih dejavnosti v jedru naselja,
– razvoj obrtnih in servisnih dejavnosti na severnem
delu naselja,
– potrebo po zagotovitvi novih stanovanjskih površin v
naselju,
– usmerjanje vseh dejavnosti, ki bi bile za razvoj naselja
kot občinskega središča glede na njegove prostorske danosti
neprimerne, v območje proizvodno-servisne cone Dobruška
vas oziroma na ostale primerne lokacije,
– največje možno ohranjanje zelenih površin.
9.3.2 Razporeditev dejavnosti primarnega in sekundarnega sektorja – proizvodne dejavnosti ter komunalnih
dejavnosti
9.3.2.1 Kmetijstvo in gozdarstvo
Obstoječe kmetije v jedru naselja bomo preselili na rob
naselja ali pa jih prestrukturirali tako, da bodo dobile ustrezno
funkcijo v naselju.
9.3.2.2 Proizvodne dejavnosti in drobno gospodarstvo
Proizvodne dejavnosti, ki so locirane znotraj naselja,
ostajajo v danih prostorskih okvirih, ob izkazovanju potreb
po širitvi pa jih bomo usmerjali v industrijsko oziroma proizvodno-servisno (poslovno) cono Dobruška vas ob Bramacu.
Enako velja za vse nove dejavnosti sekundarnega sektorja
in ostale, ki potrebujejo večje površine. Površine za drobno
gospodarstvo bomo zagotavljali v obrtno-servisni coni Logiče, kamor bomo usmerjali tudi dejavnosti iz jedra naselja, ki
vanj ne sodijo oziroma potrebujejo večje površine.
9.3.2.3 Pokopališče
Novo pokopališče bomo uredili na lokaciji jugozahodno
od strnjenega dela naselja, na terasastem pobočju, s krajevnim imenom Hlače. Do izgradnje novega pokopališča bomo
obstoječe pokopališče delno razširili.
9.3.3 Razporeditev storitvenih in oskrbnih dejavnosti
Prostorski razvoj finančnih, poslovnih in osebnih storitev
bomo usmerjali v jedro naselja, predvsem v pritlične prostore,
ki se odpirajo na ulico. Glede na potrebe bomo površine za
tovrstne dejavnosti predvideli tudi v novih zazidalnih kompleksih.
Trgovske površine bomo ohranjali na sedanjih lokacijah,
nove površine pa zagotavljali na novih območjih za pozidavo.
Površine za skladiščno grosistično ponudbo bomo locirali na
območje obrtno-servisne cone Logiče.
Razvoj gostinske ponudbe bomo usmerjali v jedro naselja in na območje športno-rekreacijske cone v Lokavah.
9.3.4 Razporeditev družbenih dejavnosti
9.3.4.1 Osnovno šolstvo in varstvo predšolskih otrok
Površine za širitev osnovne šole in otroškega vrtca
bomo zagotavljali ob sedanji lokaciji.
9.3.4.2 Zdravstveno varstvo
Zdravstveno varstvo se ohranja na obstoječi lokaciji.
9.3.4.3 Kultura
Površine, namenjene za kulturno dejavnost bomo zagotovili z izgradnjo večnamenskega objekta v okviru projekta
upravno-kulturnega centra v jedru naselja, ki bo istočasno
služil tudi kot promocijski center občine.
9.3.4.4 Šport in rekreacija
Nove površine (travnato nogometno igrišče) bomo zagotovili ob sedanjem gasilskem domu, kjer bomo zasnovali
tudi večnamenski prireditveni prostor skupaj s spremljajočimi
objekti. Manjše odprte športne površine, predvsem za atletiko
in igrišče za košarko, bomo usposobili še ob osnovni šoli, na
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zalednih zelenih površinah pa uredili sprehajalne poti, učne
poti in trim steze.
9.3.5 Razporeditev stanovanj
Stanovanjsko gradnjo bomo v prvi fazi usmerjali predvsem v zgoščevanje obstoječe grajene strukture naselja, na
proste lokacije v območju stanovanjske soseske Mastni hrib
in Hrastulje ter v nadaljevanje naselja enodružinskih hiš v
Hrastuljah, med to stanovanjsko sosesko ter starim delom
naselja Hrastulje, ki se po svoji strukturi ohranja.
Površine za kompleksno stanovanjsko gradnjo bomo
zagotavljali na območju zazidalnih kompleksov Hrastulje II
in Hrastulje III.
9.3.6 Infrastruktura
9.3.6.1 Cestno omrežje
Osnovni koncept prometne infrastrukture ostaja na glavni prometnici, regionalni cesti R2 418/1200 Zbure–Škocjan in
418/1201 Škocjan – Dobruška vas, ki povezuje jedro naselja
z ostalimi razvojnimi in obstoječimi generatorji prometa. Druga
razvojna os je regionalna cesta R3 674/1384 Zavratec – Škocjan, ki generira promet dejavnosti v severnem delu naselja.
Sedanje križišče regionalnih cest ne ustreza prometnotehničnim zahtevam, posebno ne za težji promet. Dolgoročno se za razbremenitev jedra naselja predvidi prevezava z
deviacijo ceste in mostom čez Raduljo ob obrtno-servisni
coni Logiče, pri tem se upošteva naravovarstvene kriterije.
Traso ceste se določi po ugotovljenih vplivih na prostor in
uskladitvi le-teh.
Lokalna cesta L 5887 proti Zloganju se v ureditvenem
območju naselja modernizira in izvede obnova križišča te
ceste z regionalno cesto R2 418/1201 Škocjan – Dobruška
vas. Ostale lokalne ceste se ob rekonstrukcijah razširijo ter
modernizirajo tako, da bodo ustrezala minimalnim tehničnim
kriterijem, ob njih pa se zgradi hodnike za pešce ter javna
razsvetljava.
Za dostop do novega pokopališča bomo zgradili novo
lokalno cesto. Za peš komunikacijo med športno rekreativno
cono ob gasilnem domu in jedrom naselja se izvede peš pot
z manjšim premostitvenim objektom čez Raduljo.
9.3.6.2 Vodovodno omrežje
Preskrba z vodo je zagotovljena s črpanjem vode iz zajetja Ščetar ter dodatno iz vrtine Škocjan (Š-1/92). Obstoječe
vodovodno omrežje v posameznih delih naselja bomo rekonstruirali, pri čemer bomo upoštevali najmanjši uporabljeni
profil za glavne napajalne in razvodne vode (DN 100) tako,
da bo zagotovljena tudi požarna voda.
Ob širitvi naselja bo potrebno povečati kapacitete vodohrana za 100 m3.
9.3.6.3 Kanalizacijsko omrežje
Obstoječi kanalizacijski sistem je izveden v mešanem
sistemu, ki se ga ohrani do rekonstrukcije posameznih delov
ali celih kanalov. Za vse nove soseske oziroma dele naselij,
ki se kanalizirajo na novo, je planirana izgradnja kanalizacije v ločenem sistemu z odvodom meteorne vode v potok
Radulja ali v ponikovalnico. Na obstoječi kanalizaciji se pred
izpustom v fekalno kanalizacijo izvedejo razbremenilniki
visokih vod.
Za končno dispozicijo je predvidena čistilna naprava
pri Dol. Stari vasi, na katero bodo priključena tudi naselja
Hrastulje, Zloganje, Zavinek, Dol. Stara vas, Grmovlje in Dobruška vas. Čistilna naprava bo v prvi fazi kapacitete 1500
EE in še dodatnih 600 EE v drugi fazi realizacije.
9.3.6.4 TK omrežje
Zgrajeno je primarno in sekundarno telefonsko omrežje
s KATC Škocjan. Ob nadaljnji širitvi in povečanih potrebah
naselja se TK omrežje obnovi ter ojača medkrajevna linija
med KATC Škocjan in GATC v Novem mestu. Razvodno
omrežje se izvede zemeljsko, v urbanem delu pa se zgradi
kabelska kanalizacija.
9.3.6.5 Električno omrežje
Za zadovoljivo oskrbo z električno energijo bo za povečan odjem potrebno zgraditi dodatne trafo postaje. Moč
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in lokacije se bodo določile ob znanem končnem porabniku.
Energetski razvodi se izvedejo zemeljsko, razen priključnih
20 kV daljnovodov, ki se do grajene strukture izvedejo prostozračno, v urbaniziranih delih pa kabelsko.
9.3.6.6 Odstranjevanja odpadkov
Za odstranjevanje odpadkov se ohranja dosedanji
način zbiranja po gospodinjstvih in odvoza na komunalno
deponijo v Leskovec. Ob urejanju javnih površin drugih objektov bomo predvideli enotno zasnovane površine, ki pa
naj upoštevajo tudi prehod zbiranja in sortiranja odpadkov.
Dejavnosti morajo imeti že pri planiranju upoštevano ločeno
zbiranje odpadkov.
9.3.7 Vodnogospodarske ureditve
Ob potoku Radulja bomo izvajali le redna vzdrževalna
dela, regulacije niso predvidene.
9.3.8 Ureditev prostora za obrambo in zaščito
Za potrebe obrambe in zaščite ni predvidenih ureditev,
za delovanje zaščite in reševanja pa bomo pripravili prostorske elemente skladno z zakonskimi določili in navodili.
9.3.9 Zelene in rekreacijske površine
Zeleni sistem naselja oblikuje potok Radulja, ki pomeni
glavno povezovalno os med krajinsko zanimivimi območji
v širši okolici (krajinski park Klevevž, dolina gornjega toka
Radulje, arheološko območje Vinjega vrha).
Zelene in rekreacijske površine se v naselju pojavljajo
kot trg, zeleni zaščitni pasovi ob potoku Radulja, pokopališče,
športna igrišča, parkirišča, zelenice ob objektih in kmetijske
in gozdne površine za rekreacijo.
Večje parkovne ureditve načrtujemo v sklopu športnorekreacijske cone v Lokavah, ob pokopališču ter v jedru naselja – ureditev odprtega javnega prostora – trga.
Kot gozdna in kmetijska zemljišča namenjena rekreaciji v naravi so načrtovane površine na zahodu ureditvenega
območja naselja ter vse površine, ki se iztekajo v naravno
zaledje naselja.
9.4 Zasnova namenske rabe prostora
Zasnova namenske rabe prostora na ureditvenem območju naselja je posledica usmeritev za razvoj dejavnosti v
prostoru in zasnove organizacije dejavnosti v naselju. Prikazana je na karti 1. Zasnova namenske rabe prostora.
Zasnova namenske rabe prostora je obvezno izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
srednjeročnih planov občine.
Posebej so opredeljena območja, na katerih se bodo s
srednjeročnim družbenim planom občine določala stavbna
zemljišča. Le-ta zajemajo celotno ureditveno območje in
se po pretežni namembnosti prostora delijo na površine za
stanovanja (stanovanja in storitve, stanovanja s kmetijskimi
gospodarstvi), površine za proizvodnjo (proizvodne in servisne dejavnosti), površine za mešane dejavnosti (storitvene,
proizvodne in trgovske dejavnosti, storitvene, trgovske in
poslovne dejavnosti s stanovanji), površine za javno infrastrukturo (javna uprava, zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo,
obšolske dejavnosti, kultura, verske ustanove, območja za
šport), površine za šport in rekreacijo ter zelene površine
(šport in rekreacija, zelene površine v primarni, zelene površine v urbani rabi, pokopališče), površine za komunalno in
okoljsko infrastrukturo (komunalna čistilna naprava).
Navedena območja so prikazana v kartografskem delu
na karti Zasnova namenske rabe prostora, list št. 1.
9.5
Obvezna izhodišča za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine
Obvezna izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine so prikazana na kartografskem delu urbanistične zasnove
naselja Škocjan in vključujejo opredelitve za namensko rabo
prostora, oblikovalske usmeritve in opredelitve območij, za
katere veljajo ali je predvidena izdelava prostorsko izvedbenih aktov.
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9.6 Opredelitve za uresničevanje urbanistične zasnove
9.6.1 Območja kompleksnih ureditev
Za vsa območja, kjer je predvidena kompleksna graditev ali prenova in urejanje s prostorskimi izvedbenimi načrti,
bomo v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana izdelali programske zasnove.
9.6.2 Usmeritve glede načinov urejanja območij s prostorsko izvedbenimi načrti
Meje območij, ki se znotraj ureditvenega območja naselja urejajo z zazidalnimi oziroma ureditvenimi načrti, se
določijo s parcelno natančnostjo v prostorskih sestavinah
sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana
občine na osnovi programskih zasnov za izdelavo posameznega prostorsko izvedbenega načrta.
S prostorskimi izvedbenimi načrti bomo urejali naslednja območja:
9.6.2.1 Zazidalni načrti:
– stanovanjska gradnja Hrastulje II,
– obrtno-servisna cona Logiče,
9.6.2.2. Ureditveni načrti
– območje jedra naselja Škocjan,
– športno-rekreacijsko območje v Lokavah,
– območje novega pokopališča Škocjan.
9.6.2.3 Lokacijski načrti
Lokacijske načrte bomo izdelali za dograditev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, cestnih povezav za
odseke, ki ne potekajo skozi zazidalna območja in izgradnjo
ter rekonstrukcijo lokalnih obvoznih cest.
9.6.2.4 Prostorsko ureditveni pogoji
Za območje naselja, ki ga trajno urejamo s prostorsko
ureditvenimi pogoji in dele naselja, ki jih do sprejetja predvidenih prostorskih izvedbenih načrtov urejamo z le-temi, so
bili prostorski ureditveni pogoji sprejeti v letu 1998. Spremembe in dopolnitve le-teh bomo sprejeli v obsegu, ki jih
bodo narekovale spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana.
9.6.3 Urbanistično oblikovalske usmeritve za urejanje
posameznih območij
9.6.3.1 Predvidena območja kompleksne gradnje
Individualno stanovanjsko gradnjo načrtujemo v obliki
avtohtonih strukturnih vzorcev, prilagojenih značilnostim terena in položaju območja v naselju.
Posebno pozornost bomo posvetili oblikovanju pete
fasade; strešine kot bistven element krajine naselja bodo
oblikovane enotno (barva, vrsta kritine, naklon).
Posamezna območja bodo imela glede na značilnosti
območja prilagojene projektne rešitve objektov individualnih
hiš. Le-te bomo glede na obstoječe trende izbrali iz katalogov že izdelanih rešitev ali pa jih bomo oblikovali na novo po
kriterijih, ki bodo določeni v zazidalnem načrtu.
Območje obrtno-servisno cono Logiče bo oblikovano
enotno in hkratno, tako da bo zagotovljen enoten videz območja.
Območju športno-rekreacijskega kompleksa Lokava bo
glede na občutljivo lego ob potoku Radulja, pri razmestitvi
in oblikovanju objektov ter pri zasnovi zunanjih površin, potrebno nameniti posebno pozornost.
9.6.3.2 Obstoječa pozidana območja
V območju jedra naselja bomo posegali v skladu z načeli varstva ohranjanja narave. in kulturne dediščine.
V območjih pretežno individualne gradnje bomo z dopolnilno gradnjo ter drugimi sanacijskimi posegi poskušali
oblikovati enotno vizualno podobo naselja.
9.6.4 Usmeritve za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine ter ostalih krajinskih vrednosti
Naravne vrednote in objekte kulturne dediščine bomo
varovali glede na opredeljene varstvene režime, varstvene in
razvojne usmeritve in jih vključevali v vitalno urbano tkivo ter
skrbeli za njihov urejen videz.
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9.6.5 Izjemni posegi na najboljša kmetijska zemljišča
Na podlagi poglavja 1.2. Raba in preobrazba prostora
in poglavje 3. Obvezna izhodišča sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine bomo v
naselju Škocjan posegli na najboljša kmetijska zemljišča za
širitev naselja proti severu in za potrebe pokopališča proti
jugu (posegi so bili že usklajeni v okviru predloga sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine – dopolnitev 1996).
Dodatno bomo posegli na najboljša kmetijska zemljišča
v južnem delu naselja v smislu dopolnilne stanovanjske gradnje in sicer na 1,04 ha zemljišča, na severnem delu naselja
za potrebe servisno obrtne cone Logiče na 0,26 ha zemljišča,
za proizvodno obrtno dejavnost kamnoseštva Jenič 0,83 ha
ter za potrebe stanovanjske gradnje v severovzhodnem delu
naselja na 0,92 ha zemljišč.
9.7 Kartografski del
Kartografski del urbanistične zasnove naselja Škocjan
sestavljajo naslednje karte (od 1 do 4 so izdelane na topografskih osnovah v M 1: 5000, karta 5 pa na digitalnem katastrskem načrtu v M 1:5000):
1. Zasnova namenske rabe prostora
2. Zasnova prometnega omrežja
3. Zasnova infrastrukturnega omrežja in naprav
4. Zasnova načinov urejanja prostora
5. Zasnova zavarovanih območij«

se:

3. člen
II. Spremembe in dopolnitve družbenega plana
V poglavju 6. Prostorske sestavine družbenega plana

(1) v podpoglavju 6.1. Cilji urejanja prostora in varstva
okolja, se:
– v prvem stavku sedmega odstavka besedilo: »…kmetijskih zemljišč 1. območja.« nadomesti z: »… najboljših kmetijskih zemljišč.«
– zadnji del drugega stavka sedmega odstavka, ki glasi: »…in krepili varovanje gozdov s posebnim pomenom in
varovalnih gozdov.«, črta.
(2) v podpoglavju 6.2. Namenska raba prostora na
območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi z urejanjem
prostora se:
– v točki 6.2.1. Namenska raba površin se poveča površina zemljišč, ki se jim bo do konca srednjeročnega obdobja spremenila namembnost in sicer za 23,5 ha kmetijskih
in gozdnih zemljišč, od tega 11,6 ha najboljših kmetijskih
zemljišč.«
– v točki 6.2.2. Vodnogospodarske ureditve druga
alinea dopolni tako, da se na koncu besedila doda: »…ter
vrtini Bučka (na delu zemljišča s parc. št. 438//1 k.o.Bučka)
in Dole
(na delu zemljišča s parc. št. 2300 k.o. Dole).«.
Tretja alinea se nadomesti z naslednjim besedilom:
» – območja izključnih rab in območja varstvenih pasov
(najožji, ožji in širši) vodnih virov so prikazani v kartografskem delu in kartografski dokumentaciji.«
– v točki 6.2.5. Raziskovanje in izkoriščanje rudnin,
podtočki 6.2.5.1. Pridobivanje kamnitih materialov, besedilo
te podtočke nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ležišča dolomita na območjih Močvirske doline, Št.
Boršta in Radulje- Brezovica (1b) ter Ježevca na meji z Občino Sevnica se v kartografskem delu opredeli kot perspektivna in potencialno zanimiva ležišča. Za njihovo eventualno
izkoriščanje je potrebno pripraviti ustrezne strokovne podlage
ter v postopku opredelitve možne namenske rabe posege
uskladiti tudi z ostalimi interesi v prostoru (interese gozdarstva, varstva naravne in kulturne dediščine, lovstva ipd.).
Ostale kamnolome oziroma površinske kope dolomita
(Otresk, Križe, Močvirje in Gor. Radulje), ki so neperspektivni, bomo sanirali. Njihovo možno izrabo za lokalne po-
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trebe prebivalstva bomo preverili na osnovi komparativnih
prednosti posameznih ležišč. Pri tem bomo upoštevali tako
interese gospodarstva in lokalnega prebivalstva, kakor
tudi naravovarstvene kriterije in potrebe masne bilance za
tovrstne mineralne surovine na območju same občine ter
regije. Za eventualno izkoriščanje oziroma njihovo sanacijo
bomo predhodno pripravili ustrezno prostorsko dokumentacijo.
Ležišče dolomita na območju s krajevnim imenom Ježevc se na zemljišču s parc. št. 2136/24 v k.o. Bučka opredeli kot območje za izkoriščanje v kartografski dokumentaciji
družbenega plana, za sanacijo in izkoriščanje pa predvidi
ureditveni načrt, pri čemer pa mora biti z dokumentacijo, ki bo
obravnavala neposredne posege v prostor, ob pogojih izkoriščanja predvidena tudi sprotna sanacija izkoriščenega dela
kamnoloma. Za širitev kamnoloma in izkoriščanja proti JZ,
ki vključuje tudi opuščeni kamnolom se za ugotovitev zalog
izdelajo strokovne podlage in predvidi izdelava ureditvenega
načrta, območje za izkoriščanje se vriše v kartografski del
družbenega plana.«
(3) v podpoglavju 6.3. Razvoj dejavnosti v prostoru se:
– v točki 6.3.2. Prostorski razvoj dejavnosti sekundarnega sektorja, se zadnji del prvega stavka, ki glasi: »…drobno
gospodarstvo pa na lokaciji Podvrh pri Škocjanu.« črta.
– v točki 6.3.5. Infrastruktura, 6.3.5.1 Cestno omrežje,
besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:
»Gradnja avtoceste na odseku Kronovo – Smednik, v
delu, kjer poteka na območju Občine Škocjan, se bo izvajala
na podlagi sprejetega lokacijskega načrta.
Na ostalem cestnem omrežju se predvidevajo, poleg
rednega vzdrževanja, tudi večja vzdrževalna dela in rekonstrukcije, ki bodo delno potekale tudi izven sedanjih tras in
bodo posegale na nove parcele. Za te posege bo izdelana
ustrezna prostorska dokumentacija, ki bo precizirala posege
na nova zemljišča.
Iz naslova rekonstrukcij bo izvedena rekonstrukcija regionalne ceste R3-674/1384 in sicer na odseku od km 3,840
do km 4,500. Posege v prostor bomo urejevali po posebni
dokumentaciji na podlagi idejnega projekta.
Tudi za lokalne ceste oziroma posamezne odseke
bomo pripravili projekte rekonstrukcij, pri čemer bomo upoštevali celovite rešitve na odsekih skozi naselja.«
– v točki 6.3.7. Komunalni vodi in naprave,
– 6.3.7.1. Vodovod, za tretjo alineo drugega odstavka
dodata dve novi, ki glasita:
»– vrtino Bučka z izgradnjo črpališča na delu zemljišča
parc. št. 438/1 k.o. Bučka in vodohranom na delu zemljišča
s parc. št. 416/8 k.o.Bučka,
– vrtino Dole s črpališčem na delu zemljišča s parc. št.
2300 k.o.Dole in vodohranom na delu zemljišč s parc. št.
3050 in 3054/1 k.o.Dole.« in
– 6.3.7.3. Zveze, besedilo te točke se v celoti nadomesti
z naslednjim besedilom:
»Obstoječe telekomunikacijsko omrežje bomo dogradili
v smereh: Škocjan – Dobruška vas – Grmovlje – Hudenje ter
Dobruška vas – kompleks Bramac – Dobrava – Tomažja vas
– Ruhna vas. Istočasno je predvidena izgradnja medkrajevne
optične povezave Škocjan – Dobruška vas – Ruhna vas za
optično povezavo z LC Šentjernej in SX Novo mesto.
Ostale dograditve – povečave obstoječega TK omrežja
se izvajajo v zemeljski izvedbi glede na potrebe novogradenj.
Za novo predvidene stanovanjsko – obrtne komplekse se
predvidi izgradnja nove kabelske kanalizacije znotraj posameznega območja in navezava na obstoječe tk omrežje.
Omogočili (zagotovili) bomo tudi racionalno in učinkovito
omrežje mobilne telefonije na celotnem prostoru občine.«
– 6.3.7.4. Pokopališča, celotno besedilo nadomesti z
naslednjim besedilom:
»Za zagotovitev zadostnih pokopnih površin za potrebe
naselij, ki gravitirajo na pokopališče v Škocjanu bomo jugozahodno od jedra naselja Škocjan zgradili novo pokopališče.
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Št.

Ostala pokopališča bomo redno urejali ter zgradili poslovilne objekte.«
– 6.3.7.5. Odlagališča odpadkov, celotno besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za centralno odlagališče nenevarnih odpadkov bomo
skupaj z Mestno občino Novo mesto ter ostalimi občinami
pristopili k izgradnji Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske
– CeROD v Leskovcu. Za reciklažo odpadkov pred odvozom
na regionalno deponijo bomo poiskali lokacijo za zbirni center
komunalnih odpadkov.«
(4) besedilo podpoglavja 6.4. Načini urejanja prostora
se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pri urejanju prostora in usmerjanju dejavnosti v prostoru bomo v prvi vrsti upoštevali varovanje dobrin splošnega
pomena, racionalno rabo prostora, organizacijo dejavnosti,
varovanja in izboljšanja okolja s ciljem zagotoviti vsem prebivalcem čimbolj enakovredne pogoje bivanja in dela.
Za izvajanje vseh posegov, ki so predvideni do konca
tega srednjeročnega obdobja, bomo izdelali naslednje prostorske izvedbene akte:
1. prostorske ureditvene pogoje – PUP:
– za območje celotne občine spremembe in dopolnitve
PUP, razen v delih, za katera so bili že sprejeti prostorski
izvedbeni načrti,
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2. zazidalne načrte za:
– industrijsko območje proizvodno servisne (poslovne)
cone Dobruška vas ob Bramacu,
med novo avtocesto, regionalno cesto in potokom
Radulja,
– obrtno-servisno cono Logiče v Škocjanu,
– stanovanjsko gradnjo Hrastulje II
3. ureditvene načrte za:
– jedro naselja Škocjan,
– naselje Bučka,
– športno-rekreacijsko območje v Lokavah,
– pokopališče v Škocjanu,
– za izkoriščanje in sprotno sanacijo kamnoloma Ježevec (Bučka).
V veljavi ostajajo naslednji prostorski izvedbeni načrti:
– Odlok o sprejetju lokacijskega načrta magistralnega
plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto
(Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90),
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta melioracijskega območja Radulje (Skupščinski Dolenjski list, št. 17/87), v
delu, ki je bil izveden.
(5) naslov podpoglavja 6.5. Seznam posegov na 1.
območje kmetijskih zemljišč se nadomesti z: »6.5. Seznam
posegov na najboljša kmetijska zemljišča«

– seznam posegov na najboljša kmetijska zemljišča pa dopolni z naslednjo tabelo:
NASELJE –

POSEG

LOKACIJA

NAMEN

NAČIN

POVRŠINA

POSEGA

UREJANJA

ha

KRITERIJ
UPRAV.
POSEGA

Škocjan

Stanovanjska cona Hrastulje III

s

PUP

0,74

b

s, i, tr

PUP,

2,18

b

ZN

2

d

Tehnični popravki kartografske dokumentacije s, tr, o, km,š

PUP

3,18

b, d

Širitve naselij, zapolnitve, dopolnilne gradnje

PUP

3,48

b, d

Širitve, zapolnitve, dopolnilna gradnja

UN
Dobruška vas

Proizvodno-servisna (poslovna)
cona Dobruška vas – širitev

i, o

Ostala naselja
v občini

Skupaj:

– in za razlago oznak v celotni tabeli doda:
»Oznake namena posega pomenijo:

Kriterij upravičenosti pomeni:

9189

s, tr, o, km, š

11,58

i – industrija, proizvodne dejavnosti
s – stanovanjska gradnja, tr – terciarne dejavnosti
š – športne površine, km – kmetijska dejavnost
o – oskrbne dejavnosti, k – komunalne dejavnosti
b – 5. člen zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03-popravek)
d – 6. člen zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 - popravek)
d,b- usmerjanje poselitve v ureditvena območja naselij,
redefinirana na osnovi dopolnitve navodil o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih
sestavin planskih aktov občin«
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(6) Doda se novo podpoglavje, ki glasi »6.6 PROGRAMSKE ZASNOVE« z naslednjim besedilom:
B1. Programska zasnova za stanovanjsko gradnjo Hrastulje II
1 Meja območja
Meja območja zazidalnega načrta poteka po južnih in
jugovzhodnih mejah zemljišč s parc. št. 136/1, 138/1, 144,
148, 149, prečka parc. št. 254/2, se nadaljuje po vzhodnem
robu poti s parc. št. 3058, prečka pot s parc. št. 3051 in poteka po njenem severovzhodnem robu vse do lokalne ceste
s parc. št. 3056/1, poteka po njenem jugovzhodnem robu do
zemljišča s parc. št. 136/1, ki ga seka in zaključi v izhodiščni
točki, vse v k.o. Stara vas. Površina območja zazidalnega
načrta meri ca. 2,08 ha.
V območje urejanja so vključena naslednja zemljišča
ali deli zemljišč s parc. št.: 136/1, 138/1, 144, 148, 149, 152,
153, 154, 156, 158/1, 158/2, 158/3, 159, 160, 162, 254/2,
3051- pot in 3058 pot, vse v k.o. Stara vas.
2 Organizacija dejavnosti
Območje zazidalnega načrta je namenjeno individualni
stanovanjski gradnji z možnostjo umeščanja tistih storitvenih
(osebnih) dejavnosti, ki ne zahtevajo večjih skladiščnih površin, dodatnih parkirnih prostorov in ne generirajo tovornega
prometa.
3 Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje
Objekti naj bodo zasnovani enotno z namenom, da se
zagotovi urejen videz celotnega območja, upoštevajoč pri
tem konfiguracijo terena. Oblikovanje objektov naj povzema
značilnosti tradicionalnega oblikovanja objektov v naselju.
Etažnost in višina objektov naj pada proti jugu oziroma
vzhodu, kjer je glede na konfiguracijo terena, izpostavljenost
in dobro osončenost predviden najnižji vertikalni gabarit objektov. Objekte je možno glede na terenske razmere tudi
podkletiti.
Detajlnejše usmeritve naj bodo predmet strokovnih podlag za izdelavo zazidalnega načrta.
Zasaditev vegetacije na južnem in vzhodnem območju
urejanja naj sooblikuje novo namembnost prostora ter nov
prepoznavni urbani rob naselja. Za zasaditev naj se uporabi
avtohtono visokoraslo vegetacijo.
4 Zasnova infrastrukturnih omrežij
4.1 Prometna infrastruktura
Območje urejanja se naj na obstoječe cestno omrežje
– lokalno cesto in ulični sistem Hrastulj priključuje preko treh
novih priključkov ter nato na regionalno cesto R3 674/1384
Škocjan – Sevnica.
Notranje ceste naj bodo predvidene tako, da bodo zagotovile optimalne dostope do posameznih lokacij. Ob notranjih
cestah naj bodo predvideni hodniki za pešce. Ceste se naj
izvedejo v asfaltu ter naj se niveletno prilagodijo zahtevam
manipulacije.
4.2 Komunalna infrastruktura
Vodovod: Za pitno in protipožarno vodo se naj zgradi
sekundarno vodovodno omrežje primernih dimenzij s priključitvijo na obstoječi vodovod LTŽ, ki poteka ob robu regionalne ceste R3 674/1384 Škocjan – Sevnica, potrebna bo
povečava obstoječega vodohrana za 100 m3.
Kanalizacija: Predvidi se naj izgradnja kanalizacije v
ločenem sistemu. Fekalne vode se naj preko sekundarnega
kanalizacijskega omrežja odvaja na kanalizacijsko omrežje in
naprej na predvideno centralno čistilno napravo. Padavinske
vode se odvajajo pa preko lovilcev olj in maščob v meteorno
kanalizacijo in naprej v potok Raduljo po posebni kanalizaciji,
ki se združi meteorno kanalizacijo cestišča. Obe kanalizaciji
vodimo ob ali v cestnem telesu.
4.3 Energetska infrastruktura
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Za zagotovitev oskrbe z električno energijo na območju
urejanja ter za javno razsvetljavo se predvidi izgradnja nove
630 kW kabelske trafo postaje. Napajalni vod se zagotovi iz
obstoječega zračnega 20 kV daljnovoda, ki poteka v neposredni bližini, dovodni vod se kablira.
4.4 Tk omrežje
Na območju ni obstoječega telekomunikacijskega
omrežja. Predvidena je izgradnja dvocevne kabelske kanalizacije od ATC Škocjan do kompleksa. Kabelska kanalizacija
se izvede ob regionalni cesti R3 674/1384 in se nadaljuje po
kabelski kanalizaciji znotraj kompleksa.
4.5 Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se naj zbirajo v zabojnikih znotraj
območja urejanja in redno odvaža v Center za ravnanje z odpadki Dolenjske v Leskovec. Zbirna mesta posod za odpadke
se naj locirajo tako, da bo možen kamionski odvoz.
5 Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
V območju so dopustne tudi storitvene (osebne) dejavnosti ter usluge, ki nimajo škodljivih vplivov na bivalno okolje.
Zazidalni načrt mora za realizacijo načrtovanih objektov in
ureditev predvideti ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili varstvo tal in vode pred onesnaženjem, to so predvsem rešitve
za odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin tako, da
ne bo možno neposredno odtekanje onesnažene vode v tla,
podtalje oziroma površinske vode.
6 Pogoji za urejanje prostora za obrambo in zaščito
Glede na lego območja urejanja gradnja zaklonišča
osnovne zaščite in potrebna.
B.2 Programska zasnova za obrtno – servisno cono
Logiče
1 Meja območja
Meja območja zazidalnega načrta poteka po jugozahodnem robu lokalne ceste s parc. št. 3022/5, se obrne proti
severovzhodu in seka lokalno cesto s parc. št. 3022/5, seka
zemljišča s parc. št. 1931/2, 1931/3, 1931/4, 1931/1, seka
pot s parc.št 3055 in zemljišči s parc. št. 1931/6 in 1935, nato
se obrne proti vzhodu in poteka po parcelni meji zemljišče s
parc. št. 1937/1, seka zemljišče s parc. št. 2067/2, se obrne
proti jugu, seka regionalno cesto s parc. št. 3022/1 ter nato
poteka po vzhodnem robu regionalne ceste s parc. št. 3022/1
do izhodiščne točke, vse v k.o. Stara vas. Površina območja
zazidalnega načrta meri ca. 2,8 ha.
V območje urejanja so vključena zemljišča oziroma deli
zemljišč s parc. št.: 1931/2, 1931/3, 1931/4, 1931/1, 3055
pot, 1931/6, 1935, 1939/2, 1937/1, 1937/4, 2067/2 3022/5
lokalna cesta in 3022/1 – regionalna cesta vse v k.o.Stara
vas.
2 Organizacija dejavnosti
Območje se namenja pretežno dejavnostim, ki so predvidene za preselitev iz jedra naselja (skladišča, trgovine z
večjimi odprtimi in zaprtimi skladiščnimi prostori, parkirišča
za tovorna vozila in avtobuse, javna parkirna mesta, ipd.).
Dostop v območje se organizira z vzpostavitvijo novega
križišča na lokalni cesti Škocjan – Zloganje, pri čemer se
rekonstruira križišče te ceste z regionalno cesto R3 674/1384
Škocjan – Sevnica.
3 Zmogljivost objektov in naprav
V strokovnih podlagah za izdelavo zazidalnega načrta
se natančno opredelijo dejavnosti in površine, ki se jih na
območje prednostno vnaša.
4 Pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Izhodišča za urejanje območja so:
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– zelo natančno se obdelata javna primarna cestna in
komunalna infrastruktura,
– vzpostavi se “parcelacijska mreža”, ki predstavlja
osnovo za določitev parcel, sekundarnega infrastrukturnega
omrežja in prostorsko umestitev objektov,
– vsak posamezen graditelj na stavbnih otokih naj ima
neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne priključitve na javno komunalno infrastrukturo,
– določijo se gradbene linije objektov ter smer orientacije glavnih fasad,
– stavbam se določijo najvišja in najnižja dopustna
višina kakor tudi višinska kota pritličja ter okvirna tlorisna površina, ki jo lahko stavbe zasedejo na parceli (v procentih),
– določijo se usmeritve za zunanjo ureditev,
– vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje parcele zagotovi parkirišča za zaposlene in za obiskovalce,
– določijo se dejavnosti, ki so primerne in sprejemljive
za to območje.
Objekti naj bodo zasnovani enotno z namenom, da se
zagotovi urejen videz celotnega območja. Fasade objektov
proti cesti naj bodo oblikovane enotno z rastrom. Na tem
delu objektov naj se locirajo površine, ki so odprte javnosti
(prodajne površine, poslovni prostori, ipd.).
Zasaditev vegetacije naj sooblikuje novo namembnost
prostora ter služi kot bariera na J proti naselju na Z pa kot
prehod v odrte kmetijske površine.
5 Zasnova infrastrukturnih omrežij
5.1 Prometna infrastruktura
Območje urejanja se priključuje na javno cestno omrežje preko novega štiri krakega križišča na lokalni cesti Škocjan
– Zloganje in preko nje na regionalno cesto R3 674/1384
Škocjan – Sevnica. Križišče lokalne ceste z regionalno cesto
se rekonstruira.
Notranje ceste naj bodo predvidene tako, da bodo zagotovile optimalne dostope do posameznih lokacij. Ob notranjih
cestah naj bodo predvideni hodniki za pešce. Ceste se naj
izvedejo v asfaltu ter naj se niveletno prilagodijo zahtevam
manipulacije.
5.2 Komunalna infrastruktura
Vodovod: Za pitno in protipožarno vodo se naj zgradi
sekundarno vodovodno omrežje primernih dimenzij s priključitvijo na obstoječi vodovod LTŽ, ki poteka ob robu
regionalne ceste.
Kanalizacija: Predvidi se naj izgradnja kanalizacije v
ločenem sistemu. Fekalne vode se preko sekundarnega
kanalizacijskega omrežja odvaja v kanalizacijsko omrežje in
naprej na predvideno centralno čistilno napravo. Padavinske
vode se odvajajo pa preko lovilcev olj in maščob v meteorno
kanalizacijo in naprej v potok Raduljo po posebni kanalizaciji,
ki se združi meteorno kanalizacijo cestišča. Obe kanalizaciji
vodimo v javnih površinah.
5.3 Energetska infrastruktura
Za zagotovitev oskrbe z električno energijo na območju
urejanja ter za javno razsvetljavo se predvidi izgradnja nove
630 kW kabelske trafo postaje. Napajlni vod se zagotovi iz
obstoječega zračnega 20 kV daljnovoda.
5.4 TK omrežje
Na območju ni obstoječega telekomunikacijskega
omrežja. Predvidena je izgradnja dvocevne kabelske kanalizacije od ATC Škocjan do kompleksa. Kabelska kanalizacija
se izvede ob regionalni cesti R3 674/1384 in se nadaljuje po
kabelski kanalizaciji znotraj kompleksa.
5.5 Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se naj zbirajo v zabojnikih znotraj
območja urejanja in redno odvaža v Center za ravnanje z
odpadki Dolenjske v Leskovec. Zbirna mesta posod za odpadke se naj locirajo tako, da bo možen kamionski odvoz.
Ostale odpadke, ki bodo nastajali pri posamezni dejavnosti,
je potrebno zbirati ločeno in jih redno odvažati v končno
dispozicijo.
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6 Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Zazidalni načrt mora za realizacijo načrtovanih objektov
in ureditev predvideti ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili varstvo tal in vode pred onesnaženjem, to so predvsem rešitve
za odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin tako, da
ne bo možno neposredno odtekanje onesnažene vode v tla,
podtalje oziroma površinske vode.
7 Pogoji za urejanje prostora za obrambo in zaščito
V območju zazidalnega načrta niso predvidene ureditve
za obrambo in zaščito.
8 Faznost gradnje
Zazidalni načrt se bo izvajal fazno, skladno s potrebami različnih investitorjev, ki bodo izvajali svoje objekte na
območju tega zazidalnega načrta. V prvi fazi pa mora biti
izvedeno notranje cestno omrežje in primarna komunalna
infrastruktura, ki bo zagotovila funkcioniranje območja.
9 Posegi na najboljša kmetijska zemljišča
Poseg na najboljša kmetijska zemljišča je bil za večino
območja v velikosti 1,71 ha že usklajen v postopku usklajevanja predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine – dopolnitev 1996 (sklep Vlade RS o
usklajenosti št. 350-03/97-57(N) z dne 8. 1. 1998). Sprejeti
odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/98. Za zaokrožitev območja bo potrebno poseči še na površino v JZ delu
območja ob lokalni cesti v velikosti 0,26 ha.
B.3 Programska zasnova za športno-rekreacijsko območje v Lokavah
1 Meja območja
Meja območja zazidalnega načrta poteka po zahodnih
mejah zemljišč s parc. št. 1880/3, 1880/2, se obrne proti
vzhodu in poteka po južnih mejah zemljišč s parc. št. 1880/2,
1888/1, 1888/4 in 1893, se nato obrne proti severu in poteka
po vzhodni meji zemljišča s parc. št. 1893 do regionalne ceste, le to prečka in se obrne proti severozahodu, poteka po
severovzhodnem robu regionalne ceste s parc. št. 3022/1 do
križišča lokalne in regionalne ceste, kjer se obrne proti zahodu in ponovno prečka regionalno cesto ter nato poteka po
južnem robu lokalne ceste s parc. št. 3022/5 do izhodiščne
točke vse v k.o. Stara vas. Površina območja zazidalnega
načrta meri ca. 2 ha.
V območje urejanja vključena zemljišča oziroma deli
zemljišč s parc. št.: 1883/1, 1883/3, 1880/3, 1880/2, 1888/1,
1888/4, 1893, 1888/, 1888/3 in 3022/1 – regionalna cesta
vse v k.o. Stara vas.
2 Organizacija dejavnosti
Ob obstoječem gasilskem domu se zelene površine
uredijo kot nogometno igrišče z vso potrebno infrastrukturo,
ob njem pa še ostala igrišča, ki lahko zaključijo kompleks kot
športni park (tenis igrišča, balinišče, ipd.). Pri tem je potrebno
razporeditev igrišč, ki so enonamenska locirati tako, da bo
možno nogometno igrišče uporabljati tudi za druge namene
(prireditve, vadbeni prostor za društva). Parkirišča se naj zagotovi na območju obrtno-servisne cone Logiče.
Ob območju se predvidijo objekti, ki neposredno služijo
uporabnikom igrišč (sanitarije, objekti za športno in drugo
opremo, gostinski objekt, ipd.).
Območje se ne namenja stanovanjem.
3 Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje
Vse ureditve se naj podredijo ohranjanju kulturne krajine, objekti naj bodo zasnovani in oblikovani tako, da bodo
prezentirali lokalno arhitekturo.
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Zasaditev vegetacije na jugovzhodnem območju urejanja, t.j. ob potoku Radulja, naj sooblikuje novo namembnost
prostora, na severovzhodnem delu območja pa nov, prepoznavni urbani rob naselja. Za zasaditev naj se uporabi avtohtono visokoraslo vegetacijo.

7.2. Zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami
S področja zaščite in reševanja pred naravnimi in
drugimi nesrečami bomo pripravili prostorske elemente za
delovanje zaščite in reševanja skladno z zakonskimi določili
in navodili.«

4 Zasnova infrastrukturnih omrežij
4.1 Prometna infrastruktura
Dostop v območje se oblikuje v križišču lokalne ceste
Škocjan – Zloganje z dostopno cesto v to cono ter obrtnoservisno cono Logiče.
Notranja cesta naj bo predvidena tako, da bo zagotovila
optimalne dostope do posameznih predelov. Ob notranji cesti naj
bo predviden hodnik za pešce. Cesta se naj izvede v asfaltu.
4.2 Komunalna infrastruktura
Vodovod: Za pitno in protipožarno vodo se naj zgradi
sekundarno vodovodno omrežje primernih dimenzij s priključitvijo na obstoječi vodovod LTŽ, ki poteka ob robu komunikacij – javnih cest.
Kanalizacija: Predvidi se naj izgradnja kanalizacije v
ločenem sistemu. Fekalne vode se naj preko sekundarnega
kanalizacijskega omrežja odvaja v kanalizacijsko omrežje in
naprej na predvideno centralno čistilno napravo. Padavinske
vode se odvajajo preko lovilcev olj in maščob v meteorno
kanalizacijo in naprej v potok Raduljo po posebni kanalizaciji,
ki se združi z meteorno kanalizacijo cestišča.
4.3 Energetska infrastruktura
Oskrba z električno energijo na območju urejanja ter
javna razsvetljava se zagotavlja s priključitvijo na obstoječe
omrežje.
4.4 TK omrežje
Na območju ni obstoječega telekomunikacijskega
omrežja. Predvidena je izgradnja dvocevne kabelske kanalizacije od ATC Škocjan do kompleksa. Kabelska kanalizacija
se izvede ob regionalni cesti in se nadaljuje po kabelski kanalizaciji znotraj kompleksa.
4.5 Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se naj zbirajo v zabojnikih znotraj
območja urejanja in redno odvaža v Center za ravnanje z odpadki Dolenjske v Leskovec. Zbirna mesta posod za odpadke
se naj locirajo tako, da bo možen kamionski odvoz.

4. člen
(vsebina grafičnih prilog)
V poglavju 9. Grafične priloge se celotno besedilo nadomesti z naslednjim:
»Grafični del odloka sestavljajo:

5 Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Zazidalni načrt mora za realizacijo načrtovanih objektov
in ureditev predvideti ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili varstvo tal in vode pred onesnaženjem, to so predvsem rešitve
za odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin tako, da
ne bo možno neposredno odtekanje onesnažene vode v tla,
podtalje oziroma površinske vode.
6 Pogoji za urejanje prostora za obrambo in zaščito
Glede na lego območja urejanja gradnja zaklonišča
osnovne zaščite in potrebna.
7 Faznost gradnje
Faznost gradnje se na podlagi izbrane rešitve določi v
prostorskem izvedbenem dokumentu.
8 Posegi na najboljša kmetijska zemljišča
Poseg na najboljša kmetijska zemljišča v velikosti
1,73 ha je bil že usklajen v postopku usklajevanja predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine – dopolnitev 1996 (sklep Vlade RS o usklajenosti št.
350-03/97-57(N) z dne 8. 1. 1998). Sprejeti odlok je objavljen
v Uradnem listu RS, št. 15/98.«
V poglavju 7. Obramba in zaščita se besedilo v celoti
nadomesti z naslednjim besedilom:
»7.1. Obramba
»Status obveznega izhodišča prostorskih sestavin državnega plana s področja obrambe ima pomožni objekt v
Zavinku, kot izključna raba prostora.

I.

A) KARTOGRAFSKI DEL (M 1: 25 000)

Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev
I/1.
Zasnova agrarnih operacij
II.
Zasnova vodnega gospodarstva
III/1.
Zasnova ohranjanja narave
III/1-1. Pregled naravnih vrednot in varstveni status – seznam
III/2.
Zasnova varstva kulturne dediščine
III/2-1. Pregled enot nepremične kulturne dediščine – seznam
IV.
Zasnova sanacij
V.
Zasnova prometnega omrežja
VI.
Zasnova omrežja zvez
VII.
Zasnova energetskega omrežja
VIII.
Zasnova naselij in območij za poselitev
VIII/1. Zasnova načinov urejanja
IX.
Zasnova obrambe in zaščite

A.1 Urbanistična
1 : 5000)

zasnova

naselja

Škocjan

(M

B) Kartografska dokumentacija (M 1 : 5000), na kateri
so prikazane naslednje vsebine: kmetijstvo, gozdarstvo in
rudarstvo; vodno gospodarstvo; območja ohranjanja narave;
kulturna dediščina; rekreacija v naravnem okolju; območja
sanacij; urbano omrežje; prometno omrežje in omrežje
zvez; energetsko omrežje; namenska raba prostora v območjih razvojnih središč; načini urejanja v območju razvojnih
središč; namenska raba prostora – stanje.
Priloge h kartografski dokumentaciji:
B.1 Programska zasnova za stanovanjsko gradnjo
Hrastulje II,
B.2 Programska zasnova za obrtno – servisno cono
Logiče in
B.3 Programska zasnova za športno-rekreacijsko cono
v Lokavah.«
5. člen
(hramba grafičnih prilog)
Grafični del odloka – kartografski del in kartografska
dokumentacija, je izdelan v 5 izvodih, ki jih hranijo: Občina
Škocjan – 2 izvoda, po 1 izvod pa Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, Upravna enota
Novo mesto in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat za okolje in prostor, OE Novo mesto.
6. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35003-0002/2002
Škocjan, dne 16. junija 2004.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.
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3395.

Pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika

Na podlagi 48. člena Zakona o zasebnem varovanju
(Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o ukrepih zasebnega varnostnika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje ureja način izvajanja ukrepov:
– opozorilo osebi, naj se oddalji z območja, iz objekta ali
prostora, ki ga varuje, če se tam neupravičeno zadržuje;
– ugotovitev istovetnosti osebe pri vstopu oziroma izstopu z varovanega območja, kadar je to potrebno za varnost
ljudi in premoženja, ki ga varuje ali če tako določajo pravila
na varovanem območju;
– površinski pregled vrhnjih oblačil, notranjosti vozila in
prtljago osebe pri vstopu oziroma izstopu z varovanega območja, če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, ki ga
varuje, in če oseba s tem soglaša;
– preprečitev osebi vstop oziroma izstop z varovanega
območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alinee, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma
izstop z varovanega območja prepreči;
– zahtevati od osebe, ki ogroža varnost ljudi, premoženje ali red na varovanem območju, da z ogrožanjem takoj
preneha ali da zapusti varovano območje;
– zadržanje osebe, ki je bila zalotena pri kaznivem dejanju, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na
predlog oškodovanca, do prihoda policije;
– uporaba sredstva za vklepanje, če drugače ne morejo
zadržati osebe iz prejšnje alinee;
– uporaba fizične sile, če drugače ne more preprečiti
osebi vstopa oziroma izstopa z varovanega območja, preprečiti neposrednega ogrožanja življenja ljudi ali premoženja, ki
ga varuje ali zadržati osebe do prihoda policije;
– uporaba video nadzornih sistemov in vodenje evidence obiskovalcev na varovanem območju.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Ukrep je določeno ravnanje ali sredstvo, ki ga varnostnik uporabi, da zavaruje življenje ljudi in premoženje na
varovanem območju.
(2) Nevaren predmet in nevarna snov so predmeti in
snovi, katerih nabava in posest posameznikom ni dovoljena
ali je omejena oziroma jih je zaradi varnosti ljudi in premoženja prepovedano vnašati na varovano območje.
(3) Tehnične naprave za odkrivanje orožja, nevarnih
predmetov ali snovi so detektorji kovin in drugih snovi ter
rentgenske naprave za pregled prtljage.

(4) Začasna hramba v posebej prirejenih prostorih je
začasna hramba orožja, nevarnih predmetov ali nevarnih
snovi, ki jih ni dovoljeno vnašati na varovano območje, v
posebnih kovinskih omarah, predalnikih, blagajnah, trezorjih
ipd., v katere oseba odloži predmet začasne hrambe in ga
ob odhodu z varovanega območja vzame.
(5) Sredstva za vklepanje so kovinske lisice.
II. NAČELA
3. člen
(zakonitost in varstvo človekovih pravic)
Varnostnik lahko izvaja ukrepe le v primerih in na način,
kot je to določeno v zakonu, ki ureja zasebno varovanje (v
nadaljnjem besedilu: zakon) in v tem pravilniku.
4. člen
(vljudnost, spoštljivost in razumljivost komuniciranja)
Varnostnik je dolžan pravočasno, vljudno, spoštljivo
in razumljivo obvestiti ljudi o pravilih varovanja na varovanem območju. V situaciji, ko mora ukrepati, je dolžan o tem
predhodno seznaniti tistega, zoper katerega bo ukrepal, ga
opozoriti na posledice in mu na ta način omogočiti, da se z
upoštevanjem opozorila ukrepom izogne.
5. člen
(posebna skrb v odnosu do šibkejših oseb)
Posebej skrbno in obzirno mora varnostnik ravnati v odnosu do otrok in mladostnikov, invalidov, starejših in bolnih
oseb, nosečnic ter drugih šibkejših oseb, upoštevaje njihove
posebnosti, ki jih je mogoče opaziti.
6. člen
(dolžnost dajanja osebnih podatkov)
Na zahtevo osebe, zoper katero je ukrepal, je varnostnik
dolžan povedati svoje ime in priimek ter organizacijo, v kateri
je zaposlen. Če opravlja naloge v civilnih oblačilih, se je dolžan izkazati s službeno izkaznico zasebnega varnostnika.
III. UKREPI VARNOSTNIKA
7. člen
(opozorilo)
Varnostnik opozarja osebe ustno, jasno in nedvoumno.
Opozorilo mora vsebovati razlog in namen opozarjanja.
8. člen
(ugotavljanje istovetnosti)
(1) Varnostnik ugotavlja istovetnost na podlagi osebne
izkaznice ali druge javno veljavne listine, opremljene s fotografijo osebe.
(2) Varnostnik lahko ugotavlja istovetnost tudi na podlagi izjave lastnika varovanega območja, posameznika, ki
ga nadomešča, predstojnika ali zaposlenega na varovanem
območju, h kateremu je oseba namenjena.
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9. člen
(pravila na varovanem območju)
(1) Pred ugotavljanjem istovetnosti mora varnostnik
povedati osebi razlog za ugotavljanje istovetnosti in jo po
potrebi seznaniti s pravili na varovanem območju.
(2) Če je ugotavljanje istovetnosti predvideno s pravili
na varovanem območju, morajo biti ta pravila osebi dostopna
na vidnem mestu pred vstopom na varovano območje, kjer
se izvaja ukrep ugotavljanja istovetnosti.
10. člen
(evidenca obiskovalcev na varovanem območju)
(1) Varnostnik je pri ugotavljanju istovetnosti dolžan, da
v skladu z zakonom, vnese v evidenco obiskovalcev varovanega območja osebno ime, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča, številko in vrsto osebnega dokumenta, razlog in
čas prihoda ter odhoda osebe iz varovanega območja.
(2) Evidenca obiskovalcev se vodi na obrazcu iz priloge
št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj
z njim.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se lahko vodi na
klasičnem mediju (npr. knjiga, kartoteka, register) ali v obliki
informatizirane baze podatkov.
11. člen
(površinski pregled vrhnjih oblačil, notranjosti vozila in
prtljage)
(1) Pred površinskim pregledom vrhnjih oblačil, notranjosti vozila ali prtljage mora varnostnik seznaniti osebo z
razlogi za pregled in jo zaprositi, da ga dovoli. Če oseba
odkloni, varnostnik pregleda ne sme opraviti.
(2) Površinski pregled praviloma opravlja oseba istega
spola, razen v primerih, ko zaradi varnosti ljudi in premoženja
površinskega pregleda ne bi bilo mogoče odložiti.
(3) Varnostnik opravi pregled osebe tako, da z rokami
pretipa površino njenih oblačil oziroma zahteva, da mu pokaže vsebino žepov oziroma predmete, ki jih nosi pri sebi.
(4) Pri pregledu vozila ali prtljage varnostnik zaprosi
osebo, da mu odpre vrata ali pokrov motorja ter mu tako
omogoči pregled notranjosti oziroma da mu pokaže vsebino
prtljage, ki jo želi pregledati.
(5) Površinski pregled vrhnjih oblačil, notranjosti vozila
in prtljage lahko varnostnik opravi tudi s pomočjo tehničnih
naprav za odkrivanje orožja, nevarnih predmetov ali nevarnih
snovi.
12. člen
(preprečitev vstopa oziroma izstopa)
Varnostnik lahko s fizično silo ali na drug način (mehanska zapora) prepreči vstop ali izstop osebi, ki odkloni
ugotavljanje istovetnosti, površinski pregled oblačil, vozila
ali prtljage, ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je
preprečitev vstopa nujno potrebna.
13. člen
(preprečitev izstopa iz varovanega območja)
(1) Če ugotavljanje istovetnosti odkloni oseba, ki namerava oditi iz varovanega območja, ji varnostnik prepreči
izstop in o tem takoj obvesti policijo.
(2) Preprečitev gibanja iz prejšnjega odstavka lahko
traja do prihoda policije, vendar najdlje dve uri.
14. člen
(preprečitev vstopa na varovano območje)
(1) Varnostnik lahko prepreči vstop na varovano območje osebi, pri kateri ob površinskem pregledu oblačil, pregledu
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vozila ali prtljage, otipa oziroma najde orožje, nevaren predmet ali nevarno snov.
(2) Če je najdeno orožje, nevaren predmet ali nevarna
snov predmet kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog upravičenca, varnostnik
o tem takoj obvesti policijo in osebo zadrži do njenega prihoda, vendar najdlje dve uri.
(3) Če ima oseba orožje, nevaren predmet ali nevarno
snov v zakoniti posesti, vendar bi z vnosom lahko ogrozila
varnost ljudi in premoženja na varovanem območju, ji varnostnik dovoli vstop le, če oseba soglaša z začasno hrambo
v posebej prirejenih prostorih.
15. člen
(najdba prepovedanega orožja)
(1) Varnostnik prepreči izstop iz varovanega območja
osebi, pri kateri ob površinskem pregledu oblačil, vozila ali
prtljage otipa oziroma najde prepovedano orožje (kot na
primer: strelno orožje brez predpisane listine, nož, boksar,
gumijevka), nevaren predmet, nevarno snov ali lastnino, ki je
bila protipravno pridobljena na varovanem območju.
(2) Če je najdeno orožje, nevaren predmet, nevarna
snov ali lastnina predmet kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog upravičenca, varnostnik ravna v skladu z drugim odstavkom prejšnjega
člena.
16. člen
(preprečitev vstopa ali izstopa zaradi naravne ali
tehnološke nesreče)
Drugi razlogi, ko lahko varnostnik prepreči osebi vstop
oziroma izstop iz varovanega območja, so tisti, zaradi katerih
je varnost ljudi ali premoženja tako ogrožena (na primer ob
naravnih in tehnoloških nesrečah ali kaznivih dejanjih), da je
preprečitev vstopa ali izstopa z varovanega območja nujno
potrebna.
17. člen
(zahteva za prenehanje z ogrožanjem ali za zapustitev
varovanega območja)
Kadar oseba ogroža varnost ljudi, premoženje ali red na
varovanem območju, sme varnostnik od nje zahtevati, da z
ogrožanjem takoj preneha ali da zapusti varovano območje.
Če oseba zahteve ne upošteva, ji lahko varnostnik ogrožanje
ljudi, premoženja ali reda na varovanem območju prepreči s
sorazmerno uporabo drugih ukrepov.
18. člen
(zadržanje osebe do prihoda policije)
(1) Osebo, ki jo zaloti pri kaznivem dejanju, katerega
storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, varnostnik zadrži do prihoda policije.
(2) Zalotitev iz prejšnjega odstavka pomeni tudi zasledovanje osebe, če ta ob zalotitvi pobegne s kraja, kjer je bila
zalotena, do kraja, na katerem ji varnostnik pobeg onemogoči in jo od tega trenutka dalje zadrži do prihoda policije.
Varnostnik lahko osebo zasleduje le v mejah varovanega
območja, objekta ali prostora.
(3) Zadržanje osebe do prihoda policije ne sme trajati
več kot dve uri.
19. člen
(evidenca zadržanih oseb)
(1) Ob zadržanju osebe do prihoda policije varnostnik
ugotovi njeno istovetnost in pridobi ostale podatke, ki jih je v
skladu z zakonom treba vnesti v evidenco zadržanih oseb:
osebno ime, rojstni podatki, naslov stalnega ali začasnega

Uradni list Republike Slovenije
prebivališča zadržane osebe; razlog zadržanja; čas in kraj
zadržanja; čas obveščanja policije in čas predaje zadržane
osebe policiji; morebitne telesne poškodbe; uporaba sredstev
za vklepanje.
(2) Če so podani razlogi, zaradi katerih ne more ugotoviti istovetnosti osebe ali bi bilo nevarno, da na kraju zadržanja ugotavlja istovetnost zadržane osebe, sme varnostnik
z ugotavljanjem istovetnosti in pridobivanjem podatkov iz
prejšnjega odstavka počakati do prihoda policije.
20. člen
(uporaba sredstev za vklepanje)
(1) Varnostnik sme uporabiti sredstva za vklepanje, če
drugače ne more obvladati osebe, ki jo je zalotil pri storitvi
kaznivega dejanja in jo je dolžan zadržati do prihoda policije.
(2) Osebo iz prejšnjega odstavka, mora varnostnik opozoriti, da bo uporabil sredstva za vklepanje, razen, če bi s tem
ogrozil izvršitev zadržanja.
21. člen
(evidenca uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje)
(1) Če uporabi sredstvo za vklepanje, varnostnik ugotovi istovetnost osebe in pridobi druge podatke, ki jih je v
skladu z zakonom treba vnesti v evidenco zadržanih oseb
in evidenco uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje:
osebno ime, rojstni podatki, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča osebe; razlog, način, kraj in čas uporabe sredstev za vklepanje; obveščanje policijske postaje; morebitne
telesne poškodbe.
(2) V primeru, da ob uporabi sredstva za vklepanje
istovetnosti ne more ugotoviti, varnostnik ravna v skladu z
drugim odstavkom 19. člena tega pravilnika.
22. člen
(uporaba fizične sile)
Varnostnik sme uporabiti fizično silo v obliki strokovnih
prijemov, udarcev in metov ter drugih posamičnih ali skupnih
prijemov, kot je na primer dvigovanje ali prenos oseb s kraja,
na katerem s pasivnim ali aktivnim upiranjem ogrožajo lastno varnost, varnost drugih ljudi ali premoženja, potiskanje in
razdvajanje skupine, ki s svojim ravnanjem ogroža varnost
ljudi in premoženja.
23. člen
(opozorilo pred uporabo fizične sile)
(1) Pred uporabo fizične sile mora varnostnik skrbno
in preudarno oceniti okoliščine in razloge za njeno uporabo
ter opozoriti osebo, da se z upoštevanjem njegovih zahtev
izogne posledicam.
(2) Opozorilo se smiselno glasi: »Zahtevam, da prenehate..., v nasprotnem bom uporabil fizično silo«.
24. člen
(način uporabe fizične sile)
(1) Varnostnik je dolžan uporabljati fizično silo tako, da z
najmanjšimi možnimi posledicami doseže zakonit namen.
(2) Če je glede na okoliščine dopustno uporabiti različne
oblike fizične sile, je varnostnik dolžan uporabiti najprej strokovni prijem, strokovne udarce in mete pa šele, ko ugotovi,
da s strokovnimi prijemi ne bo dosegel zakonitega namena.
(3) Z uporabo fizične sile mora varnostnik prenehati
takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila uporabljena, ali ob ugotovitvi, da zakonitega namena na ta način ni
mogoče uresničiti.
(4) Če varnostnik pri uporabi fizične sile osebo telesno
poškoduje, je dolžan ravnati v skladu z določbami zakona.
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(5) Kadar uporabi fizično silo, je varnostnik dolžan
pridobiti podatke, ki jih je treba vnesti v evidenco uporabe
fizične sile: o varnostniku, ki je uporabil fizično silo oziroma
sredstva za vklepanje (osebno ime, rojstni podatki, EMŠO
ter firma in sedež imetnika licence, pri katerem je zaposlen);
razlogu, načinu, kraju in času uporabe fizične sile oziroma
sredstev za vklepanje; obveščanju policijske postaje; morebitnih telesnih poškodbah.
25. člen
(uporaba video nadzornih sistemov in vodenje evidence
obiskovalcev)
(1) Video nadzorne sisteme in podatke iz evidence obiskovalcev na varovanem območju je dovoljeno uporabljati
samo za namen, določen z zakonom.
(2) Imetnik licence je dolžan voditi zbirko podatkov o
posnetkih video nadzornega sistema in o obiskovalcih varovanega območja tako, da se lahko ugotovi, kateri podatki so
bili posredovani, komu in na kakšni podlagi, za obdobje, ki
ga določa zakon.
(3) Zbirka podatkov o posnetkih video nadzornega sistema se vodi na obrazcu iz priloge št. 2, ki je sestavni del
tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(4) Zbirka podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko
vodi na klasičnem mediju (npr. knjiga, kartoteka, register) ali
v obliki informatizirane baze podatkov.
26. člen
(obdelava podatkov)
(1) Podatki o posnetkih video nadzornega sistema in
obiskovalcih na varovanem območju se lahko obdelujejo le
za čas hranjenja, določen v zakonu.
(2) Po preteku rokov, ki jih zakon določa za posamezne
vrste podatkov, morajo biti podatki v navzočnosti komisije
uničeni. Komisija o tem sestavi zapisnik.
27. člen
(obvestilo o izvajanju ukrepa uporabe video nadzornega
sistema)
Obvestilo o izvajanju ukrepa uporabe video nadzornega sistema se glasi: "VAROVANO OBMOČJE – NAD
OBJEKTOM SE IZVAJA VIDEO NADZOR". Na obvestilu
mora biti naveden tudi logotip imetnika licence, če ga ta
uporablja ali naziv firme imetnika licence, če ne uporablja
logotipa.
28. člen
(obveščanje policije o uporabi ukrepov in strelnega orožja)
(1) Če varnostnik prepreči osebi vstop oziroma izstop iz
varovanega območja, zadrži osebo, ki jo je zalotil pri storitvi
kaznivega dejanja, uporabi sredstva za vklepanje, fizično silo
ali strelno orožje, je dolžan sporočiti policiji svoje osebne podatke, podatke o tem, kateri ukrep je uporabil oziroma kako
je uporabil strelno orožje, kraj uporabe, ter osebne podatke,
posledice in morebitne telesne poškodbe osebe, zoper katero je ukrep oziroma strelno orožje uporabil.
(2) Varnostnik, ki uporabi ukrepe iz prejšnjega odstavka
je dolžan sporočiti policiji naslednje svoje osebne podatke:
osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
rojstni podatki, evidenčno številko službene izkaznice in naziv imetnika licence pri katerem je zaposlen.
(3) Če oseba, zoper katero je varnostnik ukrepal oziroma uporabil strelno orožje, zapusti kraj ali pobegne s kraja
uporabe, preden ugotovi njene osebne podatke, varnostnik
sporoči policiji njen osebni opis, smer, v katero je odšla oziroma pobegnila in druge podatke, ki utegnejo biti koristni pri
naknadnem ugotavljanju njene istovetnosti.
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(4) Imetnik licence oziroma odgovorna oseba pri imetniku licence, ki je dolžna obveščati policijo o uporabi ukrepov,
mora v pisnem poročilu policiji navesti podatke, določene z
zakonom.
(5) Imetnik licence oziroma odgovorna oseba pri imetniku licence obvešča policijo o uporabi ukrepov iz prvega
odstavka tega člena na obrazcu iz priloge št. 3, ki je sestavni
del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
29. člen
(obveščanje pristojnega organa o kaznivem dejanju)
(1) Pri obveščanju pristojnega organa o kaznivem dejanju, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali
na predlog upravičenca, mora varnostnik ravnati v skladu z
določbami zakona, ki ureja kazenski postopek.
(2) V nujnih primerih, kadar morajo biti pristojni organi
nemudoma obveščeni, da se pripravlja, izvršuje ali je izvršeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni
dolžnosti, je varnostnik dolžan o tem takoj obvestiti policijo.
(3) Pisno ovadbo pristojnemu organu poda varnostnik
na obrazcu iz priloge št. 4, ki je sestavni del tega pravilnika
in je objavljen skupaj z njim.
30. člen
(zavarovanje kraja kaznivega dejanja)
(1) V primerih, ko je treba zavarovati sledi, predmete ali
druge dokaze, ki utegnejo biti pomembni za izsleditev storilca in uspešno izvedbo kazenskega postopka, je varnostnik
dolžan v okviru zmožnosti in zakonitih ukrepov, ki jih ima na
razpolago, do prihoda policije ter drugih pristojnih organov in
služb, poskrbeti, da nepoklicane osebe ne vstopajo na kraj
kaznivega dejanja.
(2) Ob tehnoloških nesrečah ali drugih nevarnih pojavih z neznanim vzrokom mora varnostnik ravnati v skladu s
prejšnjim odstavkom.
IV. KONČNA DOLOČBA
31. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 14-06-016-157/2004/5
Ljubljana, dne 1. julija 2004.
EVA 2004-1711-0057
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
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3396.

Spremembe in dopolnitve Sodnega reda

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00, 26/001
– PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 in 110/02 – ZDT-B) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije z dne 30. 6. 2004, izdaja ministrica za
pravosodje
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sicer za 3 mesece vnaprej, vendar najmanj 30 dni pred začetkom dežurstva.
V razporedu dežurstva je potrebno pri vsakem od sodelujočih sodnikov navesti naslov prebivališča, telefonski številki na delovnem mestu in na domu ter številko prenosnega
telefona ali pozivnika, ki ga ima sodnik stalno pri sebi.
Razpored dežurstev se vroči vsakemu od sodelujočih v
dežurstvu in policijski upravi.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
SODNEGA REDA

146.c člen
Za dežurno službo za postopek o prekrških se praviloma
istočasno določita dva sodnika in potrebno sodno osebje.

1. člen
V sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98,
22/00, 31/00 – ZP-L, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02 in
15/03) se v prvem odstavku 40. člena pika nadomesti z vejico in doda novo besedilo »če s sodnim redom ni določeno
drugače.«.

146.d člen
Sodnikom in sodnemu osebju, ki opravlja dežurno
službo v postopku o prekrških, pripadajo za pripravljenost in
delo med opravljanjem dežurne službe posebne pravice po
veljavnih predpisih.«.

2. člen
V četrtem odstavku 50. člena se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– zadeve o prekrških: v roku 1 leta od prejema zadeve
do odprave odločbe prve stopnje;«.
Sedanja druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma,
deveta in deseta alinea postanejo tretja, četrta, peta, šesta,
sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alinea.
3. člen
Za 146. členom se doda novo 1.a poglavje in novi
146.a, 146.b, 146.c in 146.d členi, ki se glasijo:
»1.a Dežurna služba za postopek o prekrških
146.a člen
Za vodenje postopka o prekrških se v primerih iz 108.
do 110. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03)
organizira dežurna služba za okrajna sodišča, ki imajo sedeže na območju istega okrožnega sodišča, na podlagi dogovora vseh predsednikov okrajnih sodišč z območja istega
okrožnega sodišča.
Dežurna služba se organizira tako, da postopek vodijo
sodniki, ki so razporejeni na področje prekrškov, iz vseh
okrajnih sodišč, ki imajo sedež na območju istega okrožnega sodišča.
Od ponedeljka do petka se dežurstvo za vodenje postopka o prekrških v primerih iz prvega odstavka tega člena
organizira tako, da se v času uradnih ur sodišča postopek
vodi na sedežu sodišča, kjer se opravlja dežurstvo v skladu
s prvim odstavkom tega člena. Izven tega časa je dežurni
sodnik dosegljiv na domu do 20. ure. Ob sobotah, nedeljah,
praznikih in drugih dela prostih dnevih se dežurstvo opravlja
na domu, po potrebi pa na sedežu sodišča, kjer se opravlja
dežurstvo v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Podrobnejša organizacija dežurstva se določi v dogovoru predsednikov okrajnih sodišč z območja istega okrožnega
sodišča ali z navodilom predsednika okrajnega sodišča.
Zaslišanja se praviloma opravljajo na sedežu sodišča,
če dežurni sodnik ne odredi drugače.
O opravljenih procesnih dejanjih in obvestilih iz prvega
odstavka tega člena se vodi evidenca o dežurstvu v zadevah
prekrškov (obr. SR št. 23a).
146.b člen
Seznam sodelujočih sodnikov, ki vodijo postopek o
prekrških v primerih iz prvega odstavka prejšnjega člena, in
drugega sodnega osebja ter razpored dežurstev izda predsednik okrajnega sodišča, ki ima sedež na sedežu okrožnega
sodišča oziroma vodja oddelka za prekrške tega sodišča, in

4. člen
Za 248. členom se doda nov 248.a člen, ki se glasi:
»248.a člen
Določbe 244. do 248. člena sodnega reda se v postopku o prekrških glede na posebnosti tega postopka in število
zadev pri posameznem sodniku uporabljajo smiselno. Opravila pri poslovanju s spisi lahko poleg vpisničarja opravlja tudi
drugo sodno osebje.«.
5. člen
V 276. členu se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. zadeve o prekrških
– Vpisnik za zadeve o prekrških PR
– Vpisnik za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj
na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk EPVD.«.
Sedanja 2. točka postane 3. točka.
6. člen
V 279. členu se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. zadeve o prekrških
– Vpisnik za zadeve o prekrških na drugi stopnji PRp
– Vpisnik za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj
na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk EPVDp na drugi stopnji.«.
Sedanja 2. točka postane 3. točka.
7. člen
Za 295. členom se dodata nova 295.a in 295.b člena,
ki se glasita:
»Vpisnik PR
295.a člen
V vpisnik PR vpisujejo sodišča zadeve o prekrških, v
katerih sodijo na prvi stopnji.
V vpisnik PR vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema obdolžilnega predloga oziroma zahteve za sodno varstvo,
– sodnik posameznik,
– predlagatelj postopka o prekršku (naziv in naslov
predlagatelja),
– številka in datum obdolžilnega predloga,
– vlagatelj zahteve za sodno varstvo (ime in priimek
oziroma firma in naslov oziroma sedež),
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za
tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega pre-
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bivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična
številka),
– člen in predpis, ki določa prekršek,
– datum storitve prekrška,
– dodatne označitve:
- o obdolžencu:
· fizična oseba, pravna oseba, odgovorna oseba, samostojni podjetnik posameznik,
· tujec,
· mladoletnik,
- o postopku:
· ali gre za postopek na podlagi obdolžilnega predloga
ali zahteve za sodno varstvo, obravnavanje zadev po 108.
do 110. členu in ali je bil obdolženec pridržan),
- podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega
dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje, kategorija motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje
izdano),
– nahajanje spisa (narok, obravnava, zaprosilo),
– odstop,
– sklep, izdan v postopku,
– vrsta odločitve (datum izdaje):
- sodba, s katero se zahteva za sodno varstvo ali obdolžilni predlog zavrne,
- sodba, s katero se postopek ustavi (razlog ustavitve),
- sodba, s katero se odločba o prekršku odpravi,
- sodba, s katero se obdolženec spozna za odgovornega (globa ali opomin, stranske sankcije, stroški postopka,
odvzem premoženjske koristi, odločitev o premoženjsko
pravnem zahtevku),
- druge odločitve
– združitev in izločitev postopka,
– pritožbeni postopek (pritožnik, datum vložitve pritožbe, odločitev sodišča prve stopnje, datum izdaje odločbe
višjega sodišča, odločitev višjega sodišča, datum prejema
odločitve višjega sodišča),
– datum pravnomočnosti,
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, odločitev),
– izvršitev odločitve:
- prostovoljna izvršitev,
- prisilna izvršitev:
· uklonilni zapor (določitev, izvršitev, odložitev izvršitve
zaradi oprave določene naloge v splošno korist ali v korist
samoupravne lokalne skupnosti),
· prisilna izterjava,
· stranske sankcije in odvzem premoženjske koristi,
- izvršitev vzgojnih ukrepov,
- komu in kdaj je bila poslana ter datum izvršitve,
- datum sklepa o zastaranju izvršitve,
– spis vložen v arhiv,
– pripombe.
Vpisnik EPVD
295.b člen
V vpisnik EPVD vpisujejo sodišča prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk.
V vpisnik EPVD vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– podatki o istovetnosti voznika (osebno ime, EMŠO,
naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev),
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– podatki v vozniškem dovoljenju (številka, upravna
enota, ki ga je izdala, datum izdaje po opravljenem vozniškem izpitu, kategorija motornih vozil, za katere je bilo izdano, datum pridobitve posamezne kategorije),
– številka zadeve, s katero je voznik dosegel ali presegel določeno število kazenskih točk,
– datum izdaje odločitve o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja,
– pritožnik,
– datum (vložitve pritožbe; zavrženje pritožbe na prvi
stopnji, odposlanja zadeve na drugo stopnjo),
– opr. št. odločitve na drugi stopnji,
– vrsta rešitve na drugi stopnji,
– datum pravnomočnosti odločitve,
– vrsta in datum vložitve izrednega pravnega sredstva,
– podatki o izvršitvi,
– datum arhiviranja,
– pripombe.«.
8. člen
Prvi odstavek 306. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»V vpisnik Pom vpisujejo sodišča vse zadeve pravne
pomoči drugih sodišč in organov ne glede na to, ali se nanašajo na kazenske ali civilne zadeve, zadeve o prekrških
ali delovne spore. Če se zadeve kazenske pravne pomoči,
civilne pravne pomoči ali zadeve prekrškov rešujejo na različnih oddelkih, se lahko vodi vpisnik Pom po določilih prvega
odstavka 264. člena sodnega reda.«.
9. člen
Za 314. členom se dodata nova 314.a in 314. b člena,
ki se glasita:
»Vpisnik PRp
314.a člen
V vpisnik PRp vpisujejo višja sodišča zadeve o prekrških, ki jih rešujejo kot sodišča druge stopnje.
V vpisnik PRp vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– naziv sodišča prve stopnje in ime sodnika, označba
spisa, datum odločitve prve stopnje, vrsta postopka (na podlagi obdolžilnega predloga ali zahteve za sodno varstvo),
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za
tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična
številka),
– označba prekrška in pravnega predpisa,
– pritožnik,
– senat – poročevalec,
– nahajanje spisa,
– datum odločanja,
– odločitev sodišča druge stopnje:
- zavrženje pritožbe,
- potrditev odločitve prve stopnje,
- sprememba odločitve prve stopnje (zaradi kršitve
materialnih določb zakona o prekrških ali predpisa, ki določa
prekršek, zaradi odločitve o sankcijah, iz drugih razlogov),
- razveljavitev odločitve prve stopnje (zaradi bistvene
kršitve določb postopka o prekršku, zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja),
– datum odprave in trajanja postopka,
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, odločitev),
– pripombe.
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Vpisnik EPVDp
314.b člen
V vpisnik EPVDp vpisujejo višja sodišča prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk.
V vpisnik EPVDp vpisujejo sodišča za vsako zadevo
naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– podatki o istovetnosti voznika (osebno ime, EMŠO,
naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev),
– pritožnik,
– datum izdaje odločitve o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja na prvi stopnji,
– datum in vrsta odločitve na drugi stopnji,
– datum pravnomočnosti odločitve,
– vrsta in datum vložitve izrednega pravnega sredstva,
– podatki o izvršitvi,
– datum arhiviranja,
– pripombe.«.
10. člen
V 330. členu se na koncu druge alinee črta pika, dodata
se novi tretja in četrta alinea, ki se glasita:
»– Seznam odvzetih predmetov
– Evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine,
stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za
kršitev postopka ter uklonilnih zaporov.«.
11. člen
Za 339. členom se dodata nova 339.a in 339.b člena,
ki se glasita:
»Seznam odvzetih predmetov
339.a člen
V seznam odvzetih predmetov se vpisujejo predmeti, ki
jih je zaseglo sodišče v postopku o prekrških ali so bili izročeni sodišču kot zaseženi predmeti in se hranijo na sodišču
v blagajni oziroma na drugem določenem mestu.
Zaporedna številka seznama zaseženih predmetov se
označi z rdečilom v zapisniku o prevzemu, na omotu, v katerem je zaseženi predmet hranjen, na ovitku spisa in v stolpcu
za pripombe pri zaporedni številki ustreznega vpisnika. Ta
zaporedna številka se, ko zaseženi predmet ni več v hrambi
pri sodišču, odčrta.
Če je treba vrniti zasežene predmete državljanu Republike Slovenije v Republiki Sloveniji ali v tujini, se ga obvesti,
da te predmete v določenem roku prevzame. Če po obvestilu
predmetov v določenem roku ne prevzame, odredi sodnik
prodajo ali uničenje zaseženih predmetov.
Glede ostalih vprašanj v zvezi z odvzetimi predmeti v
postopku o prekrških se smiselno uporabljajo določbe sedmega do dvanajstega odstavka 339. člena sodnega reda.
339.b člen
V seznam odvzetih predmetov se vpisujejo naslednji
podatki:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– osebno ime obdolženca in naslov prebivališča,
– označba spisa,
– kratek in natančen opis predmeta,
– v hrambi (navedba prostora oziroma osebe, pri kateri
se predmeti hranijo),
– odvzeti predmeti izročeni:
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– datum odredbe in opr. št.,
- izročeni oziroma poslani po pošti (datum, osebno ime
in prebivališče prevzemnika oziroma sedež in naziv organa
in prevzemnikov podpis),
- uničeni pred komisijo (datum in podpis enega člana
komisije),
– pripombe.«.
12. člen
Za 344. členom se doda nov 344.a člen, ki se glasi:
»Evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine,
stroškov postopka, odzete premoženjske koristi in kazni za
kršitev postopka ter uklonilnih zaporov
344a. člen
V evidenco zapadle, neplačane globe, povprečnine,
stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za
kršitev postopka ter uklonilnih zaporov se vpisujejo zadeve v
zvezi z izvrševanjem zapadle, neplačane globe, povprečnine,
stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi, kazni za
kršitev postopka in uklonilnega zapora.
V evidenco zapadle, neplačane globe, povprečnine,
stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za
kršitev postopka ter uklonilnih zaporov se vpisujejo naslednji
podatki:
– zaporedna številka,
– datum vpisa v evidenco,
– označba spisa,
– osebno ime kaznovanega,
– znesek
- globa,
- povprečnina,
- stroški postopka,
- odvzeta premoženjska korist
– uklonilni zapor,
- izvršitev uklonilnega zapora
– zaznamki v zvezi s prisilno izterjavo.«.
Prehodne in končne določbe
13. člen
Za zadeve o prekrških, v katerih so bili prekrški storjeni
pred začetkom uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 7/03), vodijo sodišča naslednje vpisnike:
– Vpisnik PRs za zadeve na prvi stropnji,
– Vpisnik PRps za zadeve na drugi stopnji,
– Vpisnik PRv za zadeve na prvi stropnji,
– Vpisnik PRpv za zadeve na drugi stopnji,
– Vpisnik IKZs za evidenco o izvrševanju kazni zapora.
Za zadeve o prekrških, v katerih so bili prekrški storjeni
pred začetkom uporabe Zakona o prekrških, vodijo okrajna
sodišča naslednje pomožne knjige:
– Osebni imenik k vpisnikom,
– Seznam odvzetih predmetov,
– Evidenco zapadle, neplačane denarne kazni, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in
kazni za kršitev postopka.
14. člen
Okrajna sodišča prevzamejo od sodnikov za prekrške
v skladu z 216. členom Zakona o prekrških Vpisnik P in ga
vodijo kot Vpisnik PRs za:
– zadeve o prekrških, v katerih postopek do 1. januarja
2005 ni pravnomočno končan,
– zadeve, ki bodo v skladu z določbo 214. člena Zakona
o prekrških prešle v pristojno reševanje okrajnih sodišč, ki
imajo sedež na sedežu okrožnega sodišča,
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– zadeve, ki bodo razveljavljene z odločbo organa druge stopnje in vrnjene v novo odločitev.
Zadeve iz druge alinee prejšnjega odstavka se označijo
tudi z navedbo šifre organa, ki je zadevo odstopil.
Na način iz prejšnjega odstavka se označijo zadeve o
prekrških, prevzete od organov za prekrške, ki nadaljujejo
delo na območju istega okrajnega sodišča, ki vodi vpisnik iz
prvega odstavka tega člena.
15. člen
Višje sodišče prevzame od Senata za prekrške Republike Slovenije v skladu z 216. členom Zakona o prekrških
Vpisnik Pp in ga vodi kot Vpisnik PRps za zadeve o prekrških, v katerih postopek do 1. januarja 2005 ni pravnomočno
končan. Te zadeve sodišča vodijo v Vpisniku PRps.
16. člen
Vpisnik PRv na prvi stropnji vodijo okrajna sodišča za
zadeve o prekrških, ki:
– bodo prispele na okrajno sodišče po 1. januarju 2005,
prekršek pa je bil storjen v času uporabe Zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr.,
47787 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01),
– so prispele na organ za prekrške do 1. januarja 2005,
postopek o prekršku pa ni bil uveden, pa spada zadeva v
sodno pristojnost,
– zahteve za sodno varstvo v zadevah, kjer so prekrškovni organi izdali odločbo o prekršku po odstopu v izključno pristojnost po Zakonu o prekrških.
V vpisnik PRv vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema predloga oziroma zahteve za sodno
varstvo,
– sodnik posameznik,
– predlagatelj postopka o prekršku (naziv in naslov
predlagatelja),
– številka in datum predloga,
– vlagatelj zahteve za sodno varstvo (ime in priimek
oziroma firma in naslov oziroma sedež),
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za
tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična
številka),
– člen in predpis, ki določa prekršek,
– datum storitve prekrška,
– dodatne označitve:
- o obdolžencu:
· fizična oseba, pravna oseba, odgovorna oseba, samostojni podjetnik posameznik,
· tujec,
· mladoletnik
- o postopku:
· ali gre za postopek na podlagi predloga ali zahteve za
sodno varstvo, obravnavanje zadev po 108. do 110. členu in
ali je bil obdolženec pridržan),
· podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega
dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje, kategorija motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje
izdano),
– nahajanje spisa (narok, obravnava, zaprosilo),
– odstop,
– sklep (potrebno razdelati člen Zakona o prekrških,
npr. 9., 64. 106/1, 107/3, 113/8, 124, 137, 145),
– sodba o prekršku (datum izdaje):
- s katero se zahteva za sodno varstvo (65/1) ali obdolžilni predlog zavrne (106/3),
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- s katero se postopek ustavi 136/1 (razlog ustavitve
– točka 1-9 in 136/2),
- s katero odločbo o prekršku odpravi 65/2,
- s katero se obdolženec spozna za odgovornega,
- s katero se obdolženec spozna za odgovornega
(glavna kazen, stranska kazen, stroški postopka, odvzem
premoženjske koristi, odločitev o premoženjsko pravnem
zahtevku),
– pridružene zadeve,
– pritožbeni postopek (pritožnik, datum vložitve pritožbe, datum izdaje odločitve višjega sodišča, odločitev višjega
sodišča, datum prejema odločbe višjega sodišča),
– datum pravnomočnosti,
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, datum
odločitve, rešitev),
– izvršitev odločitve,
- komu in kdaj je bila poslana,
- datum izvršitve,
- datum sklepa o zastaranju,
– spis vložen v arhiv,
– pripombe.
17. člen
Vpisnik PRpv za zadeve na drugi stopnji vodijo višja
sodišča za zadeve o prekrških, ki bodo prispele na višje sodišče po 1. januarju 2005, prekršek pa je bil storjen v času
veljavnosti Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83 – popr., 42/85, 2/86 -popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US,
87/97, 73/98, 31/00 in 24/01).
V vpisnik PRvp vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– naziv sodišča prve stopnje in ime sodnika, označba
spisa, datum odločitve prve stopnje,
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za
tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična
številka),
– označba prekrška in pravnega predpisa,
– pritožnik,
– senat – poročevalec,
– nahajanje spisa,
– datum odločitve sodišča druge stopnje,
– odločitev sodišča druge stopnje:
- zavrženje pritožbe,
- potrditev odločitve prve stopnje,
- sprememba odločitve prve stopnje (zaradi kršitve
materialnih določb zakona o prekrških ali predpisa, ki določa
prekršek, zaradi odločitve o sankcijah, iz drugih razlogov),
- razveljavitev odločitve prve stopnje (zaradi bistvene
kršitve določb postopka o prekršku, zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja),
– datum odprave in trajanja postopka,
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, odločitev),
– pripombe.
18. člen
Vpisnik IKZ, ki ga vodijo sodniki za prekrške na podlagi Pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekršku (Uradni list SRS, št. 18/86, 22/86 – popr.
in 16/88 ter Uradni list RS, št. 48/90, 35/98, 17/00, 7/01
in 105/01; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), se po prevzemu na okrajna sodišča v skladu z 216. členom Zakona
o prekrških preimenuje v Vpisnik IKZs. V Vpisnik IKZs se
vpisujejo podatki, ki so se na podlagi pravilnika vpisovali
v Vpisnik IKZ.
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V pomožne knjige iz drugega odstavka 15. člena teh
sprememb in dopolnitev sodnega reda, ki jih okrajna sodišča
v skladu z 216. členom Zakona o prekrških prevzamejo od
sodnikov za prekrške, se vpisujejo podatki, ki so se na podlagi pravilnika vpisovali v te pomožne knjige.
19. člen
Pri sodiščih, na katerih bodo s 1. januarjem 2005 nadaljevali z delom v postopku o prekrških najmanj trije sodniki
za prekrške kot okrajni oziroma višji sodniki, se lahko organizirajo oddelki za prekrške.
Na sodišču, kjer se ustanovijo oddelki za prekrške, se
za potrebe oddelka lahko ustanovijo sodne pisarne ali manjše organizacijske enote, npr. pisarna vpisnika za prekrške,
pisarna strojepiscev.
20. člen
Vpisniki in pomožne knjige, ki jih organi z imenom
sodnik za prekrške in Senat Republike Slovenije za prekrške vodijo v skladu s Pravilnikom o notranjem poslovanju
organov za postopek o prekrških s podporo računalnika, se
uskladijo z določbami teh sprememb in dopolnitev sodnega
reda najkasneje do 1. novembra 2004.
Uskladitev računalniške podpore iz prejšnjega odstavka
izvede Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije na predlog Senata za prekrške Republike
Slovenije, h kateremu da predhodno soglasje Ministrstvo
za pravosodje.
21. člen
Obrazec iz 3. člena teh sprememb in dopolnitev sodnega reda je njihov sestavni del in je objavljen skupaj z njimi.
22. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda začnejo
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2005, razen
20. člena, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev sodnega reda.
Št. 711-34/2004
Ljubljana, dne 5. julija 2004.
EVA 2004-2011-0041
Ministrica
za pravosodje
Zdenka Cerar l. r.

Zap. št.

Datum

Dežurstvo
trajalo
od – do
(datum in ura)

Procesno dejanje
– izvedeno
(datum, ura, kraj, opr. št.
spisa)

– Obr. SR 23a (čl. 146a) – Evidenca o opravljenih dejanjih v času dežurstva v zadevah prekrškov

Pripombe

9213

Stran

9214 /

Št.

75 / 13. 7. 2004

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
3328. Sklep o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
3329. Sklep o odstopu s funkcije podpredsednika
Državnega zbora Republike Slovenije
3330. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
Republike Slovenije

9025
9025
9025

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3331. Odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor

9025

MINISTRSTVA
3332. Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja
3333. Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v
osnovni šoli
3334. Pravilnik o izobraževalnem programu Ekonomski tehnik (poklicni tečaj)
3335. Pravilnik o prilagojenem programu nižjega poklicnega izobraževanja Pomožni administrator
za gibalno ovirane dijake
3336. Pravilnik o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj za izvajanje na narodno mešanem
območju
3337. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne
in srednje strokovne izobrazbe v šolskem letu
2004/2005
3338. Pravilnik o izobraževalnem programu Ekonomski tehnik za izvajanje na narodno mešanem
območju (poklicni tečaj)
3339. Pravilnik o izobraževalnem programu Prometni
tehnik (poklicni tečaj)
3340. Pravilnik o izobraževalnem programu poklicnotehniškega izobraževanja Gradbeni tehnik
3341. Pravilnik o izobraževalnem programu poklicnotehniškega izobraževanja Grafični tehnik
3342. Pravilnik o programu poklicno-tehniškega izobraževanja Kmetijsko-podjetniški tehnik
3343. Pravilnik o izobraževalnem programu poklicnotehniškega izobraževanja Medijski tehnik
3344. Pravilnik o izobraževalnem programu poklicnotehniškega izobraževanja Prometni tehnik
3345. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Administrator za izvajanje za narodno mešanem območju
3346. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Črkoslikar
3347. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Dimnikar
3348. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Elektrikar energetik
za izvajanje na narodno mešanem območju
3349. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Izvajalec suhomontažne gradnje
3350. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Kamnosek
3351. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Pečar-keramik
3352. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Slikopleskar
3353. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Strojnik gradbene
mehanizacije
3354. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Tesar

9026
9029
9034
9034
9035

9035
9036
9036
9037
9037
9037
9038
9038
9038
9038
9039
9039
9039
9040
9040
9040
9041
9041

3355. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega
poklicnega izobraževanja Zidar
3356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
3357. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v
devetletni osnovni šoli
3358. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
3359. Pravilnik o stroških v zvezi z davčno izvršbo, odvzetim oziroma prepuščenim blagom in blagom,
ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni
organ, ter pogojih za prodajo oziroma drugo
ravnanje s tem blagom
3360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3361. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2004
3362. Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri
3363. Seznam standardov ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
3364. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in
o postopku njihove verifikacije
3365. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih posredujejo
izvajalci energetskih dejavnosti
3366. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
3367. Pravilnik o prenehanju uporabe pravilnika o sofinanciranju avtorskih honorarjev na področju
glasbene, glasbeno-scenske, plesne, baletne,
gledališke, filmske, audio, video in multimedijske ustvarjalnosti in na področju književnosti,
znanosti in likovne umetnosti
3368. Register o spremembah in dopolnitvah registra
biocidnih pripravkov
3395. Pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika
3396. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda

9041
9042

9043
9043

9044

9045
9045
9046
9048
9048
9049
9059

9059
9059
9193
9209

USTAVNO SODIŠČE

3369. Odločba o ugotovitvi neskladnosti drugega odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano
vrednost in o ugotovitvi neskladnosti 102. člena
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost z učinkom odprave ter o zavrženju
pobude za oceno ustavnosti drugega odstavka
27. člena Zakona o davku na dodano vrednost

9061

BANKA SLOVENIJE

3370. Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem
trgu

9063

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

3371. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu
plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
3372. Splošni akt o uporabi sistema RDS
3373. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2004

9065
9070
9071

Stran

9215

3385. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega
plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986
do leta 1990 dopolnjenega 2000, za območje
Občine Logatec

9098
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Št.

OBČINE

LOGATEC

CELJE

3374. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje IIIdel sever

9072

ČRNOMELJ

3375. Program priprave za občinski lokacijski načrt
Dragatuš 1. faza

9072

GROSUPLJE

3376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Grosuplje za leto 2003
3377. Program priprave za spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za območje Eurotrans v
Grosupljem (SDZN)
3378. Program priprave lokacijskega načrta za zadrževalnik Bičje – Grosuplje

9073
9074
9076

IVANČNA GORICA

3379. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ivančna Gorica

9078

KOPER

3380. Odlok o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju reke Dragonje s pritoki
3381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper
3382. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine
Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost

9083
9084

9085

LJUBLJANA

3383. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Mestne občine Ljubljana za leto 2004

9090

LJUBNO

PIVKA

3386. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Pivka za obdobje 1986–2000, dopolnitev v letu 2001
3387. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Pivka
3388. Odlok o razglasitvi razvalin cerkve Sv. Trojice za
kulturni spomenik lokalnega pomena

SEŽANA

3389. Odlok o urbanistični zasnovi mesta Sežana
3390. Obvezna razlaga odloka o javni kanalizaciji v
Občini Sežana

9142
9147
9149
9150
9159

SLOVENSKE KONJICE

3391. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000
(dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega
plana razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje
Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu
2001
3392. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice
v letu 2001
3393. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki Občine
Slovenske Konjice

9159

9169
9170

ŠKOCJAN

3384. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega
leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
usklajenega leta 1989, za območje Občine Ljubno
– dopolnitev v letu 2003

75 / 13. 7. 2004 /

9090

3394. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto
in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in družbenih planov občin Novo mesto in
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Škocjan

Pripravljamo
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
z uvodnimi pojasnili dr. Karla Zupančiča in dr. Barbare Novak
Knjiga izide 15. julija 2004
Gradbeni dnevnik
Knjiga izide avgusta
Zakon o pravdnem postopku
s stvarnim kazalom dr. Aleša Galiča
Knjiga izide septembra
Zakon varnosti cestnega prometa
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Mihe Kunstlerja
Knjiga izide oktobra

9181

Stran
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Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2004 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega
Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon
tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

