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Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike
Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 111. člena Ustave Republike Slovenije ter na podlagi 112. in 226. člena Poslovnika
državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 9. novembra 2004 sprejel

SKLEP
o izvolitvi predsednika
Vlade Republike Slovenije
Za predsednika Vlade Republike Slovenije se izvoli
Janez Janša.
Št. 020-05/89-2/149
Ljubljana, dne 9. novembra 2004.
EPA 21-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

5063.

Odlok o ustanovitvi in nalogah Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za
notranjo politiko (OdUNONP)

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in 108. člena
Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. novembra 2004 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in nalogah Odbora Državnega
zbora Republike Slovenije za notranjo politiko
(OdUNONP)
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljnjem besedilu:
Odbor za notranjo politiko) in določijo njegove naloge.
II
Odbor za notranjo politiko obravnava predloge zakonov
in drugih aktov ter problematiko, ki se nanaša na delovno

Cena 1540 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XIV

področje Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za
pravosodje.
Pri tem posveča posebno pozornost tudi:
– problematiki, ki se nanaša na politiko enakih možnosti;
– obravnavanju predpisov in uresničevanju človekovih
pravic, ki se nanašajo na politične in državljanske pravice
in svoboščine, ter usklajevanju stališč, ki se nanašajo na
uresničevanje človekovih pravic, med delovnimi telesi Državnega zbora.
Odbor za notranjo politiko obravnava tudi zadeve EU s
svojega delovnega področja v skladu z zakonom in Poslovnikom državnega zbora.
III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/81
Ljubljana, dne 9. novembra 2004.
EPA 22-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

5064.

VLADA
Uredba o prostorskem redu Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prostorskem redu Slovenije
1. člen
(predmet uredbe)
S to uredbo se sprejema Prostorski red Slovenije, ki
določa pravila za urejanje prostora.
2. člen
(uporaba pravil)
Pravila za urejanje prostora se uporabljajo za:
1. prostorsko načrtovanje poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine;
2. določanje osnovne in podrobne namenske rabe prostora, meril in pogojev za urejanje prostora v strateških in
izvedbenih prostorskih aktih na regionalni in lokalni ravni ter
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lokacijskih pogojev za umeščanje prostorskih ureditev ter
načrtovanje in graditev objektov;
3. pripravo strokovnih podlag za izdelavo prostorskih
rešitev, utemeljitev in presojo njihove sprejemljivosti ter sprejemanje odločitev o izvedbi prostorskih ureditev;
4. pripravo poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov.
3. člen
(vrste pravil)
(1) Pravila za urejanje prostora so splošna pravila prostorskega načrtovanja, pravila za načrtovanje prostorskih sistemov in pravila za načrtovanje in graditev objektov.
(2) Splošna pravila prostorskega načrtovanja določajo
zahteve in usmeritve za prostorsko načrtovanje, tehtanje
javne koristi in zasebnega interesa, usklajevanje razvojnih
potreb z varstvenimi zahtevami, pripravo in upoštevanje strokovnih podlag, določitev in prikaz namenske rabe, členitev
na funkcionalne in prostorske enote ter določitev in prikaz
ureditvenega območja prostorskih aktov.
(3) Pravila za načrtovanje prostorskih sistemov so:
1. splošna pravila načrtovanja prostorskih sistemov;
2. pravila za načrtovanje poselitve, načrtovanje poselitvenih območij in načrtovanje območij namenske rabe v
sistemu poselitve;
3. pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture in
načrtovanje območij namenske rabe v sistemu gospodarske
infrastrukture;
4. pravila za načrtovanje v krajini, načrtovanje v območjih z omejitvami za razvoj v prostoru ter načrtovanje območij
namenske rabe v sistemu krajine.
(4) Pravila za načrtovanje in graditev objektov so pravila
za načrtovanje grajene strukture, načrtovanje zelenih površin
in drugih javnih odprtih prostorov, načrtovanje površin za
mirujoči promet, načrtovanje in graditev enostavnih objektov
ter opremljanje zemljišč za gradnjo.
4. člen
(način upoštevanja pravil)
(1) Pri pripravi prostorskih aktov se upoštevajo splošna
pravila prostorskega načrtovanja ter glede na vrsto prostorske ureditve tudi pravila za načrtovanje prostorskih sistemov
in pravila za načrtovanje in graditev objektov.
(2) Pravila za urejanje prostora, določena s to uredbo,
se ob upoštevanju predpisov, ki določajo varstvene zahteve
s področij varstva okolja in njegovih delov, ohranjanja narave
ter varovanja kulturne dediščine glede ureditev, ukrepov in
omejitev v prostoru ter obveznih in drugih strokovnih podlag,
določenih s to uredbo, uporabljajo za načrtovanje prostorskih
ureditev.
5. člen
(pojmi)
(1) Pojmi, ki so uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji
pomen:
1. kakovost prostora je stanje prostora ali njegovega
dela, ki odraža skladnost prostorskih struktur ter vrednot
družbe;
2. grajena struktura so objekti, opredeljeni z velikostjo,
obliko ter funkcijo v prostoru;
3. naravne sestavine prostora so reliefne oblike, tla,
vode, vegetacija in ekosistemi;
4. ustvarjene sestavine prostora so grajena struktura
oziroma prostorske ureditve;
5. kakovostne prostorske strukture so skladni sestavi
naravnih in ustvarjenih sestavin prostora, zlasti pomembni
za identiteto in prepoznavno vrednost prostora, ki tvorijo značilne oblike ali vzorce v prostoru, na primer značilne vedute
naselij ali posameznih objektov, značilne kulturne krajine ali
poselitvene vzorce;
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6. strukturna urejenost prostora obsega značilne smeri
in oblikovno členjenost prostora, prostorske poudarke, vedute oziroma kvalitetne poglede ali razmerja med rabami
prostora;
7. enkratne ustvarjene sestavine prostora so pomensko
izstopajoči objekti ali prostorske ureditve (objekti družbene
infrastrukture, prometna vozlišča za javni potniški promet ali
javni odprti prostori);
8. vidna privlačnost prostora je prostoru ali sestavini
prostora pripisana značilnost, ki je neposredno povezana s
prijetnostjo kot želeno značilnostjo posameznega prizorišča;
9. vidno razvrednotenje prostora je poslabšanje podobe
kakovostnih prostorskih struktur z izstopajoče neskladnimi,
tudi pomensko manj sprejemljivimi objekti in prostorskimi
ureditvami;
10. nezadostno izkoriščena zemljišča so zemljišča, na
katerih je stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nižja od
načrtovane vrednosti kazalca stopnje izkoriščenosti, opredeljene v prostorskem redu občine za posamezno prostorsko
enoto;
11. regulacijske črte so urbanistični elementi za reguliranje in oblikovanje podobe naselja, ob upoštevanju ustvarjenih in naravnih danosti v prostoru naselja;
12. zelene površine naselja so vse površine, ki izkazujejo določeno mero naravnosti, in to ne glede na lastnino,
funkcijo in lego v prostoru;
13. grajeno območje kmetije je zemljišče, na katerem
stojijo stanovanjske stavbe in gospodarska poslopja kmetije,
zgrajeni v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(2) Izrazi s področja urejanja prostora, ki niso opredeljeni v prejšnjem odstavku, imajo pomen kakor je opredeljen
v predpisih s področja urejanja prostora in graditve objektov
ter v drugih predpisih.
I/1 SPLOŠNA PRAVILA PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA
6. člen
(splošna pravila prostorskega načrtovanja)
(1) Pri usmerjanju prostorskega razvoja in z njim povezanih prostorskih ureditev morajo nosilci urejanja prostora
zagotavljati vzdržen prostorski razvoj.
(2) Pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov je treba:
1. dosegati temeljne cilje urejanja prostora;
2. zagotavljati prostorsko usklajenost in povezanost gospodarske, socialne, kulturne in okoljske politike ter zmanjševanje razlik v regionalni razvitosti;
3. zagotavljati zadostno ponudbo zadovoljivo opremljenih zemljišč za gradnjo in ustvarjati pogoje za načrtovane
investicije z usmerjenim izvajanjem prostorskih ukrepov ter
konkretnimi prostorskimi programi in projekti;
4. celovito obravnavati prostorske sisteme ter usklajeno
umeščati dejavnosti in prostorske ureditve v prostor;
5. tehtati stroške in koristi prostorskih ureditev ali spreminjanja prostora ter preverjati njihovo upravičenost;
6. zagotavljati upoštevanje predpisov s področja varstva
okolja in njegovih delov, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter rabe naravnih virov, ki določajo ureditve, ukrepe in
omejitve v prostoru;
7. zagotavljati skladnost prostorskih aktov.
7. člen
(javna korist in zasebni interes)
Država in lokalne skupnosti morajo s prostorskim načrtovanjem:
1. uveljaviti in med seboj uskladiti javne koristi ter omogočiti zasebni interes na področju urejanja prostora tako, da
se ohrani in izboljša kakovost prostora;
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2. zagotoviti možnost za uveljavljanje potreb sedanje in
prihodnjih generacij glede rabe prostora, kakovosti prostora
ter zasebnosti in varnosti z vidika kvalitete bivanja.
8. člen
(usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami)
(1) Pri prostorskem načrtovanju je treba usklajevati razvojne potrebe z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se
dosega racionalna raba prostora glede na kakovost prostorskih potencialov za posamezne dejavnosti ter da se upošteva
obstoječe kakovosti naravnih in ustvarjenih sestavin in prepoznavnost krajine.
(2) Razvojne potrebe se usklajujejo z varstvenimi zahtevami na podlagi analize razvojnih možnosti posameznih dejavnosti v prostoru in študije ranljivosti prostora, pri čemer se:
1. preveri utemeljenost razvojne potrebe po določeni
prostorski ureditvi glede na izhodišča, cilje in usmeritve strateških prostorskih aktov;
2. ugotovi vplive načrtovanih prostorskih ureditev na
dele okolja in predlaga omilitvene in izravnalne ukrepe po
predpisih o ohranjanju narave;
3. ugotovi vplive načrtovanih prostorskih ureditev na
kulturno dediščino in predlaga rešitve v zvezi z ohranjanjem
kulturne dediščine;
4. na podlagi presoje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v variantah se izbere tista varianta, ki je sprejemljiva
z razvojnega in varstvenega vidika;
5. primerja in vrednoti najustreznejše rešitve s stališča
primernosti prostora za posamezne dejavnosti in s stališča
ranljivosti kakovostnih prostorskih struktur;
6. zagotovi usklajenost gospodarskih, družbenih, kulturnih in okoljskih vidikov prostorskega razvoja;
7. z javnim preverjanjem zagotovi družbena sprejemljivost predlaganih rešitev.
I/1.1 STROKOVNE PODLAGE
9. člen
(strokovne podlage)
(1) Strokovne podlage se delijo na obvezne in druge
strokovne podlage.
(2) Obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih
aktov so analiza stanja in teženj v prostoru, analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru in študija
ranljivosti prostora.
(3) Za pripravo prostorskih aktov se lahko izdelajo tudi
druge strokovne podlage z različnih področij razvoja oziroma
s področja varstva okolja in njegovih delov, ohranjanja narave
ter varstva kulturne dediščine.
(4) Strokovne podlage morajo biti pripravljene tako, da
omogočajo usklajevanje razvojnih interesov z varstvenimi
zahtevami ter zagotavljajo transparentne in ponovljive strokovne rešitve.
(5) Kadar se območja s skupnimi razvojnimi interesi,
varstvenimi zahtevami in prostorskimi značilnostmi nahajajo
v več lokalnih skupnostih se lahko pripravijo skupne strokovne podlage.
(6) Za presojo kakovosti strokovnih rešitev in strokovnih
podlag se pripravijo strokovne ocene (recenzije), s katerimi
se preverja ustreznost uporabljenega gradiva, uporabljenih
metod, teoretskih izhodišč ter načrtovalskih konceptov in
predlaganih strokovnih rešitev.
(7) Za izdelavo prostorskih aktov se lahko uporabijo tudi
že izdelane strokovne podlage, pripravljene za posamezna
območja ali podobne prostorske ureditve.
10. člen
(analiza stanja in teženj v prostoru)
(1) Z analizo stanja in teženj v prostoru se opiše stanje
v prostoru in ugotovi težnje v prostoru.
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(2) Analiza stanja in teženj v prostoru mora vsebovati:
1. opis naravnih in ustvarjenih sestavin prostora;
2. oceno dosedanjega razvoja v prostoru, položaj in
vlogo obravnavanega območja v širšem prostoru;
3. pravno stanje iz predpisov, ki določajo ureditve, ukrepe in omejitve v prostoru;
4. analizo trga zemljišč;
5. prikaz ključnih problemov in razvojnih teženj v prostoru.
(3) Analiza stanja in teženj v prostoru je izhodišče za pripravo analize razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v
prostoru in za študijo ranljivosti prostora.
11. člen
(analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v
prostoru)
(1) Z analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru se ugotavlja privlačnost prostora, dela
prostora ali njegove sestavine, ki je neposredno povezana
z razvojem določene dejavnosti ali načrtovanjem prostorske
ureditve.
(2) Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru mora vsebovati:
1. cilje prostorskega razvoja;
2. analize, iz katerih so razvidne različne možnosti prostorskega razvoja z vidika gospodarskih, kulturnih in socialnih
koristi;
3. merila za ugotavljanje privlačnosti prostora za razvoj
dejavnosti oziroma za bodočo namensko rabo prostora, ki
temelji na vrednotenju ustreznosti zemljišča, zlasti z vidika
dostopnosti, opremljenosti in družbene strukture območja.
12. člen
(študija ranljivosti prostora)
(1) S študijo ranljivosti prostora se ugotavlja ranljivost
prostora, dela prostora ali njegove sestavine, ki je neposredno povezana z razvojem določene dejavnosti ali načrtovanjem prostorske ureditve.
(2) Obseg ali stopnja ranljivosti prostora se določi s
presojo količinske in kakovostne spremembe prostora na
podlagi analize stanja in teženj v prostoru.
(3) Študija ranljivosti prostora mora vsebovati:
1. opredelitev načrtovanih prostorskih ureditev ter z
njimi povezanih opravil, ki se pojavijo zaradi načrtovanja,
izvedbe, delovanja in vzdrževanja ter razgradnje prostorske
ureditve;
2. opredelitev in vrednostno analizo posrednih in neposrednih vplivov posameznih prostorskih ureditev na naravne
in ustvarjene sestavine prostora, zlasti na kakovostne prostorske strukture.
13. člen
(druge strokovne podlage)
(1) Druge strokovne podlage z različnih področij razvoja
vsebujejo:
1. razvojne cilje in potrebe posameznih dejavnosti;
2. stanje, probleme in težnje prostorskega razvoja v povezavi z gospodarskimi in družbenimi razmerami ter stanjem
okolja;
3. lokalne, regionalne, državne in mednarodne dejavnike, ki vplivajo na urejanje prostora;
4. stanje ponudbe in povpraševanja na trgu nepremičnin obravnavanega območja;
5. prostorski potencial za razvoj različnih dejavnosti;
6. kvantiﬁcirane ocene potreb po prostoru ali po naravnih virih na osnovi trendov in projekcij glede na načrtovani
razvoj v prostoru in glede na ugotovljene razlike med načrtovanim in dejanskim stanjem v prostoru;
7. koncepte razvoja v prostoru;
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8. pravno stanje iz veljavnih predpisov in drugih pravnih
aktov.
(2) Druge strokovne podlage s področja varstva okolja
in njegovih delov, ohranjanja narave ter varstva kulturne
dediščine vsebujejo:
1. namere, cilje ali strategijo varstva oziroma razvoja za
področje, ki ga zastopa nosilec urejanja prostora;
2. opredelitve varovanih, zavarovanih ali ogroženih območij in morebitnih prioritet v rabi prostora;
3. opredelitev potencialnih varovanih, zavarovanih ali
ogroženih območij s predlogi za omejitve rabe prostora.

(2) Za potrebe prostorskega načrtovanja se ob upoštevanju namenske rabe prostora ter funkcionalnih in prostorskih enot določijo ureditvena območja prostorskih aktov.
(3) Pri členitvi prostora se upoštevajo varovana, zavarovana ali ogrožena območja s področja varstva okolja in
njegovih delov, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine
in rabe naravnih virov v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja, kakor tudi prepoznavnost krajine, naravne kakovosti
krajine, prepletanje kmetijskih in gozdnih dejavnosti, urejanje
kmetijskih zemljišč ter druge kakovosti naravnih in ustvarjenih sestavin prostora.

14. člen
(strokovne rešitve)
(1) Strokovno rešitev se pripravi na podlagi presoje, s katero se ugotavlja ustreznost prostora, dela prostora ali njegove
sestavine, ki je neposredno povezana z razvojem določene
dejavnosti ali načrtovanjem prostorske ureditve in je rezultat
privlačnosti in ranljivosti prostora zaradi izgradnje, delovanja
ali vzdrževanja dejavnosti oziroma prostorske ureditve.
(2) Presoja ustreznosti prostora izhaja iz analize razvojnih
možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru in študije ranljivosti prostora tako, da so izpolnjeni pogoji za umestitev želene
prostorske ureditve ali objekta in hkrati zagotovljeni kar najmanjši vplivi prostorske ureditve na kakovost prostora in okolja.
(3) Strokovne rešitve se izdelajo v variantah, kadar:
1. so razvojne potrebe v nasprotju z varstvenimi zahtevami;
2. so razvojne potrebe med seboj v nasprotju;
3. je za prostorski akt zahtevana presoja sprejemljivosti
s področja ohranjanja narave oziroma celovita presoja vplivov na okolje s področja varstva okolja.

I/1.2.1 NAMENSKA RABA PROSTORA

15. člen
(variantne rešitve)
(1) Sprejemljivost prostorske ureditve v prostoru, ki se
načrtuje z lokacijskim načrtom, je treba praviloma preverjati
s primerjavo več variantnih rešitev. Izhodišče primerjalne
študije so variantne rešitve prostorske ureditve.
(2) Variantne rešitve se lahko nanašajo na prostorsko
ureditev oziroma na prostorsko razporeditev, vrsto, velikost
in oblikovanje objektov znotraj prostorske ureditve ali na
tehnologijo.
(3) Variantne rešitve se presodijo in medsebojno primerjajo z:
1. vidika racionalne rabe prostora s presojo ustreznosti
prostora za prostorski razvoj širšega območja;
2. funkcionalnega vidika s presojo ustreznosti prostora
glede vseh relevantnih tehničnih oziroma tehnoloških značilnosti in možnosti gradbenotehnične izvedbe prostorske ureditve;
3. varstvenega vidika s presojo ustreznosti prostora
za ohranjanje narave, varovanje okolja in njegovih delov ter
varstvo kulturne dediščine;
4. ekonomskega vidika s presojo ustreznosti prostora
glede stroškov izvedbe prostorske ureditve, vključno s stroški
pridobivanja zemljišč, odškodnin, nadomestil, obratovanja
in vzdrževanja, omilitvenih ukrepov, koristi za uporabnike,
vzdrževanja in sanacije;
5. vidika sprejemljivosti v lokalnem družbenem okolju
s presojo ustreznosti prostora glede na pričakovane vplive
prostorske ureditve na družbeno okolje, pri tem se v postopek presoje ustreznosti vključi javnost.
I/1.2 ČLENITEV PROSTORA
16. člen
(členitev prostora)
(1) Prostor se členi na območja namenske rabe prostora in površine namenske rabe prostora ter na funkcionalne
in prostorske enote.

17. člen
(določitev in prikaz namenske rabe prostora)
(1) Za celotno območje občine se določi in prikaže območja osnovne namenske rabe prostora, ki se med seboj ne
smejo prekrivati. Območja osnovne namenske rabe prostora
se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe
prostora, ki se med seboj ne smejo prekrivati.
(2) Meja območij in površin namenske rabe prostora
se določi glede na pretežno dejansko rabo, načrtovano namensko rabo, funkcijo obstoječih in načrtovanih objektov in
strukturno urejenost prostora. Pri določanju meje se praviloma upoštevajo obstoječe parcelne meje.
(3) Pravila za določanje in prikaz namenske rabe prostora
so določena v poglavju o načrtovanju prostorskih sistemov.
18. člen
(osnovna namenska raba prostora)
Območja osnovne namenske rabe so:
– območja stanovanj;
– območja proizvodnih dejavnosti;
– mešana območja;
– posebna območja;
– območja družbene infrastrukture;
– območja zelenih površin;
– območja prometne infrastrukture;
– območja komunikacijske infrastrukture;
– območja energetske infrastrukture;
– območja okoljske infrastrukture;
– komunikacijski vodi in energetski vodi ter vodi okoljske infrastrukture;
– območja vodnih zemljišč;
– območja mineralnih surovin;
– območja kmetijskih zemljišč;
– območja gozdov;
– območja za potrebe obrambe;
– območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– ostala območja.
19. člen
(podrobnejša namenska raba prostora)
(1) Območja stanovanj se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na čiste stanovanjske
površine, splošne stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene, stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi in na površine počitniških hiš.
(2) Območja proizvodnih dejavnosti se lahko delijo na
površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine
za industrijo, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo in
na površine za proizvodnjo.
(3) Mešana območja se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na osrednje površine in
na mešane površine.
(4) Posebna območja se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine za turizem in
na površine drugih območij.
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(5) Območja družbene infrastrukture se lahko delijo na
površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine
za vzgojo in izobraževanje, površine za šport, površine za
zdravstvo, površine za kulturo, površine za javno upravo in
na površine za opravljanje verskih obredov.
(6) Območja zelenih površin se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine
za rekreacijo in šport, parke, druge zelene površine in na
pokopališča.
(7) Območja prometne infrastrukture se lahko delijo na
površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na državne
ceste, lokalne ceste, državne kolesarske poti, občinske kolesarske in druge poti, železnice, žičnice, postaje, letališča,
pristanišča ter na ostale prometne površine.
(8) Območja komunikacijske infrastrukture se lahko
delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na
površine komunikacijske infrastrukture.
(9) Območja energetske infrastrukture se lahko delijo
na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine za oskrbo z električno energijo, površine za oskrbo
s plinom, površine za oskrbo z nafto in naftnimi derivati ter
na površine za oskrbo s toplotno energijo.
(10) Območja okoljske infrastrukture se lahko delijo na
površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine
za oskrbo z vodo, površine za čiščenje odpadnih voda, površine za ravnanje z odpadki in na površine za odlaganje
odpadkov.
(11) Območja vodnih zemljišč se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine vodnih
zemljišč in na površine vodne infrastrukture.
(12) Območja mineralnih surovin se lahko delijo na
površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine
nadzemnega pridobivalnega prostora in na površine podzemnega pridobivalnega prostora.
(13) Območja kmetijskih zemljišč se lahko delijo na
površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine
najboljših kmetijskih zemljišč in na površine drugih kmetijskih zemljišč.
(14) Območja gozdov se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na gozdne površine.
(15) Območja za potrebe obrambe se lahko delijo na
površine podrobnejše namenske rabe, in sicer na površine
za obrambo.
(16) Območja za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami se lahko delijo na površine podrobnejše
namenske rabe, in sicer na površine za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
I/1.2.2 FUNKCIONALNE IN PROSTORSKE ENOTE
20. člen
(členitev na funkcionalne in prostorske enote)
(1) Za celotno območje občine se določi in prikaže
funkcionalne enote. Funkcionalne enote se lahko delijo
na eno ali več prostorskih enot, ki se med seboj ne smejo
prekrivati.
(2) Meja funkcionalne enote se določi glede na funkcijsko celovitost. Na območjih funkcionalnih enot se določijo
skupna izhodišča za podrobnejše urejanje prostora.
(3) Meja prostorske enote se določi glede na enotne
oblikovne značilnosti in prevladujočo namensko rabo. Za
območje posamezne prostorske enote se na podlagi skupnih izhodišč za podrobnejše urejanje prostora in v skladu
z akti in predpisi, s katerimi so določeni pravni režimi, ki
predpisujejo ureditve, ukrepe in omejitve v prostoru, določijo enotna merila in pogoji za prostorsko načrtovanje in
graditev objektov.
(4) Funkcionalne ali prostorske enote se ne določajo
za komunikacijske vode in energetske vode ter vode okoljske infrastrukture.
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I/1.2.3 DOLOČITEV UREDITVENEGA OBMOČJA
21. člen
(določitev in prikaz ureditvenega območja)
(1) Z ureditvenim območjem se določi območje urejanja
s prostorskim aktom.
(2) Meja ureditvenega območja posameznega prostorskega akta se glede na vrsto prostorskega akta praviloma
določi tako, da sovpada z administrativnimi mejami, mejami funkcionalnih in prostorskih enot, mejami funkcijskih
regij ali mejami širših zavarovanih območij po predpisih o
ohranjanju narave oziroma da potekajo po izrazitih mejah
naravnih ali ustvarjenih prostorskih struktur ter obsega območje načrtovane prostorske ureditve in njenega vplivnega
območja.
I/2 NAČRTOVANJE PROSTORSKIH SISTEMOV
22. člen
(načrtovanje prostorskih sistemov)
(1) Prostorske sisteme poselitve, gospodarske infrastrukture in krajine je treba načrtovati medsebojno usklajeno
tako, da se sistem poselitve združuje v policentrično omrežje
mest in drugih naselij z zagotavljanjem:
– usklajenega razvoja komplementarnih dejavnosti;
– učinkovite povezanosti in oskrbe s sistemom gospodarske infrastrukture;
– kakovostnega razmerja do sistema krajine.
(2) V širše mestno območje, ki je največja enota policentričnega omrežja poselitve na državni ravni, se poselitvena območja naselij med seboj in z njihovim zaledjem
povezuje tako, da:
– prometna povezanost s hitrimi povezavami javnega potniškega prometa in cestnimi povezavami praviloma
omogoča polurno dostopnost iz središč okoliških občin do
osrednjega mesta širšega mestnega območja;
– se usklajeno načrtuje dejavnosti, ki se komplementarno dopolnjujejo v različnih naseljih znotraj širšega mestnega
območja, in dejavnosti, ki služijo celotnemu območju (transportno-logistični center, objekti in naprave za ravnanje z odpadki, letališče in podobno);
– se sistem krajine znotraj širšega mestnega območja
povezuje z zelenimi sistemi naselij.
(3) V somestju, ki ga sestavlja več raznolikih središč in
deluje v funkcionalnem smislu enotno, je treba poselitvena
območja naselij med seboj in z njihovim zaledjem povezovati
tako, da:
– prometna povezanost z javnim potniškim prometom
in cestnimi povezavami praviloma omogoča petnajstminutno
dostopnost med središči sosednjih občin v somestju;
– si naselja v somestju medsebojno delijo dejavnosti,
ki jih sicer opravlja eno mesto, zlasti dejavnosti družbene
infrastrukture, in skupaj razvijajo dejavnosti, ki se komplementarno dopolnjujejo po posameznih naseljih.
I/2.1 NAČRTOVANJE POSELITVE
23. člen
(pravila za načrtovanje poselitve)
(1) Pri načrtovanju poselitve je treba:
1. za zagotavljanje kakovostne prostorske strukture:
– nove ustvarjene sestavine prostora prilagoditi obstoječi naravni in ustvarjeni strukturni urejenosti prostora, zlasti
reliefnim značilnostim, naravnim mejam, smerem komunikacij, smerem značilne parcelacije ter smerem in zasnovi
obstoječe grajene strukture,
– razvijati prepoznavno podobo naselja kot celote oziroma dela naselja, zlasti z ohranjanjem kulturne dediščine in
drugih kakovosti prostora ali z ustvarjanjem novih vzorcev in
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oblik, kadar v obstoječih ni mogoče prepoznati kakovostne
prostorske strukture,
– upoštevati skladno razmerje med ponavljajočimi se in
enkratnimi ustvarjenimi sestavinami prostora;
2. za zagotavljanje varčne in učinkovite rabe prostora:
– izkoriščati neizkoriščena ali slabo izkoriščena zemljišča za gradnjo znotraj obstoječih meja poselitvenih območij,
vendar ne na račun območij zelenih površin in drugih javnih
odprtih prostorov,
– načrtovati razvoj na nova zemljišča za gradnjo v povezavi s komunalnim opremljanjem zemljišč,
– sanirati degradirana območja znotraj poselitvenih območij;
3. za zagotavljanje učinkovite in enakovredne dostopnosti:
– razvijati sklenjeno omrežje pešpoti, ki mora omogočati
čimbolj učinkovito dostopnost zlasti do objektov družbene
infrastrukture, postajališč za javni potniški promet ter območij
zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov,
– razvijati sklenjeno omrežje kolesarskih poti z upoštevanjem čim krajših povezav,
– z razvojem učinkovitega omrežja javnega potniškega
prometa zmanjševati odvisnost od avtomobilskega prometa,
– zagotavljati petminutno peš dostopnost iz območij
stanovanj, mešanih območij, posebnih območij ter območij
družbene infrastrukture do postajališč javnega potniškega
prometa,
– omogočati dostop vsem skupinam prebivalstva do objektov družbene infrastrukture in javnih odprtih prostorov;
4. za zagotavljanje pogojev za zdravo življenje ter druženje in rekreacijo:
– omogočati ustrezno razporeditev, funkcionalno in
strukturno raznolikost ter kakovostno oblikovanje zelenih
površin in drugih javnih odprtih prostorov ob upoštevanju
velikosti poselitvenega območja ter njegovega pomena v
širšem prostoru,
– s poselitvenimi območji povezovati naravne sestavine
prostora v zeleni sistem naselja;
5. za zagotavljanje konkurenčnosti naselij v širšem
prostoru:
– razporeditev dejavnosti načrtovati tako, da so funkcionalne povezave med njimi čimbolj učinkovite,
– zagotavljati zadostno količino in ustrezno strukturo
zemljišč za gradnjo;
6. za zmanjševanje ogroženosti naselij zaradi naravnih
in drugih nesreč:
– poselitvena območja širiti na zemljišča, ki niso ogrožena zaradi naravnih in drugih nesreč,
– v delih naselij, ki so ogrožena zaradi naravnih in drugih nesreč, preprečevati razvoj dejavnosti, ki bi povečevale
ogroženost prostora,
– sanirati območja kulturne dediščine,
– zagotavljati varnost pred požari in poskrbeti za ustrezne količine vode za gašenje,
– zagotavljati varstvo pred škodljivim delovanjem
voda,
– za obstoječa poselitvena območja na ogroženih območjih zagotavljati izvedbo ustreznih protipoplavnih ukrepov
oziroma opuščati obstoječo neustrezno rabo,
– za obstoječa poselitvena območja na območjih,
ogroženih zaradi industrijskih nesreč, zagotavljati izvedbo
ustreznih varnostnih ukrepov oziroma opuščati obstoječo
neustrezno rabo;
7. za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot:
– omogočati povezanost habitatov v poselitvenih območjih z naravo zunaj teh območij,
– načrtovati prostorske ureditve tako, da niso past ali
ovira za živali prostoživečih vrst, ki so prilagojena na življenje
v poselitvenih območjih,
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– omogočati živalim prostoživečih vrst, ki so prilagojene
na življenje v poselitvenih območjih, preživetje z ohranjanjem
zelenih površin, dreves, skupin dreves, voda ali objektov, ki
so njihov življenjski prostor;
8. za ohranjanje kulturne dediščine:
– zagotavljati materialne in druge pogoje za uresničevanje kulturnih funkcij dediščine, ne glede na njeno namembnost,
– zagotavljati javno dostopnost dediščine ter omogočati
njeno preučevanje in raziskovanje,
– preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine,
– zagotoviti, da se na območjih kulturne dediščine ne
načrtujejo območja za potrebe obrambe, velika območja proizvodnih dejavnosti ali območja drugih dejavnosti, ki bi bila v
primeru oboroženega spopada potencialni cilji napada;
9. za smotrno rabo energije:
– z izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi
odmiki med njimi omogočati ustrezno celoletno osončenje in
zagotavljati zmanjševanje potreb po ogrevanju in umetnem
hlajenju,
– z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom
gradiva in toplotno zaščito stavb zagotavljati čim manjše izgube toplotne energije,
– z načrtovanjem smotrne razporeditve objektov zmanjševati stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture,
– z energetsko sanacijo stavb pri prenovi zmanjševati
porabo energije,
– z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjševati izgube energije pri prenosu in distribuciji.
(2) Pravila za načrtovanje poselitve iz prejšnjega odstavka veljajo za načrtovanje poselitvenih območij in območij
namenske rabe.
I/2.1.1 NAČRTOVANJE POSELITVENIH OBMOČIJ
24. člen
(določitev poselitvenega območja)
(1) Poselitveno območje se določi ob upoštevanju namenske rabe in na podlagi:
1. strokovnih podlag s področja družbenih in gospodarskih potreb;
2. potreb, ki izhajajo iz organizacije dejavnosti v naselju
glede na položaj in vlogo naselja v policentričnem sistemu
poselitve;
3. strukture naselja glede na namembnost površin, izkoriščenost prostora in urbanistično oblikovalske usmeritve;
4. veljavnih pravnih režimov, ki določajo ureditve, ukrepe in omejitve v prostoru.
(2) Poselitveno območje obsega eno ali več sosednjih
funkcionalnih enot.
(3) Poselitveno območje obsega eno ali več območij
osnovnih namenskih rab prostora v sistemu poselitve ter
tista območja osnovnih namenskih rab prostora v sistemu
gospodarske infrastrukture, ki so del naselja.
25. člen
(načrtovanje poselitvenih območij)
(1) Pri načrtovanju poselitvenih območij mest in drugih
urbanih naselij je treba zagotavljati:
1. razvoj urbanih funkcij naselij (dejavnosti družbene
infrastrukture, storitvene in oskrbne dejavnosti);
2. prepletanje združljivih rab in raznolikost dejavnosti po
zvrsti, obsegu in razmestitvi;
3. razvoj območij osrednjih površin, ki naj se načrtuje v
neposredni bližini prometnih vozlišč za javni potniški promet
(petminutna dostopnost);
4. celovito prenovo in revitalizacijo obstoječih območij
mestnih središč, vključno z zagotavljanjem ustrezno zmog-
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ljivega javnega potniškega prometa in z večanjem faktorja
izrabe prostorskih enot in to ob upoštevanju visokega deleža
zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov, obstoječih
kakovostnih prostorskih struktur varstva stavbne in naselbinske dediščine;
5. krepitev turistične funkcije prepoznavnih mestnih območij, zlasti mestnih središč;
6. ustrezno ponudbo funkcionalno in tehnološko različnih infrastrukturno opremljenih površin za proizvodne dejavnosti.
(2) Pri načrtovanju poselitvenih območij podeželskih naselij in vasi je treba zagotavljati:
1. upoštevanje tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in značilno podobo vaških silhuet in robov
kot delov kulturne krajine;
2. vzpodbujanje notranjega razvoja naselij, zlasti s kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov, z dopolnilno ali nadomestno gradnjo v sklopu obstoječih gradbenih
parcel ali na njihovem neposrednem robu, ob upoštevanju
novih tehnoloških in materialnih možnosti;
3. varstvo in prenovo stavbne dediščine in ostalih objektov;
4. sožitje med urbanimi in kmetijskimi funkcijami v podeželskih naseljih po načelu, da imajo kmetijske funkcije v
tradicionalno agrarnih naseljih zaradi speciﬁčnih tehnoloških
pogojev praviloma prednost;
5. možnosti za širjenje večjih kmetij oziroma selitev
kmetijskih objektov ali celih kmetij na nove površine, odmaknjene od stanovanjskih objektov;
6. prenovo omrežja cest in poti, da bo s tem urejen varen peš in kolesarski promet ter omogočen neoviran dostop
do gospodarskih dvorišč ter varen dostop do obdelovalnih
površin;
7. izpolnjevanje prostorskih potreb dopolnilnih nekmetijskih dejavnosti;
8. vsaj eno več funkcionalno javno odprto površino za
preživljanje prostega časa in druženje prebivalcev.
(3) Pri načrtovanju poselitvenega območja je treba za
primer naravnih in drugih nesreč zagotoviti površine za pokop večjega števila ljudi in živali in površin za deponijo ruševin ter opredeliti graditev zaklonišč v naseljih.
(4) V naseljih, kjer ni predvidena prostorska širitev, se
dopuščajo:
1. gradnja objektov na prostih zazidljivih zemljiščih znotraj naselij, nadomestne gradnje ali širjenje kmečkih gospodarstev;
2. vzdrževanje in posodabljanje komunalne opreme;
3. dopolnjevanje družbene in gospodarske infrastrukture glede na število prebivalcev in velikost naselja oziroma
glede na ustrezen minimalni standard.
I/2.1.1.1 Notranji razvoj poselitvenih območij
26. člen
(notranji razvoj poselitvenih območij)
Notranji razvoj naselij je treba uresničevati s prenovo
naselij in delov naselja in z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin. Poleg splošnih pravil pri načrtovanju
poselitvenih območij je treba pri načrtovanju notranjega razvoja naselij zagotavljati, da:
1. načrtovanje notranjega razvoja poselitvenega območja poteka praviloma po morfološko in funkcionalno zaokroženih območjih, ob obvezni obravnavi vpliva na razvoj
celotnega poselitvenega območja;
2. se ohranja oziroma vzpostavlja uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter drugimi javnimi odprtimi prostori v naselju;
3. se ekstenzivno izrabljene poseljene površine zgoščajo do dovoljene stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo in
da se upošteva varstveni režim;
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4. se ohranjajo in razvijajo kvalitetne urbanistične zasnove in vzorci.
27. člen
(prenova naselij ali delov naselij)
(1) Območje prenove in koncept prenove se določata z
urbanistično zasnovo.
(2) V območjih, predvidenih za prenovo, je treba do izdelave načrta prenove za vse vrste gradenj določiti merila in
pogoje v prostorskem redu občine. V območju prenove so do
izdelave načrta prenove dovoljena nujna vzdrževalna dela in
dela v zvezi z varovanjem kulturne dediščine.
(3) Območje prenove mora biti zaokroženo in celovito.
Pri tem je treba upoštevati njegovo razmerje do naselja in
širšega prostora. Prenova posameznih stavb je možna le v
sklopu preverjanja, programiranja in urejanja območja prenove.
(4) V območjih, predvidenih za prenovo, je treba ugotoviti stanje okolja ter s sanacijo in z ustreznim načrtovanjem
zagotoviti primerno stanje.
(5) S konceptom prenove je treba opredeliti namen,
vrsto problema, cilje in način prenove, zlasti pa gospodarske, okoljske, socialne, kulturne, urbanistične, arhitekturne
in krajinske vidike.
(6) V urbanistični zasnovi se na podlagi ustreznih strokovnih podlag in preverjanj določijo ukrepi, s katerimi se
zagotavlja:
1. prostorske možnosti za ohranjanje ali vzpostavljanje
uravnoteženega prepleta raznovrstnih funkcij in dejavnosti;
2. sanacija degradiranih in podstandardnih območij;
3. zagotovitev nujnih funkcij bivalnega okolja kot so
otroška igrišča, vrtci, zelenice, površine za mirujoči promet,
intervencijske ter dostavne poti in podobno;
4. povezanost in ravnotežje med posameznimi deli znotraj območja in navzven;
5. nadomeščanje zasebnega motornega prometa z razvijanjem javnega potniškega prometa, razvoj in dograjevanje
omrežja kolesarskih poti in pešpoti;
6. zmanjševanje onesnaženja okolja z odpadki in emisijami;
7. zmanjševanje vidnega razvrednotenja;
8. spoštovanje in ohranitev oblikovnih značilnosti naselij
in vrednot kulturne dediščine;
9. ohranjanje habitatov živalskih vrst in naravnih vrednot.
(7) Načrtovanje in izvedba prenove morata potekati ob
smiselni uporabi in prenovi obstoječih objektov in njihovi
vključitvi v nove kakovostne prostorske strukture. Proces
prenove mora omogočati postopno gradnjo in dograditev
infrastrukturnih omrežij, stavb za storitvene dejavnosti in
druge opreme naselij.
(8) Prenovo je treba načrtovati tako, da je zagotovljena
smotrna raba energije in materialov.
(9) Prenovo mora spremljati energetska sanacija stavb,
kar pomeni:
1. ustrezno toplotno zaščito;
2. gradnjo skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo obnovljivih virov energije;
3. zmerno zgoščevanje poselitve z umeščanjem novih
gradenj, kjer razpored stavb, njihova orientacija in razmiki
omogočajo racionalno razvodno omrežje, dobro osončenje
in zmanjšanje potrebe po hlajenju.
(10) Prenova območja, kjer se načrtuje večja stopnja
izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, je možna le po predhodni
celoviti proučitvi sprejemljivosti in zmogljivosti prostora glede
na urbanistične, morfološke, socialne, kulturne, okoljske in
dediščinske značilnosti območja.
(11) V skladu s potrebami celovitega razvoja naselja se
lahko degradirana območja ali njihovi deli namenijo za nove
gospodarske aktivnosti oziroma za razvoj drugih dejavnosti
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kot so stanovanjske, kulturne, športne, trgovske in prostočasne dejavnosti.
(12) Stanovanjska prenova naj bo zasnovana in izvedena tako, da bo zagotovljeno izboljšanje stanovanjskega
standarda vsem prebivalcem. Prenova mora biti v primerjavi
z gradnjo novih stanovanj, izjema so primeri prenove naselbinske in stavbne dediščine, gospodarsko upravičena.
(13) Pri prenovi se posebna pozornost namenja javnim
površinam in stavbam, njihovi zunanji podobi, urbani opremi
ulic in trgov ter ozelenitvi.
(14) Pri prenovi se vzpodbujata namestitev zbiralnikov
sončne energije za pridobivanje električne energije in ogrevanje sanitarne vode ter izraba padavinske vode v sanitarne
namene.
28. člen
(nezadostno izkoriščena zemljišča)
(1) Nezadostno izkoriščena zemljišča so zemljišča v
območju, kjer se načrtuje višja vrednost kazalca stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo.
(2) Pri načrtovanju na območju nezadostno izkoriščenih
zemljišč je treba upoštevati splošna pravila za notranji razvoj poselitvenih območij iz 26. člena te uredbe in kakovost prostora.
(3) Načrtovanje na območjih nezadostno izkoriščenih
zemljiščih se izvaja z:
1. dopolnilno gradnjo na parceli, zlasti pri ozki podolgovati parcelaciji, kjer se z obstoječim objektom zagotovi skupen dostop do javne prometnice in z gradnjo ni degradiran
rob naselja;
2. dopolnilno gradnjo z razdelitvijo parcele, ki je primerna za uporabo pri širših oziroma večjih parcelah z direktnim
dostopom z obstoječe prometnice;
3. dopolnilno gradnjo s preparcelacijo preostalih zemljišč za gradnjo, zlasti v primerih, ko je možna komasacija
zemljišč ali uporaba več sosednjih parcel;
4. nadomestno gradnjo na večjih parcelah, ko se obstoječi objekt odstrani in nadomesti z objektom z večjo bruto
etažno površino;
5. nadzidavo in dograditvijo obstoječih objektov, kadar
to dovoljujejo oblikovna merila in pogoji ter tehnični pogoji
gradnje.
I/2.1.1.2 Širitev poselitvenih območij
29. člen
(širitev poselitvenih območij)
(1) Širitev poselitvenega območja je dopustna kadar
smotrnega razvoja in skladnosti urbanih kvalitet ni mogoče
zagotoviti z notranjim razvojem naselja in ko so že izkoriščene proste površine oziroma lokacije, ki so primerne za
zgostitve, prenovo ali spremembo rabe.
(2) Pri načrtovanju območja za širitev naselja je treba
upoštevati:
1. tip, položaj in vlogo naselja v omrežju naselij in v odnosu do drugih naselij;
2. predvideni demografski razvoj;
3. socialne razmere, posebnosti posameznih družbenih
skupin, ki izhajajo iz speciﬁčnih zgodovinskih in družbenih
pogojev, ter družbeno sprejemljivost;
4. strukturno urejenost prostora;
5. območja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in
zavarovana območja ter območja kulturne dediščine;
6. stanje zelenih in drugih odprtih bivalnih površin;
7. prilagajanje naselja naravnim in krajinskim značilnostim prostora;
8. razporeditev in organizacijo dejavnosti v naselju;
9. možnost funkcionalnega in morfološkega zgoščanja
ter zaokroževanja razpršene gradnje v neposredni bližini
poselitvenega območja pod pogoji iz sedmega odstavka 99.
člena te uredbe;
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10. funkcionalno oziroma geografsko povezanost zemljišč z obstoječim naseljem;
11. možnost sanacije komunalne opremljenosti in vzpostavljanja kvalitetnejšega bivalnega in delovnega okolja v
obstoječem delu naselja;
12. možnost priključitve na prometno in energetsko
infrastrukturo, infrastrukturo elektronskih komunikacij ter
infrastrukturo oskrbe z vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne in padavinske vode, skladno s programi opremljanja
zemljišč;
13. kakovost zemljišč za gradnjo;
14. ocene nevarnosti zaradi naravnih in drugih nesreč,
ki dopuščajo varno širitev naselij.
(3) Pri načrtovanju površin za širitev naselja je treba
zagotoviti:
1. urbanistične, gospodarne in tehnološke rešitve, ki
ustrezajo zahtevam predvidenih prostorskih ureditev;
2. zadostno zmogljivost infrastrukturnega omrežja in
zanj potrebne rezervne površine;
3. prednostno izrabo zemljišč, ki so z vidika trajnostne
rabe naravnih virov ter ohranjanja narave in varstva kulturne
dediščine manj pomembna;
4. prednostno sanacijo degradiranih zemljišč;
5. primerno opremljenost stanovanjskih območij z
oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi;
6. ohranjanje kvalitetnih pogledov na obstoječe naselje
in na posamezne vedute in dominante znotraj naselja;
7. možnost gospodarskega razvoja naselja, lokalne
skupnosti ali regije, zlasti s ciljem, da bi se zmanjševale
regionalne razlike;
8. izboljšanje urbanistične urejenosti ter ohranjanje, izboljšanje ali oblikovanje nove prepoznavnosti naselja;
9. oblikovanje roba naselja in povezave naselja z zaledjem;
10. zaokroževanje naselja v prostorske enote oziroma
v logične funkcionalne celote;
11. vzpostavljanje zelenega sistema;
12. varovanje okolja.
I/2.1.2 NAČRTOVANJE OBMOČIJ NAMENSKE RABE V
SISTEMU POSELITVE
30. člen
(območja namenske rabe v sistemu poselitve)
Območja osnovne namenske rabe v sistemu poselitve
obsegajo:
1. območja stanovanj;
2. območja proizvodnih dejavnosti;
3. mešana območja;
4. posebna območja;
5. območja družbene infrastrukture;
6. območja zelenih površin.
31. člen
(razmeščanje območij namenske rabe)
(1) V poselitvenem območju je treba območja namenske rabe razmeščati ter določati njihovo velikost in obliko
tako, da se s tem zagotavlja:
1. učinkovito prepletanje dejavnosti in rab znotraj poselitvenega območja ob upoštevanju funkcionalne povezanosti,
privlačnosti in izključevanja med posameznimi rabami;
2. varčna in smotrna raba prostora z usmerjanjem v
notranji razvoj poselitvenega območja;
3. ustrezna dostopnost, zlasti z razvojem ustrezno
zmogljivega javnega potniškega prometa, cestnega ter kolesarskega omrežja in omrežja pešpoti.
(2) Območja, ki so namenjena samo stanovanjem, se
praviloma ne načrtujejo neposredno ob območjih proizvodnih dejavnosti, območjih energetske infrastrukture in površin
drugih območij, zlasti nakupovalnih središč in zabaviščnih
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parkov. V neposredno bližino čistih stanovanjskih površin se
lahko umesti le manjši športnorekreacijski center.
(3) Območja proizvodnih dejavnosti se lahko razmešča
tako, da bodo v največji možni meri izkoriščene prometne,
energetske, komunalne in druge prednosti lokacije. Razmestitev območij proizvodnih dejavnosti ne sme poslabševati
bivalnih in delovnih razmer v neposredni okolici ter zmanjševati dostopnosti do drugih območij.
(4) Urbane površine nekdanjih industrijskih, vojaških,
prometno-skladiščnih in proizvodno-energetskih con se na
osnovi kritične presoje v procesu prenove in ponovne rabe
zemljišč prednostno namenjajo preoblikovanju, zlasti v območja stanovanj, mešana območja, območja družbene infrastrukture ter območja zelenih površin in drugih javnih odprtih
prostorov. Kadar ni ustreznih nadomestnih lokacij za potrebe
proizvodnih dejavnosti se obstoječa območja ohranijo in posodobijo za nadaljnjo uporabo.
(5) Mešana območja – osrednje površine in mešane
površine se z namenom, da bi se v naselju vzpostavila
omrežja središč z različnimi ravnmi oskrbe, razporejajo enakovredno.
(6) Nova območja površin za turizem se razmeščajo
tako, da se zagotavljajo:
1. povezovanje različnih vrst potencialov in zagotavljanje pestrosti ponudbe;
2. razvoj v širšem prostoru z navezavo na obstoječa
turistična območja;
3. navezava na poselitvena območja;
4. ohranjanje in poudarjanje krajinskih, naravnih in kulturnih značilnosti prostora.
(7) Površine posebnih območij se lahko določijo na
degradiranih in slabo izkoriščenih površinah, kadar se s
tem sanira obstoječe stanje, zapolnjuje oziroma zaokrožuje
stavbno tkivo.
(8) Površine drugih območij v posebnih območjih se
določijo znotraj obstoječih središč naselij, če je v središču
naselja dovolj neizkoriščenih ali nezadostno izkoriščenih
zemljišč za gradnjo oziroma če je na njih mogoče zagotoviti
ustrezno prometno ureditev, ustrezno število parkirnih mest
ter komunalno in drugo opremljenost.
(9) Območja družbene infrastrukture se razmestijo, tako
da bodo izpolnjeni temeljni kriteriji dostopnosti, učinkovitosti
in racionalnosti.
(10) Območja zelenih površin se razmeščajo, tako da
se upošteva:
1. načelo enakovredne preskrbljenosti in dostopnosti
za vse prebivalce;
2. potrebe po raznoliki uporabi zelenih površin v poselitvenih območjih (preživljanje prostega časa, zagotavljanje
speciﬁčnih funkcij, povezanih z uporabo zelenih površin,
izobraževanje in podobno);
3. naravne in krajinske značilnosti prostora naselja
(reliefne značilnosti, vode, delež in razmestitev naravnih
sestavin);
4. potrebe po ustrezni členitvi grajene strukture in prepoznavni podobi naselja;
5. doseganje ugodnih klimatskih in zdravih bivalnih razmer v naselju.
(11) Območij zelenih površin, določenih z urbanistično
zasnovo, se praviloma ne spreminja v drugo namensko rabo,
razen kadar se zagotovi enakovredno velika in namenu primerna lokacija za nadomestitev opuščenega območja zelenih površin.
I/2.1.2.1 Območja stanovanj
32. člen
(načrtovanje območij stanovanj)
(1) Z načrtovanjem območij stanovanj, ki obsegajo čiste stanovanjske površine, splošne stanovanjske površine,
stanovanjske površine za posebne namene, stanovanjske

Št.

122 / 12. 11. 2004 /

Stran

14709

površine s kmetijskimi gospodarstvi in površine počitniških
hiš, je treba zagotavljati:
1. kvalitetno zasnovo stanovanjske pozidave, ki omogoča takšno ureditev in razmestitev objektov v grajenem okolju,
ki bo vzpodbujala socialne stike in zagotavljala primerno velike gostote zazidave, hkrati pa tudi zadostne odprte javne površine; v stanovanjskem območju mora biti omogočena peš
dostopnost do vseh potrebnih vsakodnevnih storitev, razen
na podeželju, kjer so te storitve lahko v bližnjem središču;
2. ob poseganju v obstoječo urbano strukturo usklajenost z obstoječo kvalitetno pozidavo, v katero naj se vnašajo
sodobni trendi arhitekture in bivalne kulture;
3. tipologijo stanovanj, ki mora biti različna po obliki in
standardu in ima prilagodljivo zasnovo, kar vzpodbudno vpliva na vzpostavitev mešane socialne strukture stanovalcev in
na zadovoljevanje potreb različnih oblik gospodinjstev.
(2) Območja stanovanj je treba načrtovati tako, da je zagotovljena dobra dostopnost do centra naselja, zaposlitvenih
središč in zelenih površin.
(3) Ob upoštevanju velikosti območja ter predvidenega
števila in starostne strukture prebivalstva je treba znotraj območij stanovanj zagotoviti ustrezno razmestitev, količino in
opremljenost javnih, odprtih, bivalnih, igralnih in rekreacijskih
površin (zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov).
(4) Pri načrtovanju novih in dopolnjevanju obstoječih
območij stanovanj je treba upoštevati načelo vzpostavljanja
stanovanjske soseske tako, da se skupaj z novimi stanovanjskimi objekti načrtujejo tudi objekti, ki omogočajo oziroma
dopolnjujejo osnovno oskrbo za tamkajšnje prebivalce.
(5) Pri načrtovanju območij stanovanj se lahko vanje
umestijo spremljajoče dejavnosti, kadar:
1. so namenjene oskrbi prebivalcev predmetnega območja stanovanj;
2. s svojim delovanjem ne povzročajo hrupa, onesnaženja zraka, voda, svetlobnega in drugega onesnaževanja, ki
presega predpisane standarde kakovosti okolja;
3. se zanje zagotovijo ustrezne površine za mirujoči
promet.
(6) Pri načrtovanju stavb za bivanje starejših in funkcionalno oviranih je treba zagotavljati graditev tudi v območjih, ki
so namenjena splošnim stanovanjskim, čistim stanovanjskim
in mešanim površinam ter upoštevati posebne potrebe prebivalcev po zelenih in drugih odprtih površinah ter po druženju
z drugimi socialnimi skupinami prebivalcev.
(7) V območja stanovanj se umestijo dejavnosti osnovnega šolstva in zdravstva, socialnega varstva, varstva otrok,
trgovske, poslovne, uslužno-obrtne, turistične, upravne dejavnosti, dejavnosti intelektualnih in umetniških storitev ter
druge dejavnosti, ki ne poslabšujejo kakovosti bivalnega
okolja in ki prispevajo k bolj racionalni izrabi površin.
(8) Pri načrtovanju pozidave z gostoto večjo od 40 stanovanjskih enot na ha oziroma pri gradnji večstanovanjskih
stavb (≥1000 m2 neto stanovanjske površine) se predvidi
omrežje daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja, prvenstveno
z uporabo obnovljivih virov energije.
I/2.1.2.2 Območja proizvodnih dejavnosti
33. člen
(načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti)
(1) Z načrtovanjem območja proizvodnih dejavnosti je
treba zagotoviti površine za industrijo, površine z objekti za
kmetijsko proizvodnjo in površine za proizvodnjo.
(2) V območja površin za industrijo se ne smejo umestiti
stanovanja in spremljajoče dejavnosti, primarna kmetijska
proizvodnja in dejavnosti, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja.
(3) Z načrtovanjem območja proizvodnih dejavnosti je
treba zagotoviti tudi ustrezno ureditev zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov, skladno s potrebami zaposlenih
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v območju, s sosednjimi območji in celovito zasnovo zelenih
površin naselja. Na stiku območij proizvodnih dejavnosti in
območij stanovanj se zagotovijo ustrezni odmiki in zeleni
pasovi.
(4) Merili za načrtovanje gospodarske cone kot večjega območja proizvodnih dejavnosti, ki ima vpliv na razvoj
funkcijske regije, sta:
– utemeljenost v strateških prostorskih in gospodarskih
predpisih na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju;
– primernost lokacije.
(5) Primernost lokacije za gospodarsko cono se ugotavlja na podlagi naslednjih kriterijev:
– gravitacijsko zaledje gospodarske cone državnega
oziroma regionalnega pomena;
– ustrezna prometna dostopnost oziroma povezava;
– možnost racionalnega infrastrukturnega opremljanja;
– navezava na obstoječe raziskovalne ustanove, univerzo, tehnološki park in druga razvojna jedra;
– prostorske možnosti in omejitve, ki izhajajo iz stanja
ali značilnosti naravne in kulturne krajine, v katero se načrtovana gospodarska cona umešča;
– prostorske možnosti in omejitve, ki izhajajo iz lastnosti
tal in podtalja;
– oddaljenost od že obstoječih gospodarskih con in
prometnih terminalov;
– gradbenotehnična ustreznost in izvedljivost;
– stanovanjske razmere v okolici in trg delovne sile.
(6) V območja proizvodnih dejavnosti se lahko kot dopolnilne dejavnosti umestijo zlasti prometni terminali, trgovine
ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost,
manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne
dejavnosti in distribucija energije.
(7) Pri izbiri primerne lokacije za gospodarsko cono
naj znaša velikost razpoložljivega območja minimalno 60
ha (lahko tudi več ﬁzično oziroma funkcionalno povezanih
gospodarskih con, od katerih je vsaka velika vsaj 30 ha) in
naj omogoča širitev cone na dodatne površine.
I/2.1.2.3 Mešana območja
34. člen
(načrtovanje mešanih območij)
(1) Z načrtovanjem mešanih območij se zagotavljajo
osrednje in mešane površine namenjene bivanju, proizvodnim in storitvenim dejavnostim.
(2) Mešana območja je treba v večjih mestih razmeščati
tako, da tvorijo omrežje središč z različno ravnijo oskrbe.
(3) Pri načrtovanju mešanih območij je treba zagotavljati
vitalnost, privlačnost in programsko pestrost posameznih
mestnih predelov z:
1. vertikalnim mešanjem dejavnosti (po nadstropjih istega objekta);
2. horizontalnim nizanjem dejavnosti (trgi in ulice);
3. združevanjem dejavnosti po območjih (bolnišnice,
fakultete).
(4) V mešana območja se vključujejo stanovanja, zelene površine in drugI javni odprti prostori oskrbne, storitvene,
poslovne, servisne ter druge rabe in dejavnosti.
I/2.1.2.4 Posebna območja
35. člen
(načrtovanje posebnih območij)
(1) Z načrtovanjem posebnih območij zagotavljamo površine za turizem in površine drugih območij, ki so namenjena zlasti nakupovalnim središčem, sejmiščem in zabaviščnim
parkom.
(2) Območje površin za turizem z dejavnostmi, ki vplivajo na razmere v širšem prostoru, je treba načrtovati na
medobčinski ali regionalni ravni.
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(3) Obstoječa območja površin za turizem je treba urejati po načelu vzpostavljanja raznolike ponudbe in smiselnega dopolnjevanja.
(4) Urejanje območij površin za turizem se načrtuje celostno in povezano z grajeno strukturo naselij ter z zelenimi
površinami in drugimi javnimi odprtimi prostori v naseljih.
(5) Pri načrtovanju površin drugih območij, predvsem
nakupovalnih središč, je treba zagotavljati uravnoteženost
med razvojem obrobja in mestnega jedra, lokacije pa določati glede na gravitacijo uporabnikov. Nove dejavnosti v
nakupovalnih središčih se dopuščajo samo, če se s tem ne
zmanjšuje obseg teh dejavnosti v mestnih središčih.
(6) Pri načrtovanju novih nakupovalnih središč v centru
naselja je treba zagotavljati:
1. mešanje dejavnosti in rab po območju in po etažah;
2. da se število objektov in površin, namenjenih bivanju,
ne zmanjšuje na račun novih površin nakupovalnih središč;
3. dostop z javnim potniškim prometom.
(7) Obstoječe površine drugih območij naj se dopolnjujejo z dejavnostmi družbene infrastrukture, zelenimi površinami in drugimi javnimi odprtimi prostori in jih poskušati
preoblikovati v območja mešane rabe.
I/2.1.2.5 Območja družbene infrastrukture
36. člen
(načrtovanje območij družbene infrastrukture)
(1) Z načrtovanjem območij družbene infrastrukture, ki
obsegajo površine za vzgojo in izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo in opravljanje verskih obredov, je
treba zagotavljati:
1. uresničevanje načela enakih razvojnih možnosti;
2. zmanjševanje razlik med območji, socialnimi skupinami in družbenimi sloji;
3. ohranjanje in razvijanje človeškega potenciala in
družbene kohezije;
4. ohranjanje in razvijanje kulturne identitete prebivalstva in prostora;
5. ohranjanje in razvijanje kulturne raznolikosti.
(2) Pri načrtovanju območij družbene infrastrukture je
treba upoštevati:
1. zasnovo poselitve v njenem gravitacijskem območju;
2. demografski razvoj ter druge značilnosti in potrebe
prebivalstva;
3. zasnovo poselitvenega območja ter razporeditev objektov in območij družbene infrastrukture;
4. socialno mobilnost prebivalstva;
5. dostopnost z javnim potniškim prometom, peš in podobno;
6. vrtce in osnovne šole je treba načrtovati tako, da
omogočajo peš dostopnost v razdalji od 500–800 m od območij stanovanj ter imajo zagotovljeno varno uporabo in zadostno količino zelenih površin, namenjenih igri in rekreaciji,
vzgoji in učenju na prostem ter športni vzgoji.
(3) V neposredni bližini območij osnovnih, srednjih, višjih in visokih šol ter fakultet je treba zagotoviti:
1. postajališče javnega potniškega prometa;
2. varen dostop peš in s kolesi ter urejena parkirišča
za kolesa;
3. urejene odprte in zelene površine za rekreacijo, prosti
čas in pouk na prostem.
(4) Višje in visoke šole, fakultete, znanstvene in razvojnoraziskovalne ustanove in drugo javnokulturno infrastrukturo je treba prednostno načrtovati v območjih mestnih središč,
razen če gre za načrtovanje večjega sklopa objektov in programov (univerzitetno območje).
(5) V univerzitetnih središčih je treba okrepiti podporne
dejavnosti, kot so knjižnice in druge kulturne institucije, informacijski centri, študentski domovi, površine za rekreacijo,
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pripadajoče servisne dejavnosti in podobno. V teh središčih
je treba urediti spremljajoče odprte športne in zelene površine.
(6) Območja površin za šport je treba znotraj poselitvenega območja enakomerno razmeščati in pri tem zagotavljati
javno dostopnost in pestrost ponudbe. Pri načrtovanju območij površin za šport je treba zagotoviti 0,5 m2 pokritega
(stavbe za dvoranske športe kot so košarkarska, teniška
igrišča, zimski bazeni, telovadnice, drsališča in podobno) in
3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti,
na prebivalca.
I/2.1.2.6 Območja zelenih površin
37. člen
(načrtovanje območij zelenih površin)
(1) Z načrtovanjem območij zelenih površin je treba zagotoviti površine za rekreacijo in šport, parke, druge zelene
površine in pokopališča.
(2) Načrtovanje območij zelenih površin je načrtovanje
novih ter varovanje, vzdrževanje in prenova obstoječih zelenih površin, ki so prepoznavni kot bistveni za potrebe ljudi,
živali in rastlin v naselju ter za ohranjanje oziroma izboljšanje
prepoznavnosti in strukture naselja.
(3) Z načrtovanjem območij zelenih površin je treba
zagotoviti ustrezno členitev grajene strukture in ločevanje
posameznih nezdružljivih delov naselja.
(4) Območja zelenih površin je treba komunalno opremiti.
(5) V območjih zelenih površin niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti izgubo naravnosti in odprtosti ter javne
dostopnosti.
(6) Območja novih zelenih površin se načrtuje tudi kot
sanacija degradiranih območij.
(7) V primeru širitve naselja se zelene površine načrtujejo tudi kot ohranitev vrednejših delov krajine ali zaradi
ohranitve sestavin biološke raznovrstnosti.
(8) Razporeditev območij zelenih površin v strnjenih
urbanih območjih je treba načrtovati tako, da je omogočena
desetminutna in varna peš dostopnost prebivalcem.
(9) Pri načrtovanju zelenih površin je treba posebno
pozornost posvetiti potrebam otrok, mladostnikov, starejših
prebivalcev ter ljudi s posebnimi potrebami.
(10) Pri načrtovanju zelenih površin je treba posebno
pozornost posvetiti kvaliteti celotnih oblikovalskih in funkcionalnih rešitev ter opreme, ki zagotavljajo ustrezno rabo in
vzdrževanje.
I/2.2 NAČRTOVANJE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE
38. člen
(načrtovanje gospodarske infrastrukture)
(1) Načrtovanje gospodarske infrastrukture je načrtovanje novih ter modernizacija in rekonstrukcija obstoječih infrastrukturnih sistemov, določanje njihovih potekov ter naprav in
ukrepov v zvezi z njihovo gradnjo in obratovanjem.
(2) Pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture je
treba upoštevati tudi pri načrtovanju poselitve in načrtovanju
v krajini.
39. člen
(pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture)
(1) Posamezne infrastrukturne sisteme je treba načrtovati tako, da:
1. je sistem uravnotežen glede na obstoječo in načrtovano poselitev;
2. je sistem usklajen z ostalimi obstoječimi in načrtovanimi infrastrukturnimi sistemi;
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3. sistem tvori sklenjeno in funkcionalno povezano
omrežje.
(2) Z namenom varčne rabe prostora je treba posamezne infrastrukturne sisteme načrtovati tako, da za poteke
svojih tras in druge potrebne površine v čim večji meri izkoriščajo trase in površine drugih infrastrukturnih sistemov (skupni
poteki infrastrukturnih koridorjev) ter da glede na načrtovano
učinkovitost infrastrukturnega sistema porabijo najmanjšo
možno površino (na primer čim krajši poteki tras, čim večja
uporaba skupnih spremljajočih površin in naprav).
(3) Infrastrukturne sisteme je treba praviloma načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri prostorskih
ureditvah kjer je vidna izpostavljenost neizogibna (mostovi,
viadukti, pregrade) je treba kakovostno oblikovanje in pretehtano umestitev infrastrukturnih sistemov zagotoviti z javnim
natečajem izvedenim po postopku, kot ga določajo predpisi
o graditvi objektov.
(4) Poteki novih infrastrukturnih koridorjev se morajo v
čim večji meri prilagajati strukturni urejenosti prostora.
(5) Načrtovanje infrastrukturnih sistemov naj z varčno in
smotrno rabo prostora ohranja prostorski potencial za razvoj
drugih rab prostora.
(6) Infrastrukturne sisteme naj se načrtuje tako, da so
naravne kakovosti krajine čim manj prizadete ter da se v čim
večji možni meri omogoča povezanost ekosistemov, prehodnost ob selitvah živali in genska povezanost populacij
rastlinskih in živalskih vrst.
(7) Infrastrukturne sisteme naj se načrtuje tako, da je
zagotovljeno ohranjanje kulturne dediščine.
(8) Pri načrtovanju infrastrukturnih sistemov naj se v
čim večji meri ohranja obstoječe in omogoča nove poglede
na kakovostne prostorske strukture.
(9) Z načrtovanjem infrastrukturnih sistemov naj se
prednostno zagotavlja ponovno uporabo opuščenih ali degradiranih območij.
40. člen
(prenehanje veljavnosti državnega lokacijskega načrta)
Na površinah infrastrukturnih sistemov, za katerih trajne
ureditve je prenehal veljati državni lokacijski načrt in zanje
ne veljajo občinski prostorski akti, je dovoljeno načrtovanje
takšnih dejavnosti oziroma objektov, potrebnih za njihovo
delovanje in vzdrževanje, ki:
1. ne ovirajo ali ogrožajo delovanja in vzdrževanja infrastrukturnega sistema, kateremu je površina primarno namenjena, in ne spreminjajo njegove trajne ureditve;
2. jih infrastrukturni sistem ne ovira ali ogroža;
3. ne predstavljajo vidnega razvrednotenja okoliškega
prostora ali samega infrastrukturnega sistema;
4. z njimi soglaša upravljavec infrastrukturnega sistema.
I/2.2.1 NAČRTOVANJE OBMOČIJ NAMENSKE RABE V
SISTEMU GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
41. člen
(območja osnovnih namenskih rab v sistemu gospodarske
infrastrukture)
(1) Območja osnovne namenske rabe v sistemu gospodarske infrastrukture obsegajo:
1. območja prometne infrastrukture;
2. območja komunikacijske infrastrukture;
3. območja energetske infrastrukture;
4. območja okoljske infrastrukture;
5. komunikacijske vode in energetske vode ter vode
okoljske infrastrukture.
(2) Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov
ter vodov okoljske infrastrukture praviloma ne izključujejo
druge namenske rabe pod ali nad njimi, vendar namenska
raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogro-
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žati delovanja in vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi ne smejo
ogrožati rabe nad ali pod njimi.
I/2.2.1.1 Območja prometne infrastrukture
42. člen
(načrtovanje prometne infrastrukture)
(1) Poteke nove prometne infrastrukture je treba načrtovati usklajeno z načrtovanjem razvoja poselitve, pri čemer
je načrtovani razvoj poselitve osnova za prometne študije, na
podlagi katerih se načrtuje nova prometna infrastruktura.
(2) Med različnimi vrstami prometne infrastrukture in
različnimi oblikami prometa je treba zagotavljati učinkovite
povezave tako, da je v prometnih vozliščih med njimi omogočeno prehajanje ljudi in blaga v čim krajšem možnem času.
(3) Pri načrtovanju nove prometne infrastrukture je treba
za zagotavljanje učinkovite povezanosti prostora omogočati
ohranitev obstoječih ali nadomestitev morebitnih prekinjenih prometnih povezav (lokalnih cest, pešpoti in drugih javnih poti).
(4) Zagotoviti je treba ustrezno hierarhično strukturo
prometne infrastrukture glede na hitrost prometnih povezav,
pri čemer hitrejše in bolj zmogljive povezave služijo povezavi večjih enot poselitve, počasnejše in manj zmogljive pa
povezavi manjših enot in neposredni dostopnosti osnovnih
enot poselitve.
(5) Pri načrtovanju prometne infrastrukture se spodbuja
gospodarsko, socialno, okoljsko in prostorsko najbolj smotrne in učinkovite oblike prometa, zlasti pa vse oblike javnega
potniškega prometa.
(6) Načrtovanje prometne infrastrukture naj prispeva k
uravnoteženi obremenjenosti vseh vrst prometne infrastrukture pri njihovi optimalni izkoriščenosti.
(7) Ob načrtovanju prometne infrastrukture se v čim
večji možni meri preprečuje promet skozi naselja, ki nima
izvora ali cilja v naselju, skozi katero poteka. Obvozno oziroma razbremenilno prometno infrastrukturo se uredi, kadar
obstoječe prometno omrežje ne zadošča predvideni količini
prometa.
(8) Pri načrtovanju prometnih terminalov naj se prednostno preuči možnost preureditve površin opuščene ali
predimenzionirane prometne infrastrukture (mejni prehodi s
članicami EU in podobno).
I/2.2.1.1.1 Cestna infrastruktura
43. člen
(načrtovanje cestne infrastrukture)
(1) Geometrijski in konstrukcijski elementi ceste in cestnih objektov morajo zagotavljati ustrezne prometnotehnične
pogoje za varno uporabo ceste ob načrtovani prometni obremenitvi ceste.
(2) Urejanje obcestne krajine pri načrtovanju cestne
infrastrukture mora upoštevati gradbene in prometnotehnične
zahteve, zlasti pa:
1. stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov;
2. stabilnost zemljišč v obcestju;
3. prometnotehnične zahteve glede varne vožnje, udobne vožnje, racionalnosti prometa in najmanjše možne škode
ob prometnih nesrečah.
(3) Urejanje obcestne krajine pri načrtovanju cestne
infrastrukture mora upoštevati tudi oblikovalske zahteve, in
to zlasti z vidika:
1. oblikovanja reliefa (zaobljanje robov vkopov ali nasipov, neenakomeren naklon nasipov, višinski razmik voznih
pasov in podobno);
2. oblikovanja voda (izogibanje ureditvam, ki poslabšujejo stanje voda in vodnega režima);
3. oblikovanja rastja (označevanje posebnih okoliščin,
optično vodenje, zakrivanje in odkrivanje pogledov, drevoredi
in podobno).
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(4) Pri načrtovanju potekov nove cestne infrastrukture,
zlasti kolesarskih poti, pešpoti in drugih javnih poti, se prednostno preuči možnost preureditve potekov opuščenih ali
obstoječih infrastruktur, poljskih poti ali gozdnih cest.
(5) Pri načrtovanju cestne infrastrukture se v čim večji
meri preprečuje nastajanje optičnih motenj, zlasti bleščanja
žarometov vozil z vzporednih cest in nasproti vozečih vozil
in bleščanja nizkega sonca.
44. člen
(načrtovanje cestne infrastrukture v naselju)
(1) Pri načrtovanju cestne infrastrukture v naselju, ki
jo sestavljajo državne, lokalne in zasebne ceste, je treba
zagotavljati:
1. prometno funkcijo cest (povezovalna funkcija, dostopna funkcija);
2. bivalno funkcijo cest (prostorska funkcija, socialna
funkcija, ekološka funkcija, ekonomska funkcija).
(2) Upošteva naj se načelo, da z večanjem pomena prometne funkcije cest v naselju upada pomen bivalne funkcije
in obratno.
(3) Cestno infrastrukturo v naselju je treba hierarhično
strukturirati na glavne ceste, zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste, mestne ali krajevne ceste ter javne poti, pri čemer
glavne ceste opravljajo pretežno prometno funkcijo cest,
mestne ali krajevne ceste ter javne poti pa pretežno bivalno
funkcijo cest.
(4) Cestno infrastrukturo v naselju je treba načrtovati
tako, da funkcionalno povezanih prostorskih dejavnosti ne
delijo ceste s poudarjeno prometno funkcijo.
(5) Prometne površine v naselju je treba prilagoditi funkcionalno oviranim ljudem.
(6) Pri načrtovanju cestne infrastrukture v naselju se
upošteva načelo prednosti pri dostopnosti po naslednjem
vrstnem redu: pešec, kolesar, javni potniški promet in drugi
motorni promet.
(7) Omrežje cest se praviloma načrtuje tako, da glavne
ceste in zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste tvorijo mrežno strukturo cest, mestne ali krajevne ceste ter javne poti pa
drevesno strukturo cest.
(8) Glavne ceste in zbirne mestne ali zbirne krajevne
ceste praviloma predstavljajo tudi meje prostorskih ali funkcionalnih enot.
(9) Za omogočanje preglednosti in enostavne orientacije v prostoru naj struktura omrežja cest praviloma temelji na
strukturni urejenosti naselja. Ceste naj sledijo pogledom na
izpostavljene ustvarjene ali naravne sestavine prostora.
(10) Prednostno se načrtuje širjenje omrežja pešpoti
ter sklenjena območja za pešce (peš cone), sklenjeno kolesarsko omrežje ter povezano omrežje vseh vrst javnega
potniškega prometa.
(11) Središča naselij se razbremenjuje avtomobilskega
prometa in tranzitnega prometa; dejavnosti, ki so vir tovornega prometa, naj se načrtuje v navezavi na glavne ceste.
45. člen
(načrtovanje omrežja poti za kolesarje in pešce)
(1) Pri načrtovanju poti za kolesarje in pešce je treba
zagotavljati najkrajše možne povezave med izvori in cilji kolesarskega in peš prometa, zlasti stavb in območij družbene
infrastrukture, vhodi v stavbe z večjim številom stanovalcev
ali zaposlenih, postajališči javnega potniškega prometa in
večjimi površinami za mirujoči promet.
(2) Za zagotavljanje prometne varnosti je treba upoštevati
načelo ločenih površin za pešce in kolesarje od površin, namenjenih motornim vozilom. Zagotavljati je treba varno križanje
različnih prometnih poti ter določiti območja mirnega prometa.
(3) Poti za kolesarje in pešce je treba načrtovati usklajeno z ureditvijo površin za mirujoči promet in z omrežjem
postajališč javnega potniškega prometa.
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(4) Površine poti za kolesarje in pešce so del javnih odprtih prostorov naselja, zato jih je treba načrtovati usklajeno
z zelenimi površinami in drugimi javnimi odprtimi prostori. Pri
njihovem načrtovanju je treba upoštevati tudi pravila za načrtovanje zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov.
(5) Za omogočanje preglednosti sistema poti naj struktura omrežja poti praviloma temelji na strukturni urejenosti
prostora, poti pa naj sledijo pogledom na izpostavljene naravne in ustvarjene sestavine prostora.
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46. člen
(načrtovanje železniške infrastrukture)
(1) Železniško infrastrukturo je treba zlasti znotraj širših
mestnih območij načrtovati kot hrbtenično omrežje javnega
potniškega prometa.
(2) Potniška postajališča v naseljih je treba pri načrtovanju železniške infrastrukture razvijati v prometna vozlišča
za javni potniški promet ter jih načrtovati kot središča razvoja
poselitvenih območij.

(2) Javni potniški promet se mora povezovati v celovit
sistem. Javni potniški promet morajo načrtovati skupaj zlasti
občine, ki se združujejo v širša mestna območja. Omrežje
javnega potniškega prometa je treba v širših mestnih območjih načrtovati tako, da omogoča večini prebivalstva polurno
dostopnost do središča širšega mestnega območja.
(3) Posamezna omrežja javnega potniškega prometa
se med seboj in z drugimi vrstami prometa povezujejo v prometnih vozliščih za javni potniški promet. Omrežje teh vozlišč
mora biti hierarhično strukturirano, pri čemer so vozlišča
višjega ranga tista, v katerih se povezujejo hitrejše prometne
povezave in večje število različnih vrst prometa.
(4) Pri načrtovanju prometnih vozlišč za javni potniški
promet je treba urediti prestopanje med različnimi vrstami
prometa tako, da se zagotavljajo čim krajše peš povezave
med različnimi vrstami prometa, dobra funkcionalna in vidna
povezanost z javnim odprtim prostorom mest in naselij ter
dobra povezanost z omrežjem poti za kolesarje in pešce.
(5) Ob prometnih vozliščih za javni potniški promet in
postajališčih javnega potniškega prometa je treba zagotoviti
ustrezne površine za shranjevanje koles.

I/2.2.1.1.3 Pristaniška infrastruktura

I/2.2.1.2 Območja komunikacijske infrastrukture

47. člen
(načrtovanje pristaniške infrastrukture)
Pristanišča za posebne namene (športna, turistična,
krajevna in druga pristanišča) je treba načrtovati tako, da:
1. ne preprečujejo prostega dostopa do obale;
2. je zagotovljena ustrezna infrastrukturna opremljenost
pristanišča (komunalna opremljenost, zadostna velikost površin za mirujoči promet);
3. se funkcionalno in pomensko povezujejo z okoliškim
obalnim prostorom, zlasti s poselitvenimi območji;
4. ne predstavljajo izpostavljene ustvarjene sestavine prostora, ki bi pomenila vidno razvrednotenje obalnega
prostora ali pa bi zastirala značilne poglede na kakovostne
prostorske strukture.

50. člen
(načrtovanje infrastrukture elektronskih komunikacij)
(1) Kadar po tehničnih merilih ustrezajo namestitvi objektov in naprav infrastrukture elektronskih komunikacij je
pri načrtovanju infrastrukture elektronskih komunikacij treba
izkoriščati:
1. obstoječe objekte in naprave infrastrukture elektronskih komunikacij;
2. druge objekte in naprave, primerne za umestitev infrastrukture elektronskih komunikacij naprav (dimniki, stolpi
in podobno);
3. trase in površine drugih infrastrukturnih sistemov
(cestni svet, trase železnic in podobno).
(2) Za zagotovitev minimalnih možnih vplivov na okoliški prostor je treba objekte in naprave mobilne telefonije
načrtovati tako, da:
1. se v čim večji meri preprečuje vidna izpostavljenost
antenskih objektov in naprav;
2. se antenske objekti in naprave zlasti pri umeščanju
na druge obstoječe objekte tako zakrivajo in prilagajajo, da
skupaj z njimi tvorijo usklajeno arhitekturno celoto;
3. antenske naprave na objektih nepremične kulturne
dediščine ne spreminjajo ali razvrednotijo njihovega pomena
in videza.
(3) Vsak izmed operaterjev mora proti ustrezni odškodnini omogočiti drugim operaterjem uporabo obstoječih
antenskih stolpov za namestitev potrebnih naprav mobilne
telefonije.
(4) Spodbujajo se povezovanje in združevanje obstoječe infrastrukture elektronskih komunikacij ter optimizacija
uporabe le-te.

I/2.2.1.1.2 Železniška infrastruktura

I/2.2.1.1.4 Infrastruktura s področja letalstva
48. člen
(načrtovanje infrastrukture s področja letalstva)
(1) Pri načrtovanju letališč/heliportov, letališke infrastrukture ter sistemov navigacijskih služb zračnega prometa
je treba upoštevati naslednja merila:
1. lokacije obstoječih letališč/heliportov;
2. možnost navezave letališč/heliportov na središča poselitve z javnim potniškim prometom ustrezne zmogljivosti;
3. prostorske možnosti in omejitve, ki izhajajo iz značilnosti razvoja omrežja mest in drugih naselij ter zagotavljanja
kvalitetnega bivalnega okolja;
4. evropski zračni navigacijski načrt;
5. razvoj sistemov za satelitsko navigacijo.
(2) Območja za hrambo in parkiranje zrakoplovov pri
letališčih in heliportih, namenjenih športni in turistični dejavnosti, se lahko načrtujejo kot sočasna raba s kmetijskimi
površinami travniške rabe.
I/2.2.1.1.5 Javni potniški promet
49. člen
(načrtovanje javnega potniškega prometa)
(1) Javni potniški promet, ki ga sestavljajo medsebojno
povezana omrežja cestnega, železniškega, vodnega in drugega prometa, je treba v poselitvenih območjih načrtovati
tako, da omogočajo petminutno peš dostopnost iz območij
stanovanj, mešanih območij, posebnih območij ter območij
družbene infrastrukture do postajališč javnega potniškega
prometa.

I/2.2.1.3 Območja energetske infrastrukture
51. člen
(načrtovanje energetske infrastrukture)
(1) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove
energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim
večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na
degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti, zlasti kot:
1. naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav;
2. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki
nadomestijo obstoječe sisteme;
3. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se
umeščajo ob obstoječih in v čim večji meri izkoriščajo objekte
in naprave obstoječih sistemov.
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(2) Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v primerih, ko izkoriščajo
obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in
so skladni z zahtevami glede ohranjanja narave in varstva
kulturne dediščine.
(3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije, je treba načrtovati tako, da v čim večji meri
služijo tudi drugim namenom, zlasti varstvu pred poplavami,
namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu.
(4) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov energije za lastno uporabo ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno načrtovati tako, da:
1. tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali
skupino objektov, ob katere se umeščajo;
2. objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo
površine, ki presega površino, zasedeno z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo.
(5) Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo poleg prilagajanja obstoječi
naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma
izogibati vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. Poseke skozi gozd je treba omejiti na čim
manjšo možno mero.
(6) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodih.
(7) Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost sistemom, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst
energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije.
(8) Nove objekte za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, ki niso povezani s produktovodom, se zaradi
zagotavljanja ustrezne dostopnosti načrtuje v navezavi na
železniško infrastrukturo.
I/2.2.1.4 Območja okoljske infrastrukture
52. člen
(načrtovanje infrastrukture oskrbe z vodo in odvajanja ter
čiščenja odpadne in padavinske vode)
(1) Z načrtovanjem sistemov oskrbe z vodo naj se
zmanjšuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih nesrečah
ter okrepiti sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti s
pitno vodo in z vodo za gašenje.
(2) Pri načrtovanju sistemov oskrbe z vodo se v čim
večji možni meri kot vir tehnološke vode, vode za gašenje ali
druge vode, ki ni namenjena pitju, uporabi manj kakovostne
vodne vire.
(3) Pri načrtovanju vodohranov naj se zagotovi ustrezno
arhitekturno oblikovanje objektov oskrbe z vodo in ustrezno
krajinsko oblikovanje njihove okolice.
(4) Pri načrtovanju čistilnih naprav se upošteva naslednja merila:
1. njihova lokacija naj bo praviloma odmaknjena od
območij stanovanj, mešanih območij in območij družbene
infrastrukture;
2. njihova lokacija naj bo praviloma vezana na odvodnik, ki je sposoben prevzeti predvidene količine očiščene
odpadne vode;
3. njihova lokacija naj bo dobro dostopna, zlasti kadar
se do čistilne naprave dovažajo vsebine greznic ali če se odpadno blato s čistilne naprave odvaža na drugo lokacijo.
(5) Padavinske vode s streh in teras objektov se prek
ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega
drenažnega cevovoda praviloma ponika v okviru gradbene
parcele, v skladu s predpisi s področja varstva okolja.
53. člen
(načrtovanje infrastrukture ravnanja z odpadki)
(1) Pri načrtovanju objektov in naprav za ravnanje z
odpadki je poleg predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki,
treba upoštevati zlasti:
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1. prostorske potrebe objektov in naprav;
2. ustrezno dostopnost glede na vrsto objekta ali naprave;
3. čim manjšo vidno izpostavljenost objektov in naprav.
(2) Pri načrtovanju objektov in naprav za ravnanje z odpadki se glede na fazo ravnanja z odpadki ločeno načrtuje:
1. objekte in naprave za zajem;
2. objekte in naprave za predelavo in obdelavo;
3. objekte in naprave za odstranjevanje odpadkov.
(3) Objekte in naprave za zajem se praviloma načrtuje
na lokalni ravni, za predelavo in obdelavo praviloma na regionalni in medobčinski ravni, za odstranjevanje odpadkov pa
praviloma na regionalni ali državni ravni.
(4) Objekti in naprave za predelavo in obdelavo odpadkov se ob upoštevanju ostalih pogojev načrtujejo predvsem
na degradiranih območjih, na območjih opuščenih proizvodnih dejavnosti ter v povezavi z industrijskimi conami, obrtnimi
conami ter transportno-logističnimi terminali.
I/2.3 NAČRTOVANJE V KRAJINI
54. člen
(načrtovanje v krajini)
Pravila za načrtovanje v krajini veljajo za načrtovanje
prostorskih ureditev in graditev objektov v krajini ob upoštevanju pravil za načrtovanje gospodarske infrastrukture in za
gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij.
55. člen
(pravila za načrtovanje v krajini)
(1) Pri načrtovanju v krajini je treba zagotoviti:
1. varstvo kulturne dediščine, ohranjanje izjemnih krajin
ter kakovostnih prostorskih struktur, ki ohranjajo in vzpostavljajo prepoznavnost krajine;
2. ohranjanje naravnih vrednot ter preprečitev njihovega
uničenja ali poškodovanja na območju pričakovanih naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti, zavarovanih območij,
habitatnih tipov, habitatnih ogroženih vrst, ki se prednostno
ohranjajo v ugodnem stanju in drugih naravnih sestavin prostora, ki ohranjajo in vzpostavljajo naravno kakovost krajine,
v skladu s predpisi;
3. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj
bo takšno, da se na ogrožena območja ne bi umeščale dejavnosti, ki te nesreče lahko povzročajo;
4. upoštevanje zatečene rabe, funkcije in podobe krajine ter potencialov krajine za krepitev gospodarskih in socialnih koristi;
5. da se razvoj v krajini usmerja v območja kjer so razpoložljivi vodni viri in kjer je brez večjih prostorskih posegov
možno zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo in ustrezno
varstvo pred škodljivim delovanjem voda;
6. da se v kar največji možni meri upošteva strukturno
urejenost prostora, način povezave s stavbno in naselbinsko
dediščino in zgodovinski razvoj območij;
7. da se v kar največji možni meri ohranjajo za posamezne krajinske regije značilni krajinski vzorci.
(2) Zaradi kompleksnosti funkcij, rabe in podobe krajine in drugih kakovosti krajine se lahko opredelijo območja
posebnega pomena za razvoj krajine, ki se jih praviloma
načrtuje s krajinsko zasnovo.
56. člen
(pravila za ohranjanje oziroma ustvarjanje kakovosti
krajine)
(1) Kakovosti krajine so kakovostne prostorske strukture v krajini. Posebej vredna območja kakovosti krajine so
območja prepoznavnosti krajine in območja naravnih kakovosti krajine.
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(2) Pri umeščanju prostorskih ureditev in graditev v
krajini se mora v kar največji možni meri:
1. ohranjati reliefne oblike;
2. urejati nove ali poškodovane reliefne oblike na način, da so stabilne in prilagojene značaju okoliškega reliefa
oziroma novi rabi prostora;
3. urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se
ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno
zaščitena z vegetacijo;
4. ohranjati stanje voda in vodni režim;
5. ohranjati speciﬁčne lokalno značilne oblike voda;
6. ohranjati mokrišča;
7. omejevati reguliranje in kanaliziranje površinskih
voda;
8. uporabiti materiale, prilagojene lokalnim krajinskim
značilnostim, v primeru regulacij;
9. na območju vodnih in priobalnih zemljišč ohraniti
avtohtono obrežno vegetacijo;
10. izvajati prostorske ureditve v zvezi z urejanjem voda
na način, da se vodotok praviloma prepusti naravnim procesom; na ogroženih območjih pa urejanje voda izvajati z
ustreznimi tehničnimi ukrepi glede na stopnjo nevarnosti;
11. ohranjati izjemne, tipične, kompleksne ter ekološko
in kulturno pomembne pojavne oblike vegetacije, zlasti botanične in dendrološke posebnosti;
12. ohranjati pestre naravne oblike (gozdni robovi,
gozdne zaplate, živice, posamezna drevesa, vidno izpostavljene oblike vegetacije in podobno);
13. ohranjati ekološke značilnosti habitatnih tipov ter
habitatov rastlinskih in živalskih vrst, raznolikost habitatov ter
njihovo celovitost in kvaliteto;
14. ohranjati elemente oblikovane narave (posamezna
drevesa, drevoredi, nasadi, parkovne ureditve, vrtovi in podobno);
15. izvajati sanacijo vegetacije s prepuščanjem območja naravnim procesom zaraščanja, zasajanjem pionirske
vegetacije ali prilagajanjem zasaditve posebnim zahtevam
posameznih prostorskih ureditev;
16. vzpostaviti nove vegetacijske pasove, zlasti za zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi, onesnaženjem, za
razmejitev prostora, usmerjanje pogledov;
17. upoštevati funkcije gozdov.
57. člen
(prepoznavnost krajine)
(1) Prepoznavnost krajine oblikujejo pestra kulturna krajina, arheološka, stavbna in naselbinska dediščina ter naravne vrednote z izrazitimi in prepoznavnimi lastnostmi, ki tvorijo
kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine.
(2) Prostorske značilnosti, ki tvorijo kulturno in simbolno
prepoznavnost (v nadaljnjem besedilu: prostorske značilnosti) določenega območja, se morajo ohranjati in na novo
vzpostavljati s prostorskim načrtovanjem.
(3) Prostorske značilnosti se določajo na osnovi analiz,
pripravljenih v okviru strokovnih podlag pri pripravi prostorskih aktov lokalnih skupnosti. Pri tem se upoštevajo že izdelane raziskave s področja določanja krajinskih, arhitekturnih
in etnoloških regij in predpisi s področja ohranjanja narave in
varstva kulturne dediščine.
(4) V strokovnih podlagah prostorskega akta se natančneje prikažejo nacionalno pomembna krajinsko prepoznavna območja (v nadaljnjem besedilu: nacionalna območja
prepoznavnosti), določena v Odloku o strategiji prostorskega
razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), lahko pa se
tudi predlagajo lokalno pomembna krajinsko prepoznavna
območja (v nadaljnjem besedilu: lokalna območja prepoznavnosti).
(5) Nacionalna območja prepoznavnosti se prikažejo v
strategiji prostorskega razvoja občine v okviru zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru (zasnova
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krajine). Prikaz ter usmeritve za ohranjanje in razvoj območij
v smislu krepitve njihove prepoznavnosti se izdela na osnovi
strokovnih podlag.
(6) Lokalna območja prepoznavnosti se določijo in prikažejo v strategiji prostorskega razvoja občine v okviru zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru
(zasnova krajine). Območja ter usmeritve za ohranjanje in
razvoj območij v smislu krepitve njihove prepoznavnosti se
določi na osnovi strokovnih podlag.
(7) Nacionalna in lokalna območja prepoznavnosti ter
usmeritve za ohranjanje in razvoj teh območij v smislu krepitve njihove prepoznavnosti se upoštevajo tudi pri pripravi
regionalnih zasnov prostorskega razvoja, prostorskega reda
občin in lokacijskih načrtov.
(8) Za nacionalna in lokalna območja prepoznavnosti
se lahko izdela krajinska zasnova in to v skladu s predpisi,
ki določajo vsebino in način njene priprave. V prostorskem
redu občine se za ta območja opredelijo funkcionalne enote,
lahko pa tudi prostorske enote.
(9) Pri določanju meja nacionalnih in lokalnih območij
prepoznavnosti je treba upoštevati območja, varovana po
predpisih s področja kulturne dediščine, ter nacionalne in lokalne programe varstva narave iz tretjega odstavka 63. člena
te uredbe.
58. člen
(določanje lokalno pomembnih območij prepoznavnosti)
Lokalno pomembna območja prepoznavnosti se ob
upoštevanju teritorialne zaključenosti določijo glede na:
1. številčnost in kvaliteto naravnih vrednot ter prostorsko pomembne kulturne dediščine;
2. povezanost naravnih vrednot in kulturne dediščine;
3. prisotnost izjemnih krajin;
4. prostorske značilnosti v krajini, opredeljene v 57.
členu te uredbe;
5. visoke doživljajske vrednosti naravnih in ustvarjenih
sestavin;
6. prostorsko pomembnost in prispevek k identiteti prostora.
59. člen
(razvoj in ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij)
(1) Usmeritve za ohranjanje in razvoj območij v smislu
krepitve njihove prepoznavnosti se podrobneje določi na
osnovi varstvenih zahtev s področja varstva okolja in njegovih delov, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
(2) V območja prepoznavnosti se umeščajo dejavnosti
in to na način, ki omogoča ohranjanje in krepitev prepoznavnosti arhitekturnih in krajinskih regij, izjemnih krajin in
varovanje kulturne dediščine.
(3) V območjih prepoznavnosti se pri umeščanju dejavnosti in prostorskih ureditev ter pri njihovem širjenju, oblikovanju in funkcionalni razmestitvi upošteva tudi:
1. značilnosti posameznih krajinskih regij, ki izhajajo iz
njihove rabe, funkcije in podobe (naravna ohranjenost, pestrost, harmoničnost, simbolni pomen naravnih in ustvarjenih
sestavin prostora);
2. da se ohranja značilni stik naselij in odprte krajine ter
kakovostnih grajenih struktur;
3. da se ohranjajo vidno privlačni deli krajine, vedute
oziroma kvalitetni pogledi.
(4) Sanacije razvrednotenih območij znotraj nacionalno
prepoznavnih območij se izvajajo prednostno.
(5) Na območjih kulturnih spomenikov državnega in
lokalnega pomena in na njihovih vplivnih območjih se spodbujajo dejavnosti, ki krepijo prepoznavnost območij in varstvo
kulturne dediščine.
(6) Spodbujanje občasne oziroma trajne poselitve se
na območjih nacionalne prepoznavnosti izvaja v primerih,
ko je to potrebno zaradi ohranjanja poselitve v hribovitih in
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obmejnih območji, zaradi ohranjanja prostorskih struktur ali
iz obrambnih razlogov.
60. člen
(območja naravnih kakovosti krajine)
(1) Za območja naravnih kakovosti krajine se štejejo
območja z večjo stopnjo ranljivosti naravnih sestavin prostora glede na načrtovan razvoj v prostoru.
(2) Območja naravnih kakovosti in usmeritve za načrtovanje razvoja na teh območjih se opredelijo v strokovnih
podlagah v okviru priprave regionalnih zasnov prostorskega razvoja, strategij prostorskega razvoja občin, prostorskega reda občin in lokacijskih načrtov.
61. člen
(prikaz varovanih območij naravnih kakovosti krajine)
(1) Območja, ki so varovana ali zavarovana po predpisih o ohranjanju narave in o gozdovih in so opredeljena
v 62. členu te uredbe, se prikažejo v strategiji prostorskega
razvoja občine v okviru zasnove posameznih sistemov
lokalnega pomena v prostoru (zasnova krajine). Za ta območja se lahko izdela tudi krajinska zasnova in to v skladu
s predpisi, ki določajo vsebino in način njene priprave.
(2) V prostorskem redu občine se za območja iz prejšnjega odstavka opredeli funkcionalna enota, ki je glede na
razvojne interese in varstvene zahteve notranje členjena s
prostorskimi enotami.
62. člen
(varovana območja naravnih kakovosti krajine)
Varovana območja naravnih kakovosti so:
1. naravne vrednote;
2. ekološko pomembna območja, območja Natura
2000 in druga območja, pomembna za ohranjanje biotske
raznovrstnosti;
3. zavarovana območja po predpisih s področja ohranjanja narave;
4. varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, ki so razglašeni po predpisih o gozdovih;
5. druga območja, varovana na osnovi predpisov.
63. člen
(pravila za načrtovanje v varovanih območjih naravnih
kakovosti)
(1) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in graditvi v
območju naravnih kakovosti, varovanih na osnovi predpisov, se upošteva:
1. naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov
rastlinskih in živalskih vrst;
2. kvaliteta habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih
in živalskih vrst z vidika ustreznosti abiotskih in biotskih
sestavin, njihove strukture in ohranjenosti naravnih procesov;
3. povezanost habitatov oziroma se naj le-ta vzpostavi na novo, če je bila s prostorsko ureditvijo prekinjena;
4. lastnosti naravnih vrednot;
5. značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter druge naravne sestavine
prostora;
6. velika abiotska, biotska in krajinska raznovrstnost
ter naravne vrednote, pomembni geotopi, habitati rastlinskih in živalskih vrst, habitatni tipi ali deli ekosistemov,
ki so zavarovani kot narodni, regijski ali krajinski park,
naravni rezervat ali naravni spomenik.
(2) Kadar območja iz 62. člena te uredbe segajo
preko meja občine se obravnavajo v skupnih strokovnih
podlagah sosednjih občin ali v njihovih skupnih strateških
prostorskih aktih, zlasti v okviru krajinske zasnove ali regionalne zasnove prostorskega razvoja.
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(3) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in graditev na
območjih naravnih kakovosti krajine se praviloma upošteva,
da se na območju naravnih kakovosti krajine iz 62. člena te
uredbe, ki so po nacionalnih in lokalnih programih varstva
narave, v kar največji možni meri ohranja lastnosti, ki so
opredeljene kot cilj varstva posameznega ukrepa.
64. člen
(določanje drugih območij naravnih kakovosti krajine)
(1) Območja naravnih kakovosti so poleg območij iz
62. člena tudi druga območja, pomembna za ohranjanje naravnih kakovosti krajine, in sicer:
1. območja naravno ohranjenih vodnih in obvodnih ekosistemov;
2. območja visokogorskega sveta, kjer je človekov vpliv
na naravo najmanjši;
3. območja z ohranjenimi naravnimi procesi;
4. sklenjena območja gozdov;
5. gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti katere koli ekološke funkcije;
6. druga območja, pomembna za ohranjanje narave na
lokalni ravni.
(2) Druga območja naravnih kakovosti krajine se določijo pri prostorskem načrtovanju na osnovi naslednjih meril:
1. ohranjenost z vidika naravnosti in pojavnosti v prostoru;
2. pomen za človekovo bivalno okolje z vidika rabe
prostora za rekreacijo, oddih, prosti čas.
(3) Druga območja, pomembna za ohranjanje naravnih
kakovosti krajine na lokalni ravni, se določijo in prikažejo v
strategiji prostorskega razvoja občine v okviru zasnove posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru (zasnova
krajine). V prostorskem redu občine se za ta območja opredeli prostorska enota.
65. člen
(pravila za načrtovanje v drugih območjih naravnih
kakovosti krajine)
Pri načrtovanju prostorskih ureditev se na drugih območjih naravnih kakovosti v kar največji možni meri:
1. ohranjajo kvalitete manjših ekosistemov in njihova
povezanost;
2. ohranjajo vodni režim, morfologija in dinamika voda
ter njihova kakovost;
3. ohranjajo gozdna meja, avtohtona vegetacija, življenjski prostori ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst in podobno;
4. omogočajo neovirani prehodi prostoživečih živali preko trajnih antropogenih ovir v prostoru.
I/2.3.1 NAČRTOVANJE V OBMOČJIH Z OMEJITVAMI ZA
RAZVOJ V PROSTORU
66. člen
(prikaz območij z omejitvami za razvoj v prostoru)
(1) Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj so
varstvena in ogrožena območja po predpisih o vodah, potresno ogrožena območja, območja požarne ogroženosti,
območja s tveganjem za porušitev visokih pregrad, območja
s tveganjem za industrijske nesreče.
(2) Zasnova varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se prikaže v strategiji prostorskega razvoja občine v
okviru zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru.
V prostorskem redu občine se kot območja namenske rabe
prikažejo območja za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, vključno varstva pred požarom. Za varstvena in ogrožena območja po predpisih o vodah se določijo
prostorske enote.
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67. člen
(načrtovanje v območjih z omejitvami za razvoj v
prostoru)
(1) Prostorski razvoj na vseh, zlasti pa na ogroženih
in varstvenih območjih po predpisih o vodah, je treba načrtovati v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih
nesreč ter varstva voda.
(2) Tveganja zaradi naravnih in drugih nesreč je treba
zmanjšati s preventivnim načrtovanjem, in sicer z:
1. umeščanjem dejavnosti v prostor izven območij
potencialnih nesreč;
2. ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v nevarnih in ogroženih območjih;
3. nadzorovanjem procesov in dejavnikov, ki lahko
povzročajo naravne in druge nesreče.
(3) Posebno pozornost je treba posvetiti razvoju v
ogroženih območjih. Na teh območjih je treba omogočiti
varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo
nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo
življenje ali njegove materialne dobrine.
(4) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki. V ogroženih območjih se ne načrtuje nove poselitve,
infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki
bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče
ali povečale ogroženost prostora.
(5) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane
na vodo, je treba umeščati izven območij, kjer je voda
stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku od
obale, skladno s predpisi o vodah.
(6) Spreminjanje obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov je možno izjemoma, vendar le ob ustrezni
nadomestitvi teh površin.
(7) Sanacija posameznih območij naravnih in drugih nesreč je speciﬁčna za vsak primer posebej, zato se
sanacijski ukrepi določijo v sklopu državnih ali občinskih
lokacijskih načrtov.
(8) V primerih sanacije naravnih in drugih nesreč se
za rekonstrukcijo ali gradnjo novih objektov, ki v celoti
ohranjajo namembnost, gabarite in izgled poškodovanih
objektov na istih lokacijah, omogoči pridobitev gradbenega
dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku, skladno s predpisi o graditvi objektov.
(9) Pri izvajanju intervencijskih ukrepov ob naravnih
nesrečah se praviloma izvedejo le najnujnejši ukrepi. Pri
tem se v največji možni meri omogočijo nadaljnji naravni
procesi, razen če bi to ogrožalo obstoječa naselja oziroma
varovane vrednote kulturne dediščine.
(10) Premoščanje voda se praviloma načrtuje tako,
da za zagotavljanje poplavne varnosti zaradi posegov niso
potrebne druge prostorske ureditve na porečju in da se s
posegom ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.
(11) V območjih velike požarne ogroženosti gozdov
se praviloma ne načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter
za materialne dobrine in naravo.
(12) Na območju tveganj zaradi industrijskih nesreč
je treba prostorske ureditve načrtovati tako, da se preprečujejo verižne nesreče, preprečuje, zmanjšuje ali zadržuje
prenos začetih izrednih dogodkov, zmanjšujejo posledice
v primeru nesreč in omogoči uspešno ukrepanje v okviru
zaščite in reševanja z zagotavljanjem ustreznih odmikov
med dejavnostmi oziroma objekti.
(13) Območij, ogroženih zaradi škodljivega delovanja
voda, se praviloma ne sme spreminjati. Kadar je izkazan
javni interes, je spreminjanje obsega retencijskih površin
ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi teh
površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da
se ne poslabšujeta vodni režimi in stanje voda.
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68. člen
(območja prostorskih omejitev za razvoj zaradi varstva
okolja)
(1) Območja prostorskih omejitev za razvoj zaradi varstva okolja so območja:
1. varstva pred onesnaženjem zraka;
2. varstva pred onesnaženjem z elektromagnetnimi sevanji;
3. varstva pred hrupom;
4. varstva pred svetlobnim onesnaževanjem;
5. degradirana območja;
6. druga območja po predpisih o varstvu okolja.
(2) Za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev objektov na območjih iz prejšnjega odstavka se upoštevajo
predpisi, ki urejajo ta območja.
I/2.3.2 NAČRTOVANJE OBMOČIJ NAMENSKE RABE V
SISTEMU KRAJINE
69. člen
(območja osnovne namenske rabe v sistemu krajine)
Območja osnovne namenske rabe v sistemu krajine
obsegajo:
1. območja kmetijskih zemljišč;
2. območja gozdov;
3. območja vodnih zemljišč;
4. območja mineralnih surovin;
5. območja za potrebe obrambe;
6. območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
I/2.3.2.1 Območja kmetijskih zemljišč
70. člen
(prikaz območij kmetijskih zemljišč)
(1) Zasnova območij kmetijskih zemljišč se določi in
prikaže v strategiji prostorskega razvoja občine v okviru
zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru.
(2) Območja kmetijskih zemljišč se natančneje določijo
in prikažejo v prostorskem redu občine kot najboljša kmetijska zemljišča in druga kmetijska zemljišča, pomembna za
kmetijsko pridelavo.
71. člen
(določitev najboljših in drugih kmetijskih zemljišč v
prostorskih aktih)
Najboljša in druga kmetijska zemljišča se v prostorskih
aktih občine določijo na osnovi kategorizacije kmetijskih zemljišč, s katero je opredeljen njihov proizvodni potencial, skladno s predpisi, ki opredeljujejo proizvodni potencial kmetijskih
zemljišč. Pri pripravi prostorskih aktov se določi ustreznost
prostora za kmetijsko rabo.
72. člen
(doseganje kakovosti prostora z izvajanjem ukrepov za
urejanje kmetijskih zemljišč)
(1) Ukrepi za urejanje kmetijskih zemljišč se prednostno izvajajo na najboljših, lahko pa tudi na drugih kmetijskih
zemljiščih z dobrim pridelovalnim potencialom, kjer ne veljajo
posebne omejitve pri izvajanju dejavnosti zaradi varstva voda
kot virov pitne vode.
(2) Z namenom doseganja kakovosti prostora se ukrepe
za urejanje kmetijskih zemljišč izvaja tako, da se:
1. zagotavlja kakovost prostora;
2. preprečuje pretirano fragmentacijo kmetijskih zemljišč;
3. ohranja življenjske prostore ogroženih in zavarovanih
rastlinskih in živalskih vrst;
4. ohranja habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo;
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5. ohranja prehodnost prostora za ljudi in prostoživeče
živali;
6. preprečuje nastajanje erozijskih procesov;
7. upošteva naravne lastnosti tal in njihov potencial za
kmetijsko in gozdarsko rabo;
8. zagotovi, da se stanje voda in vodni režim ne poslabšujejo;
9. ohranja kvaliteto bivanja.

mestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih
sistemov lokalnega pomena v prostoru.
(2) Območja gozdov se natančneje prikažejo v prostorskem redu občine kot kategorija namenske rabe. Območja
gozdov, ki so zavarovana po predpisih o gozdovih ali z drugimi akti o zavarovanju, so zajeta v zbirki pravnih režimov in jih
je pri načrtovanju in pripravi meril in pogojev v prostorskem
redu občine treba upoštevati.

73. člen
(načrtovanje v območjih kmetijskih zemljišč)
(1) V območjih varstva kulturne dediščine in v izjemnih
krajinah, kjer se kmetijske površine pojavljajo fragmentarno
in mejijo na gozdni rob, se praviloma ohranja obstoječ obseg kmetijskih zemljišč kot pomembnih elementov kulturne
krajine. Ohranjati je treba značilnosti parcelne strukture ter
značilne tradicionalne stavbe oziroma gospodarska poslopja,
razmeščena v krajini, kot so kozolci, stanovi, skednji, seniki in
zidanice v njihovi izvirni postavitvi, velikosti ter rabi.
(2) V območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost,
je treba načrtovati omilitvene ali izravnalne ukrepe v skladu
s predpisi o ohranjanju narave.
(3) Zaraščanje kmetijskih zemljišč se preprečuje na
območjih varstva kulturne dediščine in ohranjanja izjemnih
krajin, ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter zaradi
ohranjanja turističnih potencialov.
(4) V strokovnih podlagah, izdelanih v okviru priprave
prostorskih aktov lokalnih skupnosti, se posebej opredelijo
kmetijska zemljišča, ki so zaradi trajnega onesnaženja neprimerna za pridelavo hrane ali pa so primerna samo za določene kmetijske dejavnosti. Ta zemljišča se lahko namenijo
drugim rabam.
(5) Območja kmetijskih zemljišč, osiromašena zaradi
agrarnih operacij, se postopno sanira z uvajanjem večjega
deleža vegetacijskih ali vodnih oblik oziroma z izločanjem
določenega deleža kmetijskih zemljišč iz kmetijske rabe.
Degradirana območja v območjih izjemnih krajin ter v drugih
območjih ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine se
s sanacijo postopoma povrne v prejšnje stanje ali namenja
drugi ustrezni rabi.
(6) Kjer je možno, se spodbuja širjenje obstoječih kmečkih gospodarstev pred gradnjo novih. Gradnja kmetij zunaj
poselitvenih območij se praviloma usmerja kot nadomestna
ali dopolnilna gradnja na lokacije obstoječih objektov. Nove
razvojno perspektivne kmetije je možno izjemoma umeščati
zunaj poselitvenih območij, tako da se s tem zagotovi potrebna površina za razvoj kmetije.
(7) Ustreznost načrtovanja razvojno perspektivnih kmetij in drugih objektov za potrebe kmetijske proizvodnje (farme,
ribogojnice, hladilnice in drugi objekti za skladiščenje in predelavo sadja, poljščin in vrtnin, sušilnice, vinske kleti, rastlinjaki in podobno) izven poselitvenih območij se opredeli in
utemelji na osnovi analiz, ki so sestavni del strokovnih podlag
za pripravo prostorskih aktov lokalnih skupnosti.
(8) Pri načrtovanju novih in širitvi obstoječih objektov
za potrebe kmetijske dejavnosti zunaj poselitvenih območij
je treba upoštevati tudi usmeritev kmetije, razpolaganje s
kmetijskimi zemljišči ter stik naselja in kmetijskih zemljišč.
(9) Grajeno območje razvojno perspektivne kmetije se
lahko poveča, če to terja velikost ali proizvodna usmeritev
kmetije, usmeritev v obrt, kmečki turizem ali če se gradi nova
stanovanjska zgradba za potrebe družine.

75. člen
(načrtovanje v območjih gozdov)
(1) Pri načrtovanju v območju gozdov je treba zagotavljati tudi:
1. prilagajanje naravnim sestavinam prostora;
2. preprečevanje pretirane fragmentacije gozdov;
3. ohranjanje in vzpostavljanje osnovne ekološke funkcije v krajini (zatočišča za živali, življenjski prostori zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in podobno), ob
upoštevanju funkcij gozda;
4. da se ne poslabša stanje voda in vodni režim;
5. neovirane prehode prostoživečih živali;
6. preprečevanje nastajanja erozijskih procesov;
7. preprečevanje nastanka in širitve požarov;
8. ohranjanje kvalitete bivanja.
(2) Za območja prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti se določi prostorske enote, v katerih se opredeli
delež gozda, ki ga je dovoljeno izkrčiti v kmetijske namene.
(3) Na območjih, ki so zavarovana po predpisih o gozdovih, se v prostorskem redu občine kot namenska raba
prostora določi območje gozdov.
(4) Na območju varstva kulturne dediščine in na območjih izjemnih krajin, kjer se gozdovi pojavljajo fragmentarno ali
z gozdnim robom mejijo na obdelovalne površine, je treba
ohranjati obstoječi obseg gozda kot pomembno sestavino
kulturne krajine.
(5) V območjih kulturne krajine, kjer je gozdnatost majhna (pod 10%), gozdov praviloma ni dovoljeno krčiti.
(6) Gradnja gozdnih prometnic mora biti prostorsko racionalna in v skladu z okoljskimi zahtevami. Gozdne prometnice ne smejo vidno razvrednotiti prostora, pospeševati erozijskih procesov ter vplivati na stanje voda in odtočni režim.
Gozdne prometnice morajo biti uporabne v primeru požara.
Uporablja se jih tudi v rekreacijske in turistične namene.
(7) Objekti gospodarske infrastrukture morajo biti skozi
gozdni prostor speljani tako, da vidno čim manj razvrednotijo krajino. V prostoru z majhnim deležem gozda je treba
omenjene objekte linijske infrastrukture načrtovati tako, da
se v čim večji meri izogibajo gozdnim zaplatam, skupinam
gozdnega drevja in obvodni vegetaciji.
(8) Na območju naselij in v njihovi neposredni bližini je
treba obseg gozdnih površin v največji možni meri ohraniti
ter jih vpeti v zelene sisteme naselij s primernimi oblikami
rekreacijske rabe.
(9) Kot prednostna območja za sanacijo se obravnavajo območja razvrednotenih in poškodovanih varovalnih
gozdov, gozdov s posebnim namenom, gozdov na območjih
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter gozdov
na območjih izjemnih krajin in na drugih območjih z visoko
stopnjo naravne ohranjenosti.
(10) Območja razvrednotenih gozdov in gozdov, ki sodijo v kategorijo večnamenskih gozdov, se na osnovi analiz,
ki so del strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov
lokalnih skupnosti, lahko namenijo drugim rabam oziroma
dejavnostim.

I/2.3.2.2 Območja gozdov

I/2.3.2.3 Območja vodnih zemljišč

74. člen
(prikaz območij gozdov)
(1) Zasnova območij gozdov se določi in prikaže v strategiji prostorskega razvoja občine v okviru zasnove raz-

76. člen
(prikaz območij vodnih zemljišč)
(1) Zasnova za načrtovanje dejavnosti v prostoru, vezanih na območja vodnih zemljišč in rabe voda, se prikaže
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v strategiji prostorskega razvoja občine v okviru zasnove
razmestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih
sistemov lokalnega pomena v prostoru.
(2) Območja vodnih zemljišč se natančneje prikažejo v
prostorskem redu občine. Kot podrobnejša namenska raba se
lahko prikažejo površine vodnih zemljišč in površine vodne infrastrukture. Za priobalna zemljišča se določi prostorska enota.
77. člen
(načrtovanje v območjih vodnih zemljišč)
Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti ter
pri njihovem razvoju na območju vodnih zemljišč je treba
upoštevati:
1. da se na priobalnih zemljiščih voda ohranjata nepozidanost in javna dostopnost;
2. da se vodna zemljišča ne zasipavajo, razen če je to sestavni del dovoljenih prostorskih ureditev po zakonu o vodah,
in je umeščanje prostorskih ureditev v javnem interesu;
3. da se umeščajo prostorske ureditve na način, da se
ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim, oziroma se zagotovijo izravnalni ukrepi;
4. da se rekonstrukcije obstoječih objektov izvedejo le
pod pogojem, da se razmere glede stanja voda in varstva
pred škodljivim delovanjem voda izboljšujejo;
5. da se ohranjajo retencijske sposobnosti območij in
zagotavlja njihovo ponovno vzpostavljanje tam, kjer je to
možno;
6. načrtovano in obstoječo rabo voda ter varstvena območja po zakonu o vodah;
7. da se ohranjajo značilnosti vodnih zemljišč kot biotopa in pomembne vidne sestavine prostora ter s tem prispeva
h krepitvi prepoznavnosti krajine;
8. da se zagotavljata ekosistemska vloga in kontinuiteta
površinskih voda (življenjski prostor zavarovanih in ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst, prehodnost živalskim in rastlinskim vrstam na območju površinskih voda in podobno);
9. da se pri načrtovanju prostorskih ureditev vodna
zemljišča obravnavajo kot potencialno območje kulturne dediščine.
78. člen
(načrtovanje vodne infrastrukture)
Za načrtovanje površin vodne infrastrukture veljajo pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture.
I/2.3.2.4 Območja mineralnih surovin
79. člen
(prikaz območij mineralnih surovin)
(1) Zasnova oskrbe z mineralnimi surovinami se prikaže
v strategiji prostorskega razvoja občine v okviru zasnove
razmestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih
sistemov lokalnega pomena v prostoru.
(2) Območja mineralnih surovin se natančneje prikažejo
v prostorskem redu občine, kjer se kot kategorije namenske
rabe prikažejo površine pridobivalnega prostora. Območja
mineralnih surovin, ki so varovana s predpisi s področja
rudarstva, so zajeta v zbirki pravnih režimov in jih je pri načrtovanju in pripravi meril in pogojev v prostorskem redu
občine treba upoštevati. Aktivnosti pridobivanja, raziskovanja
in sanacije se v prostorskem redu občine lahko določijo s
podrobnejšimi merili in pogoji za prostorske enote. Območja
raziskovanja in sanacije se določijo kot prostorska enota v
prostorskem redu občine.
80. člen
(obseg območij mineralnih surovin)
Območja mineralnih surovin obsegajo območja strateških, industrijskih in izjemnih mineralnih surovin ter mineralnih surovin za gradbeništvo.
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81. člen
(načrtovanje v območjih mineralnih surovin)
(1) Pri izkoriščanju mineralnih surovin za gradbeništvo
je treba zagotoviti postopno zapiranje manjših objektov in
sanacijo nelegalnih kopov.
(2) Število objektov se na regionalni ravni določi glede
na okoljska, gospodarska in družbena merila, ki vključujejo
tudi geološko ustreznost, zadostno količino zalog, dovolj veliko letno proizvodnjo, funkcionalno povezanost z uporabniki,
transportni radij prodaje, vidno neizpostavljenost območij,
primerno oddaljenost od poselitve.
(3) Izkoriščanje obstoječih kopov oskrbe z mineralnimi
surovinami za gradbeništvo ima prednost pred odpiranjem
novih lokacij, razen kadar so obstoječi kopi v območjih večje
ranljivosti prostora, varovanih in ogroženih območjih po predpisih o vodah, območjih ohranjanja narave, območjih kulturne
dediščine ali na vidno izpostavljenih legah.
(4) Nove lokacije se odpirajo kadar povečanju potreb po
mineralnih surovinah za gradbeništvo z obstoječimi objekti ni
mogoče zadostiti oziroma obstoječe lokacije ne omogočajo
izkoriščanja in gospodarnega transporta rude. Nove lokacije
se umeščajo na osnovi analize vidne izpostavljenosti, ki je
sestavni del strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov
lokalnih skupnosti.
(5) Prednostno je treba sanirati lokacije odprtih kopov
zlasti na:
1. gospodarsko neperspektivnih lokacijah;
2. območjih velikih razvrednotenj prostora ter večje ranljivosti naravnih in ustvarjenih sestavin prostora;
3. varovanih, zavarovanih ali ogroženih območjih po
predpisih;
4. območjih prepoznavnosti krajine, na vidno izpostavljenih območjih in območjih varstva kulturne dediščine;
5. območjih, kjer je možno umeščati nove rabe prostora
in je za to izkazan javni interes oziroma kjer je znan investitor,
ter območjih nelegalnih kopov.
(6) Pri sanacijah je treba upoštevati okoljske, ekonomske in družbene vidike.
(7) Načini sanacij so načrtovanje nove rabe, vzpostavitev rabe prostora, kot je bila pred začetkom izkoriščanja,
in sukcesivnost naravnih procesov, kadar niso ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi.
(8) Kjer je mogoče, zlasti pa v nacionalnih območjih
prepoznavnosti in varovanih območjih naravnih kakovosti,
je treba spodbujati sprotno sanacijo degradiranih površin,
na že izkoriščenih območjih še aktivnih kopov pa dokončno
sanacijo.
(9) Kadar se na območju pridobivanja mineralnih surovin vzpostavijo pogoji za sekundarni biotop ali drugo območje, pomembno z vidika ohranjanja narave oziroma kulturne
dediščine, ga je treba ustrezno sanirati.
(10) Pri sanaciji območij oskrbe z edinstvenimi mineralnimi surovinami mora oblika sanacije omogočati možnost
za občasni odvzem manjših količin materiala, kadar za to
obstajajo utemeljene potrebe.
(11) Na varovanih, zavarovanih ali ogroženih območjih
je dovoljeno izkoriščanje mineralnih surovin skladno s predpisi.
(12) Na območju pridobivanja mineralnih surovin se
upošteva ohranjanje habitatnih tipov zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, in to z opuščanjem ali prilagajanjem rabe prostora na območju habitatnega tipa.
(13) Na območju pridobivanja mineralnih surovin je
treba zagotoviti tudi površine oziroma objekte za skladiščenje, separacijo, odlaganje jalovine in za druge objekte,
nujne za izvajanje rudarske dejavnosti in pripadajočo infrastrukturo.
(14) Če se pridobivanje strateških in industrijskih gospodarsko pomembnih mineralnih surovin opusti, je zaradi
gospodarnosti treba ohraniti plansko varovanje vira.
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I/2.3.2.5 Območja za potrebe obrambe
82. člen
(prikaz območij za potrebe obrambe)
(1) Zasnova obrambnih potreb se opredeli in prikaže
v strategiji prostorskega razvoja občine v okviru zasnove
razmestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih
sistemov lokalnega pomena v prostoru.
(2) Območja obrambe se podrobneje prikažejo v prostorskem redu občine, kjer so kot kategorije namenske rabe
opredeljene površine za obrambo. Za aktivnosti, ki izhajajo
iz obrambnih potreb in se nanašajo na izključno rabo, možno
izključno rabo ter omejeno in nadzorovano rabo prostora,
se v prostorskem redu občine lahko določijo podrobnejša
merila in pogoji.
83. člen
(načrtovanje v območjih za potrebe obrambe)
(1) Razvoj obrambnih dejavnosti se prednostno usmerja
v območja, ki že služijo obrambnemu namenu.
(2) Območja za potrebe obrambe v urbanih območjih se
postopno zmanjšujejo. V poselitvenih območjih se opuščena
območja za potrebe obrambe namenjajo poselitvi oziroma
drugim urbanim rabam prostora, ki so v javnem interesu.
Če ta interes ni posebej izpostavljen se lahko namenijo tudi
zasebni pobudi.
(3) Na območjih za potrebe obrambe se v največji možni meri upošteva ohranjanje habitatnih tipov zavarovanih in
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst s tem, da se raba prostora na območju habitatnega tipa opušča ali prilagaja.
(4) Na območjih naravnih kakovosti, kjer se obrambne
dejavnosti opuščajo, se v čim večji meri vzpostavlja prvotno
stanje prostora. Kadar to ni možno se območje nameni za
drugo ustrezno rabo prostora.
(5) Pri načrtovanju infrastrukture za potrebe obrambnih
dejavnosti se posebna pozornost nameni ustrezni prostorski
umestitvi, zmanjševanju vplivov na okolje ter zagotavljanju
potrebnih varnostnih odmikov od poselitve, gospodarskih in
storitvenih dejavnosti, pomembnejše kulturne dediščine in
naravovarstveno pomembnih območij.
I/2.3.2.6 Območja turizma in rekreacije
84. člen
(določitev in prikaz območij turizma in rekreacije)
(1) Območja turizma in rekreacije se določijo in prikažejo v strategiji prostorskega razvoja občine v okviru zasnove
razmestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih
sistemov lokalnega pomena v prostoru in to glede na sistem,
v katerega posamezna območja sodijo.
(2) Območja turizma in rekreacije se natančneje opredelijo v prostorskem redu občine, kjer se kot kategorije osnovne
namenske rabe prikažejo:
1. posebna območja;
2. območja družbene infrastrukture;
3. območja zelenih površin.
85. člen
(načrtovanje v območjih turizma in rekreacije)
(1) Pri razvoju obstoječih in načrtovanju novih turističnih
in rekreacijskih ali prostočasnih dejavnosti je treba upoštevati:
1. smiselno prostorsko razporeditev turističnih in rekreacijskih dejavnosti v naselju, regiji oziroma državi; večji turistično-rekreacijski objekti in ureditve, kot so igrišča za golf, smučišča in podobno, se umeščajo na osnovi analize ustreznosti
prostora na regionalnem nivoju zagotavljanja potreb;
2. da se preprečujeta pretirana zgostitev programov in
obremenitev v prostoru;
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3. optimalno koriščenje turistične infrastrukture;
4. da se preusmerja gradnjo nove turistične infrastrukture s preobremenjenih območij na druga ustrezna območja.
(2) Umeščanje turistične in rekreacijske infrastrukture
je treba zaradi racionalnosti rabe prostora in dostopnosti
usmerjati v jedrna območja, ki obsegajo poselitvena območja
večjih naselij.
(3) Turistične dejavnosti, vezane na naravni vir, je treba
na osnovi analiz ranljivosti prostora umeščati na območja z
ustreznimi potenciali zanje.
(4) Na območjih ohranjanja narave so dopustne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju, ki ne ogrožajo
delov narave in so skladne s predpisi s področja ohranjanja
narave.
(5) Treba je omogočiti dostop javnosti do kulturnih spomenikov. V območja kulturne dediščine se poleg prvotnih
funkcij lahko umeščajo tudi tiste, ki služijo turistični dejavnosti
ali jo dopolnjujejo.
(6) Na vodotokih, ki so še v naravnem oziroma razmeroma naravnem stanju in so poleg visokega doživljajskega
potenciala ustrezni tudi za rekreacijo na vodi in ob njej, je
treba v največji možni meri zagotoviti obstoječi vodni režim
in brežine, ki omogočajo obvodno rekreacijo in šport.
(7) Zaradi razbremenjevanja rekreacijske rabe voda je
treba razvoj prostočasnih dejavnosti in turizma usmerjati tudi
z načrtovanjem novih umetnih vodnih površin.
(8) Sanacije razvrednotenj, ki so posledica rekreacije
in turistične dejavnosti, se prednostno načrtujejo v območjih
gozdov s posebnim namenom in varovalnih gozdovih, v območjih ohranjanja narave in kulturne dediščine ter v izjemnih
krajinah, v območjih z visoko stopnjo naravne ohranjenosti
ter v speciﬁčnih poselitvenih območjih (zdravilišča).
I/3 NAČRTOVANJE IN GRADITEV OBJEKTOV
86. člen
(določanje meril in pogojev za načrtovanje in graditev
objektov)
(1) Za določanje meril in pogojev za načrtovanje in
graditev objektov v izvedbenih prostorskih aktih se smiselno
uporabljajo pravila za načrtovanje grajene strukture, načrtovanje zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov, načrtovanje površin za mirujoči promet in opremljanje zemljišč
za gradnjo.
(2) Merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov v
izvedbenih prostorskih aktih morajo določiti najmanj lokacijske pogoje glede vrste objektov in vrste del, lege v prostoru,
oblikovanja objekta, velikosti, oblike in ureditev gradbene
parcele in komunalno opremo.
I/3.1 NAČRTOVANJE GRAJENE STRUKTURE
87. člen
(načrtovanje grajene strukture)
(1) Pri načrtovanju grajene strukture je treba na podlagi opredeljene namenske rabe določiti enotna oblikovna in
funkcionalna merila ter pogoje za urejanje prostora znotraj
posamezne prostorske enote.
(2) Obvezna oblikovna in funkcionalna merila in pogoji
za urejanje prostora znotraj posamezne prostorske enote
so:
1. tipologija zazidave;
2. regulacijske črte;
3. višine objektov – višinski gabariti;
4. stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo.
(3) Poleg meril in pogojev iz prejšnjega odstavka se
lahko določajo tudi naslednja merila in pogoji za urejanje
prostora znotraj posamezne prostorske enote:
1. velikost in oblikovanje objektov;
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2. velikosti in oblike gradbenih parcel;
3. namen, funkcionalna zasnova, zmogljivost, lega
objektov in orientacija fasad.
(4) Pri določitvi meril in pogojev za urejanje prostora
v prostorskem aktu občine se upoštevajo predpisi s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne
dediščine in trajnostne rabe naravnih virov.
(5) Pri določanju enotnih oblikovnih in funkcionalnih
meril ter pogojev za oblikovno in funkcionalno heterogena
območja je treba omogočati razvoj novih urbanističnih
kvalitet ter vzpostavljati pogoje za oblikovanje kvalitetne
arhitekture in prepoznavnost naselja.
(6) Za območje, kjer se posamezne prostorske ureditve načrtujejo z lokacijskim načrtom, se s prostorskim
redom občine določi stopnja izkoriščenosti zemljišč za
gradnjo, lahko pa tudi oblikovna in funkcionalna merila ter
pogoji iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
88. člen
(tipologija zazidave)
(1) Tipologijo zazidave je treba določiti z morfološko
analizo naselja ali dela naselja, z različnimi nabori kategorij, upoštevajoč značilnosti prostora in obstoječe grajene
strukture ter naravo načrtovanih prostorskih ureditev.
(2) Skupaj s tipologijo zazidave se lahko opredelijo
tudi:
1. pogoji odstopanj od osnovne tipologije;
2. arhitekturni elementi na pročeljih (balkoni, okna,
nadstreški in podobno);
3. elementi oblikovanja streh (nagib strehe, smer slemena, frčade in podobno);
4. prepovedi nesprejemljivih dodatkov na pročeljih
(večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli) in strehah objektov (strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni in slemeni);
5. značilna gradiva in druge regionalne posebnosti.
89. člen
(regulacijske črte)
(1) Horizontalne regulacijske črte (regulacijska linija,
gradbena meja in gradbena linija) se praviloma uporabljajo
za določevanje meja javnega prostora, do katerega se
lahko načrtujejo in gradijo objekti.
(2) Vertikalne regulacijske črte (gradbena meja v nadstropju, gradbena linija v nadstropju in višina objekta) se
uporabljajo za določanje urbanističnih oblikovnih elementov zazidave.
(3) Regulacijska linija (RL) je črta, ki:
1. ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene
javne površine od površin v privatni lasti;
2. praviloma sovpada z linijo površine z namensko
rabo obstoječih prometnih ali zelenih površin ter z linijo
grajenega javnega dobra;
3. praviloma sovpada z območjem, ki se ureja z lokacijskim načrtom.
(4) Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajeni
oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa
se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost
zemljišča.
(5) Gradbena meja v nadstropju (GMn) je črta, ki
je novozgrajeni objekti ne smejo presegati nad pritlično
etažo, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni
v notranjost.
(6) Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z
enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na
zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade
od gradbene linije, kar podrobneje opredeljuje prostorski
red občine oziroma lokacijski načrt.
(7) Gradbena linija v nadstropju (GLn) je črta, na
katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, in
sicer nad pritlično etažo objektov. Dovoljeni so le manjši
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zamiki fasade od gradbene linije v nadstropju, kar podrobneje opredeljuje prostorski red občine oziroma lokacijski
načrt.
(8) V prostorskem redu občin in v lokacijskem načrtu
se lahko opredelijo tudi dodatne regulacijske črte za določanje linij drevoredov, smeri pozidave in členitev med
objekti.
90. člen
(višine objektov – višinski gabariti)
(1) Višinski gabarit je treba opredeliti z višino v metrih
za etaže pod terenom in nad njim, merjeno od izhodiščne
kote terena.
(2) Z opredeljeno višino v metrih se nad nivojem terena lahko določijo:
1. sleme objektov;
2. strešni fasadni venec;
3. kapi streh in podobno.
(3) Za načrtovanje na območjih, kjer je potrebno
upoštevati posebne naravne in grajene pogoje, je treba
najnižjo točko – najnižji višinski gabarit kletnih etaž objektov opredeliti v metrih.
(4) Višinski gabariti za območja stanovanj se lahko
opredelijo z ustrezno oznako etažnosti objekta, če posamezne etaže ne presegajo 3 metrov.
91. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)
(1) Urbanistični kazalci za gradnjo se določajo na dva
osnovna načina:
1. s številom stanovanj na hektar (stan./ha);
2. s faktorji in deleži, vezanimi na gradbeno parcelo,
oziroma s kriteriji za izgrajenost zemljišč, ki so faktor izrabe gradbene parcele (i), faktor zazidanosti gradbene parcele (z), faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo
(p), delež odprtih bivalnih površin.
(2) Faktor izrabe gradbene parcele (i) se določi kot
razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno
površino gradbene parcele, pri čemer je bruto tlorisna
površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki
so nad terenom in pod njim, samo nad terenom ali samo
pod njim.
(3) Faktor zazidanosti gradbene parcele (z) se določi
kot razmerje med zazidano površino in celotno površino
gradbene parcele.
(4) Faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo
(p) se določi kot razmerje med bruto prostornino objekta
in površino celotne gradbene parcele, pri čemer je bruto
prostornina objekta zmnožek bruto tlorisne površine objekta in povprečne višine objekta nad nivojem terena.
(5) Delež odprtih bivalnih površin se izrazi v odstotkih
odprtih bivalnih površin od možnih bruto etažnih površin
glede na faktor izrabe gradbene parcele; za odprte bivalne
površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine,
namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne
površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi,
dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke).
(6) Območja, kjer je večja izkoriščenost zemljišč za
gradnjo (v nadaljnjem besedilu gostota) utemeljena, so:
1. mestna središča z velikim številom delovnih mest,
z dobro mrežo javnega potniškega prometa;
2. degradirana urbana območja, katerih obstoječa izkoriščenost zemljišč za gradnjo je nizka, so pa predvidena
za celovito sanacijo z gradnjo novih objektov;
3. območja, kjer je izrazito nižja gostota kot v okoliških območjih in je zgostitev izvedljiva in smiselna glede
na potrebe naselja, ki bi se sicer širilo navzven.
(7) Kriteriji za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom naj ne presegajo spodaj
opredeljenih vrednosti:
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Namenska raba gradbene parcele

Faktor zazidanosti (z)

Faktor izrabe
(i)

Čista stanovanjska območja
Splošna stanovanjska območja
Območja počitniških hiš

0,4

1,2

Stanovanjska območja s kmetijskimi gospodinjstvi
Območja objektov družbene
infrastrukture
Območja urbanih središč
Mešana območja
Območja proizvodnih dejavnosti

0,2

0,4

0,6

1,6

0,9
0,6
0,8

3,5
1,2
2,4

Tabela 1: Kriteriji za določanje stopnje izkoriščenosti
zemljišč za gradnjo nad terenom.
(8) Vrednosti iz prejšnjega odstavka se izjemoma lahko
prekoračijo, če pomenijo večjo kakovost prostora in se zadovoljijo potrebe po zelenih in prometnih površinah.
92. člen
(velikost in oblikovanje objektov)
(1) Velikost in oblikovanje objektov se določata tako,
da se ohranja kakovost prostora in se ne znižuje kvaliteta
bivanja v obstoječih objektih in v območju kot celoti.
(2) Velikost objektov se lahko opredeli s tlorisnim in
višinskim gabaritom.
(3) Za posamezne prostorske enote se lahko merila in
pogoji za velikost in oblikovanje objektov določijo tudi podrobneje, z arhitekturnimi elementi in razmerji med njimi, z
materiali in barvami.
93. člen
(velikosti in oblike gradbenih parcel)
Pri določanju velikosti in oblike gradbenih parcel je treba
upoštevati zlasti:
1. namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
da se zagotovijo pogoji za normalno uporabo in vzdrževanje
objektov;
2. tlorisno zasnovo, tipologijo pozidave in predpisano
stopnjo izkoriščenosti gradbene parcele;
3. krajevno značilno parcelacijo, če je to osnova za
kakovostno morfologijo naselja;
4. naravne in ustvarjene sestavine prostora;
5. možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in
naprave;
6. možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele;
7. možnost zagotavljanja ustreznega števila parkirnih
mest;
8. možnost zagotavljanja primerne oblike in velikosti
odprtih bivalnih površin;
9. svetlobno-tehnične, požarnovarnostne in druge zahteve;
10. omejeno uporabo zemljišča v skladu z drugimi predpisi.
94. člen
(namen, funkcionalna zasnovo in lega objektov)
(1) Lega objekta se določi z namenom, da bo zagotovljena kvaliteta bivanja v načrtovanem objektu in bližnji okolici. Kriteriji za določanje lege objekta so terenske razmere,
predpisani odmiki od objektov prometnega omrežja, odmik
od meja sosednjih zemljišč in objektov ter razmerja med objekti, volumni in odmiki. V naseljih, grajenih na zgodovinskem
vzorcu in opredeljenih kot kulturna dediščina, se kvaliteto
bivanja zagotavlja s prilagojenimi ukrepi.

(2) Kot terenske razmere se štejejo reliefne, geološke,
hidrološke, klimatske, pedološke in biološke značilnosti lokacije, kot so naklon in orientacija zemljišča (terena), nosilnost
in stabilnost zemljišča (terena), lega ob obalah vodotokov in
morja, gladina talne vode, poplavne razmere, osončenost
(senčne lege v ozkih dolinah, vzpetine, visoka drevesa), prevetrenost (ohranjanje in vzpostavljanje koridorjev hladnega
zraka), prevladujoče smeri vetrov in podobno.
(3) Odmiki od objektov prometnega omrežja in objektov
gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi s
področja prometa in gospodarske javne infrastrukture. Pri
določanju lege objekta je treba upoštevati, da mora biti na
predmetnem zemljišču zagotovljenega dovolj prostora za
priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
(4) Odmik od meja sosednjih zemljišč in objektov mora
zagotavljati ustrezne svetlobno-tehnične, požarnovarnostne
in druge pogoje. Gradnja objekta ob meji zemljišča, na katerem se načrtuje, je možna, kadar:
1. ni bistveno zmanjšana kakovost prostora oziroma
kadar ni prizadeta javna korist;
2. gre za tipologijo gradnje v strnjenem nizu ali gruči
oziroma kadar je način gradnje značilen za naselje;
3. gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove obravnavanega območja ali za uvajanje nove, načrtovana novogradnja pa ne slabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v
okolici;
4. gre za nadomestno gradnjo ob meji zemljišča (postavitev ob obstoječi požarni zid sosednjega objekta in podobno).
(5) Razmerja med objekti, volumni in odmiki je treba
določiti z vidika zagotavljanja zadostne osončenosti, zasebnosti, varnosti in dostopnosti, zlasti z izbiranjem primerno
osončenih lokacij za gradnjo, določanjem zadostnih odmikov
med stavbami oziroma med deli stavb, oblikovanjem stavbnih
volumnov, ustreznim projektiranjem oken in drugih svetlobnih
odprtin ter z ustrezno orientacijo stavb in cestne mreže.
I/3.2 NAČRTOVANJE ZELENIH POVRŠIN IN DRUGIH
JAVNIH ODPRTIH PROSTOROV
95. člen
(načrtovanje zelenih površin)
(1) Površine za rekreacijo in šport je treba načrtovati
kot obsežnejša rekreacijska območja z izrazitimi krajinskimi
značilnosti in privlačnostmi, lahko pa tudi kot manjše, javno
dostopne rekreacijske parke (športna igrišča, smučišča,
igrišča za golf, kopališča in poligoni s potrebno infrastrukturno opremo), ki vključujejo športnorekreacijske naprave
na prostem, pri čemer mora delež naravnih sestavin v njih
prevladovati.
(2) Površine za rekreacijo in šport v naseljih je treba
praviloma umeščati tako, da se navezujejo na naravno zaledje naselja.
(3) Površine za rekreacijo in šport se lahko kombinirajo
s športnimi dejavnostmi, ki ne zahtevajo gradnje pokritih objektov, večjih tlakovanih območij ali druge večje infrastrukture
za potrebe športa ter ne spreminjajo krajinskega značaja
in javne dostopnosti območja. Dopustni so zgolj začasni in
paviljonski objekti manjših dimenzij.
(4) V območjih površin za rekreacijo in šport so dopustne dopolnilne rabe s področja gozdarstva, kmetijstva,
vodnega gospodarstva in energetike, če ne zmanjšujejo dostopnosti in rekreacijske privlačnosti območja.
(5) Parke je treba načrtovati kot javne parke in parkovne
poteze, namenjene preživljanju prostega časa in doživljanju
narave, ki morajo imeti prepoznavno oblikovalsko zasnovo,
predstavljati del kulturne ponudbe naselja in delovati kot
sestavine javnega in odprtega prostora naselij.
(6) Parki se lahko načrtujejo tudi kot tematski parki, ki so
pretežno enofunkcionalni prostori namenjeni vzgoji in izob-
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raževanju (botanični vrtovi, zoološki vrtovi, spominski parki,
igralni parki, parki z razstavnim značajem in podobno).
(7) V parkih je možna graditev začasnih in paviljonskih
objektov manjših dimenzij, ki so vezani na program parka
(glasbeni paviljoni, letna gledališča, gostinski objekti, javne
sanitarije, otroška igrišča in podobno), vendar mora delež
naravnih sestavin prostora po obsegu prevladovati.
(8) Z načrtovanjem zelenih površin je treba zagotoviti
tudi druge zelene površine, ki vključujejo igrišča za otroke
in mladostnike, zelene površine v stanovanjskih območjih,
mestne in primestne gozdove, območja vrtičkov, reprezentativne ureditve, ureditve ob poslovnih objektih, zelene
koridorje, drevorede, obcestne ureditve, ostanke naravnih
sestavin v naseljih, nasipe in vodotoke.
(9) Igrišča za otroke in mladostnike je treba načrtovati
tako, da se zagotavlja:
1. zadovoljitev potreb obeh skupin;
2. programska in oblikovalska raznovrstnost igralnih
površin;
3. enakomerna in raznolika razporeditev površin v
prostoru;
4. usklajenost interesov z drugimi uporabniškimi skupinami v odprtem prostoru in v objektih;
5. kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov v vseh delih naselja.
(10) Za preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov v naselju je treba zagotoviti varnost na vseh javnih
odprtih površinah.
(11) V poselitvena območja je treba igrišča za otroke
in mladostnike umeščati kot:
ureditve v drugih območjih namenskih rab (območja stanovanj, območja družbene infrastrukture in posebna območja);
1. območja zelenih površin (tematski igralni parki);
2. ureditve v sklopu območij zelenih površin;
3. del ureditve znotraj drugih javnih odprtih prostorov.
(12) Pri načrtovanju igrišč za otroke in mladostnike je
treba upoštevati različne starostne skupine otrok (do 5 let,
5–10 let, 10–14 let in mlajši mladostniki 14–17 let) in skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pri čemer
je treba različna območja za igro umeščati tako, da sta omogočeni varna in nekonﬂiktna igra ter uporaba prostora.
(13) Pri načrtovanju igrišč je treba upoštevati možnost
vzdrževanja in urejanja.
(14) Pri načrtovanju igrišč je treba zagotoviti prostore
za preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov glede
na potencialno aktivnost in hrup (zbiranje, šport, rolkanje,
rolanje, bordanje in podobno).
(15) Z načrtovanjem pokopališč je treba zagotoviti:
1. širitev obstoječih pokopališč samo v primeru ugotovljene prostorske in okoljske sprejemljivosti ter ocene
razpoložljive kapacitete;
2. zložne dostope (maksimalno 6-odstotni nagib);
3. izbor geološko ustrezne lokacije;
4. upoštevanje varstvenih in ogroženih območij po
predpisih o vodah;
5. rezervne površine za potrebe pokopa v prihodnosti;
6. trajno varovanje območja pokopališča kot prostora
spomina oziroma kot parkovnega prostora;
7. navezavo na javni potniški promet in komunalno
infrastrukturo;
8. površine za redno in občasno parkiranje.
(16) V območjih pokopališč je osnovna funkcija pokopavanja združljiva z rabami omejene pasivne rekreacije
in delno tudi s kulturnimi funkcijami in z drugimi na pokopavanje vezanimi rabami.
(17) Pri načrtovanju naselij je treba predvideti območja
vrtičkov z urejenimi površinami za mirujoči promet in z dostopom za komunalna vozila. Zagotovita naj se oskrba z
vodo ter javne sanitarije.
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96. člen
(načrtovanje drugih javnih odprtih prostorov)
(1) Z načrtovanjem območij drugih javnih odprtih prostorov je treba zagotoviti površine, kot so trgi, ploščadi pred
javnimi objekti, tržnice, ulice, utrjene obale ali bregovi, pasaže in podhodi ter evakuacijske površine.
(2) Območja drugih javnih odprtih prostorov se določajo
v prostorskih aktih kot območja javnega dobra, za katera se
določijo merila in pogoji za urejanje prostora.
(3) V mestih je treba izoblikovati povezan sistem javnih
prostorov z varovanjem obstoječih in revitalizacijo historičnih
trgov z aktiviranjem potencialnih ali oblikovanjem novih javnih
prostorov.
(4) Odprte javne prostore v mestih je treba načrtovati
skladno z razvojem javnega potniškega prometa in omrežja
poti za kolesarje in pešce.
(5) Opredeliti je treba pomembne elemente urbanega
prostora, ki prispevajo k izgledu in funkcioniranju mesta
in drugih urbanih naselij, ter podati usmeritve za njihovo
preoblikovanje, da se zagotovi ravnotežje med urbanimi in
prometnimi programi ter oživitev in programska obogatitev
uličnega prostora.
(6) V javne odprte površine v naseljih se lahko za doseganje višje kvalitete bivalnega okolja in umiritve prometa
vključujejo naravne sestavine tako, da pri tem nista zmanjšani varnost in ovirana preglednost.
(7) Prostore mestnih trgov je treba načrtovati in urejati
kot oblikovne celote s prepoznavno geometrijo, ambientom
in ustreznimi mikroklimatskimi pogoji. Prostori mestnih trgov
se načrtujejo tako, da se lahko dopolnjujejo z javnimi programi.
(8) V manjših krajih in na obrobju večjih mest je treba
oblikovati odprte javne prostore kot prostore za organiziranje
javnega življenja na prostem in kot urbana identitetna jedra
naselij ali perifernih delov mest.
(9) Ploščadi pred javnimi objekti je treba oblikovati kot
javne prostore z izraženo identiteto. Programsko jih je mogoče dopolnjevati z javnimi programi v pritličjih robne zazidave.
Zagotoviti je treba povezanost notranjih in zunanjih javnih
prostorov pred javnimi objekti.
(10) Prostore pred velikimi trgovskimi centri se načrtuje
kot odprte javne prostore mestnega in regionalnega pomena,
na katerih je mogoče občasno organizirati rekreativno-zabavne in kulturne javne programe.
(11) V urbanih naseljih je treba zagotoviti čimbolj povezano ulično mrežo kot mrežo javnih prostorov, ki bo omogočila večjo prepustnost in dostopnost, lažjo orientacijo in večjo
možnost izbire poti. Mestne ulice kot javni prostori morajo biti
primerno oblikovane in opremljene z mikrourbano opremo.
(12) Mestnim vpadnicam kot javnim prostorom je treba
dati pomen in podobo mestnih avenij in bulvarjev z drevoredno zasaditvijo in javnim programom, s kolesarskimi stezami
in pločniki, s počivališči in paviljonskimi objekti z ulično ponudbo.
(13) Podhode za pešce in pasaže je treba oblikovati
tako, da bodo predstavljali osvetljene in varne ter prijetne
javne prostore. Te ureditve naj se praviloma povezuje z
javnimi programi.
I/3.3 NAČRTOVANJE POVRŠIN ZA MIRUJOČI PROMET
97. člen
(načrtovanje površin za mirujoči promet)
(1) Pri načrtovanju poselitvenih območij je treba za motorna vozila zagotoviti ustrezno število parkirnih mest na
površinah za mirujoči promet, pri čemer se v ta namen ne
smejo zmanjševati območja zelenih površin in drugih javnih
odprtih prostorov.
(2) Ustrezno število parkirnih mest za posamezne objekte in prostorske ureditve določajo normativi na podlagi
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podatkov o objektu ali prostorski ureditvi, kakršni so število
stanovalcev objekta, bruto ali neto etažna površina objekta,
število delovnih mest v objektu ali število obiskovalcev.
(3) Zaradi prilagajanja posebnostim posameznih delov
naselij lahko normativi, ki določajo ustrezno število parkirnih
mest, za posamezne prostorske ali funkcionalne enote znotraj poselitvenega območja določajo različne pogoje glede
potrebnih površin za mirujoči promet.
(4) Pri določanju ustreznega števila parkirnih mest je
potrebno upoštevati dostopnost javnega potniškega prometa. Z boljšo dostopnostjo do javnega potniškega prometa se
število potrebnih parkirnih mest zmanjšuje z redukcijskim
faktorjem, ki je odvisen od osnovne namenske rabe območja,
kapacitete javnega potniškega prometa ter velikosti naselja.
(5) V starih mestnih jedrih ali drugih urbanistično zaključenih delih naselij potrebe po parkirnih mestih ne smejo
poslabšati kakovosti ustvarjenih in naravnih sestavin prostora, zato se ustrezno število parkirnih mest zagotavlja tudi
na odprtih ali pokritih javnih parkirnih mestih v neposredni
bližini, zlasti pa se ustrezna dostopnost zagotavlja z javnim
potniškim prometom.
(6) Površine za mirujoči promet je treba zagotoviti na
gradbeni parceli. Če na gradbeni parceli ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih
mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih mest zagotoviti
tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od
objekta niso oddaljene več kot 200 metrov, in če je omogočena njihova trajna uporaba.
(7) Večje površine za mirujoči promet (1000 m2 in več)
je treba praviloma načrtovati tako, da se v času, ko niso
zasedene, lahko namenijo drugim dejavnostim (rekreacija,
razne prireditve in podobno).
I/3.4 NAČRTOVANJE IN GRADITEV ENOSTAVNIH
OBJEKTOV
98. člen
(načrtovanje in graditev enostavnih objektov)
(1) Pri načrtovanju in graditvi enostavnih objektov v poselitvenem območju je treba upoštevati, da se:
1. načrtujejo usklajeno s kakovostnimi prostorskimi
strukturami;
2. načrtujejo usklajeno z značilnostmi obstoječe kvalitetne pozidave;
3. načrtujejo tako, da ne degradirajo roba naselja;
4. v okviru ene gradbene parcele lahko umesti več
različnih enostavnih objektov le ob pogoju, da se njihova
umestitev in oblikovanje načrtujeta enotno;
5. na območju, kjer je stal začasni objekt, vzpostavi
prvotno stanje.
(2) Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte je treba načrtovati tako, da se kvalitetno dopolnjuje podoba obstoječega
naselja v krajini in se upošteva regionalna tipologija.
(3) Enostavni objekti, ki služijo kmetijski dejavnosti in
imajo prostorsko zelo speciﬁčno lego oziroma prispevajo h
krajinski prepoznavnosti prostora (kozolci, kašče, skednji,
seniki, oporni zidovi za terase oziroma škarpe, suhozidi in
podobno), se lahko pojavljajo tudi izven grajenega območja
kmetije, vendar morajo biti znotraj prostorskih enot v prostorskem redu občine podana merila in pogoji za njihovo
umeščanje in oblikovanje.
(4) Rastlinjake je treba načrtovati tako, da so čim manj
vidni v prostoru in da ni izničena kakovost prostora.
(5) V gozdove v naseljih ali njihovi neposredni bližini,
ki so del zelenega sistema in so namenjeni predvsem rekreaciji, je dovoljeno umeščati enostavne objekte, ki služijo
temu namenu. Enostavni objekti kot so gozdna učna pot ter
trim steza, planinska pot, sprehajalna pot, kolesarska steza
in podobni vadbeni objekti, se lahko gradijo izven območij
gradbenih parcel. Enostavne objekte je treba ob upoštevanju
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lokalnih značilnosti prostora umeščati tako, da se v čim večji
meri ohranja gozdni prostor, da se ne pospešujejo erozijski
procesi in da je omogočena prehodnost prostora. Zagotoviti
je treba javno uporabo teh objektov.
(6) Začasne objekte in naprave, namenjene turistični ponudbi ali prireditvam, je dovoljeno postaviti samo na
ustreznih prostorih z zagotovljeno prometno dostopnostjo,
kjer je možno organizirati parkirne površine, razen če je dostop do prireditvenih prostorov urejen drugače.
(7) Začasni objekti in naprave, namenjeni turistični ponudbi ali prireditvam, morajo biti priključeni na vodovodno in
kanalizacijsko omrežje oziroma mora biti oskrba s pitno vodo
in odvajanje odpadnih voda rešeno na drug ustrezen način
in v skladu s predpisi.
(8) Z merili in pogoji za načrtovanje in graditev enostavnih objektov na območju prostorske enote se določijo
dopustnost gradnje, pogoji za velikost, lego in obliko objektov
ter materiali.
I/3.5 GRADNJA OBJEKTOV ZUNAJ POSELITVENIH
OBMOČIJ
99. člen
(gradnja objektov zunaj poselitvenih območij)
(1) Gradnja zunaj poselitvenih območij ni dovoljena,
če za prostorsko enoto niso določena merila in pogoji glede
gradnje zunaj poselitvenih območij.
(2) Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij, ki služi
za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, upravljanja
voda, športa in rekreacije zunaj poselitvenih območij, pridobivanja mineralnih surovin, pridobivanja energije in izkoriščanja drugih naravnih virov, varnosti državljanov in njihovega
premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in javne infrastrukture mora zadoščati naslednjim
merilom:
1. njihova izvedba ali uporaba ni v nasprotju z javno
koristjo;
2. je mogoče z razumnimi stroški zagotoviti komunalno
opremo zemljišča;
3. ne bi povzročila vidnega razvrednotenja prostora;
4. ne bi povzročila škodljivih vplivov na okolje;
5. taka gradnja ne bi ogrožala naravnih vrednot, biotske
raznovrstnosti in kulturne dediščine;
6. taka gradnja ne bi ogrozila kakovosti naravnih virov ali oteževala dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo
(kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, pridobivanje
mineralnih surovin).
(3) Pri gradnji objektov zunaj poselitvenih območij je
treba:
1. ohranjati skladnost med funkcijami določenega območja;
2. obstoječo grajeno strukturo oblikovno dopolnjevati na
način, da se ohranjajo kakovostne prostorske strukture;
3. zagotavljati smotrno rabo prostora in umeščati objekte v bližino naselij oziroma na vidno manj izpostavljene
površine;
4. urediti odprte bivalne in ostale zunanje površine.
(4) Na območjih, kjer je razpršena poselitev spoznana
kot avtohtoni poselitveni vzorec, je možna gradnja novih objektov z enako ali združljivo namembnostjo. Pri načrtovanju
objektov je potrebno upoštevati vzorec obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov ter s tem ohranjati kulturno
krajino. Za območje razpršene poselitve je treba opredeliti
prostorsko enoto.
(5) Pri določanju območij ali lokacij za gradnjo objektov
zunaj poselitvenih območij se je treba izogibati varovanim in
potencialno ogroženim območjem po predpisih o vodah ter
kmetijskim zemljiščem z visokim pridelovalnim potencialom.
(6) Nova razpršena gradnja ni dopustna.
(7) Obstoječa razpršena gradnja, ki degradira prostor in
ne upošteva avtohtone poselitve, se sanira s funkcionalnim in

Uradni list Republike Slovenije
morfološkim zgoščevanjem in z zaokroževanjem ter se opredeli s prostorsko enoto, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. se predhodno sanira vire onesnaževanja podzemnih
in površinskih voda;
2. se ne nahaja na potencialno ogroženih območjih;
3. obstaja možnost navezave na javni potniški promet;
4. je zagotovljen dostop do družbene infrastrukture;
5. je možno priključevanje na komunalno infrastrukturo;
6. se lahko z zgoščanjem doseže gostota vsaj
20 preb./ha znotraj poligona (zemljišča), ki ga določajo obrisi najbolj oddaljenih obstoječih zgradb.
(8) Sprememba namembnosti obstoječih objektov, zakonito zgrajenih zunaj poselitvenih območij, je mogoča, če
so le-ti element prepoznavnosti krajine. Sprememba rabe
objektov kulturne dediščine je možna le ob ohranitvi dediščinskih lastnosti.
(9) Za objekte, ki so bili zakonito zgrajeni zunaj poselitvenih območij in so uničeni zaradi požara, škodljivega delovanja voda, dotrajanosti ali podobno, se dovoli nadomestna
gradnja, vendar pod pogojem, da:
1. se pred začetkom uporabe nadomestnega objekta
obstoječi objekt odstrani;
2. odstopanje od prvotnih gabaritov objekta ni večje
kot 10%.
(10) V okviru gradbene parcele zakonito zgrajenega
objekta se lahko postavijo enostavni objekti tako, da se
zagotavlja kakovost prostora z vidika oblikovanja grajene
strukture.
(11) Dopolnilna gradnja objektov, ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin objektov zunaj poselitvenih
območij, je dovoljena ob upoštevanju zahtev za namen,
funkcionalno zasnovo in lego objektov ter za velikosti in oblike gradbenih parcel, ko je:
1. območje ustrezno komunalno opremljeno (vodovodno in nizkonapetostno električno omrežje ter možen priključek na javno cesto in na javno kanalizacijsko omrežje
oziroma na malo čistilno napravo);
2. območje s treh strani obdano s stanovanjskimi objekti
na gradbenih parcelah, gradbene parcele pa imajo vsaj eno
skupno mejo; z dopolnilno gradnjo se lahko zaokroži na način, da se meja gradbenih parcel izravna;
3. na območju več stanovanjskih objektov, med seboj
oddaljenih manj kot 30 metrov, z gradbenimi parcelami, ki
med seboj nimajo skupne meje.
(12) Zunaj poselitvenih območij je dovoljena gradnja
proizvodnih objektov in njim pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki zaradi izrabe naravnih virov ne morejo biti v
poselitvenih območjih, če je njihovo delovanje ekonomsko
racionalnejše (hidroelektrarne, rudniški objekti in naprave,
kamnolomi in podobno) ali če zaradi tehničnih, tehnoloških,
okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih
območjih.
(13) Površine za rekreacijo in šport se umeščajo zunaj
poselitvenih območij, kadar:
1. je možno zagotoviti primerno dostopnost in razdaljo
(omogočen dostop peš ali s kolesom);
2. dejavnost ne povzroča konﬂiktov s primarno rabo
prostora ter z varstvenimi režimi območja, katerih primarni
cilj je varovanje območja.
(14) Zunaj poselitvenih območij, zlasti pa na zemljiščih z
večjo stopnjo ranljivosti naravnih kakovosti in v prepoznavnih
krajinskih območjih, ni dovoljeno postavljati trajnih ali začasnih objektov, namenjenih oglaševanju (prostostoječi oglasni
panoji in zasloni, oglasni panoji in zasloni na pročeljih stavb
in na enostavnih objektih, začasni panoji, transparenti, baloni,
praporji, zastave in podobno), razen če gre za postavljanje začasnih objektov, namenjenih oglaševanju v času prireditev.
(15) Za območja z razpršeno poselitvijo izven urbanih
območij lahko določi lokalna skupnost alternativne možnosti
za komunalno opremljanje (sončna energija za individualno
oskrbo z električno energijo, male čistilne naprave in po-
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dobno) in dostopnosti kar omogoča manjše investicije in
posege v krajino.
(16) Za gradnjo prometnih in energetskih objektov gospodarske javne infrastrukture ter objektov telekomunikacijskih
omrežij in drugih zvez zunaj poselitvenih območij se uporabljajo pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture.
I/3.6 OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
100. člen
(opremljanje zemljišč za gradnjo)
(1) V postopku izdelave prostorskega akta oziroma ob
njegovih spremembah in dopolnitvah se smotrnost načrtovane prostorske ureditve na posameznem območju presoja
tudi z vidika opremljanja zemljišč za gradnjo. Podlaga za tako
presojo so zlasti:
1. ugotovitev obstoječega obsega že izgrajene komunalne infrastrukture;
2. ugotovitev stopnje doseganja predpisanih oskrbovalnih standardov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture;
3. presoja tehnične ustreznosti obstoječih objektov in
omrežij komunalne infrastrukture;
4. presoja smotrnosti načrtovanih prostorskih ureditev
glede na obstoječa in načrtovana omrežja komunalne infrastrukture;
5. ugotovitev potrebnega nivoja opremljenosti zemljišč
za gradnjo v skladu z namenom načrtovane prostorske ureditve in s tem povezanimi zahtevami;
6. ugotovitev obsega dodatnega potrebnega opremljanja zemljišč za gradnjo.
(2) V postopku priprave prostorskega akta in njegovih
sprememb in dopolnitev se na območjih, ki so opredeljena na podlagi predpisov s področja varstva okolja, preveri stopnja doseganja predpisanih oskrbovalnih standardov
oziroma stopnja doseganja zahtev in ciljev, ki so določeni z
operativnimi programi s področja varstva okolja in skladnost
operativnih programov s prostorskimi akti.
I/4 PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
101. člen
(izjema upoštevanja pravil)
Pravila za urejanje prostora, določena s to uredbo, se
ne uporabljajo za občinske prostorske izvedbene akte, za katere je bil program priprave sprejet pred njeno uveljavitvijo.
102. člen
(izjema do uveljavitve meril in pogojev za načrtovanje
in graditev objektov iz prostorskih ureditev državnega
pomena)
Za načrtovanje in graditev objektov iz prostorskih ureditev državnega pomena se do sprejema meril in pogojev
za načrtovanje in graditev objektov iz prostorskih ureditev
državnega pomena uporabljajo pravila za načrtovanje in
graditev objektov, določena s to uredbo
103. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-34/2004-1
Ljubljana, dne 28. oktobra 2004.
EVA 2004-2511-0274
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o pogodbenem opravljanju vojaške službe v
rezervni sestavi Slovenske vojske

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pogodbenem opravljanju vojaške službe v
rezervni sestavi Slovenske vojske
1. člen
V Uredbi o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02) se v
3. členu v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. da so telesno in duševno sposobni za opravljanje
vojaške službe, pri čemer ocenjevanje sposobnosti vsebuje
tudi preverjanje gibalnih in drugih zmogljivosti (v nadaljnjem
besedilu: gibalnih zmogljivosti), predpisano za pripadnike
stalne sestave,«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »na delovno dolžnost oziroma«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»Določbe te uredbe se smiselno uporabljajo tudi za pogodbeno opravljanje vojaške službe vojaških uslužbencev v
rezervni sestavi Slovenske vojske.«.
2. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. izjavo, da po zadnji oceni zdravstvene sposobnosti za vojaško službo ni prišlo do spremembe njegovega
zdravstvenega stanja, ki bi vplivala na oceno sposobnosti za
vojaško službo, če je bil kandidat že ocenjen kot sposoben
ali delno sposoben za vojaško službo,«.
V 3. točki se za vejico na koncu besedila doda besedilo
»če kandidat nima ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo,«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. izjavo, da je zaposlen v Republiki Sloveniji oziroma,
da ga delodajalec ni napotil na opravljanje dela, usposabljanje ali šolanje v tujino za dalj kot tri mesece, da je delodajalca
seznanil z namero, da bo podpisal pogodbo o opravljanju
vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske oziroma
izjavo, da je nezaposlen.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se v prvem stavku črta besedilo »o obsodbah za kazniva
dejanja,«, v drugem stavku se črta besedilo »na delovno
dolžnost oziroma«.
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku črtata besedi »na
naboru«.
V četrtem odstavku se črta beseda »naborna«.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(komisija za izbor kandidatov)
O primernosti kandidata za opravljanje vojaške službe
na podlagi zbrane dokumentacije odloča komisija, ki jo imenuje minister.
Komisija ugotovi primernost in pripravljenost kandidatov
za opravljanje vojaške službe in izbere kandidate, s katerimi
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se sklene pogodba za opravljanje vojaške službe po vojnih
enotah in formacijskih dolžnostih oziroma vojaško evidenčnih
dolžnostih.
Kandidatom brez odsluženega vojaškega roka komisija
na podlagi predpisanih pogojev in potreb popolnitve, njihove
ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo in želje
določi vojaško evidenčno dolžnost, za katero se bodo usposobili.«.
5. člen
V 10. členu se v drugem odstavku črta besedilo »v
skupnih poveljstvih in enotah«.
V tretjem odstavku se na koncu besedila doda nov
stavek, ki se glasi: »S pogodbenim pripadnikom rezervne
sestave, ki mora opraviti temeljno vojaško strokovno usposabljanje, ker nima odsluženega vojaškega roka oziroma
osnovno vojaško usposabljanje za vojaka ali osnovno usposabljanje za delo v vojski za vojaškega uslužbenca v skladu
s to uredbo, se sklene pogodba za najmanj šest oziroma
sedem let.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, podpisan izvod pogodbe odstopi enoti, v katero je razporejen
pogodbeni pripadnik rezervne sestave, in o podpisu pogodbe
obvesti njegovega delodajalca.«.
6. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki se imenuje
na formacijsko dolžnost, za katero je predviden dostop do
tajnih podatkov stopnje ZAUPNO ali višje, mora dobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje v skladu
s predpisi o tajnih podatkih.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»Pogodbeni pripadnik rezervne sestave je lahko zaradi
potreb popolnitve Slovenske vojske imenovan na drugo formacijsko dolžnost, če izpolnjuje splošne in druge pogoje za
opravljanje te formacijske dolžnosti.«.
7. člen
V 12. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. temeljnemu vojaško strokovnemu usposabljanju, če
nima odsluženega vojaškega roka,«.
V 4. točki se črta besedilo »v skupnih poveljstvih in
enotah«.
8. člen
V 13. členu se v zadnji 2. točki številka »2« nadomesti
s številko »3«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pravice in
dolžnosti iz te uredbe mirujejo v času:
1. zdravljenja daljšega od trideset dni do največ enega
leta,
2. koriščenja starševskega dopusta v skladu s predpisi
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
3. opravljanja dela, usposabljanja ali šolanja v tujini,
daljšega od trideset dni, toda ne več kot tri mesece.«.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(temeljno in osnovno vojaško strokovno usposabljanje
oziroma osnovno usposabljanje za delo v vojski)
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki nima odsluženega vojaškega roka, mora opraviti temeljno vojaško
strokovno usposabljanje praviloma v prvem letu trajanja
pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije
Osnovno vojaško strokovno usposabljanje za vojaka
oziroma osnovno usposabljanje za delo v vojski za vojaškega
uslužbenca, mora opraviti:
1. pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki je opravil
temeljno vojaško strokovno usposabljanje, praviloma do konca drugega leta trajanja pogodbe,
2. pogodbeni pripadnik rezervne sestave, ki je opravil
služenje vojaškega roka in ni usposobljen za dolžnost, za
katero je sklenil pogodbo, praviloma v prvem letu trajanja
pogodbe.
Usposabljanje iz prvega in prejšnjega odstavka pogodbeni pripadnik rezervne sestave praviloma opravi v enem ali
največ treh delih.«.
10. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(letni načrt usposabljanja)
Usposabljanje pogodbenih pripadnikov rezervne sestave v enoti po letnem načrtu usposabljanja enote se praviloma
organizira in izvaja v več krajših terminih in enem neprekinjenem terminu, ki ne sme biti daljši od enega meseca.
Skupaj usposabljanje v enem letu ne sme biti daljše od treh
mesecev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka o dolžini
letnega usposabljanja, se lahko pogodbenega pripadnika
rezervne sestave, ki želi biti povišan v činu ali biti razporejen
na višjo dolžnost, napoti na dopolnilno vojaško strokovno
izobraževanje ali usposabljanje, praviloma pod pogoji in na
način, kot to velja za pripadnike stalne sestave.«.
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(izbor in obveščanje o terminih usposabljanja)
Enota, ki izvaja usposabljanje iz 14. oziroma 14.a člena
te uredbe, izdela do konca meseca oktobra za naslednje leto
predlog terminskega načrta usposabljanja.
Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, predlog
terminskega načrta usposabljanja posreduje pogodbenemu
pripadniku rezervne sestave ter njegovemu delodajalcu, zaradi uskladitve terminov usposabljanj v posameznem letu.
Uskladitev terminov usposabljanj potrdita na predlogu načrta,
ki ga pogodbeni pripadnik rezervne sestave do zahtevanega
roka pošlje upravnemu organu, pristojnemu za obrambne
zadeve. Če se delodajalec in pogodbeni pripadnik rezervne
sestave ne uspeta dogovoriti o ponujenih terminih usposabljanj ali če pogodbeni pripadnik rezervne sestave ne pošlje potrjenega predloga načrta usposabljanj v zahtevanem
roku, veljajo termini, ki jih določi pristojna enota Slovenske
vojske.
Končni načrt usposabljanja enota posreduje upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki je dolžan
do konca leta, toda najmanj 30 dni pred prvim načrtovanim
usposabljanjem v naslednjem letu, o obveznostih pri usposabljanju za naslednje leto obvestiti pogodbenega pripadnika
rezervne sestave in njegovega delodajalca.
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave lahko izjemoma
zaprosi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, za zamenjavo predhodno izbranega termina usposabljanja, če mu
še ni bil poslan poziv na usposabljanje in če s tem soglaša
njegov delodajalec. Upravni organ, pristojen za obrambne
zadeve, lahko potrdi spremembo termina usposabljanja le
po predhodnem soglasju enote.
Na usposabljanje pogodbenega pripadnika rezervne
sestave vpokliče upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, na način in po postopku, predpisanem za pozivanje
vojaških obveznikov.«.
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12. člen
V 16. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo
»oziroma potrdilo pooblaščenega zdravnika, če je nezaposlen,« nadomesti z besedilom »ali potrdilo osebnega zdravnika,«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave se lahko
na prošnjo delodajalca zaradi neodložljivega dela, ki ga je
treba opraviti neposredno pred ali med usposabljanjem in ga
ne more opraviti drug delavec, odloži usposabljanje do treh
dni v koledarskem letu.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, na
koncu se črta pika in doda besedilo »oziroma v terminu, ki
ga določi enota.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
13. člen
V 17. členu se besedi »tri mesece« nadomestita z besedama »sedem mesecev«.
14. člen
V 19. členu se v drugem odstavku besedi »en odstotek«
nadomestita z besedilom »0,8 odstotka«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Do zaključka usposabljanja pripada pogodbenemu
pripadniku rezervne sestave iz prvega odstavka 14. člena
te uredbe 30 odstotkov, pogodbenemu pripadniku rezervne
sestave iz drugega odstavka 14. člena te uredbe pa 50 odstotkov plačila za pripravljenost iz prejšnjega odstavka.«.
V četrtem odstavku se črta besedi »3. točke«.
15. člen
V 20. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada
pogodbenemu pripadniku rezervne sestave, ki v izbranem
terminu usposabljanja za čas odsotnosti z dela zaradi usposabljanja ne uveljavlja nadomestila plače oziroma drugih
prejemkov, povečano plačilo za usposabljanje, ki se določi
na podlagi bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji v času
usposabljanja. Dnevni znesek povečanega plačila za usposabljanje znaša 2,5 odstotka na dan.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek, ki postaneta tretji in
četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»Nezaposlenemu pogodbenemu pripadniku rezervne
sestave pripada denarno nadomestilo za vsak dan usposabljanja.
Za dan usposabljanja oziroma za dnevno plačilo za
udeležbo na usposabljanju po tem členu se šteje usposabljanje vključno z bivanjem v enoti, ki traja od 8 do 24 ur. Če traja
manj kot 8 ur, se izplača dejansko število ur usposabljanja in
bivanja v enoti. Za plačilo po urah je osnova dnevno plačilo
za udeležbo na usposabljanju.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
16. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(povračilo stroškov objave delodajalcu)
Delodajalcu ob odhodu pogodbenega pripadnika rezervne sestave na opravljanje vojaške službe v miru za več
kot en mesec pripada povračilo stroškov za enkratno objavo,
s katero išče začasno zamenjavo za delavca, v višini največ
petih mesečnih neto plačil za pripravljenost.
Zahtevek za povračilo stroškov z dokazili se pošlje
upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki je
pogodbenega pripadnika vpoklical na opravljanje vojaške
službe v miru.«.
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17. člen
V 26. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave sklene
pogodbo za poklicno opravljanje vojaške službe ali se zaposli
kot policist, z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi,«.
18. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(odpoved pogodbe)
Minister lahko enostransko odpove pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi:
1. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave preneha
izpolnjevati splošne pogoje iz 3. člena te uredbe,
2. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave ne opravi
temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja ali osnovnega vojaško strokovnega usposabljanja oziroma osnovnega
usposabljanja za delo v vojski oziroma v drugih primerih, ko
mu je bilo usposabljanje prekinjeno, v skladu s petim odstavkom 16. člena te uredbe,
3. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave v tekočem letu
ni opravil vseh, z letnim načrtom predpisanih usposabljanj,
4. če je bil pogodbeni pripadnik rezervne sestave ocenjen s službeno oceno nezadovoljivo,
5. zaradi zmanjšanih formacijskih potreb v rezervni sestavi Slovenske vojske,
6. če se pogodbeni pripadnik rezervne sestave brez
opravičenega razloga ni odzval k opravljanju vojaške službe
oziroma na usposabljanje,
7. če je bil pogodbenemu pripadniku rezervne sestave
izrečen disciplinski ukrep zaradi hujših kršitev vojaške discipline v skladu z Zakonom o obrambi,
8. če se je pogodbeni pripadnik rezervne sestave zaposlil v tujini ali odšel na šolanje oziroma usposabljanje v tujino
za dalj kot tri mesece,
9. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave uveljavlja
ali je uveljavil pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti,
10. če pogodbenemu pripadniku rezervne sestave ni
bilo izdano dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zahtevane stopnje skladno z 11. členom te uredbe,
11. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave pravočasno ne prijavi sprememb podatkov iz 13. člena te uredbe,
12. če pogodbeni pripadnik rezervne sestave ne soglaša z imenovanjem na formacijsko dolžnost v skladu s
potrebami popolnitve Slovenske vojske.
V primeru odpovedi pogodbe iz 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11.
in 12. točke prejšnjega odstavka, je pogodbeni pripadnik
rezervne sestave dolžan ministrstvu povrniti v celoti plačilo
za pripravljenost za zadnjih 12 mesecev in sorazmeren del
stroškov, nastalih v času vseh usposabljanj. Sorazmerni del
stroškov, nastalih v času vseh usposabljanj, se izračuna tako,
da se izplačana plačila za usposabljanja, prevozni stroški in
dodatki ter stroški prehrane zmanjšajo za odstotek, enak odstotku že realiziranega časa trajanja pogodbe. V primeru odpovedi podaljšane pogodbe je pogodbeni pripadnik rezervne
sestave dolžan ministrstvu povrniti plačila iz tega odstavka
samo po podaljšani pogodbi.
Pogodbeni pripadnik rezervne sestave iz drugega odstavka tega člena mora ministrstvu povrniti stroške v roku 30
dni po prejemu zahtevka za plačilo obveznosti. Če v navedenem roku ne povrne stroškov, se zaračunajo zakonite zamudne obresti, ki začnejo teči prvi dan po izteku roka za plačilo.
Ministrstvo na prošnjo pogodbenega pripadnika rezervne sestave, ki ima mesečne prejemke manjše od minimalne
plače, lahko odredi obročno vrnitev plačil iz drugega odstavka tega člena, vendar največ v dvanajstih obrokih. Mesečni
obrok ne sme biti nižji od mesečnega plačila za pripravljenost
v mesecu, v katerem je bila odpovedana pogodba o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi.
Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za pogodbenega pripadnika
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rezervne sestave, ki je pogodbo odpovedal iz osebnih razlogov. Pisno izjavo o odpovedi pogodbe iz osebnih razlogov
vloži pogodbeni pripadnik rezervne sestave pri upravnem
organu, pristojnem za obrambne zadeve, po kraju njegovega
stalnega prebivališča.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(uporaba uredbe za pogodbene pripadnike rezervne
sestave)
Pogodbeni pripadniki rezervne sestave, ki so sklenili
pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi
Slovenske vojske pred uveljavitvijo te uredbe, ohranijo pogodbeno pridobljene pravice, če je to zanje ugodneje, razen
pravice glede višine plačila za pripravljenost, ki se začne po
tej uredbi obračunavati s 1. 12. 2004.
20. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1.
2005, razen 14. člena te uredbe glede plačila za pripravljenost, ki se začne po tej uredbi obračunavati s 1. 12. 2004.
Št. 824-03/2002-2
Ljubljana, dne 4. novembra 2004.
EVA 2004-1911-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5066.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na
dodano vrednost

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46., 52.d, 52.f,
52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno
prečiščeno besedilo in 114/04) izdaja minister za ﬁnance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04 in 84/04) se v 1. členu besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 114/04; v nadaljnjem besedilu: ZDDV)«.
2. člen
Naslov 19.a člena se spremeni tako, da se glasi »(prenos blaga v drugo državo članico in pridobitev blaga iz druge
države članice z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri
kupcu)«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in opravi nadaljnjo
prodajo blaga«.
V tretjem odstavku se beseda »prodano« nadomesti z
besedilom »izvzeto iz zaloge«.
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3. člen
V 53. členu se v prvem odstavku v 13. točki za besedilom »1209 91 90« doda besedilo », mak za prehrano iz
tarifne oznake 1207 91 90, sezam za prehrano iz tarifne
oznake1207 40 90«.
4. člen
V 55. členu se v prvem odstavku za 2. točko doda
2.a točka, ki se glasi:
»2.a prsna proteza iz tarifne oznake 3926 90 99;«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Med pripomočke za oskrbo stome iz 7. točke prvega odstavka se uvrščajo tudi vrečke za tanko črevo, debelo
črevo ali sečila, prilagojevalniki, prilagojevalniki v kombinaciji
z različnimi vrečkami iz tarifne številke 3926 90 91 in 3926
90 99.«
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo novi tretji
do sedmi odstavek.
5. člen
V 59. členu se v četrtem odstavku za besedo »starejših« doda beseda »dijakov«.
6. člen
Dosedanje besedilo 110. člena postane prvi odstavek
tega člena, za katerim se dodata drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
»(2) Davčni zavezanec lahko uveljavi pravico do odbitka
vstopnega DDV v davčnem obdobju, v katerem je prejel račun za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve.
(3) Če je davčni zavezanec prejel račun, dobava blaga
oziroma storitev pa še ni bila opravljena, lahko uveljavi pravico do odbitka vstopnega DDV v davčnem obdobju, ko je
bilo blago dobavljeno oziroma so bile storitve opravljene ali v
davčnem obdobju, ko plača račun, karkoli se zgodi prej.«
7. člen
V 115. členu se besedilo »v skladu s 34. členom ZDDV«
nadomesti z besedilom »in so izpolnjeni pogoji iz 40. člena
ZDDV.«
8. člen
V 125. členu se na koncu prvega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi: »Za spremembo pogojev, merodajnih
za obdavčevanje v skladu z drugim odstavkom 42. člena
ZDDV, se ne štejejo spremembe, nastale zaradi sprememb
predpisov.«
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14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-02-20/2003/47
Ljubljana, dne 29. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0198
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za ﬁnance

5067.

Pravilnik o vodenju inventarne knjige
premične kulturne dediščine

Na podlagi 22. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03
– ZVPOPKD) izdaja ministrica za kulturo

PRAVILNIK
o vodenju inventarne knjige premične kulturne
dediščine
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vsebino, način vodenja in hranjenje inventarne knjige premične kulturne dediščine ter inšpekcijsko nadzorstvo.
(2) S tem pravilnikom se standardizira in uskladi postopek in način vodenja vpisa premične kulturne dediščine
v inventarno knjigo v muzejih iz 23. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine.
2. člen
Inventarna knjiga predmetov kulturne dediščine je uradna, temeljna, trajna in obvezujoča evidenca za vsako zbirko
premične kulturne dediščine v Republiki Sloveniji, iz katere je
razviden celoten fond z osnovnimi podatki premične kulturne
dediščine.
II. VSEBINA INVENTARNE KNJIGE

9. člen
V 162. členu se v prvem odstavku beseda »Sloveniji«
nadomesti z besedo »Skupnosti«.

3. člen
V inventarno knjigo se zapisujejo obvezne vsebine podatkov, opredeljene v 5. členu tega pravilnika.

10. člen
V 174. členu se v prvem odstavku v osmi alinei besedilo
»v skladu z 28. in 29. členom« nadomesti z besedilom »v
skladu z 28., 28.a in 29. členom«.

4. člen
(1) Vsak predmet v zbirki, ki predstavlja eno inventarno
enoto, ima eno inventarno številko, ki identiﬁcira predmet.
(2) Inventarna številka je ustrezno označena na predmetu. V primeru, da je predmet premajhen ali pa bi ga oznaka
bistveno spremenila oziroma zabrisala njegove značilnosti,
nanj ne pišemo številke.
(3) Predmet, ki predstavlja celoto, se označi z eno inventarno številko, posamezni sestavni ločljivi deli pa se označijo z ustrezno podštevilko.

11. člen
V 175. členu se v prvem odstavku v peti alinei za besedo »vpiše« doda beseda »zbirna«.
12. člen
V 176. členu se v peti alinei za besedo »vpiše« doda
beseda »zbirna«.
13. člen
Dosedanje besedilo 178. člena postane prvi odstavek
tega člena, za katerim se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Račune lahko hrani tudi na mikroﬁlmu ali drugem
mediju tako, da jih je mogoče kadarkoli prikazati na zaslonu ali izpisati, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka
57. člena ZDDV.«

5. člen
(1) Inventarna knjiga vsebuje naslednje skupine podatkov:
1. podatki o zavodu
2. podatki o identiﬁkaciji predmeta
3. podatki o izvoru predmeta
4. podatki o pridobitvi predmeta
5. podatki o inventarizaciji predmeta
6. opombe
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6. člen
Skupine podatkov sestavljajo naslednja podatkovna
polja:
1. Skupina podatki o zavodu zajema naslednja podatkovna polja:
– naziv zavoda,
– sedež zavoda,
– kodno oznako registracije
2. Skupina podatki o identiﬁkaciji predmeta zajema:
– inventarno številko predmeta,
– tekočo številko predmeta,
– ime predmeta/ime avtorja ali izdelovalca predmeta,
motiv in naslov dela, datacija in signacija
– kratek opis predmeta (mere, material, tehnika),
– strokovna klasiﬁkacija (zbirka, oznaka zvrsti premične
kulturne dediščine v skladu s Pravilnikom o določitvi zvrsti
predmetov kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 73/00)
3. Skupina podatki o izvoru predmeta zajema:
– najdiščne podatke o predmetu/provinienca
– kraj in čas izdelave predmeta
– kraj in čas uporabe predmeta
4. Skupina podatki o pridobitvi predmeta zajema:
– način pridobitve predmeta (dar, donacija, odkup, najdba, hranjenje, volilo)
– ime pridobitelja predmeta
– datum pridobitve predmeta
– ime, priimek in naslov zadnjega lastnika predmeta
– vrednost predmeta
5. Skupina podatki o inventarizaciji predmeta zajema:
– ime odgovornega kustosa
– datum inventarizacije predmeta.
III. NAČIN VODENJA INVENTARNE KNJIGE TER NJENO
HRANJENJE
7. člen
(1) Inventarno knjigo sme voditi le pristojna oseba, zadolžena za zbirko.
(2) Inventarna knjiga se vodi ročno ali elektronsko.
(3) V primeru ročnega vodenja se za vpis uporablja
obstojno pisalo. Inventarna knjiga je vezana v klasično trdo
vezavo, na trajno obstojnem papirju.
(4) Pri vodenju inventarne knjige v elektronski obliki je
potrebno zagotoviti ustrezno varnost podatkov. Obvezno je
najmanj enkrat letno tiskanje izpisov s tiskalnikom, ki ustvarja
trajen zapis na trajno obstojnem papirju, strani morajo biti oštevilčene, knjiga se veže v klasično trdo vezavo, A4 formata.
(5) Prvo in zadnjo stran inventarne knjige podpišejo
oseba zadolžena za zbirko, vodja dokumentacije ali vodja
oddelka in direktor muzeja. Kolikor muzej nima vodje dokumentacije ali vodje oddelka, inventarno knjigo podpišeta
le pristojna oseba zadolžena za zbirko in direktor muzeja.
Inventarna knjiga se na začetku in koncu žigosa z žigom
zavoda.
(6) Strokovni nadzor nad vodenjem inventarne knjige
vrši vodja dokumentacije ali vodja oddelka.
8. člen
(1) Izvirnik inventarne knjige se hrani vedno na varnem
mestu in pod ustreznimi varstvenimi pogoji.
(2) Obvezna je varnostna kopija, ki se uporablja za
rutinska opravila.
9. člen
(1) V primeru odpisa oziroma izločitve predmeta iz zbirke se inventarna številka ne izbriše, pač pa le podčrta z rdečim pisalom, v elektronski obliki pa se doda napis izbris.
(2) Odpisi oziroma izločitve so možne le v izjemnih
primerih (uničenje, tatvine, zamenjava, denacionalizacija,
sodna intervencija, deakcesija).
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(3) O odpisu oziroma izločitvi presoja strokovna komisija, ki jo imenuje direktor muzeja. Komisija sprejme sklep o
izločitvi, ki se navede v opombah inventarne knjige.
(4) V sklepu mora biti naveden datum izbrisa, razlog in
podatek kam je predmet prenesen.
IV. INŠPEKCIJSKI NADZOR
10. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika
opravlja inšpektorat za področje kulturne dediščine.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Za vse predmete vpisane do uveljavitve tega pravilnika se uporabljajo in vodijo dosedanje inventarne knjige.
Št. 617-100/2004/4
Ljubljana, dne 4. novembra 2004.
EVA 2004-3511-0021
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

5068.

Pravilnik o spremembah pravilnika 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, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) izdaja minister za
okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o vrstah podatkov, ki
jih posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 75/04) se v Prilogi 1 tabele 1.2, 1.3 in 1.4 nadomestijo z novimi tabelami 1.2,
1.3 in 1.4, ki so kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. člen
V Prilogi 2 se tabela 2.2 nadomesti z novo tabelo 2.2, ki
je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je sestavni
del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-48/2003
Ljubljana, dne 27. oktobra 2004.
EVA 2004-2511-0299
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
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PRILOGA 1
1.2 Podatki o letnih napovedih
Zap. št.

Naslov obrazca
podejavnosti

Vrsta podatkov

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poro�anja

Organ, ki
zbira
podatke

1.2.01

Plan proizvodnje
�etrletni plan proizvodnje
elektri�ne in toplotne
elektri�ne in toplotne energije
energije ter porabe
elektrarnah (proizvodnja na
goriv
generatorju in pragu, lastna raba) in
poraba goriv v termoelektrarnah

Letno

Do 31. oktobra za
naslednje leto.

Gospodarski subjekti z
osnovno dejavnostjo:
E 40.11 Proizvodnja
elektri�ne energije

MOPE

1.2.02

Bilanca sistemskega �etrletni plan prevzema, oddaje in
operaterja
tranzita elektri�ne energije v/iz
prenosnega omrežja
prenosnega omrežja
elektri�ne energije

Letno

Do 31. oktobra za
naslednje leto.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
elektri�ne energije

MOPE

Bilanca sistemskega �etrtletni plan prevzema in oddaje
operaterja
elektri�ne energije v/iz
distribucijskega omrežja
distribucijskega
omrežja elektri�ne
energije
�etrtletni plan proizvodnje, lastne
Plan proizvodnje
1.2.04
rabe in prodaja elektri�ne in
elektri�ne in toplotne
energije ter porabe
toplotne energije (po podro�jih
goriv
SKD) ter nakupa, porabe in zalog
goriv

Letno

Do 31. oktobra za
naslednje leto

MOPE

Letno

Do 31. oktobra za
naslednje leto.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
elektri�ne energije
Gospodarski subjekti z
osnovno dejavnostjo:
E 40.30 Oskrba s paro
in toplo vodo.
Gospodarski subjekti z
osnovno dejavnostjo:
CA, CB, DA, DB,
DC,DD, DE, DF, DG,
DH, DI, DJ, DK, DL,
DM, DN

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, teko�imi
in plinastimi gorivi

MOPE

1.2.06 Plan nabave, prodaje �etrtletni plan nabave, prodaje,
in porabe
porabe in zalog zemeljskega plina
zemeljskega plina

Letno

Do 31. oktobra za
naslednje leto.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
zemeljskega plina

MOPE

1.2.07

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, teko�imi
in plinastimi gorivi

MOPE

1.2.03

1.2.05

Plan proizvodnje,
nabave in prodaje
trdnih goriv

Plan proizvodnje,
nabave, prodaje in
porabe naftnih
proizvodov

�etrtletni plan proizvodnje, prodaje,
lastne rabe, izvoza, energijske
vrednosti in zalog trdnih goriv

�etrtletni plan proizvodnje, nabave,
prodaje, porabe in zalog naftnih
proizvodov

MOPE
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1.3 Podatki poslovanja gospodarskih javnih služb in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti
Zap. št.

Naslov obrazca po
dejavnosti

Vrsta podatkov

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poro�anja

Organ, ki
zbira
podatke

1.3.01

Bilanca sistemskega
operaterja
distribucijskega
omrežja elektri�ne
energije (koli�inski
tok)

Koli�inski tok prevzema in
oddaje elektri�ne energije v/iz
distribucijskega omrežja

Mese�no

Zadnji dan v
mesecu za podatke
za pretekli mesec.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
elektri�ne energije

MOPE

1.3.02

Bilanca sistemskega
operaterja
distribucijskega
omrežja elektri�ne
energije (vrednostni
tok)

Prihodki in
odhodki poslovanja

Mese�no

Zadnji dan v
mesecu za podatke
za pretekli mesec.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
elektri�ne energije

MOPE

1.3.03 Bilanca gospodarske
javne službe dobava
elektri�ne energije
tarifnim odjemalcem
(vrednostni tok)

Prihodki in
odhodki poslovanja

Izvajalci gospodarske
javne službe dobava
elektri�ne energije
tarifnim odjemalcem

MOPE

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

1.3.04

Obra�un cene za
uporabo
elektroenergetskega
omrežja

Obra�un cene za uporabo omrežja
po posameznih elementih za
tarifne in upravi�ene odjemalce v
Sloveniji

Mese�no

Zadnji dan v
mesecu za podatke
za pretekli mesec.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
elektri�ne energije

MOPE

1.3.05

Bilanca sistemskega
operaterja
prenosnega omrežja
elektri�ne energije
(koli�inski tok)

Koli�inski tok prevzema, oddaje
in tranzita elektri�ne energije
v/iz/preko prenosnega omrežja

Mese�no

Zadnji dan v
mesecu za podatke
za pretekli mesec.

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
elektri�ne energije

MOPE

1.3.06

Bilanca realizacije
prihodkov in
stroškov sistemskega
operaterja
prenosnega omrežja
elektri�ne energije

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
elektri�ne energije

MOPE

1.3.07

Kvalificirani
proizvajalci
elektri�ne energije

Nakup elektri�ne energije
od kvalificiranih proizvajalcev,
mese�ni plan in realizacija

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

Izvajalec gospodarske
javne službe dejavnost
sistemskega operaterja
prenosnega in
distribucijskega omrežja
elektri�ne energije

MOPE

Do 10.8.podatki za
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
mese�na
za podatke za
realizacija
naslednje leto
Realizacija
kvartalno - v enem
mesecu po preteku
obra�una

Gospodarski subjekti z
licenco za opravljanje
dejavnosti trgovanja,
zastopanja in
posredovanja na
organiziranem trgu z
elektri�no energijo
(dobavitelji)

MOPE

1.3.08

Obra�un cene za uporabo omrežja,
Poslovanje
prihodki in odhodki, poslovanja
sistemskega
operaterja
prenosnega omrežja
zemeljskega plina

1.3.09

Bilanca dobaviteljev
elektri�ne energije
upravi�enim
odjemalcem

Nakup in prodaja
elektri�ne energije
(koli�inski in vrednostni podatki)

Polletno,
letno

Uradni list Republike Slovenije
Zap. št.

Naslov obrazca po
dejavnosti

Št.

Vrsta podatkov

1.3.10

Bilanca nakupa in
prodaje elektri�ne
energije
proizvajalcev
elektri�ne energije

Proizvodnja, nakup in prodaja
elektri�ne energije (koli�inski in
vrednostni podatki)

1.3.11

Proizvodnja in
oddaja premoga

Planski in dejanski podatki o
koli�inah, kurilni vrednosti
proizvodnje in oddaje premoga

Periodika
zbiranja

122 / 12. 11. 2004 /

Rok dostave

Mese�no Zadnji dan v mesecu
za podatke za
pretekli mesec

Stran
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Zavezanec poro�anja

Organ, ki
zbira
podatke

Gospodarski subjekti z
osnovno dejavnostjo:
E 40.11 Proizvodnja
elektri�ne energije
(nad 10 MW)

MOPE

Kvartalno, Kvartalno - v enem Premogovnik Velenje in
letno
mesecu po preteku Rudnik Trbovlje-Hrastnik
obra�una, letno - v
dveh mesecih po
preteku obra�una

MOPE

1.4 Razvojni na�rti in podatki o obratovanju in investicijah v energetski infrastrukturi
Zap. št.

1

Naslov obrazca po
dejavnosti

Vrsta podatkov

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poro�anja

Organ, ki
zbira
podatke

1.4.01

Investicije v
energetsko
infrastrukturo

Realizirane ali za�ete investicije;
Opis investicije (tehni�ne
zna�ilnosti, namen investiranja,
terminski plan in trenutno stanje,
predra�unska vrednost idr.)
Skladnost in odstopanja z
izdelanimi razvojnimi ter
poslovnimi na�rti1

Letno

V osmih dneh po
sprejemu na
nadzornem svetu
oz. organih družbe

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

MOPE

1.4.02

Obratovanje
omrežja za prenos
zemeljskega plina.

Podatki o obratovanju
omrežja, zasedenosti,
izrednih dogodkih idr.1

Letno

V osmih dneh po
sprejemu na
nadzornem svetu
oz. organih družbe

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
zemeljskega plina

MOPE

1.4.03

Obratovanje
prenosnega omrežja
elektri�ne energije

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

Letno

V osmih dneh po
sprejemu na
nadzornem svetu
oz. organih družbe

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
elektri�ne energije

MOPE

1.4.04

Obratovanje
distribucijskega
omrežja elektri�ne
energije

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

Letno

V osmih dneh po
sprejemu na
nadzornem svetu
oz. organih družbe

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
elektri�ne energije

MOPE

MOPE z dopisom natan�neje opredeli zahtevani metodološki na�in in podrobnejše podatke za poro�anje.
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Vrsta podatkov

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poro�anja

Organ, ki
zbira
podatke

1.4.05

Razvojni na�rt
prenosnega omrežja
elektri�ne energije

Na�rt razvoja omrežja za obdobje
najmanj 10 let, usklajen za
nacionalnim energetskim
programom1

Vsaki 2
leti

V osmih dneh po
sprejemu na
nadzornem svetu
oz. organih družbe

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
elektri�ne energije

MOPE

1.4.06

Razvojni na�rt
distribucijskega
omrežja elektri�ne
energije

Na�rt razvoja omrežja za obdobje
najmanj 10 let, usklajen z
nacionalnim energetskim
programom1

Vsaki 2
leti

V osmih dneh po
sprejemu na
nadzornem svetu
oz. organih družbe

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
elektri�ne energije

MOPE

1.4.07

Razvojni na�rt
omrežja za prenos
zemeljskega plina

Na�rt razvoja omrežja za obdobje
najmanj 10 let, usklajen z
nacionalnim energetskim
programom1

Vsaki 2
leti

V osmih dneh po
sprejemu na
nadzornem svetu
oz. organih družbe

Izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
zemeljskega plina

MOPE

1.4.08

Razvojni na�rt
Na�rt razvoja proizvodnje elektri�ne Vsaki 2
proizvodnje
energije za obdobje najmanj 10 let1
leti
elektri�ne energije

V osmih dneh po
sprejemu na
nadzornem svetu
oz. organih družbe

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
E 40.11 Proizvodnja
elektri�ne energije
(nazivna mo� > 10 MW)

MOPE

1.4.09

Razvojni na�rt
proizvodnje
premoga

Na�rt proizvodnje premoga za
obdobje najmanj 10 let1

Vsaki 2
leti

V osmih dneh po
Gospodarski subjekti z
sprejemu na
dejavnostjo:
nadzornem svetu
CA 10.2 Pridobivanje
oz. organih družbe rjavega premoga in lignita

MOPE

1.4.10

Razvojni na�rt
proizvodnje nafte in
zemeljskega plina

Na�rt proizvodnje in predelave
nafte in zemeljskega plina za
obdobje najmanj 10 let1

Vsaki 2
leti

V osmih dneh po
sprejemu na
nadzornem svetu
oz. organih družbe

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

MOPE

1.4.11

Razvojni na�rt
oskrbe z naftnimi
derivati

Na�rt oskrbe z naftnimi derivati za
obdobje najmanj 10 let1

Vsaki 2
leti

V osmih dneh po
sprejemu na
nadzornem svetu
oz. organih družbe

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

MOPE
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PRILOGA 2
2.2 Podatki o potrošniških cenah naftnih derivatov za poro�anje Evropski komisiji
Zap. št.

2.2.01

Vrsta podatkov

Naslov obrazca
po dejavnosti
Porabniške cene
naftnih derivatov

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Veljavne porabniške cene naftnih
derivatov za:
�

Do 5. dne v
Mese�no
mesecu za stanje
ter ob
15. dne v
motorna goriva (Euro super 95, spremembi
preteklem
mesecu
cen
dizelsko gorivo in uteko�injen
ter sproti v
naftni plin),
treh dneh po
� goriva za ogrevanje v
spremembi
cen
gospodinjstvih (Ekstra lahko

Zavezanec poro�anja

Izvajalec
zbiranja

Gospodarski subjekti z
licencno za opravljanje
dejavnosti proizvodnje,
trgovanja in distribucije
teko�ih goriv *

MOPE

kurilno olje),

�

industrijska goriva (kurilna olja
z vsebnostjo žvepla >1% in
<1%)

PRILOGA 3
3.1 Finan�no ra�unovodski podatki, podatki o investicijskih vlaganjih
Zap. št.

Naslov obrazca po
dejavnosti

Vrsta podatkov

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poro�anja

Organ, ki
zbira
podatke

3.1.01

Bilanca
stanja

Sredstva, obveznosti

Polletno
in letno

Polletno - v enem
mesecu po preteku
obra�una, letno - v
treh mesecih po
preteku obra�una

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.02

Izkaz
poslovnega
izida

Prihodki, odhodki

Polletno
in letno

Polletno - v enem
mesecu po preteku
obra�una, letno - v
treh mesecih po
preteku obra�una

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.03

Izkaz finan�nega
izida - neposredna
metoda (razli�ica I)

Prejemki, izdatki

Letno

Letno - v treh
mesecih po preteku
obra�una

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.04

Podatki iz izkaza
poslovnega izida
proizvajalcev,
prenosa in
distribucije
elektri�ne energije

Analiti�ni podatki iz poslovnega
izida

Polletno
in letno

Polletno - v enem
mesecu po preteku
obra�una, letno - v
treh mesecih po
preteku obra�una

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.05

Podatki o
neopredmetenih
dolgoro�nih
sredstvih in
opredmetenih
osnovnih sredstev

Vrednosti neopredmetenih in
opredmetenih sredstvih

Letno

Letno - v treh
mesecih po preteku
obra�una

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE
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Vrsta podatkov

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Zavezanec poro�anja

Organ, ki
zbira
podatke

3.1.06

Plan vra�anja
investicijskih
kreditov

Vra�anje kreditov po
amortizacijskih na�rtih

Letno

10.1 za podatke
teko�ega leta

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.07

Realizacija vra�il
investicijskih
kreditov

Pregled mese�nih odpla�il kreditov

Letno

10.1 za podatke
preteklega leta

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.08

Amortizacijski
na�rt

Amortizacijski na�rt po kreditni
pogodbi

Enkratno

V osmih dneh po
podpisu pogodbe

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.09

Terjatve in
obveznosti

Kratkoro�ne terjatve in kratkoro�ne
obveznosti

Polletno
in letno

Polletno - v enem
mesecu po preteku
obra�una, letno - v
treh mesecih po
preteku obra�una

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.10

Finan�ne
naložbe

Dolgoro�ne in kratkoro�ne finan�ne Polletno
naložbe
in letno

Polletno - v enem
mesecu po preteku
obra�una, letno - v
treh mesecih po
preteku obra�una

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.11

Letni plan
investicij

Letni plan in viri finaciranja
investicij

Letno

V osmih dneh po
sprejemu na organih
družbe

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.12

Realizacija letnega
plana investicij

Realizacija in viri financiranja
investicij

Polletno
in letno

Polletno - v enem
mesecu po preteku
obra�una, letno - v
treh mesecih po
preteku obra�una

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.1.13

Podatki o
investiciji

Osnovni podatki o investiciji
Ob za�etku izvajanja investicije
povzeti iz investicijskega programa

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE
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3.2 Podatki za spremljanje poslovanja podjetij
Zap. št.

Naslov obrazca
po dejavnosti

Vrsta podatkov

Periodika
zbiranja

Rok dostave

Organ, ki
zbira
podatke

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.2.01

Strateški na�rt
poslovanja

Strateški na�rt poslovanja
za obdobje od…do…

3.2.02

Gospodarski
na�rt

Letni gospodarski oziroma
poslovni na�rt družbe

Letno

V osmih dneh po
sprejemu na organih
družbe

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.2.03

Revidirano letno
poro�ilo

Revidirano letno poro�ilo in
revidirano konsolidirano letno
poro�ilo

Letno

V osmih dneh po
prejemu
revizijskega
poro�ila

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.2.04

Polletno
poro�ilo

Polletno poro�ilo o poslovanju
podjetja

Polletno

V dveh mesecih po
preteku obra�una

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

3.2.05

Gradiva za
skupš�ino družb

Letno
Predlog gradiva za skupš�ino družb z
Do 20.05. za
obrazložitvijo predlogov sklepov
preteklo leto
(poslovno
obdobje oziroma najkasneje
pred sejo 30 dni pred objavo
skupš�ine) sklica skupš�ine

Javna podjetja in
gospodarske družbe v
katerih ima država
najmanj 15% kapitalski
delež vklju�no s
h�erinskimi družbami

MOPE

5069.

Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih
smernic na področju zdravstvene in
zdraviliške dejavnosti

Na podlagi 26. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo in 80/04) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na
področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja pravila in postopke v zvezi s pripravo in sprejemom tehničnih smernic na področju zdravstvene
in zdraviliške dejavnosti.
(2) Tehnične smernice iz prejšnjega odstavka določi
Ministrstvo za zdravje.
2. člen
(1)Tehnična smernica je dokument, s katerim se za določeno vrsto izdelka, storitve ali procesa uredi natančnejša
opredelitev bistvenih zahtev oziroma pogojev z namenom, da
se zagotovi njihova zanesljivost, in tudi postopke, po katerih
je mogoče ugotoviti, ali so takšne zahteve izpolnjene.
(2) Obliko tehničnih smernic v soglasju s pristojnimi
resornimi ministri, v katerih delovno področje spada področje, ki ga obravnava posamezna tehnična smernica, predpiše minister, pristojen za zdravje. Seznam izdanih tehničnih
smernic se objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije,

Za obdobje V osmih dneh po
od…do… sprejemu na organih
družbe

Zavezanec poro�anja

javnosti pa so celotna gradiva o tehničnih smernicah dosegljiva v obliki publikacij in na elektronski način pri Ministrstvu
za zdravje.
(3) Sprejete tehnične smernice so dolžne spoštovati
vse pravne in ﬁzične osebe, ki opravljajo zdravstveno in
zdraviliško dejavnost.
3. člen
(1) Na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti se
določijo tehnične smernice, ko je to potrebno zaradi speciﬁčne narave te dejavnosti.
(2) Posebne tehnične smernice na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti se določijo predvsem ob upoštevanju naslednjih elementov:
– speciﬁčnih potreb zdravstvene dejavnosti,
– prostorskih potreb zdravstvene dejavnosti,
– narave, zaporedja, strukture, obsega (trajanja) in posebnosti posameznih postopkov (procedur) pri opravljanju
zdravstvenih storitev,
– materialov in priprav, ki se uporabljajo pri zagotavljanju zdravstvenih storitev,
– dognanj medicinske, gradbene, tehnične, ekonomske,
pravne, organizacijske in drugih strok, ki se nanašajo na
opravljanje zdravstvene dejavnosti,
– upravičencev ali (strokovnega) področja, na katerem
se storitev opravlja,
– postopka in trajanja izvajanja storitve,
– metode oskrbe oziroma zdravljenja,
– standardov specializacije in dodatnega usposabljanja
oziroma izobraževanja (t.j. standardiziranje teh programov),
– ureditvijo nadzora nad kakovostjo oziroma strokovnostjo opravljene storitve,
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– postopka dokumentiranja poteka opravljene storitve
in arhiviranja in
– postopke varovanja osebnih podatkov uporabnikov
zdravstvenih storitev.
4. člen
Na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti se v
enem letu od uveljavitve tega pravilnika sprejmejo naslednje
tehnične smernice:
1. prostorske tehnične smernice (urbanistične, prostorske in ergonomske),
2. smernice in ostale zahteve glede izobrazbe, strokovne usposobljenosti in ostalih pogojev, ki so potrebni za
opravljanje del in nalog na konkretnem delovnem mestu,
3. tehnične smernice za opremo, instrumente, medicinske pripomočke in potrošni material.
5. člen
Ministrstvo za zdravje pripravi v sodelovanju z ostalimi
resornimi ministrstvi tehnične smernice za področje zdravstvene in zdraviliške dejavnosti.
6. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o pripravi in sprejemu standardov in normativov na področju
zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list RS, št.
70/03).

Uradni list Republike Slovenije
2. diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik,
3. diplomirana babica / diplomirani babičar,
4. profesorica zdravstvene vzgoje / profesor zdravstvene vzgoje.
5. diplomirani delovni terapevt,
6. višji delovni terapevt,
7. diplomirani ﬁzioterapevt,
8. višji ﬁzioterapevt,
9. diplomirani sanitarni inženir,
10. sanitarni inženir,
11. višji sanitarni tehnik,
12. magister farmacije,
13. diplomirani inženir radiologije,
14. inženir radiologije,
15. specialist klinične psihologije,
16. specialist medicinske biokemije.
17. diplomirani inženir ortotike in protetike,
18. inženir ortopedske tehnike,
in izvajalci z najmanj univerzitetno izobrazbo na področju laboratorijske medicine.
III
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-64/2004
Ljubljana, dne 5. novembra 2004.
EVA 2004-2711-0102
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-55/2004
Ljubljana, dne 11. oktobra 2004.
EVA 2004-2711-0094
Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

5070.

Seznam izvajalcev posameznih poklicev
oziroma s posameznih področij, ki morajo biti
vpisani v register in imeti veljavno licenco

Na podlagi šestega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno
besedilo in 80/04) minister za zdravje izdaja

SEZNAM
izvajalcev posameznih poklicev oziroma s
posameznih področij, ki morajo biti vpisani v
register in imeti veljavno licenco
I
Ta seznam določa izvajalce posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti za samostojno
opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti vpisani v register in
imeti veljavno licenco.
V tem seznamu uporabljeni izrazi za izvajalce, zapisani
v moški ali ženski spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
II
Za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti
morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco izvajalci
naslednjih zdravstvenih poklicev:
1. višja medicinska sestra / višji zdravstveni tehnik / višji
medicinski tehnik,

5071.

Seznam izvajalcev posameznih poklicev
oziroma s posameznih področij, ki morajo biti
vpisani v register

Za izvajanje 64. člena in v zvezi s 87.c členom Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno
besedilo in 80/04) minister za zdravje izdaja

SEZNAM
izvajalcev posameznih poklicev oziroma s
posameznih področij, ki morajo biti vpisani v
register
I
Ta seznam določa izvajalce posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti za samostojno
opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti vpisani v register.
II
Za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti
morajo biti vpisani v register izvajalci naslednjih zdravstvenih
poklicev:
1. srednja medicinska sestra,
2. zdravstvena tehnica / zdravstveni tehnik,
3. tehnica zdravstvene nege / tehnik zdravstvene nege,
4. farmacevtska tehnica / farmacevtski tehnik.
III
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-63/2004
Ljubljana, dne 5. novembra 2004.
EVA 2004-2711-0106
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Seznam zdravil katerim se je spremenila
oznaka ATC v letu 2004

Na podlagi Odredbe o določitvi enotnega nacionalnega
poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja
zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasiﬁkaciji (Uradni list RS, št. 72/00) objavlja Agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke

SEZNAM ZDRAVIL
katerim se je spremenila oznaka ATC v letu 2004

Imetnik dovoljenja

Ime zdravila
Številka odločbe
mednarodno nelastniško ime/učinko- EAN
vina

Stara
ATC

oznaka Nova
ATC

oznaka

LEK
farmacevtska SPASMEX forte tablete 5 mg
družba, d.d., Ljubljana trospium

512/B-151/98
3837000006179

A03AB20

G04BD09

LEK
farmacevtska SPASMEX injekcije 0,2 mg/5 ml
družba, d.d., Ljubljana trospium

512/B-152/98
3837000006186

A03AB20

G04BD09

LEK
farmacevtska SPASMEX injekcije 0,2 mg/5 ml
družba, d.d., Ljubljana trospium

512/B-153/98
3837000012002

A03AB20

G04BD09

Pharmacia & Upjohn XALATAN
S.A., Podružnica Ljub- latanoprost
ljana,

512/B-372/99
3837000077827

S01EX03

S01EE01

Pharmacia & Upjohn XALATAN
S.A., Podružnica Ljub- latanoprost
ljana

512/B-269/99
3837000077834

S01EX03

S01EE01

Medis, Podjetje za pro- RESCULA
unoproston
izvodnjo in trženje

5363-I-46/03
3837000023671

S01EX04

S01EE02

Alcon Services Inc., TRAVATAN 40 mikrogramov/ml kapljice za 5363-I-630/02
oko, raztopina
3837000022759
Podružnica Ljubljana
travoprost

S01EX06

S01EE04

Pharmagent

BERIPLAST P COMBI SET
tkivni adhezivi

5363-I-450/02
3837000078633

V03AK

B02BC30

Pharmagent

BERIPLAST P COMBI SET
tkivni adhezivi

5363-I-451/02
3837000078640

V03AK

B02BC30

Št. 5363-19/04-220
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
Agencija Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
direktor

5073.

Seznam zdravil, za katera je od 29. 7. 2004
do 5. 11. 2004 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 26. in 28. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02,13/02 – ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) objavlja Agencija
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

SEZNAM
zdravil, za katera je od 29. 7. 2004 do 5. 11. 2004
prenehalo veljati dovoljenje za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-447/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-448/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Ljubljana, Slovenija
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Ljubljana, Slovenija

082066 5-fluorouracil "Ebewe" škatla s 5 ampulami Zdravilo se izdaja le na recept,
50 mg/ml
po 10 ml koncentrata uporablja pa se samo v bolnišnicah.

082023 5-fluorouracil "Ebewe" škatla z 1 vialo po 20 Zdravilo se izdaja le na recept,
50 mg/ml
ml koncentrata
uporablja pa se samo v bolnišnicah.

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

082686 Calciumfolinat
škatla s 5 ampulami
"Ebewe" 10 mg/ml
po 5 ml raztopine
raztopina za injiciranje

082538 Calciumfolinat
škatla s 5 ampulami
"Ebewe" 10 mg/ml
po 10 ml raztopine
raztopina za injiciranje

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-458/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-457/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet
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EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-456/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Ljubljana, Slovenija

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah.

081876 5-fluorouracil "Ebewe" škatla s 5 ampulami
50 mg/ml
po 5 ml koncentrata

14740 /

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-455/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-454/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Ljubljana, Slovenija

vrsta odlo�be

082058 5-fluorouracil "Ebewe" škatla z 1 vialo po 10 Zdravilo se izdaja le na recept,
50 mg/ml
ml koncentrata
uporablja pa se samo v bolnišnicah.

št.odlo�be

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-459/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

izdelovalec/proizvajalec zdravila

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Ljubljana, Slovenija

imetnik dovoljenja za promet

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah.

na�in/režim izdajajnja

081965 5-fluorouracil "Ebewe" škatla z 1 vialo po 5
50 mg/ml
ml koncentrata

pakiranje
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Ljubljana, Slovenija

ime zdravila

081817 5-fluorouracil "Ebewe" škatla s 5 ampulami Zdravilo se izdaja le na recept,
50 mg/ml
po 20 ml koncentrata uporablja pa se samo v bolnišnicah.

šifra
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EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-450/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-451/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-452/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-446/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

082643 Calciumfolinat
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
škatla z 1 vialo po 20 Zdravilo se izdaja le na recept,
"Ebewe" 10 mg/ml
ml raztopine
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
raztopina za injiciranje
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

082716 Calciumfolinat
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
škatla z 1 vialo po 35 Zdravilo se izdaja le na recept,
"Ebewe" 10 mg/ml
ml raztopine
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
raztopina za injiciranje
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

082724 Calciumfolinat
Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
škatla z 1 vialo po 80 Zdravilo se izdaja le na recept,
"Ebewe" 10 mg/ml
ml raztopine
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
raztopina za injiciranje
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

082651 Calciumfolinat
škatla s 5 ampulami
"Ebewe" 10 mg/ml
po 3 ml raztopine
raztopina za injiciranje
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Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-449/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
082554 Calciumfolinat
škatla z 1 vialo po 10 Zdravilo se izdaja le na recept,
"Ebewe" 10 mg/ml
ml raztopine
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
raztopina za injiciranje
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.
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Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Ljubljana, Slovenija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Ljubljana, Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s
farmacevtskimi izdelki, Ljubljana Knezov štradon
90, Ljubljana, Slovenija

zloženka z 1 vialo s 5 Zdravilo se izdaja le na recept,
014206 EPIRUBICIN
ml koncentrata
uporablja pa se samo v bolnišnicah.
"EBEWE" 2 mg/ml,
koncentrat za
pripravo raztopine za
infundiranje

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah.

zloženka z 1 vialo s
014257 EPIRUBICIN
25 ml koncentrata
"EBEWE" 2 mg/ml,
koncentrat za
pripravo raztopine za
infundiranje

Zdravilo se izdaja le na recept,
škatla z 1 vialo s
plasti�nim nastavkom uporablja pa se samo v bolnišnicah.
z iglo in praškom
(Monoviala)

škatla z 10
030503 FRAXIPARINE
injekcijskimi brizgami
FORTE 11400 i.e.
AXa/0,6 ml raztopina po 0,6 ml raztopine
za injiciranje

3

Sanofi Winthrop Industrie, Francija in Lek d.d., Slovenija

5363-I-126/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Glaxo Wellcome S.p.A., San Polo di Torrile,Parma, Italija 5363-I-144/00 sprememba imena zdravila
/ GlaxoSmithKline Export Ltd.,Brentford , Velika Britanija

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-465/03 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-464/03 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-462/03 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-463/03 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11 5363-I-445/04 sprememba imetnika
A-4866 Unterach am Attersee, Avstrija
dovoljenja za promet
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Sanofi -Synthelabo- Lek, d.o.o., Verovškova 57,
Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Ljubljana, Slovenija

zloženka z 1 vialo s 5 Zdravilo se izdaja le na recept,
014184 DOXORUBICIN
ml koncentrata
uporablja pa se samo v bolnišnicah.
"EBEWE" 2 mg/ml,
koncentrat za
pripravo raztopine za
infundiranje

009733 FORTUM
MONOVIALA prašek
za raztopino za
infundiranje

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Ljubljana, Slovenija

Salus Ljubljana, d.d., Mašera-Spasiæeva ul. 10,
Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

Št.

Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah.

škatla s plastenko z
20 kapsulami

14742 /

zloženka z 1 vialo s
014192 DOXORUBICIN
25 ml koncentrata
"EBEWE" 2 mg/ml,
koncentrat za
pripravo raztopine za
infundiranje

082732 Calciumfolinat
"Ebewe" 15 mg
kapsule

Stran
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Sanofi -Synthelabo- Lek, d.o.o., Verovškova 57,
Ljubljana, Slovenija

Sanofi -Synthelabo- Lek, d.o.o., Verovškova 57,
Ljubljana, Slovenija

Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
Slovenija
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
Slovenija
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
Slovenija

zloženka s plasti�nim Zdravilo se izdaja le na recept.
vsebnikom s 50
tabletami

zloženka s plasti�nim Zdravilo se izdaja le na recept.
vsebnikom s 50
tabletami

škatla z 28 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(2 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 14 tabletami Zdravilo se izdaja le na recept.
(1 x 14 tablet v
pretisnem omotu)

škatla s 7 tabletami (1 Zdravilo se izdaja le na recept.
x 7 tablet v pretisnem
omotu)

škatla z 2 tabletama v Zdravilo se izdaja le na recept.
pretisnem omotu

050458 GABITRIL 15 mg
filmsko obložene
tablete

050423 GABITRIL 5 mg
filmsko obložene
tablete

012319 CARMEN

012297 CARMEN

012327 CARMEN

012424 NORLEVO tablete
0,75 mg

5363-I-126/02 sprememba režima izdaje

5363-I-142/02 sprememba imena zdravila
(prej Carmen)

5363-I-143/02 sprememba imena zdravila
(prej Carmen)

5363-I-144/02 sprememba imena zdravila
(prej Carmen)

5363-I-221/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet,

5363-I-223/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet,

5363-I-222/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet,

122 / 12. 11. 2004 /
Stran
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Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,Slovenija v
sodelovanju z Laboratoire HRA Pharma, Francija,

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.,
Milano,Italija/BERLIN-CHEMIE AG (MG),12489 Berlin,
Nem�ija

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.,
Milano,Italija/BERLIN-CHEMIE AG (MG),12489 Berlin,
Nem�ija

RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.,
Milano,Italija/BERLIN-CHEMIE AG (MG),12489 Berlin,
Nem�ija

Sanofi Winthrop Ltd.,Velika Britanija in Lek d.d.,
Slovenija/Sanofi-Synthelabo-Lek, d.o.o., Ljubljana,
Slovenija

Sanofi Winthrop Ltd.,Velika Britanija in Lek d.d.,
Slovenija/Sanofi-Synthelabo-Lek, d.o.o., Ljubljana,
Slovenija

Sanofi Winthrop Ltd.,Velika Britanija in Lek d.d.,
Slovenija/Sanofi-Synthelabo-Lek, d.o.o., Ljubljana,
Slovenija

5363-I-128/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

5363-I-127/03 sprememba imetnika
dovoljenja za promet

Št.

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Sanofi -Synthelabo- Lek, d.o.o., Verovškova 57,
Ljubljana, Slovenija

zloženka s plasti�nim Zdravilo se izdaja le na recept.
vsebnikom s 50
tabletami

Sanofi Winthrop Industrie, Francija in Lek d.d., Slovenija

Sanofi -Synthelabo- Lek, d.o.o., Verovškova 57,
Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

škatla z 10
030554 FRAXIPARINE
injekcijskimi brizgami
FORTE 19000 i.e.
AXa/1,0 ml raztopina po 1 ml raztopine
za injiciranje

050431 GABITRIL 10 mg
filmsko obložene
tablete

Sanofi Winthrop Industrie, Francija in Lek d.d., Slovenija

Sanofi -Synthelabo- Lek, d.o.o., Verovškova 57,
Zdravilo se izdaja le na recept,
uporablja pa se samo v bolnišnicah. Ljubljana, Slovenija
Izjemoma se lahko uporablja pri
nadaljevanju zdravljenja na domu ob
odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem
zdravljenju.

škatla z 10
030511 FRAXIPARINE
injekcijskimi brizgami
FORTE 15200 i.e.
AXa/0,8 ml raztopina po 0,8 ml raztopine
za injiciranje
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Uradni list Republike Slovenije

Št. 5363-I-18/04-219
Ljubljana, dne 5. novembra 2004.
Agencija Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
direktor

5074.

Seznam zdravil, za katera je bilo od 29. 7. 2004 do 5. 11. 2004 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi,
67/02 in 47/04 – ZdZPZ) objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Na podlagi 28. lena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomokih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02-ZKrmi, 67/02 in 47/04-ZdZPZ)
objavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoke

SEZNAM
SEZ
AM
zdravil, za katera je bilo od 29. 7. 2004
doN 5.
11. 2004 izdano dovoljenje za promet
zdravil, za katera je bilo od 29.07.2004 do 05.11.2004 izdano dovoljenje za promet

Zap.
Štev.

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško
ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

  






  






  






  






  






  


 


 

















  


 







Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj
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Št. 5363-17/04-218
Št. seznama
:
5363-17/04-218

Ljubljana, dne 5. novembra 2004.

Ljubljana , dne

Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomoke

05. novembra 2004

prof.dr.Stanislav
Primoži,
mag. farm.
Agencija
Republike
Slovenije
za zdravila
Direktor pripomočke
in medicinske
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
direktor

5075.

Sklep o opredelitvi proizvodnega območja
Piranski zaliv

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04
– ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja direktorica Veterinarske
uprave Republike Slovenije v zadevi opredelitve proizvodnega območja za nabiranje in oddajo v promet živih školjk

močja Piranskega zaliva, da se ugotovi uspešnost prečiščevanja školjk.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-531/2004
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
EVA 2004-2311-0388

SKLEP
o opredelitvi proizvodnega območja Piranski
zaliv
I
Proizvodno območje za gojenje in nabiranje živih školjk
Piranski zaliv se zaradi ugotovljene presežene toleranca mikrobiološke onesnaženosti mesa školjk opredeli kot območje
iz točke 1(b) I. poglavja Priloge Pravilnika o veterinarskih
pogojih za proizvodnjo in dajanje živih školjk na trg (Uradni
list RS, št. 1/04).
II
Za proizvodno območje iz prejšnje točke se štejejo
gojišča z naslednjimi kodnimi številkami: 749, 751, 752, 753,
756 in 778.
III
Na proizvodnem območju iz prejšnje točke se školjke
lahko nabira, vendar se jih lahko da na trg za prehrano ljudi
šele po obdelavi v obratu za prečiščevanje ali po tem, ko so
bile ponovno nasajene.
IV
Nosilec dejavnosti centra za prečiščevanje školjk mora
zagotoviti odvzem reprezentativnega števila vzorcev iz ob-

dr. Vida Čadonič-Špelič l. r.
Direktorica
Veterinarske uprave Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE
5076.

Sklep o spremembi sklepa o poročanju
podatkov za namene statistike ﬁnančnih
računov

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka
13. člena ter prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke
Slovenije
Stran 12 od 12

SKLEP
o spremembi sklepa o poročanju podatkov za
namene statistike ﬁnančnih računov
1
V 2. točki sklepa o poročanju podatkov za namene
statistike ﬁnančnih računov (Uradni list RS, št. 66/03) se na

Stran

14756 /

Št.
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koncu stavka pika nadomesti z vejico in se doda naslednje
besedilo:
»ter tistih neﬁnančnih družb v sektorju S.11, katerih
bilančna vsota ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem
za katerega se poročajo podatki, je manjša od 200 milijonov
tolarjev.«
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. novembra 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
5077.

Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil
na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje
zdravil na liste

Na podlagi določil 26. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
20/04 – prečiščeno besedilo), 22. člena Statuta Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS,
št. 87/01), Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
(Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 78/03),
Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene (Uradni list RS, št 46/02) ter Sklepa o kriterijih za razvrščanje
zdravil na liste (Uradni list RS, št. 78/03) in Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste (Uradni list RS, št. 24/02, 63/02,
117/02, 63/03, 70/03, 100/03 in 37/04) je Upravni odbor
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 42. seji
dne 21. 10. 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na
podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil
na liste
1. člen
V sklepu o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na
podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste se dopolni in
spremeni seznam zdravil, ki so razvrščena na pozitivno in
vmesno listo. Spremembe in dopolnitve so navedene v prilogi
1, ki je sestavni del tega sklepa.
2. člen
Sprejme se seznam razvrstitev zdravil na osnovi njihovih nelastniških imen in se jim določi najvišjo priznano
vrednost, ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V ta seznam so vključena le zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil,
ki ga je pripravila Agencija Republike Slovenije za zdravila
in medicinske pripomočke. Seznam zdravil, razvrščenih na
podlagi nelastniških imen, katerim se določi najvišjo priznano
vrednost (priloga 2) je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati seznam razvrstitev zdravil iz 2. člena Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste
zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na
liste (Uradni list RS, št. 37/04).
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje minister za zdravje, in začne veljati
13. 12. 2004.
Št. 0202-42/5-2004
Ljubljana, dne 21. oktobra 2004.
Predsednik
Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
mag. Roman Matek l. r.
Minister za zdravje je dal soglasje k temu sklepu pod št.
5300-1/2004-2 z dne 9. novembra 2004.

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 1
Seznam razvrstitev zdravil na liste
ATC
Del. Šifra
N05AX12
062103
N05AX12
062146
M05BA07
067350

Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila
ABILIFY 10mg tablete 28x
aripiprazol
ABILIFY 15mg tablete 28x
aripiprazol
ACTONEL enkrat tedensko
filmsko obložene tablete 35 mg 4x
risedronat

D07AC14 ADVANTAN dermalna emulzija 50g
076120 (1mg/1g)
metilprednizolonaceponat
R06AX27 AERIUS 0,5 mg/ml sirup 150ml
013811 desloratadin
R06AX27 AERIUS 5 mg filmsko obložene
019097 tablete 10x
desloratadin
R06AX27 AERIUS 5 mg filmsko obložene
019100 tablete 30x
desloratadin
C08CA01 AMLOPIN 5 mg tablete 90x
040967 amlodipin
C08CA01 AMLOPIN 10 mg tablete 90x
040983 amlodipin
J01CR02 AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko
000787 obložene tablete 14x
amoksicilin, klavulanska kislina
C09AA05 AMPRIL tablete 1,25 mg 28x
062235 ramipril
C09AA05 AMPRIL tablete 1,25 mg 84x
062278 ramipril
C09AA05 AMPRIL tablete 2,5 mg 28x
062308 ramipril
C09AA05 AMPRIL tablete 2,5 mg 84x
062375 ramipril
C09AA05 AMPRIL tablete 5 mg 28x
062499 ramipril
C09AA05 AMPRIL tablete 5 mg 84x
062545 ramipril
C09AA05 AMPRIL tablete 10 mg 28x
062588 Ramipril
C09AA05 AMPRIL tablete 10 mg 84x
062626 Ramipril
C09BA02 ANATON 20 mg/12,5mg tablete
019542 90x
enalapril, hidroklorotiazid

Lista Omejitev predpisovanja v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
P
P
V*

Za zdravljenje primarne osteoporoze.
Predpisovanje mora biti v skladu s
slovenskimi smernicami za zdravljenje
osteoporoze.

P

V*

V*

V*

Predpisovanje omejeno na bolnike s
kronično urtikarijo in celoletnim ter
sezonskim rinitisom.
Predpisovanje omejeno na bolnike s
kronično urtikarijo in celoletnim ter
sezonskim rinitisom.
Predpisovanje omejeno na bolnike s
kronično urtikarijo in celoletnim ter
sezonskim alergijskim rinitisom.

P
P
P*

V
V
V
V
V
V
V
V
P

Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe,
povzročene s piogenim streptokokom
(angina, skarlatina, šen, impetigo).
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ATC
Del. Šifra
B03XA02
061239

Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila
ARANESP 10 mcg raztopina za
injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa

B03XA02 ARANESP 100 mcg raztopina za
061549 injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa
B03XA02 ARANESP 15 mcg raztopina za
061328 injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa
B03XA02 ARANESP 150 mcg raztopina za
061565 injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa
B03XA02 ARANESP 20 mcg raztopina za
061344 injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa
B03XA02 ARANESP 30 mcg raztopina za
061395 injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa
B03XA02 ARANESP 300 mcg raztopina za
061581 injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa
B03XA02 ARANESP 40 mcg raztopina za
061476 injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa
B03XA02 ARANESP 50 mcg raztopina za
061506 injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa
B03XA02 ARANESP 60 mcg raztopina za
061514 injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa
B03XA02 ARANESP 80 mcg raztopina za
061522 injiciranje v naprej napolnjeni
injekcijski brizgi
darbepoetin alfa

Uradni list Republike Slovenije
Lista Omejitev predpisovanja v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.
P*
Zdravilo se sme izdati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti
Zavoda.

Uradni list Republike Slovenije
ATC
Del. Šifra
A07EC02
082082

Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila
ASACOL 400 mg
gastrorezistentne tablete 100x
mesalazin
A07EC02 ASACOL 800 mg
082511 gastrorezistentne tablete 50x
mesalazin
A07EC02 ASACOL 800 mg
082473 gastrorezistentne tablete 60x
mesalazin
B01AC30 ASSASANTIN RETARD 200/25 mg
070025 kapsule s prirejenim sproščanjem
60x
dipiridamol, acetilsalicilna kislina
A10B AVANDAMET 1mg/500mg filmsko
065528 obložene tablete 112x
rosiglitazon, metformin
A10B AVANDAMET 2mg/500mg filmsko
065617 obložene tablete 112x
rosiglitazon, metformin

Št.

122 / 12. 11. 2004 / Stran 14759

Lista Omejitev predpisovanja v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
P

P

P

V*

Omejitev predpisovanja samo za
preprečevanje recidivov CVI in TIA.

P*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino.
Samo na osnovi izvida diabetologa s
priporočilom za predpis zdravila.

P*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino.
Samo na osnovi izvida diabetologa s
priporočilom za predpis zdravila.

J01FA10 AZITROMICIN Lek filmsko
033723 obložene tablete 250mg 6x
azitromicin

P

J01FA10 AZITROMICIN Lek filmsko
033731 obložene tablete 500mg 2x
azitromicin
J01FA10 AZITROMICIN Lek filmsko
033758 obložene tablete 500mg 3x
azitromicin
M05BA06 BONDRONAT filmsko obložene
019410 tablete 50mg 28x
ibandronska kislina
C07AB07 BYOL 10 mg filmsko obložene
060674 tablete 30x
bisoprolol
C07AB07 BYOL 5 mg filmsko obložene
060666 tablete 30x
bisoprolol
N06AB04 Citalopram Torrex 10 mg filmsko
045020 obložene tablete 28x
citalopram
N06AB04 Citalopram Torrex 20 mg filmsko
045039 obložene tablete 28x
citalopram
N06AB04 Citalopram Torrex 40 mg filmsko
045047 obložene tablete 28x
citalopram
N06AB04 CITALOX 20 mg filmsko obložene
070920 tablete 28x
citalopram

P

P

P*

V

V

P

P

P

P

Predpisovanje omejeno za preprečevanje
resorbcije kosti pri bolnikih z rakom dojke in z
metastazami v kosteh.
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ATC
Del. Šifra
C05CA03
022187

D11AX15
050539
D11AX15
051012
D07AC13
061107
D07AC13
061115
C09BA02
024945
C09BA02
019739

Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila
DETRALEX filmsko obložene
tablete 30x
diosmin, hesperidin
ELIDEL krema 1% 15g
pimekrolimus
ELIDEL krema 1% 30g
pimekrolimus
ELOCOM krema 30g
mometazon
ELOCOM mazilo 30g
mometazon
ENAP-HL 20/12,5mg tablete 20x
enalapril, hidroklorotiazid
ENAP-HL 20/12,5mg tablete 90x
enalapril, hidroklorotiazid

J02AC01 FLUCONAZOLE PLIVA trde
083402 kapsule 50 mg 7x
flukonazol
J02AC01 FLUCONAZOLE PLIVA trde
083461 kapsule 100 mg 7x
flukonazol
J02AC01 FLUCONAZOLE PLIVA trde
083542 kapsule 100 mg 28x
flukonazol
J02AC01 FLUCONAZOLE PLIVA trde
083607 kapsule 150 mg 1x
flukonazol
J05AX07 FUZEON 90mg/ml, viale s
016144 praškom 60x
enfuvirtid
N03AX12 Gabapentin Torrex 300 mg trde
045276 kapsule 100x
gabapentin
N03AX12 Gabapentin Torrex 400 mg trde
045306 kapsule 100x
gabapentin
A02BC01 Gasec 20 mg gastrorezistentne
055204 kapsule 14x
omeprazol
A02BC01 Gasec 20 mg gastrorezistentne
055182 kapsule 28x
omeprazol
V06CA HOM II pločevinka 500g
226009 živilo za posebne zdravstvene
namene

L04AA17 HUMIRA 40 mg raztopina v
017108 napolnjeni injekcijski brizgi 2x
adalimumab

Uradni list Republike Slovenije
Lista Omejitev predpisovanja v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
V*
Za zdravljenje kronične venske razjede v
kombinaciji s kompresijsko terapijo za
bolnike, pri katerih kirurško zdravljenje ni
izvedljivo.
P*
Predpisovanje omejeno samo na bolnike s
potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa.
P*
Predpisovanje omejeno samo na bolnike s
potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa.
P
P
P
P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P*

Dietna prehrana za otroke s klasično
homocistinurijo, predpisana na recept, ki ga
potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija
Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija
kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice
Maribor.

P*

Predpisovanje omejeno na revmatologe
kliničnih oddelkov.

Uradni list Republike Slovenije
ATC
Del. Šifra
S01XA20
041513

Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila
ISOPTO TEARS kapljice za oko
15ml
hipromeloza

A12AA04 Kalcijev karbonat trde kapsule
045330 500mg 100x
kalcijev karbonat
C08CA09 LACIPIL filmsko obložene tablete
063754 4mg 28x
lacidipin
S01XA20 LACRYVISC gel za oko (3mg/1g)
001953 karbomer

N03AX09 LAMICTAL disperzibilne/žvečljive
088625 tablete 25mg 30x
lamotrigin
N03AX09 LAMICTAL disperzibilne/žvečljive
088684 tablete 25mg 42x
lamotrigin
N03AX09 LAMICTAL disperzibilne/žvečljive
088714 tablete 50mg 30x
lamotrigin
N03AX09 LAMICTAL disperzibilne/žvečljive
088749 tablete 50mg 42x
lamotrigin
N03AX090 LAMICTAL disperzibilne/žvečljive
088803 tablete 100mg 30x
lamotrigin
N03AX09 LAMICTAL disperzibilne/žvečljive
088838 tablete 200mg 30x
Lamotrigin
G03AA10 LINDYNETTE 20 mcg obložene
080853 tablete 21x
etinilestradiol, gestoden
G03AA10 LINDYNETTE 30 mcg obložene
081027 tablete 21x
etinilestradiol, gestoden
D02AE01 LINOLA urea krema 75g (12%)
056073 Sečnina
C07BB07 LODOZ 10 mg/6,25 mg filmsko
060771 obložene tablete 30x
bisoprolol, hidroklorotiazid
C07BB07 LODOZ 2,5 mg/6,25 mg filmsko
060763 obložene tablete 30x
bisoprolol, hidroklorotiazid
C07BB07 LODOZ 5 mg/6,25 mg filmsko
060755 obložene tablete 30x
bisoprolol, hidroklorotiazid
C09DA01 LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko
090204 obložene tablete 28x
losartan, hidroklorotiazid
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Lista Omejitev predpisovanja v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
V*
Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis
sicca. V pooperativnem obdobju in
zdravljenju poškodb očesa pa za dobo
največ do enega meseca.
P* Samo za bolnike s hiperfosfatemijo pri
kronični ledvični odpovedi.
V

V*

Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis
sicca. V pooperativnem obdobju in
zdravljenju poškodb očesa pa za dobo
največ do enega meseca.

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

V*

Omejeno predpisovanje na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je
povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične
odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega
izbora.
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ATC
Del. Šifra

Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila

Uradni list Republike Slovenije
Lista Omejitev predpisovanja v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja

C09DA01 LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko
090255 obložene tablete 84x
losartan, hidroklorotiazid

V*

Omejeno predpisovanje na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je
povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične
odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega
izbora.

C09DA07 MicardisPlus 40/12,5 mg tablete
030414 28x
telmisartan, hidroklorotiazid

V*

Omejeno predpisovanje na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je
povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične
odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega
izbora.

N06AG02 Moclobemid Torrex 150 mg filmsko
045357 obložene tablete 30x
moklobemid
N06AG02 Moclobemid Torrex 300 mg filmsko
045373 obložene tablete 30x
moklobemid
B03XA01 Neorecormon 1.000 i.e.v napolnjeni
016071 injekcijski brizgi 6x
epoetin beta

P

P

P*

Zdravilo se sme izdati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje,
izdati pa se ga sme le na recept, ki je potrjen
na območni enoti Zavoda.

B03XA01 Neorecormon 3.000 i.e.v napolnjeni
016098 injekcijski brizgi 6x
epoetin beta

P*

Zdravilo se sme izdati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje,
izdati pa se ga sme le na recept, ki je potrjen
na območni enoti Zavoda.

B03XA01 Neorecormon 30.000 i.e.v
019453 napolnjeni injekcijski brizgi 1x
epoetin beta

P*

Zdravilo se sme izdati le nedializnim bolnikom
v skladu z indikacijami za predpisovanje,
izdati pa se ga sme le na recept, ki je potrjen
na območni enoti Zavoda.

N03AX12 NEURONTIN 600 mg filmsko
055220 obložene tablete 50x
gabapentin
N03AX12 NEURONTIN 800 mg filmsko
055255 obložene tablete 50x
gabapentin
S01ED01 NYOLOL gel za oko v kapalni
040711 plastenki (1mg/1g) 5g
timolol
S01GX09 Opatanol 1 mg/ml kapljice za oko
056162 5ml
olopatadin
J01MB04 PALIN vagitoriji 200 mg 10x
062189 pipemidna kislina
D03A PANTHOL raztopina 130g (5%)
600199 D-panthenol
N06AB05 PAROGEN 20mg filmsko obložene
045101 tablete 28X
paroksetin
N06AB05 PAROXAT 20 mg filmsko obložene
082996 tablete 30x
paroksetin

P

P

P

P

V
P*

P
P

Samo za onkološke bolnike.

Uradni list Republike Slovenije
ATC
Del. Šifra
L03AB10
014648

Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila
PegIntron 100mcg prašek in
vehikel za raztopino za injiciranje
v napolnjenem inj. peresniku
peginterferon alfa-2b
PegIntron 50mcg prašek in
vehikel za raztopino za injiciranje
v napolnjenem inj. peresniku
peginterferon alfa-2b
PegIntron 80mcg prašek in
vehikel za raztopino za injiciranje
v napolnjenem inj. peresniku
peginterferon alfa-2b
PegIntron 120mcg prašek in
vehikel za raztopino za injiciranje
v napolnjenem inj. peresniku
peginterferon alfa-2b
PegIntron 150mcg prašek in
vehikel za raztopino za injiciranje
v napolnjenem inj. peresniku
peginterferon alfa-2b
PERSANTIN 75 mg obložene
tablete 50x
dipiridamol
PKU 1-MIX prašek 1000g
živilo za posebne zdravstvene
namene
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Lista Omejitev predpisovanja v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
P*
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga
predpiše pooblaščeni specialist in potrdi OE
Zavoda.
P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga
predpiše pooblaščeni specialist in potrdi OE
Zavoda.

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga
predpiše pooblaščeni specialist in potrdi OE
Zavoda.

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga
predpiše pooblaščeni specialist in potrdi OE
Zavoda.

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga
predpiše pooblaščeni specialist in potrdi OE
Zavoda.

V*

Omejitev predpisovanja samo za
preprečevanje recidivov CVI in TIA.

P*

Dietna prehrana za otroke s fenilketonurijo v
prvem letu starosti, predpisana na recept, ki
ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja
kolegija Pediatrične klinike ali konzilija
Kliničnega oddelka za pediatrijo Učne
bolnišnice Maribor.

C09DA07 PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg
014273 tablete
telmisartan, hidroklorotiazid

V*

Omejeno predpisovanje na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je
povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične
odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega
izbora.

L04AA05 Prograf 1mg trde kapsule 60x
083852 takrolimus

P

L04AA05 Prograf 5mg trde kapsule 30x
083860 takrolimus
C03BA11 RAWEL SR 1,5mg filmsko
062170 obložene tablete 30x
indapamid
V03AE02 RENAGEL 800mg filmsko
050253 obložene tablete 180x
sevelamer

P

L03AB10
014613

L03AB10
014621

L03AB10
070416

L03AB10
070424

B01AC07
052590
V06CA
214531

N07BB04
022314
J05AE
062022
J05AE
062057

REVIA film.obl.tbl. 28x50mg
naltrekson
REYATAZ 100mg trde kapsule 60x
atazanavir
REYATAZ 150mg trde kapsule 60x
atazanavir

P

P*

V
P
P

Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni
dieti in dializi plazemsko koncentracijo
fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost
korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L ali
pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.

Stran

14764 / Št. 122 / 12. 11. 2004

ATC
Del. Šifra
J05AE
062065
J05AE
062073
G03AA07
081108
N05AX08
044237
N05AX08
044296
N05AX08
044407
N05AX08
044431
N07AX01
045497
N07AX01
045527
A07EC02
045551
A07EC02
045578
A07EC02
045543
A07EC02
045594
A07EC02
045608
A07EC02
045586
A07EC02
045624
A07EC02
045616
H01CB02
010979
H01CB02
011010

Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila
REYATAZ 200mg trde kapsule 60x
atazanavir
REYATAZ 50mg/1,5g peroralni
prašek 180g
atazanavir
Rigevidon obložene tablete 21x
etinilestradiol, levonorgestrel
RISPOLUX 1mg filmsko obložene
tablete 20x
risperidon
RISPOLUX 2mg filmsko obložene
tablete 20x
risperidon
RISPOLUX 3mg filmsko obložene
tablete 20x
risperidon
RISPOLUX 4mg filmsko obložene
tablete 20x
risperidon
SALAGEN 5mg filmsko obložene
tablete 21x
pilokarpin
SALAGEN 5mg filmsko obložene
tablete 84x
pilokarpin
SALOFALK 1000 mg Granu-Stix
blazinice 100x
mesalazin
SALOFALK 1000 mg Granu-Stix
blazinice 150x
mesalazin
SALOFALK 1000 mg Granu-Stix
blazinice 50x
mesalazin
SALOFALK 500 mg Granu-Stix
blazinice 100x
mesalazin
SALOFALK 500 mg Granu-Stix
blazinice 300x
mesalazin
SALOFALK 500 mg Granu-Stix
blazinice 50x
mesalazin
SALOFALK Granu-Box 2 plastenki
z odmerjanjem po 150mg
mesalazin
SALOFALK Granu-Box plastenka
z odmerjanjem po 50mg
mesalazin
SANDOSTATIN LAR 10 mg 1x
oktreotid
SANDOSTATIN LAR 20 mg 1x
Oktreotid

Uradni list Republike Slovenije
Lista Omejitev predpisovanja v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P*
P*

Samo na osnovi izvida endokrinologa,
gastroenterologa ali onkologa.
Samo na osnovi izvida endokrinologa,
gastroenterologa ali onkologa.

Uradni list Republike Slovenije
ATC
Del. Šifra
H01CB02
011029

Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila
SANDOSTATIN LAR 30 mg 1x
Oktreotid

A04AA01 SETRONON filmsko obložene
090360 tablete 4 mg 10x
ondansetron
A04AA01 SETRONON filmsko obložene
090379 tablete 8 mg 10x
ondansetron
C10AA05 SORTIS 80mg tablete 30x
083011 atorvastatin

N04BA03 STALEVO (50/12,5/200)mg filmsko
066354 obložene tablete 30x
levodopa, karbidopa, entakapon
N04BA03 STALEVO (100/25/200)mg filmsko
066575 obložene tablete 30x
levodopa, karbidopa, entakapon
N04BA03 STALEVO (150/37,5/200)mg filmsko
066621 obložene tablete 30x
levodopa, karbidopa, entakapon
S01XA20 TEARS NATURALE II 15 ml razt
087041 dekstran, metilhidroksipropilceluloza

Št.

Lista Omejitev predpisovanja v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
P*
Samo na osnovi izvida endokrinologa,
gastroenterologa ali onkologa.
P

P

P*

Samo za sekundarno preventivo
kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih
vrednostih celokupnega holesterola
(>5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l)
ter za primarno preventivo v primerih zvišane
celotne koronarne ogroženosti >20% v 10
letih, če so vrednosti celokupnega holesterola
>5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l.

P

P

P

V*

S01XA20 TEARS NATURALE kapljice za
074772 oko 15ml
dekstran,metilhidroksipropilceluloza

V*

R06AD03
086223
R06AD03
086169

P

TORECAN svečka 6 x 6,5 mg
tietilperazin
TORECAN obložene tablete
50x6,5mg
tietilperazin
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P

N03AX03 TRIGENT tablete 25mg 30x
062758 lamotrigin

P

N03AX03 TRIGENT tablete 50mg 30x
062766 lamotrigin

P

N03AX03 TRIGENT tablete 100mg 30x
062847 lamotrigin

P

G03AB03 Tri-Regol obložene tablete 21x
081116 etinilestradiol, levonorgestrel
C09AA05 TRITACE 10 mg tablete 28x
070912 Ramipril
C09AA05 VIVACE 1,25 mg tablete 28x
045128 Ramipril

P
V
V

Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis
sicca. V pooperativnem obdobju in
zdravljenju poškodb očesa pa za dobo
največ do enega meseca
Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis
sicca. V pooperativnem obdobju in
zdravljenju poškodb očesa pa za dobo
največ do enega meseca.
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Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila

C09AA05 VIVACE 1,25 mg tablete 100x
045659 ramipril
C09AA05 VIVACE 2,5 mg tablete 28x
045152 ramipril
C09AA05 VIVACE 2,5 mg tablete 100x
045144 ramipril
C09AA05 VIVACE 5 mg tablete 28x
045209 ramipril
C09AA05 VIVACE 5 mg tablete 100x
045195 ramipril
C09AA05 VIVACE 10 mg tablete 28x
045225 ramipril
C09AA05 VIVACE 10 mg tablete 100x
045217 ramipril
N05CF02 ZONADIN filmsko obložene tablete
060828 5 mg 10X
zolpidem
N05CF02 ZONADIN filmsko obložene tablete
083348 5 mg 20X
zolpidem
N05CF02 ZONADIN filmsko obložene tablete
060836 10 mg 10X
zolpidem
N05CF02 ZONADIN filmsko obložene tablete
060852 10 mg 20X
zolpidem
J01XX08 Zyvoxid 100 mg/5 ml zrnca za
041017 peroralno suspenzijo
linezolid
J01XX08 Zyvoxid 600 mg filmsko obložene
019518 tablete 10x
linezolid

LEGENDA

P

pozitivna lista

P*

pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja

V

vmesna lista

V*

vmesna lista z omejitvijo predpisovanja

Uradni list Republike Slovenije
Lista Omejitev predpisovanja v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja
V
V
V
V
V
V
V
P

P

P

P

P*

Predpisovanje omejeno na infektologa kot
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.

P*

Predpisovanje omejeno na infektologa kot
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.
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PRILOGA 2
SEZNAM RAZVRSTITEV MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH ZDRAVIL Z NAJVIŠJO PRIZNANO
VREDNOSTJO
nelastniško ime
lastniško ime
OMEPRAZOL
kapsula 10 mg
ORTANOL S 10mg trda kaps. 30x10mg

ATC
del. šifra

lista

režim najvišja priznana
izdaje vrednost z DDV

A02BC01
020877

PC

Rp

4.981

ULTOP S 10mg kaps. 28x10mg plastenka

040762

PC

Rp

4.649

ULTOP S 10mg kaps. 28x10mg pretisni omot

019216

PC

Rp

4.649

kapsula 20 mg 14 x
ORTANOL kaps. 14x20mg
ULTOP 20 mg kaps. 14x20mg plastenka

001848
040770

PC
PC

Rp
Rp

2.808
2.808

ULZOL kaps. 14x20mg pretis.omot

013080

PC

Rp

2.808

006491

PC

Rp

5.588

040797

PC

Rp

5.588

020869

PC

Rp

13.346

ULTOP 40 mg kaps. 14x40mg plastenka

040819

PC

Rp

6.228

ULTOP 40 mg kaps. 28x40mg plastenka

040827

PC

Rp

12.456

074691

PC

Rp

10.944

090360
065188

PC
PC

Rp
Rp

10.944
10.944

074640

PC

Rp

18.625

090379

PC

Rp

18.625

065153

PC

Rp

18.625

kapsula 20 mg 28 x
ORTANOL 20mg kaps. 28x20mg
ULTOP 20 mg kaps. 28x20mg plastenka
kapsula 40 mg
ORTANOL 40mg trda kaps. 30x40mg

ONDANSETRON
tableta 4 mg
ONILAT tbl. 10x4mg
SETRONON film.obl.tbl 4 mg 10x
ZOFRAN tbl. 10x4mg
tableta 8 mg
ONILAT tbl. 10x8mg
SETRONON film.obl.tbl 8 mg 10x
ZOFRAN tbl. 10x8mg
URSODEOKSIHOLNA KISLINA
kapsula 250 mg

A04AA01

A05AA02

URSOFALK 250 mg kaps. 100x250mg
URSOFALK 250 mg kaps. 50x250mg

022950
068624

PC
PC

Rp
Rp

9.142
4.571

URSOSAN kaps. 50x250mg

094064

PC

Rp

4.571

013609

PC

Rp

1.628

GLUCOPHAGE 500 mg tbl. 100x500mg

040878

PC

Rp

1.628

tableta 850 mg
AGLURAB 850 mg tbl. 100x850mg
GLUCOPHAGE film.obl.tbl. 100x850mg

055581
011320

PC
PC

Rp
Rp

2.059
2.059

028355

PC

Rp

618

030198

PC*

Rp

1.702

074934

PC*

Rp

5.675

METFORMIN
tableta 500 mg
AGLURAB 500 film.obl.tbl. 100x500mg

GLUFORMIN film.obl.tbl. 30x850mg
KALCITRIOL
kapsula 0,25 µg
OSTEO D 0,25 µg kaps.30x0,25µg
ROCALTROL kaps. 100x0,25 µg

A10BA02

A11CC04
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lista

režim najvišja priznana
izdaje vrednost z DDV

kapsula 0,5 µg
OSTEO D 0,5 µg kaps.30x0,5µg

030201

PC*

Rp

3.405

ROCALTROL kaps. 100x0,50 µg

031976

PC*

Rp

11.350

022411

VC

Rp

1.429

KAMIREN 2 mg tbl. 90x2mg

020699

VC

Rp

6.430

TONOCARDIN tbl. 20x2mg

060283

VC

Rp

1.429

tableta 4 mg
KAMIREN 4 mg tbl. 90x4mg

020737

VC

Rp

8.579

KAMIREN 4mg tbl. 20x4mg

022438

VC

Rp

1.906

TONOCARDIN tbl. 20x4mg

060313

VC

Rp

1.906

062170

PC

Rp

1.794

005371

PC

Rp

1.794

019119

PC

Rp

1.045

004707

PC

Rp

1.045

005738

PC

Rp

1.053

DOKSAZOSIN
tableta 2 mg
KAMIREN 2 mg tbl. 20x2mg

INDAPAMID
tableta s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg
RAWEL SR film.obl.tbl. s podalj.sprošč.30x1,5 mg
TERTENSIF SR film.obl.tbl. s
podalj.sprošč.30x1,5mg
KARVEDILOL
tableta 6,25 mg
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x6,25mg
DILATREND tbl. 6,25mg 28x6,25mg
tableta 12,5 mg
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x12,5mg
DILATREND tbl. 12,5mg 28x12,5mg

C02CA04

C03BA11

C07AG02

004715

PC

Rp

1.053

tableta 25 mg
CORYOL 25 mg tbl. 28x25mg

006300

PC

Rp

1.712

DILATREND 25 tbl. 28x25mg

021644

PC

Rp

1.712

010677

PC

Rp

2.322

AMLOPIN 5 mg tbl. 90x5mg

040967

PC

Rp

6.966

NORVASC 5 mg tbl. 30x5mg
TENOX 5 mg tbl. 30x5mg

007471
014168

PC
PC

Rp
Rp

2.322
2.322

010685

PC

Rp

3.207

AMLODIPIN
tableta 5 mg
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x5mg

tableta 10 mg
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x10mg

C08CA01

AMLOPIN 10 mg tbl. 90x10mg

040983

PC

Rp

9.622

NORVASC 10 mg tbl. 30x10mg

007501

PC

Rp

3.207

TENOX 10 mg tbl. 30x10mg

014176

PC

Rp

3.207

001163

PC

Rp

533

ENAP 5 mg tbl. 90x5mg

020109

PC

Rp

2.397

ENAZIL 5 mg tbl. 20x5mg

012262

PC

Rp

533

OLIVIN tbl. 20x5mg

059668

PC

Rp

533

OLIVIN tbl. 90x5mg

059005

PC

Rp

2.397

ENALAPRIL
tableta 5 mg
ENAP 5 mg tbl. 20x5mg

C09AA02
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lastniško ime
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del. šifra

122 / 12. 11. 2004 / Stran 14769
lista
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tableta 10 mg
ENAP 10 mg tbl. 20x10mg

027766

PC

Rp

1.063

ENAP 10 mg tbl. 90x10mg

028479

PC

Rp

4.782

ENAZIL 10 mg tbl. 20x10mg

012254

PC

Rp

1.063

OLIVIN tbl. 20x10mg

059412

PC

Rp

1.063

OLIVIN tbl. 90x10mg

059064

PC

Rp

4.782

tableta 20 mg
ENAP 20 mg tbl. 20x20mg

027774

PC

Rp

1.379

ENAP 20 mg tbl. 90x20mg

020087

PC

Rp

6.206

ENAZIL 20 mg tbl. 20x20mg

012246

PC

Rp

1.379

OLIVIN tbl. 20x20mg
OLIVIN tbl. 90x20mg

029904
059102

PC
PC

Rp
Rp

1.379
6.206

VC

Rp

1.964

RAMIPRIL
tableta 1,25 mg
AMPRIL tablete 1,25 mg tbl. 28 x

C09AA05
062235

AMPRIL tablete 1,25 mg tbl. 84 x

062278

VC

Rp

5.892

TRITACE 1,25 mg tbl. 28x1,25mg

057797

VC

Rp

1.964

tableta 2,5 mg
AMPRIL tablete 2,5 mg tbl. 28 x
AMPRIL tablete 2,5 mg tbl. 84 x

062308
062375

VC
VC

Rp
Rp

2.354
7.063

TRITACE 2,5 mg tbl. 28x2,5mg

057827

VC

Rp

2.354

tableta 5 mg
AMPRIL tablete 5 mg tbl. 28 x

062499

VC

Rp

3.092

AMPRIL tablete 5 mg tbl. 84 x
TRITACE 5 mg tbl. 28x5mg

062545
057835

VC
VC

Rp
Rp

9.277
3.092

tableta 10 mg
AMPRIL tablete 10 mg tbl. 28 x

062588

VC

Rp

4.204

AMPRIL tablete 10 mg tbl. 84 x

062626

VC

Rp

12.613

070912

VC

Rp

4.204

TRITACE 10 mg tbl. 28 x
LOSARTAN
tableta 50 mg

C09CA01

COZAAR tbl. 28x50mg
LORISTA 50 mg film.obl.tbl. 28x50mg

059498
076023

VC*
VC*

Rp
Rp

3.873
3.873

LORISTA 50 mg film.obl.tbl. 84x50mg

020761

VC*

Rp

11.618

003891

VC*

Rp

4.116

PRITOR 40 tbl. 28x40mg

004944

VC*

Rp

4.116

tableta 80 mg
MICARDIS tbl. 28x80mg
PRITOR 80 tbl. 28x80mg

003883
004928

VC*
VC*

Rp
Rp

5.009
5.009

TELMISARTAN
tableta 40 mg
MICARDIS tbl. 28x40mg

C09CA07
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tableta (50+12,5) mg
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lista

režim najvišja priznana
izdaje vrednost z DDV

C09DA01

HYZAAR film.obl.tbl. 28x (50mg+12.5mg)

001554

VC*

Rp

3.931

LORISTA H film.obl.tbl. 28x (50mg+12.5mg)

030171

VC*

Rp

3.931

tableta (100+25) mg
FORTZAAR film.obl.tbl. 28x (100mg +25mg)

010405

VC*

Rp

4.473

090204

VC*

Rp

4.473

030414

VC*

Rp

4.319

014273

VC*

Rp

4.319

030422

VC*

Rp

5.401

014303

VC*

Rp

5.401

097268

PC*

Rp

2.250

SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x10mg

023825

PC*

Rp

3.375

VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg

093580
090069

PC*
PC*

Rp
Rp

2.250
3.150

VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x10mg

013420

PC*

Rp

9.451

tableta 20 mg 20 ali 28 x
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 20x20mg

097241

PC*

Rp

3.559

SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x20mg
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 20x20mg

012890
093599

PC*
PC*

Rp
Rp

4.982
3.559

VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x20mg

090077

PC*

Rp

4.982

012866

PC*

Rp

17.438

013439

PC*

Rp

14.947

LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x
TELMISARTAN IN HIDROKLOROTIAZID
tableta (40+12,5) mg
MicardisPlus 40/12,5 mg tbl. 28x
PRITORPLUS 40mg/12,5mg tbl. 28x
tableta (80+12,5) mg
MicardisPlus 80/12,5 mg tbl. 28x
PRITORPLUS 80mg/12,5mg tbl. 28x
SIMVASTATIN
tableta 10 mg
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg

tableta 20 mg 84 ali 98 x
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x20mg
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x20mg
tableta 40 mg 28 x
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x40mg
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x40mg
tableta 40 mg 84 ali 98 x
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x40mg
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x40mg
LOVASTATIN
tableta 20 mg
ARTEIN tbl. 20x20mg
HOLETAR tbl. 20x20mg
ATORVASTATIN
tableta 10 mg
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg

C09DA07

C10AA01

034002

PC*

Rp

8.257

019038

PC*

Rp

8.257

012831

PC*

Rp

27.358

013447

PC*

Rp

23.450

PC*
PC*

Rp
Rp

3.368
3.368

C10AA02
000744
082945
C10AA05
081000

PC*

Rp

4.421

ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x10mg

040177

PC*

Rp

13.262

SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg

008923

PC*

Rp

4.421

TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg

019127

PC*

Rp

4.421

Uradni list Republike Slovenije
nelastniško ime
lastniško ime
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x10mg
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ATC
del. šifra
040487

PC*

režim najvišja priznana
izdaje vrednost z DDV
Rp
13.262

tableta 20 mg
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg

080179

PC*

Rp

6.475

ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x20mg

040185

PC*

Rp

19.424

SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg

008974

PC*

Rp

6.475

TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x20mg

019208
040509

PC*
PC*

Rp
Rp

6.475
19.424

lista

TERBINAFIN
tableta 125 mg
ATIFAN 125 mg tbl. 14x125mg

D01BA02
030473

PC

Rp

2.678

LAMISIL tbl. 14x125mg

085154

PC

Rp

2.678

tableta 250 mg
ATIFAN 250 mg tbl. 14x250mg

030449

PC

Rp

5.356

LAMISIL tbl. 14x250mg

085170

PC

Rp

5.356

KALCIPOTRIOL
mazilo 50 µg/g

D05AX02

DAIVONEX mazilo 30 g (50 µg/1 g)
SOREL mazilo 0,005% 30g

099260
009156

PC
PC

Rp
Rp

2.480
2.480

SOREL mazilo 0,005% mazilo 100g

009261

PC

Rp

8.268

011452

PC

Rp

2.296

BELODERM krema 15 g 0,05%

011509

PC

Rp

344

BELODERM krema 30 g 0,05%
DIPROSONE krema 15 g 0,05%

011517
088463

PC
PC

Rp
Rp

689
344

KUTERID krema 20 g 0,05%

044008

PC

Rp

459

mazilo 0,5 mg/g
BELODERM mazilo 15 g 0,05%

011479

PC

Rp

363

BELODERM mazilo 30 g 0,05%

011487

PC

Rp

726

DIPROSONE mazilo 15 g 0,05%
KUTERID mazilo 20 g 0,05%

088498
043966

PC
PC

Rp
Rp

363
484

BETAMETAZON IN SALICILNA KISLINA
dermalna raztopina (0,5+20) mg/g 30 ali 50 ml
BELOSALIC dermal.razt.50ml

D07XC01
012807

PC

Rp

2.066

DIPROSALIC dermal.razt.30ml

088455

PC

Rp

1.240

KUTERID S dermal.razt.30ml

083453

PC

Rp

1.240

mazilo (0,5+30) mg/g
BELOSALIC mazilo 30 g
DIPROSALIC mazilo 15 g

011592
088439

PC
PC

Rp
Rp

854
427

DIPROSALIC mazilo 50 g

001627

PC

Rp

1.423

KUTERID S mazilo 30 g

085227

PC

Rp

854

010014
001597

PC
PC

Rp
Rp

4.321
4.321

BETAMETAZON
krema 0,5 mg/g
BELODERM krema 100 g 0,05%

dermalna raztopina (0,5+20) mg/g 100 ml
BELOSALIC dermal.razt.100ml
DIPROSALIC dermal.razt.100ml

D07AC01
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nelastniško ime
lastniško ime

ATC
del. šifra

KLINDAMICIN
dermalna raztopina 10 mg/ml

D10AF01

lista

režim najvišja priznana
izdaje vrednost z DDV

DALACIN T dermal.razt.30ml 1%

099171

PC

Rp

1.183

KLIMICIN T dermal.razt.30ml 1%

088641

PC

Rp

1.183

vaginalna krema 20 mg/g
DALACIN vaginalna krema 40 g 2% + 7 aplikatorjev

099163

PC

Rp

2.204

KLIMICIN V vaginal.krema 40 g 2% + 7 aplikatorjev

086762

PC

Rp

2.204

051373

PC

Rp

1.532

081108

PC

Rp

511

032581

PC

Rp

511

020117

PC

Rp

956

LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL
tableta (0,15+0,03) mg
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21
Rigevidon obl.tbl. škatla z 21 x
STEDIRIL M obl.tbl. 21x
GESTODEN IN ETINILESTRADIOL
tableta (0,075+0,02)mg
HARMONET obl.tbl. 21x

G03AA07

G03AA10

LINDYNETTE 20 mikrogramov obl.tbl. 21 x

080853

PC

Rp

956

LOGEST tbl. 21x

008516

PC

Rp

956

tableta (0,075+0,03)mg
FEMODEN obl.tbl. 21x

086584

PC

Rp

978

081027
076740

PC
PC

Rp
Rp

978
978

077283

PC

Rp

879

081116

PC

Rp

879

096938

PC*

Rp

2.058

005967

PC*

Rp

2.058

tableta 875 mg
AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x1000mg

000639

PC*

Rp

3.628

AMOKSIKLAV 2X tbl. 14x1000mg

000787

PC*

Rp

5.079

AUGMENTIN 2X film.obl.tbl. 10x1000mg

005894

PC*

Rp

3.628

019143

PC*

Rp

5.079

LINDYNETTE 30 mikrogramov obl.tbl. 21 x
MINULET obl.tbl. 21x
LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL
tableta trifazna 0,05 mg
TRI STEDIRIL obl.tbl. 21x
Tri-Regol obl.tbl. 21 x
AMOKSICILIN IN KLAVULANSKA KISLINA
peroralna suspenzija 400 mg/5ml
AMOKSIKLAV 2X peroral.susp.70ml (457mg/5ml)
AUGMENTIN 2X peroral.susp.70ml 457mg/5ml

BETAKLAV 2x tbl. 14x (875+125)mg
CEFUROKSIM
tableta 250 mg

G03AB03

J01CR02

J01DA06

NOVOCEF tbl. 10x250mg

040657

PC

Rp

2.849

ZINNAT film.obl.tbl. 10x250mg

054380

PC

Rp

2.849

040630

PC

Rp

5.314

054399

PC

Rp

5.314

096989

PC

Rp

3.306

001767

PC

Rp

2.361

tableta 500 mg
NOVOCEF tbl. 10x500mg
ZINNAT tbl. 10x500mg
KLARITROMICIN
tableta 250 mg
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x250mg
KLACID 250MG film.obl.tbl. 10x250mg

J01FA09

Uradni list Republike Slovenije
nelastniško ime
lastniško ime
KLACID 250MG film.obl.tbl. 14x250mg
LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x250mg

Št.
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ATC
del. šifra
001759
093807

PC
PC

režim najvišja priznana
izdaje vrednost z DDV
Rp
3.306
Rp
3.306

013854

PC

Rp

3.060

027227

PC

Rp

3.060

033065

PC

Rp

1.315

SUMAMED FORTE prašek za peroral.susp.20ml
(200mg/5ml)

002569

PC

Rp

1.753

ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 20 ml

055069

PC

Rp

1.753

032824
055107

PC
PC

Rp
Rp

2.777
2.777

tableta s podaljšanim sproščanjem 500 mg
FROMILID UNO 500 mg tbl. s podalj.sprošč.
7x500mg
LEKOKLAR XL 500 mg tbl.s
prirejen.sprošč.7x500mg
AZITROMICIN
peroralna suspenzija 200mg
AZIBIOT 200 mg praš. za peror. susp. 3x200mg
vrečke

kapsula 250 mg
SUMAMED kaps. 6x250mg
ZITROCIN kaps. 6x250mg
tableta 500 mg
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x 500 mg

lista

J01FA10

033022

PC

Rp

2.141

SUMAMED tbl. 3x500mg

002593

PC

Rp

2.141

ZITROCIN film.obl.tbl. 3x500mg

055034

PC

Rp

2.141

CIPROFLOKSACIN
tableta 250 mg

J01MA02

BACTIFLOX 250 mg 10x250mg
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x250mg

010189
037044

PC*
PC*

Rp
Rp

1.534
1.534

CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x250mg

015628

PC*

Rp

1.534

CIPRUM tbl. 250 mg tbl. 10x250mg

080268

PC*

Rp

1.534

010197

PC*

Rp

3.024

CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x500mg
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x500mg

040398
022454

PC*
PC*

Rp
Rp

3.024
3.024

CIPRUM tbl. 500 mg tbl. 10x500mg

090158

PC*

Rp

3.024

010200

PC*

Rp

5.260

CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x750mg

055336

PC*

Rp

5.260

CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x750mg

065765

PC*

Rp

5.260

CIPRUM tbl. 750 mg tbl. 10x750mg

090166

PC*

Rp

5.260

001317

PC

Rp

3.412

056391

PC

Rp

3.412

001341

PC

Rp

24.398

067563

PC

Rp

24.398

tableta 500 mg
BACTIFLOX 500 mg 10x500mg

tableta 750 mg
BACTIFLOX 750 mg 10x750mg

FLUKONAZOL
kapsula 50 mg
DIFLAZON 50 mg kaps. 7x50mg
DIFLUCAN kaps. 7x50mg
kapsula 100 mg
DIFLAZON 100 mg kaps. 28x100mg
DIFLUCAN kaps. 28x100mg

J02AC01

Stran
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nelastniško ime
lastniško ime
kapsula 150 mg
DIFLAZON 150 mg kaps. 1x150mg
DIFLUCAN kaps. 1x150mg
DIKLOFENAK
svečka 50 mg
NAKLOFEN svečka 10x50mg
VOLTAREN svečka 10x50mg
tableta 50 mg
OLFEN 50 LACTAB lakirana tbl. 20x50mg
VOLTAREN FORTE tbl. 20x50mg
tableta retard 100 mg
NAKLOFEN RETARD tbl. s
podalj.sprošč.20x100mg
VOLTAREN RETARD tbl. 20x100mg

Uradni list Republike Slovenije
ATC
del. šifra

lista

režim najvišja priznana
izdaje vrednost z DDV

001023

PC

Rp

1.259

067636

PC

Rp

1.259

054119

PC

Rp

360

094994

PC

Rp

360

073164
035157

PC
PC

Rp
Rp

408
408

054143

PC

Rp

887

094935

PC

Rp

887

M01AB05

MELOKSIKAM
tableta 7,5 mg
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x7,5mg

M01AC06
055522

VC

Rp

1.504

MOVALIS tbl. 20x7,5mg

003395

VC

Rp

1.504

tableta 15 mg
MELOXAN 15 mg tbl. 20x15mg

055549

VC

Rp

2.205

003832

VC

Rp

2.205

VC*
VC*

Rp
Rp

6.588
6.588

MOVALIS tbl. 20x15mg
ALENDRONSKA KISLINA
tableta 10 mg
FOSAMAX tbl. 28x10mg
LINDRON 10 mg tbl. 28x10mg
TRAMADOL
kapsula 50 mg
TADOL kaps. 20x50mg

M05BA04
082937
016063
N02AX02
066885

PC

Rp

824

090190

PC

Rp

824

svečka 100 mg
TADOL 100 mg svečka 5x100mg

066893

PC

Rp

510

TRAMAL svečka 5x100mg

008907

PC

Rp

510

066907

PC

Rp

928

090220

PC

Rp

928

013188

PC

Rp

7.838

079936

PC

Rp

7.838

tableta retard 100 mg
TRAMAL RETARD 100 film.obl.tbl. 30x100mg

072583

PC

Rp

2.584

TRAMUNDIN RETARD film.obl.tbl. 50x100mg

007307

PC

Rp

4.307

068012

PC

Rp

4.728

012114

PC

Rp

4.728

TRAMAL kaps. 20x50mg

peroralna raztopina 100 mg/ml 10 ml
TADOL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml)
TRAMAL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml)
peroralna raztopina 100 mg/ml 96 ml
TADOL peroral.kaplj. 96 ml 100mg/ml
TRAMAL peroral.kapljice 96ml (100mg/1ml)

tableta retard 150 mg
TADOL RETARD 150 mg tbl. s
podalj.sprošč.30x150mg
TRAMAL RETARD film.obl.tbl. 30x150mg

Uradni list Republike Slovenije
nelastniško ime
lastniško ime
tableta retard 200 mg
TADOL RETARD 200 mg tbl. s
podalj.sprošč.30x200mg

Št.

ATC
del. šifra
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lista

režim najvišja priznana
izdaje vrednost z DDV

068063

PC

Rp

6.132

012122

PC

Rp

6.132

000876

VC*

Rp/Sp

14.701

080225

VC*

Rp

14.701

000809

VC*

Rp/Sp

17.218

080101

VC*

Rp

17.218

012238

PC

Rp

1.113

010642

PC

Rp

557

tableta 10 mg
LETIZEN 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg

006335

PC

Rp

1.187

ZYRTEC film.obl.tbl. 10x10mg

010669

PC

Rp

593

071978

PC

Rp

1.206

FLONIDAN tbl. 30x10mg

020583

PC

Rp

1.206

RINOLAN tbl. 30x10mg

058262

PC

Rp

1.206

TRAMAL RETARD film.obl.tbl. 30x200mg
DONEPEZIL
tableta 5 mg
ARICEPT film.obl.tbl. 28x5mg
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x5mg
tableta 10 mg
ARICEPT film.obl.tbl. 28x10mg
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg
CETIRIZIN
peroralna raztopina 1 mg/ml
LETIZEN peroral.razt.120ml 1mg/ml
ZYRTEC peroral.razt. 60 ml 1mg/ml

LORATADIN
tableta 10 mg
CLARITINE tbl. 30x10mg

N06DA02

R06AE07

R06AX13

LEGENDA

PC

pozitivna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

PC*

pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z
najvišjo priznano vrednostjo

VC

vmesna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

VC*

vmesna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo
priznano vrednostjo
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Koeﬁcienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 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, oktober 2004
1. Mesečni koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih oktobra 2004 v primerjavi s septembrom
2004 je bil 0,003.
2. Koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra 2004 je bil 0,044.
3. Koeﬁcient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra 2004
je bil 0,004.
4. Koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra 2004 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,051.
5. Mesečni koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin
oktobra 2004 v primerjavi s septembrom 2004 je bil 0,003.
6. Koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do oktobra 2004 je bil 0,029.
7. Koeﬁcient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do oktobra 2004 je bil 0,003.
8. Koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2004
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,033.
9. Koeﬁcient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do oktobra 2004 v primerjavi s povprečjem
leta 2003 je bil 0,034.
Št. 9621-16/2004
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
Jana Žužek l. r.
sekretarka

5079.

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za oktober 2004
Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2004 v primerjavi s septembrom 2004 višje za 0,3%, cene na drobno
pa za 0,4%.
Št. 9621-16/2004
Ljubljana, dne 4. novembra 2004.
mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica

5080.

Posebna tarifa Stalne arbitraže pri
Gospodarski zbornici Slovenije za arbitražne
postopke v okviru poskusnega projekta

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 13. člena Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.

Uradni list Republike Slovenije
14/90 in 19/00) in 5. točke Dogovora o sodelovanju na področju arbitraže med Gospodarsko zbornico Slovenije, Stalno
arbitražo pri GZS in Okrožnim sodiščem v Ljubljani, ki je bil
sklenjen dne 15. 7. 2004, je Upravni odbor Gospodarske
zbornice Slovenije na predlog Predsedstva Stalne arbitraže
pri GZS z dne 8. 10. 2004 na seji dne 28. 10. 2004 sprejel

POSEBNO TARIFO
Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici
Slovenije za arbitražne postopke v okviru
poskusnega projekta
OBSEG UPORABE
1. člen
(1) Posebna tarifa za arbitražne postopke pred Stalno
arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju:
posebna tarifa) se uporablja za vse tiste arbitražne postopke, ki se bodo začeli pred Stalno arbitražo pri GZS v okviru
poskusnega projekta, ki se izvaja na podlagi Dogovora o sodelovanju na področju arbitraže med Gospodarsko zbornico
Slovenije, Stalno arbitražo pri GZS in Okrožnim sodiščem v
Ljubljani, ki je bil sklenjen dne 15. 7. 2004.
(2) Osnovni namen poskusnega projekta je strankam,
ki so že vložile tožbo v gospodarskem sporu na Okrožnem
sodišču v Ljubljani ali kateremkoli drugem okrožnem sodišču,
ki bo sodelovalo v poskusnem projektu, ponuditi dodatno
možnost rešitve spora pri Stalni arbitraži pri GZS.
VPISNA TAKSA
2. člen
(1) Vpisna taksa v domačih sporih je 250 EUR. Če vrednost spora ne presega 25.000 EUR, se vpisna taksa plača v
polovičnem znesku.
(2) Vpisna taksa v sporih z mednarodnim elementom
je 500 EUR. Če vrednost spora ne presega 50.000 EUR, se
vpisna taksa plača v polovičnem znesku.
(3) Plačana vpisna taksa se ne vrača.
NAGRADE IN STROŠKI ARBITROV
3. člen
(1) Nagrade za arbitre se določijo glede na vrednost
tožbe ali nasprotne tožbe. Če vrednost predmeta spora ni
navedena, Stalna arbitraža določi nagrade za arbitre po
lastni presoji.
(2) Merila za določitev višine nagrade arbitru posamezniku v domačih sporih in sporih z mednarodnim elementom so:
DOMAČI SPORI
Vrednost spora (v EUR)
od (A)

5.000
25.000
50.000
100.000
250.000
500.000
1,000.000
2,000.000
20,000.000

do (B)
do 5.000
25.000
50.000
100.000
250.000
500.000
1,000.000
2,000.000
20,000.000
in več

Višina nagrade v EUR
osnova (C) + odstotek
(D) za vsoto nad (A)
EUR
300
300
780
1.230
1.730
2.630
3.880
5.380
7.380
12.780

%

2,4
1,8
1
0,6
0,5
0,3
0,2
0,03
0,02

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SPORI Z MEDNARODNIM ELEMENTOM
Vrednost spora (v EUR)
od (A)

do (B)

5.000
25.000
50.000
100.000
250.000
500.000
1,000.000
2,000.000
20,000.000

do 5.000
25.000
50.000
100.000
250.000
500.000
1,000.000
2,000.000
20,000.000
in več

Višina nagrade v EUR
osnova (C) + odstotek (D)
za vsoto nad (A)
EUR
%
500
500
1.200
1.900
3.000
4.500
6.250
8.250
10.250
19.250

3,5
2,8
2,2
1
0,7
0,4
0,2
0,05
0,02

(3) Zneski za nagrade senatu se povečajo dvakratno.
(4) Če gre za posebej zapleteno in strokovno zahtevno
zadevo, pri kateri so potrebna posebna strokovna znanja, dodatno zbiranje informacij, proučevanje tujih pravnih ureditev
ali posebej obsežnih dokazov, se lahko zneski iz drugega
odstavka povečajo do 100%.
(5) Arbiter (arbitri) so upravičeni do povračila dokumentiranih izdatkov za potne in druge stroške, ki so jih imeli
v zvezi z arbitražnim postopkom in to v razumnih zneskih.
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(2) Če vrednost spora presega 100.000 EUR:
– in je imenovan arbiter posameznik, so administrativni stroški 30% od višine nagrade arbitra posameznika,
vendar ne manj od 600 EUR;
– in je imenovan arbitražni senat, so administrativni
stroški 20% od višine nagrad arbitražnega senata, vendar
ne manj od 850 EUR.
ADMINISTRATIVNI STROŠKI ZA SPORE Z
MEDNARODNIM ELEMENTOM
6. člen
(1) Če je v sporu z mednarodnim elementom imenovan arbiter posameznik, znašajo administrativni stroški
30% od višine stroškov za nagrado arbitra posameznika,
vendar ne manj od 1000 EUR.
(2) Če je v sporu z mednarodnim elementom imenovan arbitražni senat, znašajo administrativni stroški 20%
od višine stroškov za nagrade arbitražnega senata, vendar
ne manj od 1500 EUR.
(3) Če vrednost spornega predmeta v sporih z mednarodnim elementom ne presega 25.000 EUR so administrativni stroški 500 EUR.

ADMINISTRATIVNI STROŠKI

SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen
(1) Administrativni stroški, ki so določeni v tej tariﬁ, krijejo naslednje storitve Stalne arbitraže pri GZS v posameznem
arbitražnem postopku: organizacijo izvedbe arbitražnega postopka in vsa potrebna procesna dejanja ter druga opravila
administrativno-tehnične in ﬁnančne narave za izvedbo arbitražnega postopka v skladu z arbitražnimi pravili, zlasti vsa
potrebna opravila v zvezi z imenovanjem arbitrov, vročanjem
vlog in drugega spisnega gradiva strankam in arbitrom, organizacijo ustnih obravnav vključno z zagotovitvijo prostora in
vodenjem zapisnika v slovenskem jeziku, obveščanje med
Stalno arbitražo, arbitražnim senatom in strankami med postopkom, vodenje arbitražnega spisa na sedežu Stalne arbitraže in arhiviranje, ﬁnančna opravila v zvezi z določanjem
predujma za stroške postopka in vsa druga opravila v zvezi z
odločanjem o ugovoru pristojnosti, izločitvi arbitrov in imenovanju nadomestnih arbitrov v okviru pristojnosti posameznih
organov Stalne arbitraže pri GZS.
(2) Vodenje zapisnika o obravnavi v tujem jeziku ter stroški tolmačenja na obravnavi in stroški potrebnega prevajanja
med postopkom, se zaračunajo posebej in niso vključeni v
plačilo za administrativne storitve iz prejšnjega odstavka.
(3) Če sta v postopku več kot dve stranki, se za vsako
dodatno stranko administrativni stroški povečajo za 10%.

7. člen
(1) Če ne pride do meritornega odločanja, predsednik
Stalne arbitraže določi primerno višino nagrad arbitrov in
administrativnih stroškov Stalne arbitraže upoštevajoč, v
kateri fazi se je končal arbitražni postopek in druge relevantne okoliščine.
(2) Vsi zneski v tej tariﬁ so navedeni v valuti EUR in
se pri izračunu predujma za stroške arbitraže in obračunu
nagrad arbitrom preračunavajo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenija na dan vložitve tožbe ali
nasprotne tožbe ali na dan plačila, če stranka plača predujem za stroške brez poziva Stalne arbitraže za plačilo.
(3) Vse obračunane nagrade in drugi stroški postopka
se sproti vpisujejo v stroškovnik, ki je v spisu.
(4) Posebna tarifa se uporablja namesto tarife določene v 46. členu Pravilnika arbitražnem postopku (Uradni
list RS, št. 66/03) za vse arbitražne postopke iz prvega
odstavka 1. člena te tarife.
(5) Z izjemo določbe iz prejšnjega odstavka se vse
ostale določbe o stroških v V. poglavju Pravilnika o arbitražnem postopku (Uradni list RS, št. 66/03) uporabljajo
v celoti.

ADMINISTRATIVNI STROŠKI V DOMAČIH SPORIH

VELJAVNOST POSEBNE TARIFE

5. člen
(1) Če vrednost spora na presega 100.000 EUR, so
administrativni stroški določeni v naslednjem razponu:

8. člen
(1) Posebna tarifa se uporablja za vse arbitražne
postopke, v katerih je bila tožba na Stalno arbitražo pod
pogoji iz 1. člena vložena po njeni uveljavitvi.
(2) Posebna tarifa začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za čas
trajanja poskusnega projekta.

Vrednost spora (v EUR)
od (A)

5.001
25.001
50.001

do (B)
do 5.000
25.000
50.000
100.000

Administrativni stroški v
EUR
Arbiter
Arbitražni
posamezsenat
nik
200
300
400
600
600
850

Predsedstvo Stalne
arbitraže pri GZS
Predsednik
prof. dr. Krešo Puharič l. r.

Upravni odbor GZS
Predsednik
Jožko Čuk l. r.
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI
5081.

Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2004

41

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena
Statuta Občine Bistrice ob Sotli (Uradni list RS, št. 35/99,
125/03) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 11. redni
seji, dne 29. 4. 2004, sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto
2004

43
III.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bistrice ob Sotli za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo:
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč SIT
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2004
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
206.690
Tekoči prihodki (70+71)
75.188
70 Davčni prihodki
60.882
700 Davki na dohodek in dobiček
39.741
703 Davki na premoženje
5.913
704 Domači davki na blago in storitve
15.228
706 Drugi prihodki
–
71 Nedavčni prihodki
14.306
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
4.350
711 Takse in pristojbine
889
712 Denarne kazni
66
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
101
714 Drugi nedavčni prihodki
8.900
72 Kapitalski prihodki
6.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
6.000
73 Prijete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 Transferni prihodki
125.502
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
125.502
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2004
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
198.637
40 Tekoči odhodki
46.252
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
14.067

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
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1.808

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I.- II.)
(Proračunski primanjkljaj)

25.577
1.800
3.000
105.651
2.538
20.893
8.699
73.520
–
44.291
44.291
2.444
2.444
8.053

Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2004
B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
20.000
kapitalskih deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
20.000
750 Prejeta vračila danih posojil
20.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
44

VI.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
21.000
deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila ﬁnančnim institucijam
in posameznikom
21.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.- V.)

-1.000

Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2004
C) Račun ﬁnanciranja
–
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
3.300
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
3.300
IX. Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
3.753
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
-7.053
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)
-8.053
Splošni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
C) Račun ﬁnanciranja
in po funkcionalni klasiﬁkaciji: po področjih proračunske
porabe;
posebni del proračuna – področja proračunske porabe
po kontih oziroma podkontih ter načrt razvojnih programov
so priloga k temu odloku.
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),
2. prihodki ustvarjeni z gospodarjenjem s poslovnimi
prostori.
4. člen
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska
sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se
sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno
pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja ﬁnančnega
načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posameznem delu
proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Proračunske rezerve se v letu 2004 oblikujejo v višini
3,000.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
100.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
7. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so
v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če
prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni
red prioritete je:
– plače in drugi osebni prejemki,
– socialni izdatki,
– izdatki, za katere je v proračunu predviden izvirni
prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov
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občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne
sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Bistrica ob Sotli, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine
glavnic 10% realiziranih prihodkov preteklega leta.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko
v letu 2004 zadolžijo in izdajo poroštva drugim ﬁzičnim in
pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Bistrica ob
Sotli v letu 2005, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0011/04-05
Bistrica ob Sotli, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

CELJE
5082.

Cenik za posamezne tarifne skupine
zemeljskega plina

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem
Tarifna skupina
cena v SIT/m3
1. Odjem plina do 250 m³ letno
109,73
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m³ letno
70,03
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m³ letno
69,30
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m³ letno
67,98
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno
s sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje, z dne
30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o
oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje
cene veljajo od 1. 11. 2004 dalje oziroma od prvega popisa
števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu,
na osnovi znižanja nabavne cene zemeljskega plina z dne
1. 11. 2004.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka
z emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo
ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98,
65,98, 124/00, 91/02, 8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 5. 2004 zaračuna
še omenjena taksa v višini 5,70 SIT/m³ zemeljskega plina.
Taksa se ni obračunavala v času, ko Energetika Celje
d.o.o. koristi dovoljenje za porabljene količine, ki niso
obremenjene s takso.
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Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno
z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20%
davek na dodano vrednost.
Celje, dne 8. novembra 2004.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
Direktor

5083.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore
Občina Celje
– obračun po merilcih
– variabilni del cene
8,642 SIT/KWh
– priključna moč – ﬁksni del cene
375,238 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 11. 2004 in za
priključno moč od 1. 11. 2004.
Občina Štore
– obračun po merilcih
– variabilni del cene
9,946 SIT/KWh
– priključna moč – ﬁksni del cene
377,861 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 11. 2004 in za
priključno moč od 1. 11. 2004.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 38/04).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
Celje, dne 8. novembra 2004.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
Direktor

DOL PRI LJUBLJANI
5084.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto
2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/1996 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
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74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in
77/04 – odl. US) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 72/ 98, 101/ 00,
97/01 in 68/03) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na
15. seji dne 27. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2005 znaša 0,11309 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005. Sklep
se objavi tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 42306-0175/2004
Dol pri Ljubljani, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

5085.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
soﬁnanciranju programov športa v Občini Dol
pri Ljubljani

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 12. člena Pravilnika o soﬁnanciranju programov
športa v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/03) in
16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.
36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri
Ljubljani na 15. redni seji dne 27. 10. 2004 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA
o soﬁnanciranju programov športa v Občini Dol
pri Ljubljani
1. člen
4. člen Pravilnika o soﬁnanciranju programov športa v
občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/03), se v celoti
nadomesti z besedilom:
Občina soﬁnancira naslednje vsebine in programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok – program javnega zavoda,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
Občina soﬁnancira naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
– soﬁnanciranje športnih društev,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
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– športne prireditve,
– založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih površin in
objektov.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena Pravilnika o soﬁnanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.
68/03), se dopolni tako, da se glasi:
Komisijo sestavljajo:– predstavnik športnih društev,
– predstavnik Odbora za družbene
dejavnosti,
– predstavnik občinske uprave.
3. člen
7. člen Pravilnika o soﬁnanciranju programov športa v
Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/03), se dopolni
tako, da se za prvim odstavkom omenjenega člena doda še
naslednje besedilo:
Občinske strokovne službe pripravijo poročilo o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto ter poročilo predstavijo strokovni komisiji ter odboru za družbene dejavnosti
ob sprejemanju letnega programa športa.
4. člen
Te dopolnitve in spremembe Pravilnika o soﬁnanciranju
programov športa v Občini Dol pri Ljubljani začnejo veljati
osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se
od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 65000-9/03-10
Dol pri Ljubljani, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

KAMNIK
5086.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem
načrtu B7 Kovinarska-vzhodni del

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in 27. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03) je
župan Občine Kamnik 2. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu B7
Kovinarska-vzhodni del

Št.

III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lokacijskega načrta lahko podajo vsi zainteresirani na mestu

Stran

14781

razgrnitve v pisni obliki v knjigo pripomb, oziroma jih v pisni
obliki posredujejo Občini Kamnik, Oddelku za okolje in prostor, Glavni trg 24, Kamnik.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bosta krajevni
skupnosti Perovo in Novi trg obveščeni na krajevno običajen
način.

RS.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 35005-2/2004
Kamnik, dne 2. novembra 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

KIDRIČEVO
5087.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04) in 17. člena Statuta
Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04) je Občinski svet
občine Kidričevo na 15. redni seji dne 21. 10. 2004, sprejel
naslednji

SKLEP
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 704/14, cesta v izmeri 306 m², ki je pripisana
k vložni št. 1007 k.o. Apače.
2. člen
Na zemljišču parc. št. 704/14, cesta v izmeri 306 m², ki
je pripisana k vložni št. 1007 k.o. Apače, se vpiše v ustrezni
zemljiškoknjižni vložek lastninska pravica za Občino Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, matična
številka: 5883709.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04-20/01-1
Kidričevo, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

I
Župan Občine Kamnik objavlja javno razgrnitev predloga Odloka o lokacijskem načrtu B7 Kovinarska-vzhodni del.
II
Javna razgrnitev predloga Odloka o lokacijskem načrtu
B7 Kovinarska-vzhodni del se bo začela 23. novembra 2004
in bo trajala 30 dni, to je do 23. decembra 2004.
Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni
trg 24, v II. nadstropju in v prostorih krajevnih skupnosti Perovo in Novi trg.
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LAŠKO
5088.

Odlok o lokacijskem načrtu Belovo

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 21. člena Statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško
na 13. seji dne 13. 10. 2004 sprejel
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ODLOK
o lokacijskem načrtu Belovo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se Odlok o lokacijskem načrtu Belovo (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je izdelal AR projekt,
d.o.o., pod številko projekta LN 39/03 v juniju 2004.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) Tekstualni del
1. Upoštevana zakonodaja in predpisi
2. Uvodni del
3. Analiza ustvarjenih razmer
4. Ureditvena situacija
5. Urbanistično arhitektonski pogoji
6. Komunala infrastruktura
7. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje
8. Ohranjanje narave
9. Varstvo kulturne dediščine
10. Omejitve in pogoji glede zaščite okolja
11. Načrt gradbenih parcel
12. Etape izvajanja
13. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
14. Smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora
15. Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
B) Odlok
C) Graﬁčni del
1 Izsek iz planskega akta
2 Katastrski načrt
3 Geodetska podloga
4 Arhitekturna situacija
5 Geodetska zazidalna situacija
6 Situacija komunalnih vodov in naprav
7 Načrt gradbenih parcel
8. Podložni proﬁl dovozne ceste

M 1:5000
M 1:2880
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500/100

II. OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja lokacijskega načrta meji na južni in
vzhodni strani z obstoječo pozidavo naselja in javno asfaltirano cesto, na severni strani delno s kmetijskimi zemljišči,
delno z obstoječo pozidavo, na zahodni strani pa s kmetijskimi zemljišči.
Velikost območja lokacijskega načrta znaša ca. 1.7 ha.
Območje lokacijskega načrta obravnava zemljišče s
parcelnimi številkami:
k.o. Rimske Toplice: 213, 211d, 212, 209, 208, 207,
206/1d, 205, 204, 203, 201/3d, 201/5d, 202/1d, 202/2,
182/1d, 1470/1d.
d-pomeni delno
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA
IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE
POSEGE V PROSTOR
4. člen
V območju lokacijskega načrta so pod predpisanimi pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov
– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadomestna
gradnja

– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav ter ostalih infrastrukturnih
objektov in naprav
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije
– spremembe namembnosti
– tekoča vzdrževalna dela
– gradnja pomožnih objektov
– gradnja opornih zidov
– gradnja vrtov, cvetličnjakov, zelenic ipd.
5. člen
Stanovanjski objekti
Predvidena je gradnja šestnajstih enodružinskih stanovanjskih objektov, ki lahko imajo stanovanjsko-poslovno
funkcijo za mirno nemotečo obrt.
Zaradi vizualne izpostavljenosti bo kletna etaža stanovanjske hiše na skrajni severni strani maksimalno vkopana
v zemljo.
Znotraj gradbene parcele je možnost gradnje enostavnih objektov. Enostavni objekti morajo biti zgrajeni v skladu
s Pravilnikom o vrstah zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
Enostavni objekti morajo biti oblikovani v skladu z objektom, ob katerem bodo zgrajeni.
Dostopi do objektov so predvideni s predvidene in obstoječe dovozne ceste.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV IN NAPRAV
6. člen
Stanovanjski objekti:
– horizontalni gabarit: podolgovati tloris: 13 m x 9 m,
11 m x 8.50 m, dovoljena so odstopanja od navedenih tlorisov, s
tem naj se ohranja razmerje med
stranicami 1:1.4.
– vertikalni gabarit: maksimalni gabarit:klet + pritličje
+ izkoriščeno podstrešje.
– kolenčni zid:
skrit pod kapjo, max. 1 m.
– kota pritličja:
ca. 20 cm nad koto terena, natančno se določi v postopku izrisa iz lokacijskega načrta.
– streha:
simetrična dvokapnica s čopi,
glavna slemenska os vzporedna z daljšo stranico objekta, naklon strehe 35-40 stopinj, kritina
opečna ali temno rjave barve.
Osvetlitev podstrešnih prostorov z izvedbo frčad ali strešnih
oken.
Pri pomožnih objektih je lahko
glavna slemenska os pravokotna
na plastnice.
– konstrukcija:
klasična – zidana
– fasada:
členjena, svetle barve, s kombinacijo lesenih elementov temno
rjave barve.
7. člen
Zunanja ureditev:
Po končani gradnji je potrebno okolico hortikulturno
urediti.
Dovozne manipulativne površine se asfaltirajo ali tlakujejo in zaključijo z robniki.
Oporni zidovi morajo biti obloženi z naravnim kamnom.
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8. člen
Gradbena parcela:
Gradbene parcele so določene v graﬁčnih prilogah

Predvideni odmik objektov od parcelne meje je 4 m,
dovoljeni so manjši odmiki v soglasju lastnika sosednjega
zemljišča ter ob upoštevanju sanitarno-tehničnih, varstvenih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov.
Minimalni odmik pomožnih objektov (garaž) od cestne
infrastrukture bo 2.50 m.
Meja zazidalnega načrta v naravi ni v celoti zamejičena
in je prenesena iz graﬁčnih prilog katastrskega načrta v merilu 1:2880. Zaradi tega proti javni poti, kjer meja območja ni
bila zamejičena v naravi, lahko pride do odstopanja v izmeri
in legi obodnih gradbenih parcel.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA
9. člen
Prometno omrežje:
Sredi območja lokacijskega načrta je predvidena gradnja dovozne ceste. Cesta bo v asfaltni izvedbi širine vozišča
4 m.
Na skrajnem vzhodnem delu obravnavanega območja
je predvidena rekonstrukcija obstoječe dovozne poti na
širino vozišča min. 4 m.
Predvidena je izvedba cestnih priključkov s predvidene
dovozne in obstoječe dostopne poti do posameznih stanovanjskih objektov oziroma gradbenih parcel.
Ceste bodo v asfaltni izvedbi.
Cestni priključki in promet na obravnavanem območju
morajo biti označeni z vertikalno in talno prometno signalizacijo.
Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno podrobneje
določiti odvodnjavanje dovoznih poti v navezavi na bližnjo
lokalno cesto v skladu s strokovnimi usmeritvami upravljavca omenjene ceste.
10. člen
Vodovodno omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba
novega vodovoda PEHD ∅ 90 v dolžini ca. 300 m. Od glavnega vodovoda, do posameznih stanovanjskih objektov so
predvideni hišni priključki PEHD ∅ 32 z vodomernimi jaški,
ki morajo biti locirani izven objekta na vedno dostopnem
mestu.
Pri prečkanju cest in utrjenih manipulativnih površin se
vodovodne cevi dodatno zaščitijo.
Na predvideno vodovodno omrežje se v zelenici postavijo nadzemni hidranti.
Načrtovani poseg znotraj območja lokacijskega načrta posega v obstoječo traso vodovodnega omrežja, zato
je predvidena prestavitev omenjenega omrežja v dolžini
ca. 75 m.
Obstoječi vaški vodovod, ki poteka po območju lokacijskega načrta se prestavi ob gradbeni parceli.
Normalna vodooskrba načrtovanih objektov iz obstoječega rezervoarja, ki se nahaja znotraj območja lokacijskega
načrta ni možna zaradi prenizke kote rezervoarja.
Za normalno oskrbo pitne in požarne vode sta možni
dve varianti.
Prva varianta: možno je izvesti napajanje preko rezervoarja na Gornjem Breznem, ki se nahaja na koti ca. 500 m
n.v. Od tam je proti Belovem že položen del trase cevovoda.
Priključek na obstoječi cevovod je možno izvesti na Breznem (Gerčer) ter naprej položiti nov cevovod, do predvidenega rezervoarja Belovo, ki bi se nahajal na ustrezni višini
in od tu dalje izvesti novi cevovod za načrtovano območje.
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Na novi cevovod bi se lahko priključile še obstoječe stanovanjske hiše.
Druga varianta: možno je izvesti rekonstrukcijo obstoječega rezervoarja Belovo ter mu dozidati črpališče od koder
bi se voda prečrpavala v rezervoar na ustrezni višini s čimer
bi bila zagotovljena normalna oskrba pitne in požarne vode
načrtovanega območja.
Obe varianti, oziroma načrtovanje vodovodnega omrežje zunaj območja lokacijskega načrta ni predmet tega izvedbenega prostorske akta.
V primeru priključitve posameznih objektov na vodovodno omrežje iz obstoječega rezervoarja, mora vsak lastnik
poskrbeti za vgradnjo hidroforja znotraj gradbene parcele.
11. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Za odvod fekalnih vod so predvidene troprekatne nepretočne greznice na občasno praznjenje.
Meteorne vode s strešin in utrjenih površin se speljejo
preko predvidene meteorne kanalizacije in predvidenih zadrževalnih bazenov v obstoječo kanalizacijo, ki poteka ob
javni asfaltirani poti.
Meteorna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi ∅ 150,
∅ 200 in ∅ 250.
Od predvidenih stanovanjskih objektov do načrtovanega kanalizacijskega omrežja so predvideni interni hišni
priključki.
12. člen
Električno omrežje:
Objekti se bodo napajali iz obstoječe transformatorske
postaje Belovo.
Predvidena je izvedba NN električnega kabla od obstoječe transformatorske postaje Belovo do posameznih
stanovanjskih objektov.
Priključek na NN omrežje mora biti v kabelski izvedbi.
Pri prečkanju NN električnega kabla s prometno infrastrukturo mora biti kabel položen v zaščitne cevi in dodatno obbetoniran.
Predvidena je osvetlitev območja zazidalnega načrta s
svetilkami na drogovih.
Nizkonapetostno električno omrežje zunaj območja lokacijskega načrta ni predmet tega izvedbeno prostorskega
akta.
13. člen
Telefonsko omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba
telefonskega omrežja.
Začetek trase primarnega telefonskega omrežja je od
obstoječega kabla, ki poteka ob meji lokacijskega načrta
vzporedno z javno asfaltirano potjo. Naprej trasa poteka ob
dovozni cesti, ki poteka sredi območja lokacijskega načrta do
predvidene telefonske omarice na betonskem podstavku. Od
telefonske omarice trasa naprej poteka proti severu do meje
območja lokacijskega načrta, kjer trasa zavije proti vzhodu
vzporedno z mejo in dovozno cesto, kjer se trasa telefonskega kabla konča.
Od primarne trase tk omrežja do posameznih stanovanjskih hiš so predvideni hišni priključki.
Na fasadi objekta bo vgrajena tipska telefonska omarica.
Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zemljo
minimalno 0.80 m globoko. Pri prečkanju cest in drugih voznih površin je minimalna globina vodenja kabla 1 m.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami
se izvedejo z dodatno zaščito.
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14. člen
CATV omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba
CATV omrežja.
Začetek trase primarnega CATV omrežja je od obstoječe KKS omarice, ki stoji na delu zemljišča parc. št. 252/1 k.o.
Rimske Toplice ob javni asfaltirani poti.
Za primarni vod je predvidena enocevna kabelska kanalizacija. Trasa kabelske kanalizacije bo potekala ob dovoznih
cestah in ob predvidenih gradbenih parcelah. Na trasi primarne kabelske kanalizacije je predvidena postavitev pomožnih
kabelskih jaškov in razdelilnih KKS omaric.
Od razdelilnih KKS omaric do posameznih stanovanjskih
hiš je predvidena izvedba sekundarnega voda PVC ∅ 60. Na
fasadi objekta bo vgrajena tipska priključna omarica.
15. člen

Odpadki:
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi
upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine
Laško.
16. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz lastnih
kotlovnic z možnostjo na utekočinjeni naftni plin, s kurilnim
oljem in na trda goriva.
Po pliniﬁkaciji naselja se predvideni objekti priključijo na
plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem.
VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

ga.

17. člen
Hrup:
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljene-

Območje zazidalnega načrta spada po Uredbi o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred
hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je
manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim
ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje),
območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče,
kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske
dejavnost.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.
18. člen
Požarno varstvo:
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno
omrežje.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen po dovozni cesti neposredno do objektov.
19. člen
Varstvo voda:
Onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olja in goriva v
obstoječi graben.
Odpadne fekalne vode na obravnavanem območju se
vodijo v nepretočne zaprte greznice na praznjenje.
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20. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih
površin:
Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z
urbanih površin se manipulativne površine izvedejo iz tlaka
(travnate plošče), ki bo prepuščal padavinske vode v podtalje in tako razbremenil kanalizacijo in vodotok. Poleg zgoraj navedenega ukrepa je predvidena izvedba zadrževalnih
bazenov.
21. člen
Obramba in zaščita:
Vsi objekti v zazidalnem načrtu morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po
lestvici MCS.
22. člen
Stabilnost terena:
– posegi se izvajajo na podlagi geološkega poročila
– ob izkopu gradbene jame mora biti prisoten geolog
– v nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in
drenažne vode nekontrolirano po terenu.
VII. TOLERANCE
23. člen
Načrtovani posegi v območju (situacija U5 Geodetska
zazidalna situacija) lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 10%.
Dovoljene so večje spremembe navedenih toleranc z
izrisom iz LN ob upoštevanju sanitarno-tehničnih, varstvenih,
požarno-varstvenih in obrambnih predpisov ter na podlagi
strokovne utemeljitve in preverbe.
Dovoljene so tudi tolerance pri komunalnem, energetskem in prometnem urejanju prostora na podlagi ustrezne
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja
ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta LN.
Dovoljene so tolerance pri kotah objektov na podlagi
projektne dokumentacije za cestno infrastrukturo ob upoštevanju predpisov, ki urejajo to področje.
VIII. ETAPE IZVAJANJA
24. člen
I. etapa
– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture
zunaj območja zazidalnega načrta za potrebe načrtovanih
objektov
II. etapa
– izgradnja prometnega omrežja
– infrastrukturno opremiti parcelo
III. etapa
– zgraditi objekte
– hortikulturno urediti gradbeno parcelo
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
25. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju lokacijskega
načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti
gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen
promet.
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Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
– pred začetkom gradnje mora investitor pravočasno
obvestiti upravljavce komunalnih naprav ki so tangirani pri
predmetni gradnji.
X. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Občini Laško,
na oddelku za GJS, okolje in prostor.
27. člen
Nadzor pri izvajanju tega odloka opravlja pristojni inšpektorat Republike Slovenije.
28. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdelavo projektne dokumentacije pridobiti lokacijsko informacijo pristojnega
občinskega organa za urejanje prostora Občine Laško. Po
pogojih iz lokacijske informacije se predvideni objekti v projektni dokumentaciji urbanistično obdelajo skladno s tem
odlokom in veljavno zakonodajo.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-1/02
Laško, dne 13. oktobra 2004.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.
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LOŠKI POTOK
5090.

Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop
do informacij javnega značaja v Občinski
upravi občine Loški Potok

Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) in 36. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03) je župan
Občine Loški Potok dne 3. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju pooblaščencev za dostop do
informacij javnega značaja v Občinski upravi
občine Loški Potok
1
Za pooblaščence za dostop do informacij javnega značaja se imenujejo:
1. Viljem Vesel, univ. dipl. inž., direktor občinske uprave,
2. Vinko Košmerl, inž., višji svetovalec za družbene
dejavnosti,
3. Janez Bambič, referent za krajevne skupnosti in civilno zaščito.
Pooblaščenci so pooblaščeni za dajanje informacij javnega značaja iz svojega delovnega področja in delujejo v
skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 24/03).
Pooblaščenci delujejo na naslovu: Občina Loški Potok, Hrib – Loški Potok št. 17, 1318 Loški Potok, telefon:
01 8350-100, faks 01 8350-102, elektronska pošta: obcina@loski-potok.si.

RS.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 080-04/04-1
Loški Potok, dne 3. novembra 2004.

LJUBLJANA
5089.

Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika
Mestne občine Ljubljana prešel na naslednjega
kandidata

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana št. 004-233/04-2 z dne 26. 10. 2004,
da je dr. Milanu Zveru prenehal mandat mestnega svetnika Mestne občine Ljubljana, je Mestna volilna komisija na
9. seji dne 8. 11. 2004 na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
51/02, 73/03 in 54/04 – ZDoh-1)

u g o t o v i l a,
da je mandat mestnega svetnika Mestne občine Ljubljana prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov
Slovenske demokratske stranke – SDS.
Ta kandidat je Boštjan Cizelj, rojen 11. 7. 1976, stanujoč
v Ljubljani, Kunaverjeva ulica 8.
Kandidat je podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 0601-18/2004-4
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
Predsednica
Mestne volilne komisije
Breda Razdevšek, univ. dipl. prav. l. r.

MARKOVCI
5091.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno cono
Novi Jork, območje EKO-LES

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1) in 30. člena Statuta
Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00, 76/02) je
župan Občine Markovci sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno cono
Novi Jork, območje EKO-LES
1
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno cono Novi Jork, območje EKOLES, ki ga je pod številko 14/2003 z datumom november
2003 izdelala družba UMARH d.o.o., iz Ptuja.
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2
Razgrnjeni predlog dopolnitve lokacijskega načrta obravnava umestitev dejavnosti družbe EKO-LES d.o.o., Rajšpova ulica 22, 2250 Ptuj, v poselitveno območje P13-O1 Obrtna
cona Novi Jork. Poselitveno območje je namenjeno obrtni
coni in proizvodnim dejavnostim. Program priprave prostorskega akta je objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/04.

Solkan
Šempas
– Kombinirani oddelki
Branik
Nova Gorica

3
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta bo v prostorih Občine Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci, od 19. 11. 2004 do vključno 20. 12. 2004, v
času uradnih ur Občinske uprave občine Markovci.

2
Ta sklep se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 9. 2004.

4
V času javne razgrnitve bo javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta izvedena v
sredo, 8. 12. 2004, ob 16. uri, v prostorih Občine Markovci
(sejna dvorana).
5
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo
pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu lokacijskega načrta na naslov Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci, ali na naslov Skupna občinska uprava, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, ali pa jih vpišejo v knjigo pripomb.

nije.

6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 015-04/00-6
Markovci, dne 2. novembra 2004.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

NOVA GORICA
5092.

Sprememba sklepa o določitvi cen programov
javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova
Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) je Mestni svet mestne
občine Nova Gorica na seji dne 21. 10. 2004 sprejel

SPREMEMBO SKLEPA
o določitvi cen programov javnih vrtcev na
območju Mestne občine Nova Gorica
1
V 1. točki sklepa Mestnega sveta mestne občine Nova
Gorica z dne 22. 7. 2004 se pri II. starostnem obdobju celotno besedilo spremeni in razdela tako, da se pravilno glasi:
Celodnevni program
– oddelki 3–4 let
Branik
Nova Gorica
– oddelki 4–6 let
Branik
Nova Gorica
– oddelki 3–6 let
Dornberk
Renče

Poldnevni program

70.234 SIT
70.234 SIT

55.696 SIT

67.426 SIT
70.234 SIT

–
55.696 SIT

70.151 SIT
69.509 SIT

55.696 SIT
55.696 SIT

Celodnevni program

Poldnevni program

69.527 SIT
69.282 SIT

55.696 SIT
55.696 SIT

70.234 SIT
70.234 SIT

55.696 SIT

Št. 380-05-1/04-6
Nova Gorica, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

NOVO MESTO
5093.

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2004

Na podlagi 4. alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02
– sklep US), 11. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na
16. seji dne 14. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2004 (Uradni list RS, št. 127/03) se 3. člen v proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2004 spremeni tako, da
se glasi:
"Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2004 je
določen v skupni višini 7.984,134.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini
+ 7.615,134.000 SIT
– odhodke v višini
+ 7.856,134.000 SIT
proračunski primanjkljaj
– 241,000.000 SIT
b) v računu ﬁnančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil
+ 119,000.000 SIT
– povečanje kapitalskih deležev
in naložb
-53,000.000 SIT
razlika
+ 66,000.000 SIT
c) v računu ﬁnanciranja
– dolgoročno zadolževanje
– odplačilo dolgoročnega kredita
razlika

250,000.000 SIT
– 75,000.000 SIT
+175,000.000 SIT

Proračunski primanjkljaj v znesku 241,000.000 SIT bo
pokrit z razliko med prejetimi vračili danih posojil in poveča-
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njem kapitalskih deležev in naložb v računu ﬁnančnih terjatev
in naložb v znesku 66,000.000 SIT ter z razliko med dolgoročnim zadolževanjem in odplačilom dolgoročnih kreditov v
računu ﬁnanciranja v znesku 175,000.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev
in naložb ter račun ﬁnanciranja so sestavni del splošnega
dela rebalansiranega občinskega proračuna. Posebni del
proračuna sestavljajo pregled prihodkov in odhodkov rebalansiranega občinskega proračuna."
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2004.
Št. 403-02-7/2004-1600
Novo mesto, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina Naziv

PLAN

REALIZACIJA

Indeks

2004

I.-VIII.2004

real./plan

REBALANS

Indeks

2004 rebal./plan

70
71
72
74

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki

9.622.017.000
5.052.000.000
1.575.617.000
679.000.000
2.315.400.000

3.409.626.364
2.976.677.166
298.881.342
50.889.985
83.177.871

35,44
58,92
18,97
7,49
3,59

7.615.134.000
5.088.000.000
1.355.234.000
259.000.000
912.900.000

79,14
100,71
86,01
38,14
39,43

40
41
42
43

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi

9.883.017.000
1.210.825.000
2.791.480.000
5.676.812.000
203.900.000

3.430.296.296
851.003.434
1.569.491.173
944.280.004
65.521.685

34,71
70,28
56,22
16,63
32,13

7.856.134.000
1.310.240.000
2.733.970.000
3.597.224.000
214.700.000

79,49
108,21
97,94
63,37
105,30

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-261.000.000

-20.669.932

7,92

-241.000.000

92,34

167.000.000
167.000.000

25.677.961
25.677.961

15,38
15,38

119.000.000
119.000.000

71,26
71,26

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila in povečanje kapital. deležev

81.000.000
81.000.000

18.711.109
18.711.109

23,10
23,10

53.000.000
53.000.000

65,43
65,43

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

86.000.000

6.966.852

8,10

66.000.000

76,74

250.000.000
250.000.000

194.000.000
194.000.000

77,60
77,60

250.000.000
250.000.000

100,00
100,00

C) RAČUN FINANCIRANJA

50

VII. ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
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VIII. ODPLAČILA DOLGA
Odplačila dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

75.000.000
75.000.000

50.101.159
50.101.159

66,80
66,80

75.000.000
75.000.000

100,00
100,00

175.000.000

143.898.841

82,23

175.000.000

100,00

–

130.195.761

Č) ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.)

5094.

Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in
kolesarske poti Novega mesta

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popravek) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 16. seji seji dne 14. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske
poti Novega mesta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Ureditveni načrt za pešpoti
in kolesarske poti Novega mesta, ki ga je izdelalo podjetje
Acer Novo mesto, d.o.o., pod številko UN-05/2000. Sestavljajo ga tekstualni del in graﬁčne priloge.
Ta ureditveni načrt obravnava peš in kolesarske povezave različnih kategorij (kolesarske steze, poti in pasove).
Skladno s programom priprave se v naslovu ohranja naziv
kolesarske poti, v besedilu tega odloka pa se uporablja termin povezave.
2. člen
Območje ureditvenega načrta zajema približno 9,1 ha
zemljišč, in sicer zemljišča oziroma dele zemljišč v katastrskih občinah Bršljin, Novo mesto, Ragovo, Smolenja vas,
Kandija, Šmihel pri Novem mestu, Gotna vas z naslednjimi
parcelnimi številkami:
– Povezava A – Straška cesta: 1054/3, 25/2, 25/7,
577/2, 577/1, 20/2, 20/10, 11/6, 11/5, 5/1, 5/6, 3/7, 5/4, 11/1,
16/5, 1062/1, 20/1, 25/8, vse k.o. Bršljin
– Povezava C – Seidlova cesta: 847, 846, 849, 850,
854, 853, 855, 863, 865, 867, 864, 868, 895, 909, 906/8,
910/1, 911, 912, 916, 984, 985, 1161, 1159/2, 1160/1, 1163,
1164, 1165, 1168, 1166, 1196, 1158/1, 1158/5, 1158/12,
1158/17, 1158/11, 1158/4, 1158/9, 1158/10, 1092, 1158/3,
987, 986/2, 938, 937, 936, 933, 934/1, 986/1, 930, 929, 924,
922, 917, 920, 816, 815, vse k.o. Novo mesto.
– Povezava D – Vzhodna cesta: 1345/1, 1266/2, 185/1,
186/1, 1252, 189/2, 217/4, 1342/5, 188, 238/27, 238/28,
249/22, 259/17, 1266/1, 256/12, vse k.o. Ragovo (1482_01).
1125/3, 1150/1, vse k.o. Bršljin.
– Povezava F – Šentjernejska cesta: 2185/7, 1997/2,
1997/1, vse k.o. Smolenja vas (1481_01). 252/19, 252/11,
252/5, 252/14, 252/1, 249/1, 249/23, 249/4, 254/5, 254/1,
254/17, 254/15, 254/16, 1231/1, 254/22, 254/2, 256/1, 256/2,
1231/3, 285/12, 284/46, 304/2, vse k.o. Ragovo.
– Povezava G – Ob Težki vodi (Kandija): 732, 595/2,
594, 823, 1393, 824, 825, 826, 827, 829, 830, 1361, 1359/2,
vse k.o. Kandija (1483_01). 370/18, 1290/1, 370/4, 370/7,

–

370/8, 370/13, 1292/3, 370/6, 1278/2, 374/2, vse k.o. Šmihel
pri Novem mestu.
– Povezava H – Ob Težki vodi (Gotna vas): 1390, 1389,
1386/2, 1383, 1382, 1376/1, 1378/1, 1400/1, vse k.o. Kandija
(1483_01). 1206, 876/1, 878, 882, 884, 885/6, 1221/3, vse
k.o. Gotna vas.
– Povezava I – Drska – Šmihel: 807; k.o. Kandija.
1451/2, 451/1, 451/10, 1451/2, 1289/1, 1293/5, 1354/6,
466/1, 1294/1, 967/5, 962/3, 962/2, 962/4, 964/3, 503/1,
951/2, 951/3, 1303/1, 949/1, 956/6, 956/5, 960/6, 1303/4,
960/4, 1303/2, 883/8, 883/13, 883/12, 883/14, 883/11,
883/15, 883/10, 883/9, 880/7, 880/5, 880/4, 877/14, 977/12,
977/13, 877/13, 877/6, 877/10, 877/12, 1303/9, 1303/6,
985/3, 1328/3, 866/1, 866/7, 865/1, 1328/10, 1076/1, 1071/1,
1069/1, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu.
– Povezava J – Jedro – levi breg: 1571, 1568, 1567,
1563, 1562, 1253, 1246, 1810, 1224, 1225, 1223, 1211,
1173, 1174, vse k.o. Novo mesto.
– Povezava K – Ragov log: 911, 912, 915, 1811, vse
k.o. Novo mesto (1456_01). 1360, 141, vse k.o. Ragovo
(1482_01). 1244, 1, 22, 8, 2, 7, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 33/1,
33/2, 33/3, 33,4/ 34, 38, 106/3, 112, 108, 111, 116, 115, 129,
126, 128, 153, 127, 133, 132, 150, 151, 155, 157, 158, 1394,
vse k.o. Kandija.
II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH
UREDITEV
3. člen
Koncept prostorskega urejanja območja
Predlagani posegi se načrtujejo tako, da bodo povezali
obstoječe in predvidene odseke kolesarskih in peš povezav
v sklenjeno in varno omrežje teh povezav Novega mesta, ki
se bo postopno dograjevalo z rešitvami po tem odloku in z
nadaljnjimi dopolnitvami tega odloka. Shema omrežja načrtovanih povezav je usklajena s plansko predvidenim bistveno
obsežnejšim omrežjem v prihodnosti (po strokovnih podlagah
za Urbanistično zasnovo Novega mesta), kar v skladu s
sodobnimi trendi trajnostno uravnoteženega razvoja mest
zagotavlja izboljšanje bivalnih pogojev za prebivalce.
V skladu s tem se v ureditvenem načrtu predvidevajo
povsem nove povezave, ločene od prometnic: v območju
mestnega jedra po levem bregu Krke, po desnem bregu Krke
po Ragovem logu ter ob Težki vodi v območju Kandije in v
območju Gotne vasi. Obenem pa se načrtujejo novi pločniki
in kolesarske steze (skupaj z drevoredi) ob primarnih mestnih
cestah, kjer to doslej še ni urejeno ali predvideno: ob Straški,
Levičnikovi, Šentjernejski in Vzhodni cesti. Nove peš in kolesarske povezave so načrtovane ob upoštevanju prostorskih
kakovosti, in sicer tako, da uporabnika približajo obstoječim
ustvarjenim in naravnim kakovostim prostora Novega mesta,
hkrati pa ne sme biti okrnjena njihova historična pričevalnost
in prostorska pojavnost.
Zahtevnejše prostorske ureditve, kot so npr. prehodi
prek vodotokov, se načrtujejo tako, da v čimvečji možni meri
izkoristijo obstoječe mostove.
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4. člen
Območja obravnave
Lokacijski načrt obravnava izvedbo devetih kolesarskih
in pešpovezav v območju mesta Novo mesto v dolžini približno 10 km, in sicer povezave:
A – Bršljin – Straška cesta na poteku od križišča s
severno obvoznico na severu do križišča z ulico Bršljin na
jugu,
B – Seidlova cesta, vzhodni del, na poteku od križišča s
severno obvoznico na vzhodu do križišča s Koštialovo ulico
na zahodu,
D – Vzhodna cesta na poteku od križišča s severno
obvoznico in Seidlovo cesto na severu do križišča v Žabji
vasi na jugu,
F – Šentjernejska cesta na poteku od križišča v Žabji
vasi na zahodu do križišča s Podbevškovo ulico v območju
Cikave na vzhodu,
G – Ob Težki vodi (Kandija) na poteku od kompleksa
bolnišnic na severu do mostiča preko potoka Težke vode v
območju Šmihela na jugu,
H – Ob Težki vodi (Gotna vas) na poteku od Belokranjske ceste na vzhodu preko mostiča čez Težko vodo do Gotne
vasi na zahodu,
I – Drska – Šmihel na poteku od pokopališča v Šmihelu,
mimo srednješolskega centra čez Šipčev hrib ter po Ulici
Slavka Gruma do križišča s Topliško cesto,
J – Jedro – levi breg na poteku od Seidlovega mlina
pod Strojarsko potjo na jugu do stopnišča v Ulico talcev na
severu in
K – Ragov log na poteku od Jakčeve ulice na jugu, po
Ragovem logu do naselja Ragovo oziroma prek mostu čez
Krko do Plave lagune na Seidlovi cesti.
5. člen
Tipi kolesarskih in pešpovezav
V okviru tega ureditvenega načrta se urejajo štirje tipi
kolesarskih in peš povezav:
Tip 1: Kolesarske steze in pločniki vzdolž primarnih
mestnih prometnic, ob katerih se predlaga ureditev drevoredov in obojestranskih ali enostranskih obojesmernih kolesarskih stez, pločniki pa obojestransko ali enostransko. Sem
spadajo povezave A – Bršljin – Straška cesta, C – Seidlova
cesta, D – Vzhodna cesta in F – Šentjernejska cesta.
Tip 2: Kolesarske steze in pločniki vzdolž sekundarnih
mestnih prometnic, ob katerih se predlaga ureditev obojestranskih kolesarskih stez in obojestranskih pločnikov. Sem
spada del povezave I – Drska – Šmihel (povezava po Ulici
Slavka Gruma).
Tip 3: Pešaške in kolesarske povezave ob mestnih vodotokih, ki se uredijo po mestnih zelenih površinah kot kombinirane pešaško-kolesarske poti. Sem spadajo povezave G
– Ob Težki vodi (Kandija), H – Ob Težki vodi (Gotna vas) in
J – Jedro – levi breg Krke.
Tip 4: Pešaška pot po mestnem gozdu, ki se uredi kot
sprehajalna pešaška pot. Sem spada povezava K – Ragov
log.

1)

6. člen
Preureditve prečnih proﬁlov ob obstoječih cestah (tip

Povezava A – Bršljin – Straška cesta: ob obstoječi cesti
se uredijo: obojestranska drevoreda (tik ob cesti), obojestranski kolesarski stezi (ob drevoredih), pločnik le po vzhodni
strani ceste (ob kolesarski stezi).
Povezava C – Seidlova cesta: Ob obstoječi cesti se
uredita novi obojestranski kolesarski stezi, ki se delno uredita tudi na obstoječem severnem pločniku. Pločnik se na
vzhodnem delu ceste v območju Plave lagune in pokopališča
ohrani na obeh straneh ceste. Na zahodnem delu povezave
se pločnik uredi le po južni strani ceste konzolno nad breži-
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no Krke. Rešitve se prilagodijo razpoložljivemu prostoru na
terenu. Obstoječa drevesna vegetacija na južni strani ceste
se ohrani.
Povezava D – Vzhodna cesta: Na potezi ceste vse do
mostu se uredi enoten proﬁl. Ob obstoječi cesti se uredijo:
obojestranska drevoreda tik ob cesti, obojestranski kolesarski stezi ob drevoredih, pločnik po zahodni strani ceste ob
kolesarski stezi. Na mostu se uredi enoten proﬁl: obstoječa
pločnika se uporabita za ureditev obojestranskih kolesarskih
stez, pločnik se doda konzolno na zahodni strani mostu.
Rešitve se prilagodijo razpoložljivemu prostoru na terenu in
preoblikovanju križišča pri bencinski črpalki OMV Istrabenz
ter rekonstrukciji križišča Belokranjske ceste G2-105/0256 in
Šentjernejske ceste R2-416/1204 v Novem mestu (križišče
Žabja vas).
Povezava F – Šentjernejska cesta: Ob obstoječi cesti se
uredi razširitev za kolesarske in pešpovršine na območju od
trgovine KZ Krka naprej proti vzhodu. Glede na razpoložljiv
prostor se dvosmerna kolesarska steza in pločnik uredita na
začetnem delu na južni strani regionalne ceste, naprej pa
na severni. Rešitve se prilagodijo razpoložljivemu prostoru
na terenu in preoblikovanju križišča pri uvozu v območje
Drgančevja.
Vse kolesarske steze in pločniki ob obstoječih cestah se
projektirajo skladno z ustreznimi predpisi, ki določajo širine,
nagibe in druge tehnične elemente teh površin. Vse površine
se tlakujejo ali asfaltirajo. Kolesarske steze naj se načeloma
rdeče pobarvajo.
7. člen
Ureditve novih povezav, ločenih od cest (tip 3 in 4)
Povezava G – Ob Težki vodi (Kandija): Povezava se
uredi kot kombinirana pešaško-kolesarska povezava, oblikovno sorodno Župančičevemu sprehajališču na levem
bregu Krke. Uredi se makadamska pot širine 2 do 2,40 m
z utrjenimi muldami oziroma robniki iz naravnih materialov
(granitne kocke, mačje glave v betonu, kamen ipd.).
Povezava H – Ob Težki vodi (Gotna vas): Pot se uredi
kot kombinirana pešaško-kolesarska povezava, makadamska pot širine 2 do 3 m z utrjenimi muldami oziroma robniki
(granitne kocke, mačje glave v betonu, kamen ipd.).
Povezava J – Jedro – levi breg Krke: Pot se uredi kot
kombinirana pešaško-kolesarska povezava, oblikovno sorodno Župančičevemu sprehajališču na levem bregu Krke
gorvodno. Uredi se makadamska pot širine 2 do 2,40 m z
utrjenimi muldami oziroma robniki iz naravnih materialov
(granitne kocke, mačje glave v betonu, kamen ipd.).
Povezava K – Ragov log: obstoječa gozdna pot se uredi
v sprehajalno pešaško pot. Uredi se v makadamu, širine do
2 m z robniki iz naravnih materialov (les, kamen). Del poti se
uredi po predvidenem (lesenem) pešaškem mostu čez Krko
v območju naselja Ragovo. Na odseku od Ragovske ulice
do Ragovskega mostu se zagotovi režim gozdne poti – ne
za gozdno vlako. Od mostu proti naselju Ragovo se dovolijo
prevozi (in ne vlačenje lesa) z namenom gospodarjenja z
gozdom, vendar je pot treba po izvedbi del sanirati v prvotno
stanje.
8. člen
Ureditev kombinirane povezave, delno ločeno od cest,
delno ob obstoječih cestah (tip 2)
Povezava I – Drska – Šmihel: Pot se na poteku čez
Šipčev hrib in mimo pokopališča v Šmihelu uredi kot kombinirana pešaško-kolesarska povezava, kot makadamska pot
širine 2 do 3 m z utrjenimi muldami oziroma robniki (granitne
kocke, mačje glave v betonu, kamen ipd.).
Na preostalem delu se povezave urejajo skladno s
situacijo na terenu; ob Ulici Slavka Gruma se predvidi obojestranska širitev cestišča za kolesarski stezi, na območju
podvoza pod Šmihelsko cesto se upošteva že pripravljena
idejna rešitev (Acer, št. proj. PR-RD2/2002) oziroma nje-

Stran

14790 /

Št.

122 / 12. 11. 2004

na dopolnitev. Ob parkirišču srednješolskega centra se iz
Šegove ulice do kurilnice nad Ulico Slavka Gruma uredi
makadamska pot v širini 2 do 3 m. Del Ulice Slavka Gruma
(območje ureditvenega načrta Pod topom na Drski v Novem
mestu, Uradni list RS, št. 59/04) je izključeno iz območja obravnave tega ureditvenega načrta.
Na območju parkirišča srednješolskega centra se kolesarski in pešpromet spelje na cestišče ali pa se (skladno z
graﬁčnim delom tega odloka) pot uredi po robu parkirišč nad
obstoječo brežino.
9. člen
Oblikovanje in oprema kolesarskih in pešpovezav
Tlakovanje: kolesarske steze vzdolž prometnic se načeloma uredijo v asfaltu ali (delno) tlakujejo ter opečno obarvajo, pločniki se uredijo v asfaltu ali tlakujejo. Ureditve se prilagodijo obstoječim kakovostnim talnim ureditvam prostora, na
katerega mejijo. Druge peš in kolesarske povezave oziroma
poti se tlakujejo, uredijo v makadamu ali asfaltirajo.
Počivališča: Počivališča za pešce in kolesarje s pripadajočo urbano opremo (klopi, koši za smeti, na bolj prometno
frekventnih mestnih lokacijah pa lahko tudi stojala za kolesa)
se uredijo ob križanjih peš in kolesarskih poti na mestih povečane intenzivnosti javnih programov v kombinaciji s posebnimi mestnimi programi ipd.
Lokacije počivališč se kombinirajo z obstoječimi javnimi
površinami, v čim večji meri pa se izkoristijo tudi obstoječa počivališča ter obstoječa urbana oprema prostora (npr. nadstrešnice
in klopi na postajališčih mestnega avtobusnega prometa).
Prehodi prek vodotokov: Uporabijo se obstoječi prehodi
prek reke Krke in potoka Težka voda, ki so že urejeni pretežno
kot pešaški in kolesarski mostovi. Na izteku poti skozi Ragov
log se predvidi nov pešaško-kolesarski most na lokaciji pod
naseljem Ragovo skladno z ureditvijo stanovanjskega območja Plava laguna. Oblikovanje tega mostu naj se prilagodi
obema obstoječima pešaškima mostovoma v Novem mestu,
pri čemer naj bo oblikovanje novega mostu moderno.
Urbana oprema: vse povezave (poti, kolesarske steze
in pasovi ter pločniki) se opremijo z ustrezno prometno
signalizacijo, kažipoti, info-tablami ter ovirami za motorni
promet in avtomobile. Uporabniki povezav bodo uporabljali
tudi preostalo obstoječo urbano opremo prostora: čolnarne,
klopi, koše za smeti ipd. Na novih počivališčih se namesti
nova urbana oprema. Urbana oprema naj bo na povezavah, ki se urejajo izven cest, poenotena, na povezavah,
ki se uredijo vzdolž cest, pa usklajena z oblikovanjem
cestne urbane opreme. Uporabi se urbana oprema (ulične
svetilke, koši za smeti, klopi, ograje, konﬁni in druge ovire
za motorni promet, stojala za kolesa, pitniki ipd.), ki naj bo
tipološko usklajena po posameznih povezavah, obenem
pa tudi z obstoječo kakovostno urbano opremo prostora,
po katerem poteka.
10. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje
S predlaganimi posegi naj se zagotovi boljša opremljenost območja Novega mesta z varnimi in od prometa
ločenimi pešpotmi ter kombiniranimi kolesarskimi in pešpovezavami po mestnih zelenih, rekreacijskih območjih in ob
vodotokih (Krka, Težka voda). To so atraktivna in ambientalno
prijetna mestna območja, kjer pa doslej te povezave še niso
bile izvedene ali/in lastniško urejene.
Hkrati naj se s predlaganimi posegi zagotovi boljša
opremljenost območja mesta Novega mesta z varnimi kolesarskimi stezami in pločniki ob prometnicah, ob katerih le-ti
doslej še niso urejeni in tudi niso predvideni z drugimi prostorskimi izvedbenimi načrti. Povezave so načrtovane tako, da
bodo povezale že izvedene odseke povezav v sklenjeno in
varno omrežje, kar je osnovni cilj tega ureditvenega načrta.
Poti, ki so ločene od prometa in se načrtujejo ob vodotokih, po mestnih gozdovih in drugih zelenih mestnih površi-
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nah, naj se načrtujejo kot kombinirane pešaško-kolesarske
poti ali le kot pešaške poti. Širina teh poti naj bo od 2 m do
3 m, dovolijo se odstopanja v primeru utesnjenih razmer v
prostoru, vendar naj povezave ne bodo ožje od 1 m.
Pločniki in kolesarske steze ali kolesarski pasovi ob
cestah se načrtujejo skladno z ustreznimi predpisi.
11. člen
Krajinsko in arhitekturno oblikovanje
Ob primarnih, pomembnejših mestnih prometnicah se
načrtuje oprema cest z obojestranskimi ali enostranskimi
drevoredi, zasajenimi v zelenice. V primerni oddaljenosti od
roba cestišča se zasadijo obojestranski enojni drevoredi visokorastočih, drevoredno vzgojenih sadik istovrstnih listavcev
(javor, lipa, lipovec ipd.).
Ob preostalih mestnih cestah se uredijo kolesarske steze tik ob cestah, takoj za njimi pa pločniki. Pri podrobnejših
rešitvah je treba upoštevati obstoječa počivališča, osvetlitev
ter obstoječo vegetacijo, kar naj se čimbolj vključi v nove ureditve. Nove ureditve naj se prilagodijo pomembni vegetaciji
tudi tako, da jo obidejo ter s tem ohranijo.
Povezave na območjih ob vodotokih in po mestnih
zelenih parkovnih ali rekreativnih površinah naj se načrtujejo
tako, da čimbolj izkoristijo obstoječa počivališča, osvetlitev
ter obstoječo vegetacijo. Nove ureditve naj se prilagodijo pomembni vegetaciji tudi tako, da jo obidejo ter s tem ohranijo.
Hkrati naj se pri podrobnejših rešitvah zagotovijo odstopanja
(zožitve proﬁla in podobno) oziroma krajinsko ustrezne ureditve v primeru posega v strmo brežino.
12. člen
Ureditev opornih zidov, uporaba materialov
Podpornih zidov naj se načeloma ne načrtuje, razen
v primeru, ko bi se s tem poseg v območje bistveno zmanjšal. Nad opornimi zidovi se zasadijo prevešave pokrovne
rastline.
Oblikovanje opornih zidov, ograj ipd. naj povzema kakovostno oblikovanje podobnih elementov v danem prostoru. V
gozdnih območjih in ob vodotokih naj se uporablja predvsem
naravne materiale (kamen, les ipd.) in kakovostno tradicionalno oblikovanje, v območjih ob cestah pa lahko tudi sodobnejše materiale (beton, kovina, steklo ipd.) in kakovostno
sodobno oblikovanje.
Ureditev in zaščita brežin
Brežine se izvedejo v naklonu 1:2 do 1:1,5 in se vegetacijsko utrdijo, zatravijo in mestoma zasadijo z nizkim
grmičevjem, odvisno od posameznega območja.
III. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
13. člen
Javna razsvetljava: Vzdolž cest je delno javna razsvetljava že urejena, kjer pa ni, se na povezavah tipa 1 in 2
(6. člen tega odloka) predvidi nova. Predvidena je izvedba
dveh tipov javne razsvetljave, in sicer cestnih svetilk po eni
strani vozišča in uličnih svetilk, ki se namestijo po drugi strani
vozišča. Ulične svetilke se lahko namestijo tudi na drogove
cestnih svetilk.
Na povezavah tipa 3 in 4 se javna razsvetljava predvidi
ali ne. Na povezavi J – Jedro – levi breg Krke se javna razsvetljava uredi, pot se osvetli podobno kot v Župančičevem
sprehajališču.
Drugo: Peš in kolesarske povezave in počivališča bodo
na več mestih tangirale javno komunalno omrežje (vodovod,
kanalizacija, plin). Na te komunalne naprave ni dovoljeno postavljati objektov in stvari, ki bi lahko povzročale poškodbe komunalnih naprav ali ovirale njihovo delovanje in vzdrževanje.
Prostori za ureditev novih kolesarskih in peš površin
ponekod posegajo v območja drugih obstoječih ali načrto-
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vanih infrastrukturnih vodov. Pri načrtovanju pešaškega in
kolesarskega omrežja je treba upoštevati predhodna mnenja
in pogoje ter smernice za projektiranje vseh upravljavcev
infrastrukturnih omrežij in cest.
Za ureditev peš in kolesarskih površin je na nekaterih
povezavah potrebna ureditev javne razsvetljave in meteorne
kanalizacije, in sicer:
– Povezava A – Bršljin – Straška cesta: predvidi se javna razsvetljava ter sanira meteorna kanalizacija.
– Povezava C – Seidlova cesta: predvidi se javna razsvetljava.
– Povezava D – Vzhodna cesta: predvidi se javna razsvetljava in meteorna kanalizacija.
– Povezava F – Šentjernejska cesta: predvidi se javna
razsvetljava.
– Povezava I – Drska – Šmihel: predvidi se javna razsvetljava na poteku mimo pokopališča.
– Povezava J – Jedro – levi breg Krke: predvidi se javna
razsvetljava.
Odpadki: Ob poteh bodo na mestih križanj povezav in
drugih prostorskih zanimivosti predvidene razširitve utrjenih
površin – počivališča, kjer se namesti urbana oprema (klopi,
koši, stojala za kolesa ipd.) in uredi se odvoz odpadkov.
Zbiranje odpadkov se uredi s postavitvijo posod za odpadke. Predviden je odvoz odpadkov in posebnih odpadkov
v občinsko deponijo. Posebnih odpadkov oziroma odpadkov,
ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni,
lesni odpadki, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko
predeluje), se ne pričakuje.
IV. PRIKAZ PROSTORSKIH UREDITEV PO
POSAMEZNIH PODROČJIH
14. člen
Rešitve v zvezi z ohranjanjem narave in varovanjem
kulturne dediščine
Z Odlokom o razglasitvi naravnih in kulturnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v
občini Novo mesto iz leta 1992 (Uradni list RS, št. 38/92) so
na obravnavanem območju oziroma v njegovi neposredni
soseščini zaščiteni številni objekti oziroma območja.
Skladno s predhodnim mnenjem in smernicami za načrtovanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto, podanih k spremembam planskih
aktov Mestne občine Novo mesto – za območje Urbanistične
zasnove Novega mesta, v dokumentu obravnavane poti zadevajo predvsem naslednje enote kulturne dediščine:
Novo mesto – Mestno jedro (EŠD 492) s smerjo J.
Na teh območjih je speljava poti načeloma možna, vendar se morajo pri podrobnejši obravnavi upoštevati natančnejša konservatorska izhodišča. Njihova končna izvedba pa
mora biti v skladu s pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji
v kasnejših fazah.
Predvsem je treba poudariti obojestransko dopolnjevanje – kulturna dediščina poveča atraktivnost določene poti,
hkrati pa ustrezna pot poveča možnosti prezentacije kulturne
dediščine. Umestitev poti ne sme krniti historične pričevalnosti in prostorske pojavnosti objekta kulturne dediščine.
Pri ureditvah povezav v območjih dediščine in spomenikov ter ureditvi počivališč je treba upoštevati pogoje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine RS, Enote Novo mesto, in Zavoda RS za varstvo narave.
15. člen
Varovanje krajinskih značilnosti in drugih prostorskih
kvalitet
Z novimi ureditvami se v čim večji meri upoštevajo
krajinske značilnosti prostora in druge prostorske kvalitete.
Zato so povezave speljane po območjih, kjer so poti delno
že uhojene, hkrati pa je pri rešitvah upoštevana reliefna
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zgradba prostora. Povezave pretežno potekajo po območjih
uravnanega reliefa. V primeru posegov v strme brežine se
zagotovijo odstopanja (zožitve proﬁla in podobno), da bodo
posegi v naravno prostorsko zgradbo čim manjši.
Povezave ob pomembnejših mestnih prometnicah se
opremijo z drevoredi, kar prinaša poenotenje in večjo urejenost obcestnega prostora cest in ulic in povečanje privlačnosti za pešačenje in kolesarjenje.
Pri speljavi povezav naj se upoštevajo obstoječa počivališča, osvetlitev ter vegetacija. Posebej na območjih ob
vodotokih in po mestnih zelenih površinah ter gozdu se poti
navezujejo na obstoječe poti in ureditve, posegi v prostor naj
se s tem zmanjšajo na najmanjšo možno mero.
16. člen
Rešitve v zvezi z vplivi na okolje
Varstvo pred hrupom
Za kolesarje in pešce bodo moteči hrup in vizualne
obremenitve okolja (predvsem motorni promet), po katerem
bodo potekale njihove poti. Posebej to velja za kolesarske
steze in pešpločnike vzdolž prometnic. Ob primarnih prometnicah so kot vizualna bariera predvideni drevoredi med
voziščem in kolesarsko ter pešpovršino. Tudi na območjih,
kjer drevoreda oziroma druge zasaditve zaradi tehničnih
ali prostorskih omejitev ne bo možno predvideti, naj se v
nadaljnjih fazah projektiranja preverijo rešitve, ki bi pešca
in kolesarja vsaj delno zavarovale pred hrupom in vizualno
izpostavljenostjo.
Varstvo zraka
Za kolesarje in pešce bo moteče onesnaženje zraka na
območju povezav, predvidenih vzdolž cest z motornim prometom. Kolesarji in pešci ne onesnažujejo zraka.
Odpadki
Ob kolesarskih in pešpoteh bodo na območju počivališč
postavljeni koši za odpadke. Odvoz komunalnih odpadkov bo
organiziran. Komunala Novo mesto bo odvažala odpadke na
občinsko komunalno deponijo v Leskovec.
17. člen
Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč
Pri načrtovanju kolesarskih in peš povezav je potrebno
upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št.
18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice
Mercalli – Cancan – Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe Zakona o obrambi in
zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
V. FAZE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
18. člen
Izvajanje ureditvenega načrta bo postopno v več fazah.
Te se bodo prilagodile fazam izvedbe drugih posegov, povezanih z načrtovanimi peš in kolesarskimi povezavami, ki jih
predlaga ta ureditveni načrt. Izvajanje posamezne povezave
naj bo v celoti v eni fazi ali pa po smiselno zaključenih odsekih skladno z graﬁčnim delom tega ureditvenega načrta.
VI. TOLERANCE
19. člen
Odstopanja od določil tega ureditvenega načrta
Posamezni odseki se urejajo glede na določila ureditvenega načrta, vendar tudi ob upoštevanju razpoložljivega
prostora in razmer v naravi. Zato se dovolijo odstopanja, s
katerimi se ureditve prilagodijo neodstranljivim oviram ter
racionalnejšim tehničnim rešitvam, ki se bodo pokazale v
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nadaljnjih fazah projektiranja posameznih povezav. Pri načrtovanju kolesarskih in pešpovezav ob obstoječih ali predvidenih voziščih se poteki tras ustrezno prilagodijo predvidenim
potekom oziroma projektnim rešitvam vozišč.
V primeru kombiniranih kolesarskih in pešpoti oziroma
v primeru pešpoti se dovolijo odstopanja širine poti navzdol
– do 30 %. Pri drugih povezavah se dovolijo odstopanja do
+ – 20 % širine v okviru veljavnih normativov.
Za večja odstopanja je potrebno pri pristojnem upravnem
organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove rešitve s prikazom
reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav ter
prikaz posega glede na veljavne planske dokumente. Ta odstopanja morajo biti usklajena s pogoji, ki so jih nosilci urejanja
prostora podali k temu ureditvenemu načrtu.
VII. PREHODNA DOLOČBA
21. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
VIII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
V primeru neusklajenosti tekstualnega in graﬁčnega
dela tega ureditvenega načrta se pri odločanju upoštevajo
določila tekstualnega dela tega odloka.
23. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območjih
urejanja tega ureditvenega načrta veljati določila Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (Uradni list RS, št. 7/92,
32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00,
49/01 in 69/02), Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje mestnega jedra Novega mesta (SDL, št. 12/91) ter
odloka o Ureditvenem načrtu za Obrtno industrijsko cono
Livada (Uradni list RS, št. 70/99).
24. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled v Oddelku okolje
in prostor Mestne občine Novo mesto.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-21/2003
Novo mesto, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

5095.

Odlok o merilih za kategorizacijo kolesarskih
in pešpovezav Novega mesta

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), prvega odstavka
5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99),
14. člena Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in
evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS,
št. 49/97), 3. in 4. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/97) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 16. seji dne 14. 10. 2004 sprejel
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ODLOK
o merilih za kategorizacijo kolesarskih in
pešpovezav Novega mesta
1. člen
(Namen odloka)
Ta odlok določa merila za kategorizacijo kolesarskih in
pešpovezav na območju mesta Novo mesto.
2. člen
Kategorizirajo se povezave, ki so že izvedene:
– kolesarske steze vzdolž cest,
– kolesarsko-pešaške poti, za katere se uporabijo že
obstoječe javne poti ipd.
Kategorizirajo se tudi povezave, katerih izvedba je že
predvidena ali sprejeta s prostorskimi izvedbenimi načrti.
3. člen
(Kriteriji za kategorizacijo kolesarskih povezav)
Izbor omrežja kolesarskih povezav, ki se kategorizira, je
pripravljen na osnovi kriterijev:
– potek ob vseh pomembnejših mestnih prometnicah,
potek ob cestah in po poteh, ki bodo smiselno povezovale
obstoječe in predvideno omrežje kolesarskih in pešpovezav
v sklenjen sistem;
– potek ob mestnih vodotokih in zelenih površinah, vendar
po območjih, ki so dobro integrirana v mestno pozidano strukturo in imajo zato urbani značaj ter večje število uporabnikov;
– potek po mestnih in primestnih gozdovih in kmetijskih
površinah – po javnih poteh, primernih za rekreacijo in za
povezavo posameznih smeri kolesarskega omrežja v sklenjen sistem.
4. člen
(Podkategorije kolesarskih povezav)
Znotraj kategorije javne poti za kolesarje/KJ se mestno
pomembne kolesarske in pešpovezave razvrstijo še v tri podkategorije: primarna in sekundarna kolesarska povezava ter
rekreativna kolesarska in pešpovezava.
5. člen
Primarne kolesarske povezave: KJ/P
Med primarne kolesarske povezave se uvrstijo povezave, ki:
– potekajo ob primarnih mestnih cestah,
– so najkrajše povezave tudi na daljših razdaljah (do
primestnih naselij in drugih pomembnih lokacij izven območja
mesta),
– predstavljajo osnovno ogrodje omrežja kolesarskih
povezav,
– so namenjene kolesarjenju v šolo, na delo, do lokacij
oskrbnih oziroma storitvenih dejavnosti (vitalne vsakodnevne, delovne poti).
Primarne kolesarske povezave se zaradi večjih hitrosti
motornega prometa načeloma urejajo ločeno od njega – kot
kolesarske steze.
6. člen
Sekundarne kolesarske povezave: KJ/S
Med sekundarne kolesarske povezave se uvrstijo povezave:
– ki potekajo ob sekundarnih mestnih cestah, znotraj
naselja, v mestnem jedru,
– ki podrobneje razčlenjujejo, povezujejo in dopolnjujejo
primarno omrežje,
– ki so namenjene kolesarjenju znotraj območij primarnih povezav oziroma navezovanju nanje,
– kjer so prisotne manjše hitrosti motornega prometa.
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Sekundarne kolesarske povezave se urejajo ločeno od motornega prometa (kot kolesarske steze), dovoljeno je tudi združevanje s površinami za motorni promet (kolesarski pasovi).
7. člen
Rekreativne kolesarske in pešpovezave: KJ/R
Med rekreativne kolesarske in pešpovezave se uvrstijo
povezave, ki:
– so urejene ločeno od prometnic oziroma na cestah z
malo motornega prometa,
– se navezujejo na primarno ali sekundarno omrežje,
potekajo pa po zelenih sistemih,
– so namenjene pretežno rekreativnemu kolesarjenju,
lahko pa tudi kot vsakodnevne poti.
Rekreativne kolesarske in pešpovezave se urejajo pretežno ločeno od cest motornega prometa. Če so predvidene
na manj prometnih cestah, je dovoljeno združevanje s površinami za motorni promet (kolesarski pasovi), pri čemer morajo
biti pešpovršine (pločniki) ločene od motornega prometa.
Sem spadajo tudi mestna sprehajališča.
8. člen
Kategorizacija kolesarskih in pešpovezav Novega mesta se določi z Odlokom o kategorizaciji kolesarskih in pešpovezav Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04) in na podlagi
Odloka o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti
Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04).
9. člen
Na podlagi tega odloka se pripravi Odlok o kategorizaciji
kolesarskih in pešpovezav Novega mesta.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-10/2004
Novo mesto, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

5096.
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Odlok o kategorizaciji kolesarskih in
pešpovezav Novega mesta

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), prvega odstavka
5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št.
65/99), 14. člena Pravilnika o načinu označevanja javnih
cest in evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni
list RS, št. 49/97), 3. in 4. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 47/97) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 14. 10.
2004 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji kolesarskih in pešpovezav
Novega mesta
1. člen
(Namen odloka)
Ta odlok določa kategorizacijo kolesarskih in pešpovezav na območju mesta Novo mesto. Kategorizirajo se povezave, ki so obstoječe oziroma predvidene s prostorskimi
izvedbenimi načrti oziroma projekti.
2. člen
Skladno z Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih
cest (Uradni list, št. 47/97) se občinske kolesarske povezave na območju mesta Novo mesto kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje / KJ. Te pa se skladno z Odlokom o merilih
za kategorizacijo kolesarskih in pešpovezav Novega mesta
(Uradni list RS, št. 122/04) delijo na primarne, sekundarne
in rekreativne. Pešaške povezave so v tem odloku zastopane pri rekreativnih kolesarskih in pešpovezavah. Druge
pešpovezave (pločniki) se urejajo ločeno od kolesarskih
povezav.
3. člen
Kategorizirajo se naslednje primarne kolesarske povezave na območju mesta Novo mesto:

Primarna kolesarska povezava KJ/P

Številka
poti

Identiﬁkacija začetka (z:)
in konca odseka (k:)

Dolžina
v km

Ljubljanska cesta*

KJ/P-1

z: križišče s Seidlovo cesto na jugu,
k: križišče z LC v Ždinjo vas na severu

4,25

Kandijska cesta**

KJ/P-2

z: križišče pri Šmihelskem mostu na zahodu, k:
križišče s Šentjernejsko cesto na vzhodu

1,47

Šentjernejska cesta*

KJ/P-3

z: križišče s Kandijsko cesto na zahodu, k: vzhodni
rob naselja Mali Slatnik na vzhodu

2,83

Ljubenska cesta**

KJ/P-4

z: križišče s Kandijsko cesto na severu,
k: križanje z žel.progo na jugu

2,02

Straška cesta**

KJ/P-5

z: križišče z Andrijaničevo cesto na severovzhodu,
k: zahodni rob naselja Prečna na zahodu

3,37

Češča vas – Straška cesta**

KJ/P-6

z: križišče s Straško cesto na severu, k: zahodni rob
naselja Groblje na jugozahodu

2,70

Povezovalna cesta**

KJ/P-7

kolesarska povezava je že izvedena,
* kolesarska povezava je delno izvedena,
** kolesarska povezava še ni izvedena.

z: načrtovano križišče povezovalne ceste od AC
priključka v Mačkovcu z Andrijaničevo cesto na
zahodu,
k: vzhodni rob urbanistične zasnove Novega mesta
v Mačkovcu

2,15
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4. člen
Kategorizirajo se naslednje sekundarne kolesarske povezave na območju mesta Novo mesto:
Sekundarna kolesarska povezava
KJ/S
o: območje mesta

Številka
poti

Identiﬁkacija začetka (z:)
In konca odseka (k:)

Dolžina
v km

Kočevarjeva ulica *
o: Bršljin

KJ/S-1

z: križišče z Ljubljansko cesto na jugu,
k: križišče z Ljubljansko cesto na severu

0,63

Cesta brigad z odcepom po Ulici
Danila Bučarja **
o: Bršljin

KJ/S-2

z: križišče s Kočevarjevo ulico na jugu, k: križišče
z Andrijaničevo cesto na severu, ter Ulica Danila
Bučarja

Povezava ulic Žlebej – Kettejev drevored **
o: Bršljin

KJ/S-3

z: križišče s Kettejevim drevoredom na jugu, k:
križišče z ulico Žlebej na severu

0,29

cesta Bršljin **
o: Bršljin

KJ/S-4

z: križišče z Ljubljansko cesto na vzhodu, k: križišče s Straško cesto na zahodu

0,59

Koštialova ulica in Mestne njive **
o: Mestne njive

KJ/S-5

z: križišče s Seidlovo cesto na jugu,
k: iztek ulice Mestne njive na severu v območje
Marofa

Mačkovec – Bajnof **
o: Mačkovec, Trška gora

KJ/S-6

z: križišče s Šmarješko cesto na jugu,
k: uvoz v območje šole na Bajnofu na severu

vas Krka, Ragovo, Ragovska ulica **
o: Ragovo, Ragovska

KJ/S-7

z: vzhodni rob vasi Krka na severovzhodu, k:
križišče Ragovske ulice s Kandijskim mostom na
jugozahodu ter odcep do Levičnikove ceste

3,37

Kandijski most, Glavni trg, Rozmanova ulica **
o: jedro mesta

KJ/S-8

z: križišče Kandijskega mostu s Kandijsko cesto
na jugu, k: križišče Rozmanove ulice s Seidlovo
cesto na severu

0,83

Topliška cesta – novi most na
Loki – Župančičevo sprehajališče
o: Portoval

KJ/S-9

z: križišče na Topliški cesti pri Tušu na jugu, k:
iztek mostu na Župančičevo sprehajališče na
severu

0,33

Trdinova ulica, Skalickega ulica **
o: Grm

KJ/S-10

z: križišče s Kandijsko cesto na severu, k: iztek
Skalickega ulice na pešpot Ob Težki vodi na
jugozahodu

0,87

Smrečnikova ulica, Nad mlini, Šmihel
**
o: Grm, Šmihel

KJ/S-11

z: križišče Smrečnikove s Trdinovo ulico na vzhodu, k: Ljubenska cesta pri pokopališču na zahodu

KJ/S-12

z: križišče Ulice Slavka Gruma s Topliško cesto na
zahodu, k: iztek poti na mostu na Ljubensko cesto
pri pokopališču na vzhodu

Ulica Slavka Gruma, Šipčev hrib, po
severnem robu območja srednješolskega centra do Ljubenske ceste **
o: Drska
Ulica Drska, Šegova ulica, skozi
območje srednješolskega centra,
Bajčeva ulica *
o: Drska, Šmihel

KJ/S-13

Ob Težki vodi, Jedinščica **
o: Regrča vas

KJ/S-14

Podbreznik **
o: Češča vas

KJ/S-15

kolesarska povezava je že izvedena,
* kolesarska povezava je delno izvedena,
** kolesarska povezava še ni izvedena.
o: območje mesta, kjer poteka povezava

z: križišče na Drski z Ulico Slavka Gruma na
severu ter odcep po ulici Drska mimo avtobus.
postaje na severu, k: križišče Ljubenske ceste z
železniškim viaduktom
z: križišče ulice Ob Težki vodi z Ljubensko cesto,
k: križišče ulice Jedinščica z Belokranjsko cesto
z: in k: križišče z lokalno cesto Bršljin -Češča vas

1,05

0,49

0,82

1,01

1,38

2,25

1,70
1,26
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5. člen
Kategorizirajo se naslednje rekreativne kolesarske in
pešpovezave, med katere spadajo tudi sprehajališča na območju mesta Novo mesto:
Rekreativna kolesarska in peš povezava Številka
KJ/R
poti
o: območje mesta

Identiﬁkacija začetka (z:)
In konca odseka (k:)

Dolžina
v km

Pot po območju Marofa -1
o: Marof

KJ/R-1

z: iztek Ul. Danila Bučarja na severu,
k: iztek ulice Mestne njive na jugu

0,74

Pot po območju Marofa -2
o: Marof

KJ/R-2

z: križišče s Kočevarjevo ulico na zahodu, k: križišče
z Andrijaničevo cesto na vzhodu
1,39

Pot ob Krki v Plavi laguni
o: Plava laguna

KJ/R-3

z: in k: križišči s Seidlovo cesto na jugu in severu

0,64

Povezava ulice Bršljin z Župančičevim
KJ/R-4
sprehajališčem o: Bršljin

z: križišče z ulico Bršljin na severu, k: iztek na Župančičevo sprehajališče na jugu
0,62

Kettejev drevored *
o: Bršljin – staro mestno jedro

KJ/R-5

z: križišče z Ljubljansko cesto na severu, k: križišče
s Seidlovo cesto na jugu
1,23

Ragov log
o: Ragov log

KJ/R-6

z: iztek na Jakčevo ulico na jugu,
k: iztek na levi breg Krke na severu ter odcep skozi 2,32
vas Ragovo na severovzhodu in odcep čez Ragovski

vas Graben, Drgančevje
o: Graben, Žabja vas

KJ/R-7

z: vzhodni rob vasi Krka na severovzhodu, k: križišče
ceste Velika Cikava s Šentjernejsko cesto na jugoza- 2,14
hodu ter odcep do Vzhodne ceste

Gozdna in poljska pot po vzhodnih
KJ/R-8
obronkih Žabje vasi in Gotne vasi
o: Žabja vas, Gotna vas

z: križišče s Šentjernejsko cesto na severu, k: križiš- 1,90
če z Belokranjsko cesto na jugu

Pot po levem bregu Krke (vključuje tudi
KJ/R-9
Sprehajališče od mlina do mlina)
o: staro mestno jedro

z: iztek na Ulico talcev na severu, k: iztek na Župan- 1,10
čičevo sprehajališče na jugu

Župančičevo sprehajališče *
o: staro mestno jedro – Bršljin

z: iztek na Pugljevo ulico na vzhodu, k: križišče z
Medičevo ulico v Bršljinu
2,08

KJ/R-10

Sprehajališče Primicove Julije in pot skoKJ/R-11
zi Portoval
o: Kandija in Portoval

z: speljava s Kandijske ceste za mostom čez Težko
vodo na vzhodu,
0,53 in
k: križišče s Topliško cesto na jugu
2,71

Pot Ob Težki vodi v območju Kandije
o: Kandija, Šmihel

KJ/R-12

z: Ulica Mirana Jarca v križišču s Kandijsko cesto
na severu,
0,87
k: iztek na pot ob Varstvenem centru v Šmihelu na

Pot ob Težki vodi od Šmihela do Gotne
KJ/R-13
vasi
o: Šmihel, Gotna vas

z: križišče z Ljubensko cesto na severu, k: križišče
z Belokranjsko cesto na jugu ter iztek v območje 2,61
Regrče vasi na cesto Ob Težki vodi ter odcep proti

Regrča vas – Sv.Rok, Regrške KošeKJ/R-14
nice
o: Regrča vas, Regrške Košenice

z: križišče z ulico Ob Težki vodi na severu,
k: križišče z Ljubensko cesto na jugozahodu

2,46

Mrzla dolina
o: Drska, Mrzla dolina

z: podvoz pod Topliško cesto na severu,
k: območje OŠ Drska na vzhodu

1,48

KJ/R-15

Cesta Groblje od Cegelnice do Češče
KJ/R-16
vasi
o: Cegelnica, o: Groblje, Češča vas

z: cesta Groblje od križišča z Medičevo ulico na severu, k: križišče z lokalno cesto Češča vas – Bršljin in 3,70
odcep na predviden pešaški most proti Irči vasi

gozdna in poljska pot od Cegelnice do
KJ/R-17
območja Podbreznik in do Grobelj
o: Cegelnica, Groblje, Češča vas

z: križišče ceste Groblje z ulico Lastovče na severovzhodu,
3,34
k: križišče z lokalno cesto Češča vas – Bršljin ter

Podbreznik – Prečna
o: Češča vas – Prečna

KJ/R-18

z: križišče z lokalno cesto Bršljin -Češča vas na jugu,
k: iztek v naselje Prečna na severu
1,21

Sprehajališče Šance
o: staro mestno jedro

KJ/R-19

z: začetek drevoreda Šance na severu,
k: iztek Šanc na Loko na Župančičevo sprehajališče 0,30
ob Krki

kolesarska in pešpovezava je že izvedena kot poljska pot, gozdna pot, manj prometna cesta oziroma je njena izvedba
predvidena s prostorskimi izvedbenimi načrti (PIN)
* obstoječa mestna sprehajališča
o: območje mesta, kjer poteka povezava
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6. člen
(Oprema kolesarskih in pešpovezav)
Počivališča
Ob križanjih peš in kolesarskih poti na mestih povečane
intenzivnosti javnih programov v kombinaciji s posebnimi
mestnimi programi oziroma javnimi površinami (zelenice,
igrišča, otroška igrišča) se uredijo počivališča za pešce in
kolesarje s pripadajočo urbano opremo. Počivališča in razgledne točke ob kolesarskih in pešpoteh morajo biti izven
svetlega proﬁla kolesarskih in pešpoti ter ustrezno označene
s prometno signalizacijo in obvestilnimi tablami.
Urbana oprema
Kolesarske povezave se opremijo s kažipoti, info-tablami, kartami možnih relacij, na mestih križanj pa tudi z ovirami za motoriste in avtomobiliste. Počivališča se opremijo s
klopmi, smetnjaki, stojali za kolesa, koši za smeti, po potrebi
in glede na pomembnost posamezne lokacije tudi s pitno
vodo. Uporablja se tudi obstoječo urbano opremo prostora:
čolnarne, klopi ipd.
7. člen
(Označevanje kolesarskih in pešpovezav)
Pripravi se enoten sistem označevanja vseh kategorij
kolesarskih in pešpovezav, predlaganih s tem odlokom oziroma njegovimi dopolnitvami.
Primarne kolesarske povezave: morajo biti ustrezno
označene s sistemom prometnega označevanja na vozni površini in s prometnimi znaki. Dodajo se tudi posebne
označbe in oštevilčenje posamezne povezave skladno s
tem odlokom.
Sekundarne kolesarske povezave: morajo biti ustrezno označene s sistemom prometnega označevanja na vozni površini in s prometnimi znaki. Dodajo se tudi posebne
označbe in oštevilčenje posamezne povezave skladno s
tem odlokom.
Rekreativne peš in kolesarske povezave: se ustrezno
označijo s sistemom prometnega označevanja na vozni površini ali s prometnimi znaki. Te povezave morajo biti posebej
označene – z označbo in oštevilčenjem (poimenovanjem)
posamezne poti skladno s tem odlokom.
Kolesarske in pešpoti ter oprema le-teh se projektirajo
in izvajajo v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi
predpisi in navodili s področja varnosti v prometu. Če je steza
za pešce in kolesarje namenjena hkrati obojim, se morajo
pešci usmeriti na levo stran steze v smeri hoje.

5098.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-11/2000
Novo mesto, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

5097.

Sklep o povečanju cen osnovnih komunalnih
storitev v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) in 26. člena Odloka o
oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 115/00) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na 16. seji dne 14. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o povečanju cen osnovnih komunalnih storitev v
Mestni občini Novo mesto
1
S tem sklepom se določijo cene osnovnih komunalnih
storitev v Mestni občini Novo mesto za
1. oskrbo s pitno vodo, in sicer za:
a) gospodinjstva 133,87 SIT/m3
b) ostale uporabnike 186,37 SIT/m3
2. odvajanje in čiščenje odpadnih voda za vse uporabnike 130,73 SIT/m3.
2
V cenah storitev ni vključen 8,5 % davek na dodano
vrednost.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-33/2004
Novo mesto, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

Cenik materialnih stroškov za izdajo projektnih
pogojev

Na podlagi 51. člena Zakona o graditvi objektov –
ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04), 3. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in
padavinskih voda (Uradni list RS, št. 59/04) in na podlagi
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68/2001 in 44/2002) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 16. seji dne 14. 10. 2004 sprejel

CENIK
materialnih stroškov za izdajo projektnih
pogojev

Uradni list Republike Slovenije

Št.

122 / 12. 11. 2004 /

1
Storitev
1.
INDIVIDUALNE STANOVANJSKE HIŠE, VIKENDI, GOSPODARSKA POSLOPJA
projektni pogoji pred izdelavo načrta
3 ure
2.
OBRTNE DELAVNICE, BLOKI, INDUSTRIJA
IN DRUŽBENA DEJAVNOST
a) projektni pogoji pred izdelavo načrta
5 ur
b) projektni pogoji pred izdelavo načrta
za spremembo namembnosti
2,5 ure

Stran

14797

Cena (SIT)
14.790,00
24.650,00
12.325,00

Speciﬁkacija materialnih stroškov za izdajo projektnih pogojev:
I.
sprejem, proučitev in vpis zahtevka 0,5 ure
II.
pregled in priprava dokumentacije v podzemnem katastru
in strokovni posvet z razvojnim inženirjem 1,5 ure za indiv. gradnjo
II.
a isto kot II., samo za obrt in industrijo 2,5 ure za obrt, industrijo
III.
izdelava projektnih pogojev 1,0 ura
SKUPAJ: za 1. = 3,0 ure, za 2. = 5,0 ur
3.

PODALJŠANJE PROJEKTNIH POGOJEV
a) za individualno gradnjo
b) za obrt in industrijo

4.

IZDELAVA SMERNIC IN PROJEKTNIH POGOJEV
K STROKOVNIM PODLAGAM ZA PROSTORSKE
IZVEDBENE AKTE – PIA
strošek dela v pisarni
ter strošek dela in kilometrine za ogled na terenu

Speciﬁkacija materialnih stroškov za izdajo projektnih pogojev za PIA:
I.
sprejem, proučitev in vpis zahtevka
II.
pregled in priprava dokumentacije v podzemnem katastru
in strokovni posvet z razvojnim inženirjem
III.
izdelava projektnih pogojev
SKUPAJ: za 4. = 4,0 ure
5.

PISNO MNENJE ZA LOKACIJSKO INFORMACIJO
a) za individualno gradnjo
b) za obrt in industrijo

Speciﬁkacija materialnih stroškov za odklonitev PP in mnenje za lok. informacijo:
I.
sprejem, proučitev in vpis zahtevka za ind. gradnjo
IV.
sprejem, proučitev in vpis zahtevka za obrt in industrijo
V.
izdelava odklonitve ali mnenja
SKUPAJ: I + V = 1,0 ura, I + IV = 2,0 uri

1 ura
2 uri

4.930,00
9.860,00

4 ure

19.720,00
po dej. stroških

0,5 ure
1,5 ure
1,0 ura

1 ura
2 uri
0,5 ure
1,5 ure
0,5 ure

OPOMBE:
* Materialni strošek izdelave projektnih pogojev znaša 4.930,00 SIT/uro za visoko zahtevna dela!
* Ogled na terenu za pripravo projektnih pogojev se zaračuna posebej po dejansko porabljenem času!
* Storitve po tem ceniku se ne zaračunavajo lokalnim skupnostim

2
V cenah storitev ni upoštevan 20% davek na dodano
vrednost.
3
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-37/2004
Novo mesto, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

4.930,00
9.860,00

Stran

14798 /
5099.

Št.

122 / 12. 11. 2004

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Oplotnica za leto 2004

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembi
zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza

Na podlagi 30. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01, 44/02), 34. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter Programa priprave za spremembo zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1.
faza (Uradni list RS, št. 75/03) je župan Mestne občine Novo
mesto dne 4. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Odloka o spremembi
zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza
1. člen
Javno se razgrne Odlok o spremembi zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza.
2. člen
Spremembo zazidalnega načrta narekuje strukturno
neskladje znotraj logističnih procesov ter optimizacija transportnih storitev znotraj celovitih logističnih storitev.
Namesto prvotno predvidenih štirih velikih sklopov urejanja, se območje deli na šest manjših poleg obstoječih
poslovnega in gostinskega objekta ter novo predvidenega
vhodno-upravnega objekta.
3. člen
Predlog spremembe zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6,
III nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do
15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7.
do 14. ure) ter v prostorih krajevne skupnosti Prečna, in sicer
petnajst dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava za Krajevno skupnost Prečna. Obvestilo o času in
kraju javne razgrnitve ter javne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v
času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na
naslov Mestne občine Novo mesto, Oddelek za prostorsko
planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004 (Uradni list RS, št. 5/04) tako, da se glasi:
A)

Skupina/
v tisoč tolarjev
Podsk. kontov
proračun l. 2004
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
395.676
Tekoči prihodki (70+71)
180.347
70
Davčni prihodki
168.650
700 Davki na dohodek in dobiček
138.167
703 Davki na premoženje
15.151
704 Domači davki na blago in storitve
15.332
706 Drugi davki
–
71
Nedavčni prihodki
11.697
710 Udeležba na dobičku
in dohodki iz premoženja
6.847
711 Takse in pristojbine
1.972
712 Denarne kazni
22
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
105
714 Drugi nedavčni prihodki
2.751
72
Kapitalski prihodki
4.420
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.340
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega prem.
1.080
73
Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74
Transferni prihodki
210.909
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih
institucij
210.909
II.
40

41

Št. 350-05-3/03
Novo mesto, dne 4. novembra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

42
43
III.

OPLOTNICA
5100.

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Oplotnica za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in
7. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99)
je Občinski svet občine Oplotnica na 9. redni seji dne 4. 11.
2004 sprejel

Bilanca prihodkov in odhodkov

B)

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
proračunski presežek (I-II)
(proračunski primanjkljaj)

430.101
121.558
32.166
4.468
80.096
2.640
2.188
166.205
10.700
82.910
27.814
44.781
–
122.296
122.296
20.042
20.040
-34.425

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb

Skupina/
v tisoč tolarjev
Podsk. kontov
proračun l. 2004
IV.
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
–
75
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

Uradni list Republike Slovenije
V.
44

VI.

C)

Št.

752 Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442) –
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV-V)
–

122 / 12. 11. 2004 /

Stran

14799

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in velja do preklica.
Št. 9.12.1/2004
Oplotnica, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

Račun ﬁnanciranja

Skupina/
Podsk. kontov
VII. Zadolževanje (500)
50
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga (550)
55
Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I+IV+VII-II-V-VIII)
X.
Neto zadolževanje
(VII-VIII)
XI. Neto ﬁnanciranje
(VI+VII-VIII-IX)

v tisoč tolarjev
proračun l. 2004
34.000
34.000
34.000
10.750
10.750
10.750
-11.175
23.250
34.425

Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta

(9009 splošni sklad za drugo)

11.175

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski
svet in se objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Občine Oplotnica: www.oplotnica.si.
Št. 014.9/2004
Oplotnica, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

5101.

Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Oplotnica

Na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 16. člena Statuta Občine
Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02), 3. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica (Uradni list
RS, št. 22/02) in Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 82/04) je Občinski svet
občine Oplotnica na 9. redni seji dne 4. 11. 2004 sprejel

PODČETRTEK
5102.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) in Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 44/00 in 78/03), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03) ter 17. člena Statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski
svet občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 28. 10. 2004
sprejel

SKLEP
o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne
šole Podčetrtek
1
V Osnovni šoli Podčetrtek, Enoti vrtec Podčetrtek, se
izvajajo dnevni programi vzgoje in varstva predšolskih otrok
v trajanju 5–10 ur. Cena programa je 70.170 SIT.
2
Dnevna cena prehrane je 272 SIT.
3
Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilu
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98,
84/98, 102/00, 111/00 in 92/02).
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 11. 2004
dalje.
Št. 06202-0117/2004
Podčetrtek, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

SKLEP
o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Oplotnica
1. člen
Vsa pooblastila v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v VI. Območju zagotavljanja
oskrbe s pitno vodo opredeljenim v 3. členu Odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Oplotnica (Uradni list RS,
št. 82/04) do preklica pripadajo podjetju Komunala Slovenska
Bistrica, Podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica.

Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec
Osnovne šole Podčetrtek

5103.

Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega
sveta občine Podčetrtek

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 28. 10. 2004 sprejel
naslednji

Stran

14800 /

Št.

122 / 12. 11. 2004
SKLEP

Uradni list Republike Slovenije
Št. 06202-0111/2004
Podčetrtek, dne 29. oktobra 2004.

1
Antonu Počivavšku, roj. 16. 6. 1957, stanujoč Sodna
vas 39, p. Pristava pri Mestinju, se za preostanek mandatne
dobe potrdi mandat člana Občinskega sveta občine Podčetrtek.

Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. l. r.

2
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

POLZELA
5105.

Št. 06202-0112/2004
Podčetrtek, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. l. r.

5104.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 2058/2, k. o. Verače in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino
parc. št. 1267/3, k. o. Verače ter ustanovitvi
javnega dobra na predmetni nepremičnini

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03), je Občinski svet občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 28. 10. 2004 sprejel
naslednji

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 2058/2, k. o. Verače in o zamenjavi predmetne
nepremičnine za nepremičnino parc. št. 1267/3,
k. o. Verače ter ustanovitvi javnega dobra na
predmetni nepremičnini
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 2058/2
– pot v izmeri 442 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 628, k. o. Verače in se zamenja za nepremičnino
parc. št. 1267/3 – travnik v izmeri 665 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 81, k. o. Verače in je solast Krofel
Franca in Krofel Hedvike, stanujoča Pecelj 7, p. Podčetrtek,
v deležu do 1/2.
II
Nepremičnina parc. št. 2058/2, k. o. Verače, ki ni več v
funkciji javnega dobra, ker v naravi predstavlja funkcionalno
zemljišče k stavbnemu zemljišču, ki je v lasti Krofel Franca
in Hedvike, se zamenja za nepremičnino parc. št. 1267/3,
k. o. Verače, iz razloga, ker v naravi predstavlja že zgrajen
infrastrukturni objekt – cesto v Peclju.
III
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in
na način, ki ga določajo predpisi. Cena za predmetni nepremičnini je določena na osnovi cenitve sodnega izvedenca in
cenilca in znaša 142.959 SIT in 145.468 SIT. Razlika v ceni
se ne poračuna.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta
nad Avtocesto

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Polzela sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Nad
avtocesto
I
Župan Občine Polzela odreja javno razgrnitev predloga
lokacijskega načrta Nad avtocesto, ki ga je izdelal ATELJE
PIANO s.p., št. projekta 80/2004 – LN-P.
II
Predlog bo javno razgrnjen v času od 12. novembra
2004 do 12. decembra 2004 v prostorih Občine Polzela, Polzela 8, v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve bo v četrtek, dne 26. novembra
2004 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Polzela, organizirana
javna obravnava predloga.
III
Vse zainteresirane ﬁzične in pravne osebe lahko, v času
javne razgrnitve, podajo svoje pripombe oziroma predloge.
Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb, lahko
pa se pošljejo tudi pismeno na naslov: Občina Polzela, Polzela 8, p. Polzela s pripisom: Pripombe na predlog LN. Rok
za pisne pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-034-03
Polzela, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

5106.

Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta
Poligon

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Polzela sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Poligon
I
Župan Občine Polzela odreja javno razgrnitev predloga
lokacijskega načrta Poligon, ki ga je izdelal ATELJE PIANO
s.p., št. projekta 81/04 – LN-P.

Uradni list Republike Slovenije
II
Predlog bo javno razgrnjen v času od 12. novembra
2004 do 12. decembra 2004 v prostorih Občine Polzela, Polzela 8, v času uradnih Uradni
V času javne razgrnitve bo v četrtek, dne 26. novembra
2004 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Polzela, organizirana
javna obravnava predloga.
III
Vse zainteresirane ﬁzične in pravne osebe lahko, v času
javne razgrnitve, podajo svoje pripombe oziroma predloge.
Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb, lahko
pa se pošljejo tudi pismeno na naslov: Občina Polzela, Polzela 8, p. Polzela s pripisom: Pripombe na predlog LN. Rok
za pisne pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.

Št.

122 / 12. 11. 2004 /

Stran

14801

– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za
priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo
za vpis v sodni register,
– lokalni podjetniški centri, ki delujejo v sistemu podjetniških centrov.
Prednost imajo deﬁcitarne dejavnosti, ki jih z vsakokratnim razpisom določi glede na potrebe Odbor za gospodarstvo.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Postojna.
Sedež podjetniškega centra mora biti na območju Notranjsko – kraške regije.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

4. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se
bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.

Št. 350-05-035-03
Polzela, dne 4. novembra 2004.

5. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
ﬁnančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.

Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

POSTOJNA
5107.

Pravilnik o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini
Postojna

Na podlagi Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet
občine Postojna na 15. seji, dne 26. 10. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje ﬁnančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi
župan Občine Postojna.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Postojna se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o
proračunu za tekoče leto.
Posamezne namene razdelitve sredstev letno predlaga
Odbor za gospodarstvo.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:

II. UKREPI

stva:

6. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodar-

1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE
DODELJEVANJE KREDITOV
Namen:
– materialne in nematerialne investicije.

MERE

ZA

Pogoji:
– v skladu s pogodbo o subvencioniranju obrestne mere,
sklenjeno med Občino Postojna, upravičencem in banko,
– subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih
sredstev,
– minimalni znesek posojila je 1.000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti
v Občini Postojna vsaj 5 let po njenem zaključku.
Višina:
– višina subvencioniranja obrestne mere se določi v javnem razpisu, glede na obrestne mere, ki veljajo za tovrstne
kredite pri banki, s katero se pogodba sklepa,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je največ 5 let,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih
stroškov investicije.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za
gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– stroški nakupa opreme- osnovnih sredstev,
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc,
nepatentiranega tehničnega znanja, izdelava projektne dokumentacije in investicijskih programov).
2. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA ISKALCEV
PRVE ZAPOSLITVE
Namen:
– zaposlovanje oseb s poklici, ki jih gospodarstvo potrebuje,
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– zaposlovanje oseb s poklici, ki se težje zaposlijo,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
– mora biti državljan Republike Slovenije,
– prijavljen mora biti na Republiškem zavodu za zaposlovanje,
– ima stalno bivališče v Občini Postojna,
– ne sme biti starejša od 27 let,
– sedež podjetja oziroma obratovalnice mora biti v Občini Postojna,
– zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v
koledarskem letu,
– novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj še dve
leti po prejetih sredstvih za ta namen,
– delodajalec prejme sredstva za zaposlitev iskalca
prve zaposlitve za dobo enega leta,
– kolikor se iz katerih koli razlogov prekine zaposlitev, je
delodajalec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev iskalca
prve zaposlitve iz iste izobrazbene skupine.
Višina:
Delodajalec prejme sredstva za kritje prispevkov iz plače in prispevkov oziroma dajatev na plačo za zaposlitev za
nedoločen čas osebe, ki ji je to prva zaposlitev v poklicu na
podlagi pogodbe; in sicer:
– za zaposlitev osebe s srednjo izobrazbo (V. stopnja
izobrazbe) 42.500 SIT, mesečno
– za zaposlitev osebe z višjo izobrazbo (VI. stopnja izobrazbe) 58.300 SIT, mesečno
– za zaposlitev osebe z visoko izobrazbo (VII. stopnja
izobrazbe) 68.200 SIT, mesečno.
3. SVETOVALNE STORITVE
Namen:
– svetovalne storitve majhnim in srednjim podjetjem v
fazi rasti,
– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih,
razvojnih funkcij, internacionalizacija, tehnološki razvoj
in inovativnost.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo, sklenjeno med Občino Postojna in izbranim izvajalcem se določijo pogoji soﬁnanciranja
stroškov,
– občina bo soﬁnancirala storitve svetovanja na podlagi
dokazil o opravljenih storitvah.

Uradni list Republike Slovenije
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice pri
udeležbi na določenem sejmu.
5. PODPORA DELOVANJA LOKALNIH PODJETNIŠKIH CENTROV
Namen:
– pospeševanje informiranosti podjetnikov o možnostih
ﬁnanciranja iz domačih in tujih virov,
– podpora animacijskim in motivacijskim aktivnostim
za deﬁniranje razvojnih in podjetniških projektov za posebne
ciljne skupine (mladi, brezposelni, ženske, podeželsko prebivalstvo),
– zagotavljanje dostopnosti podjetniških in razvojnih
informacij v lokalnem okolju,
– pospeševanje projektne organiziranosti lokalnih razvojnih služb.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo, sklenjeno med Občino Postojna
in izbranim izvajalcem, ki bo opravljal razvojne storitve, se
določijo pogoji soﬁnanciranja stroškov,
– občina bo soﬁnancirala razvojne storitve na podlagi
dokazil o opravljenih storitvah,
– članstvo v mreži PCMG.
Višina:
– v višini 50% upravičenih stroškov storitev, ki se nanašajo na naloge, ki jih soﬁnancira podjetniški center kot redno
dejavnost,
– v višini 100% upravičenih stroškov storitev, ki se nanašajo na naloge, ki so del programa občine.
Upravičeni stroški:
– stroški razvojnih storitev enkratnega značaja.
6. PODPORA PODJETNIŠKIM CENTROM ZA POSEBNE CILJNE SKUPINE
Namen:
– podpora podjetniškim projektom za posebne ciljne
skupine (ženske, mladi, brezposelni, podeželsko prebivalstvo).
Pogoji:
– na podlagi razpisa oddana vlogo, v kateri je jasno
izražen interes s predstavitvijo projekta,
– občina bo soﬁnancirala storitve izvedbe projekta na
podlagi dokazil o opravljenih storitvah.

Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.

Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja.

Upravičeni stroški:
– stroški predlaganega projekta.

4. PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV MALIH IN
SREDNJIH PODJETIJ
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini
in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu.
Pogoji:
– na podlagi razpisa za MSP, ki se bodo udeležila sejmov v tujini in doma,
– občina bo soﬁnancirala stroške najetja, postavitve in
delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.

7. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PODJETNIŠKIH
POVEZAV
Namen:
– spodbujanje povezovanja podjetij sorodnih oziroma
dopolnilnih dejavnosti.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo, sklenjeno med Občino Postojna
in nosilcem podjetniške povezave,
– občina bo soﬁnancirala podjetniške povezave, ki bodo
soﬁnancirane tudi s strani PCMG-ja,
– občina bo soﬁnancirala podjetniške povezave na podlagi poročila o delu na projektu, ki ga bo nosilec podjetniške
povezave predložil PCMG-ju. Občini predloženo poročilo
mora biti predhodno potrjeno s strani PCMG-ja.

Uradni list Republike Slovenije
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški mentorstva pri pripravi in/ali razvoju in/ali izvedbi skupnega projekta podjetniške povezave
– stroški animacijskih in motivacijskih delavnic pri pripravi in/ali razvoju in/ali izvedbi skupnega projekta podjetniške povezave.
– stroški koordinacije pri pripravi in/ali razvoju in/ali izvedbi skupnega projekta podjetniške povezave
– stroški trženjskih aktivnosti pri pripravi in/ali razvoju
in/ali izvedbi skupnega projekta podjetniške povezave
– stroški raziskovalno-razvojnih aktivnosti pri pripravi
in/ali razvoju in/ali izvedbi skupnega projekta podjetniške
povezave.
III. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Pri dodelitvi sredstev za razvoj se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali
sredstva Evropske unije) so dodeljena.
Prejemnik sredstev za razvoj je dolžan ob prijavi na
javni razpis podati izjavo, da za določen namen projekt ni
dobil državnih sredstev oziroma če jih je, v kakšni višini jih je
dobil iz drugih virov.
8. člen
Do subvencij iz naslova nepovratnih sredstev po tem
pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je
možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo
za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
9. člen
Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogoji
tega pravilnika preverja Oddelek za proračun in gospodarstvo
Občine Postojna. V primeru nenamenske porabe sredstev je
prejemnik subvenciji dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 4/97 in
73/98).
Št. 313-3/2004
Postojna, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

ROGAŠOVCI
5108.

Spremembe in dopolnitve pravilnika
o ﬁnančnih intervencijah programa za
pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane
v Občini Rogašovci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99 in 70/00) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci
(Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03) je Občinski svet občine Rogašovci 14. redni seji dne 24. 9. 2004 sprejel
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o ﬁnančnih intervencijah programa
za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane
v Občini Rogašovci
1. člen
Pravilnik o ﬁnančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje (Uradni list RS, št. 43/04)
se spremeni in dopolni tako, da se 8. člen 13. točka v celoti
glasi:
Regresiranje umetnega osemenjevanja krav, telic in
plemenskih svinj ter nakup plemenskih merjascev:
Namen ukrepa: podpora vzreji kvalitetne in zdrave
osnovne črede plemenskih krav, telic in plemenskih svinj v
kmečki reji in skozi program umetnega osemenjevanja izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah.
Z nakupom kvalitetnih plemenskih merjascev se izboljša
pridelava kvalitetnega svinjskega mesa.
Regresira se samo prva osemenitev oziroma nakup
merjasca.
Višina regresa:
– do 50% cene za kupljeno seme za prvi pripust krave,
telice ali plemenske svinje,
– nakup merjasca se regresira do višine 30.000 SIT po
komadu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– originalni račun o izvršeni storitvi s poročilom o opravljeni osemenitvi s strani pooblaščene veterinarske službe
oziroma račun in ostale dokumente iz katerih je razvidno
poreklo kupljenega plemenskega merjasca.
Št. 015 03-1/2004-7
Rogašovci, dne 24. septembra 2004.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
5109.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 2003

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Zakona o ﬁnanciranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 45. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95,
72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
13. redni seji dne 25. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb, račun ﬁnanciranja
ter zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna za leto 2003 so realizirani v naslednjih
zneskih:
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Post. Opis

A)
I.
II.
III.

Proračun

Krajevne
skupnosti

Konsolidacija

449.902.976
494.776.289
-44.873.313

3.720.003.391
3.852.003.145
-131.999.753

0

8.912.250

0

0

0

8.912.250

280.000.000
24.000.000
256.000.000

0
0
0

280.000.000
24.000.000
256.000.000

177.785.810
87.126.440

- 44.873.313
44.873.313

132.912.497
131.999.753

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Prihodki
3.658.318.207
Odhodki
3.745.444.647
Presežek (I.-II.)
- 87.126.440

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prod. kap. deležev
8.912.250
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
0
VI. Prejeta minus dana posojila in
sprem. kap. deležev
8.912.250
C)

Uradni list Republike Slovenije

RAČUN FINANCIRANJA

VII.
VIII.
IX.
X.

Zadolževanje
Odplačilo dolga
Neto zadolžitev
Povečanje denarnih sredstev
na računih
XI. Neto ﬁnanciranje

Podrobnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev
po ekonomskih namenih je izkazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2003, ki je sestavni del
tega odloka.
Sestavni del odloka je posebni del zaključnega računa
proračuna z obrazložitvami prihodkov in odhodkov po funkcionalnih namenih in zaključni računi poslovanja krajevnih
skupnosti.
3. člen
Povečanje sredstev na računih proračuna v višini
177,785.810 SIT se prenese v splošni sklad proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 2004.
Zmanjšanje sredstev na računih krajevnih skupnosti
v višini 44,873.313 SIT se ﬁnancira iz ostanka sredstev na
računu posamezne krajevne skupnosti v preteklem letu.
4. člen
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve
za leto 2003 so dosežena v naslednjih zneskih:
1. Prihodki
19,071.979
2. Odhodki
14,755.238
3. Ostanek sredstev konec leta 4,316.741
Ostanek denarnih sredstev stalne proračunske rezerve
v znesku 4,316.741 SIT se prenese med sredstva stalne
proračunske rezerve za leto 2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/13-5/2004
Slovenska Bistrica, dne 25. oktobra 2004.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

5110.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi – javno dobro

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet
občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 25. 10. 2004
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
– javno dobro
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
– javno dobro za nepremičnino parc. št. 2492/1, pot, v izmeri
334 m2, k.o. Slovenska Bistrica.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s
čemer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/13-16/3/2004
Slovenska Bistrica, dne 25. oktobra 2004.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

SLOVENSKE KONJICE
5111.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
zazidalnega načrta Center Slovenske Konjice
– območje PSO Pluton

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 18. redni seji dne 28. 10.
2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
zazidalnega načrta Center Slovenske Konjice
– območje PSO Pluton
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ponovna sprememba in dopolnitev dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice
(za območje poslovno storitvenih objektov – severni del Konusa), ki obravnava spremembo namembnosti dela objekta
POSLOVNO STORITVENI OBJEKT PLUTON v stanovanja
in jih je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p.
Slovenska Bistrica s številko projekta 04/04-SP/ZN z datumom avgust 2004. Projekt je sestavni del tega odloka.
Predmetni projekt predstavlja spremembe in dopolnitve
projekta št. 65/97 z datumom april 2004 – avgust 2004, ki ga
je izdelal Urbana Kočar in Kočar d.n.o..
2. člen
Smernice za načrtovanje in mnenja, ki so jih k spremembi ZN iz 1. člena tega odloka podali organi in organizacije, so sestavni del tega odloka.
3. člen
Sprememba ZN iz 1. člena tega odloka vsebuje besedilo in graﬁčne priloge.
Besedilo obsega:
1. Splošni del
2. Smernice in mnenja

Uradni list Republike Slovenije
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3. Obrazložitev spremembe ZN:
– Uvod – splošni podatki
– Usklajenost spremembe ZN s planskimi usmeritvami
Občine Slovenske Konjice
– Obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo spremembe ZN,
– Pogoji za prometno in komunalno urejanje.
Graﬁčne priloge obsegajo:
– Izrez iz planskih dokumentov Občine Slovenske Konjice v merilu 1:5000
– Izrez iz sprememb ZN v merilu 1:500
– Geodetski načrt novozgrajenega objekta v merilu 1:
500.

Manjkajoča parkirna mesta mora investitor za stanovalce in etažne lastnike zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m.

II. MEJA OBMOČJA SPREMEMBE ZN

10. člen
Vodovodno omrežje je zgrajeno skladno z ZN. Investitorju se nalaga vgraditev ločenih vodomerov posebej za vsako stanovanjsko enoto oziroma poslovni prostor. Vodomeri se
vgradijo na dostopnem mestu, izven stanovanjskih enot.

4. člen
Sprememba ZN obravnava spremembo namembnosti
dela PSO PLUTON, ki je lociran na parc. št. 446/4 k.o. Slovenske Konjice.
III. USKLAJENOST SPREMEMBE ZN S PLANSKIMI AKTI
OBČINE
5. člen
Območje obravnave iz 4. člena tega odloka je v PSPA
Občine Slovenske Konjice v letu 2001 – Urbanistična zasnova naselja Slovenske Konjice (zasnova namenske rabe prostora) opredeljeno v ureditveno območje naselja Slovenske
Konjice kot območje stavbnih zemljišč; po namenu pa je:
– severni del PSO PLUTON opredeljen kot območje
za oskrbne in storitvene dejavnosti s predvideno prenovo
območja.
IV. NAMEMBNOST OBMOČJA
6. člen
Sprememba dela ZN opredeljuje naslednje ureditve:
– preureditev celotnega 1. nadstropja PSO PLUTON in
dela pritličja v stanovanja.
V pritličju bodo 3 stanovanja in 14 stanovanj v 1. nadstropju. V JZ delu se v pritličju objekta na površini 480 m2
uredijo prostori za pošto.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE
7. člen
Sprememba dela ZN ne posega na zunanjo ureditev
objekta in na njegov zunanji izgled, kakor tudi ne spreminja
arhitekturnih elementov.
Sprememba namembnosti vpliva na notranjo razporeditev in ureditev prostorov.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV
Promet
8. člen
Prometna ureditev povzema smernice iz veljavnega
ZN in je zaključena. Okoli obravnavanega objekta je urejena
interna dovozno dostavna cesta d-d za enosmerni promet,
ob cesti so urejena parkirna mesta za osebna vozila. Ob objektu je 54 parkirnih prostorov, od tega so 4 parkirna mesta
rezervirana za vozila oseb z invalidskimi vozički.

Kanalizacijsko omrežje
9. člen
Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno skladno z ZN. Posamezna stanovanja se priključujejo na obstoječo kanalizacijo.
Investitor in JKP d.o.o. Slovenske Konjice skleneta medsebojno pogodbo o soﬁnanciranju črpanja in odvoza fekalij
predmetnega poslovno stanovanjskega objekta.
Vodovodno omrežje

Elektrika
11. člen
Za objekt so že bila izdana elektroenergetska soglasja
za napajanje z električno energijo.
Ogrevanje
12. člen
Objekt se ogreva s priključevanjem na obstoječ sistem
daljinskega ogrevanja mesta Slovenske Konjice.
Odpadki
13. člen
Skladno z občinskim Odlokom o zbiranju in odvažanju
komunalnih odpadkov.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Varovanje zraka
14. člen
Predvidena sprememba namembnosti ne sme predstavljati možnosti povečanja onesnaževanja zraka. Ogrevanje je zagotovljeno iz skupne kotlovnice.
Varstvo pred hrupom
15. člen
Območje obravnave uvrščamo v III. stopnjo varstva
pred hrupom po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
III. stopnja varstva je za območje, kjer je dopusten
poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa,
to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati
namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori
in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano
območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno
središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali
gostinske dejavnosti (v nadaljevanju: III. območje).
Meje ravni hrupa za III. območje po uredbi so:
Vse v dBA
Mejne ravni
Kritične ravni

Nočna raven Ln
50
59

Dnevna raven
L
60
69
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Vse v dBA

48

Dnevna raven
L
58

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2004

70

85

1. člen
V odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2004 (Uradni list RS, št. 31/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Nočna raven Ln

Mejne ravni za vire
hrupa
Mejne konične ravni
hrupa

Uradni list Republike Slovenije

Požarna varnost
16. člen
Varen umik je možen na zunanje površine, ulice in dovozne ceste.
Dostop za intervencijska vozila je možen po manipulativnih površinah.
Požarna voda je zagotovljena iz hidrantnega omrežja
izven in v objektu ob upoštevanju Pravilnika o tehničnih
normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni
list RS, št. 30/91).
VIII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Faznost izvedbe
Sprememba namembnosti objekta se lahko izvede v
več fazah.
18. člen
Ostali pogoji za realizacijo zazidalnega načrta ostanejo
v veljavi po naslednjih odlokih (Uradni list SRS, št. 1/98).
19. člen
Predlog sprememb in dopolnitev ZN Center Slovenske
Konjice – za PSO Pluton je na ogled organizacijam in občanom pri občinskem upravnem organu, ki je pristojen za
okolje in prostor.
20. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna Inšpekcija
za prostor in okolje.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2004-200
Slovenske Konjice, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

TIŠINA
5112.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Tišina za leto 2004

Na podlagi zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01), zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99, 47/01, 77/02) je Občinski svet občine Tišina na
16. seji, dne 28. 10. 2004 sprejel

Skupina/Podskupina kontov
Znesek v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
504,803.780
Tekoči prihodki (70+71)
296,072.105
70 Davčni prihodki
226,234.638
700 Davek na dohodek in dobiček
156,187.000
703 Davki na premoženje
21,090.865
704 Domači davki na blago in storitve
48,956.773
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
69,837.467
710 Udeležba na dobičku
in odhodki od premoženja
7,699.111
711 Takse in pristojbine
1,988.231
712 Denarne kazni
138.210
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
30,876.826
714 Drugi nedavčni prihodki
29,135.089
72 Kapitalski prihodki
5,148.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
48.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premoženja
5,100.000
73 Prejete donacije
750.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
750.000
731 Prejete donacije iz tujih virov
–
74 Transferni prihodki
202,833.675
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
202,833.675
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
508,362.890
40 Tekoči odhodki
140,177.768
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
45,359.497
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
7,431.382
402 Izdatki za blago in storitve
84,365.714
403 Plačila domačih obresti
1,521.175
409 Rezerve
1,500.000
41 Tekoči transferi
165,079.401
410 Subvencije
8,033.828
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
88,718.880
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
26,704.789
413 Drugi tekoči domači transferi
41,621.904
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 Investicijski odhodki
188,870.295
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
188,870.295
43 Investicijski transferi
14,235.426
430 Investicijski transferi
14,235.426
III. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
– 3,559.110
B)
IV.
75
V.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev

3,296.471
3,296.471
3–296.471
–
–

Uradni list Republike Slovenije
44

Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev
–
411 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
3,296.471
C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje
–
50 Zadolževanje
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. Odplačila dolga
1,870.141 SIT
55 Odplačila dolga
1,870.141 SIT
550 Odplačila domačega dolga
1,870.141 SIT
XI. Spremembe stanja sredstev na računih
X.

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– 2,132.780 SIT
Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta
2,132.780 SIT

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-33/04
Tišina, dne 2. novembra 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

5113.

Spremembe in dopolnitve odloka o
komunalnih taksah v Občini Tišina

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/96, 7/70, 7/72 in Uradni list
RS, št. 18/91), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93 in 66/93) ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine
Tišina na 16. redni seji, dne 28. 10. 2004 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE ODLOKA
o komunalnih taksah v Občini Tišina
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Tišina (Uradni
list RS, št. 108/01, 13/03 in 59/03) se v tarifnem delu odloka
o komunalnih taksah besedilo pojasnila tarifne številki 4 pod
točko a) spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Za javne površine se štejejo ulice, pločniki, ceste, trgi,
zelenice, parkirišča ter druge vzdrževane in nevzdrževane
javne površine na območju Občine Tišina.«
V točki b) pojasnila iste tarifne številke se za besedo
»predmetov« postavi pika, preostali del teksta pa se črta.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve Odloka o komunalnih taksah začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 032-31/04
Tišina, dne 2. novembra 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.
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Sklep o začetku uporabe digitalnega
prostorskega plana Občine Tišina

Na podlagi Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni
obliki (Uradni list RS, št. 20/03) in 16. člena Statuta Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski
svet občine Tišina na 16. redni seji dne 28. 10. 2004 sprejel

SKLEP
o začetku uporabe digitalnega prostorskega
plana Občine Tišina
1. člen
Občinski svet občine Tišina ugotavlja, da je Občina
Tišina izvedla prenos kartografske dokumentacije k Odloku
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta
1986–2000 in družbenega plana občine Murska Sobota za
obdobje 1986–1990 za območje Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 93/99 in 13/03) v digitalno obliko.
2. člen
Poleg digitalnega prostorskega plana se še vedno uporablja kartografski del Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana
občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 93/99 in 13/03).
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-32/04
Tišina, dne 2. novembra 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

TRŽIČ
5115.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
imenovanju podžupanov v Občini Tržič

Na podlagi 33.a, 34.a in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01,
16/02, 51/02 in 108/03) ter 34. in 35. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski
svet občine Tržič na 11. redni seji, dne 3. 11. 2004, sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o imenovanju podžupanov v Občini Tržič
1. člen
V Sklepu o imenovanju podžupanov v Občini Tržič
(Uradni list RS, št. 14/03 – v nadaljevanju: sklep) se spremeni
besedilo 1. člena tako, da se glasi:
»Za podžupane Občine Tržič se imenujejo (po abecednem redu):
– Ficko Dragomir, Senično 31a, 4294 Križe,
– Perne Vinko, Lom pod Storžičem 53, 4290 Tržič,
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– Polajnar Edvard, Podvasca 20, 4294 Križe in
– Praprotnik Franc, Loka 12, 4290 Tržič.«

si:

2. člen
Besedilo 3. člena sklepa se spremeni tako, da se gla-

»Podžupani bodo svojo funkcijo opravljali nepoklicno
in v skladu z nalogami, za katere jih bo iz svoje pristojnosti
pooblastil župan.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati po
sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-01/03-020
Tržič, dne 3. novembra 2004.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

5116.

Pravilnik o merilih za določanje plač
direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov
in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Tržič

Na podlagi 29. in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 36/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01,
87/01, 16/02, 51/02 in 108/03) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je
Občinski svet občine Tržič na 11. redni seji dne 3. 11. 2004
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
1. število zaposlenih v javni organizaciji
– do 10 zaposlenih 20%
– od 11 do 50 zaposlenih 25%
– nad 50 zaposlenih 30%
2. pomen javne organizacije
– delovanje javne organizacije je pomembno za občane 5%
– delovanje javne organizacije je zaradi opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb življenjskega pomena za
občane 10%
3. število dejavnosti javne organizacije
– javna organizacija izvaja do štiri različne dejavnosti
5%
– javna organizacija izvaja pet ali več različnih dejavnosti 10%
4. zahtevana izobrazba direktorja oziroma ravnatelja
javne organizacije
– V. stopnja izobrazbe 10%
– VI. stopnja izobrazbe 15%
– VII. stopnja izobrazbe 25%
5. zahtevane izkušnje na vodilnih delovnih mestih
– do 5 let 20%
– nad 5 let 25%
5. člen
Višino osnovne plače direktorja oziroma ravnatelja javne organizacije na podlagi meril, določenih v tem pravilniku,
določi za sklepanje pogodbe o zaposlitvi pristojni organ. Ta
organ določi tudi dodatke k osnovni plači direktorja oziroma
ravnatelja javne organizacije.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-02/02-02
Tržič, dne 3. novembra 2004.

PRAVILNIK
o merilih za določanje plač direktorjev oziroma
ravnateljev javnih zavodov in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Tržič
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določanje plač direktorjev
oziroma ravnateljev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Tržič in direktorjev podjetij v večinski
lasti Občine Tržič (v nadaljevanju: javne organizacije), če z
zakonom ni drugače določeno.
2. člen
Smernice za določitev plač oziroma količnikov za določitev osnovnih plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič, določajo
zakoni, ki veljajo za javni sektor, podzakonski predpisi izdani
na podlagi teh zakonov in kolektivne pogodbe, ki urejajo področje dejavnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Občina Tržič ter način določanja plač oziroma količnikov za
določitev osnovnih plač direktorjev oziroma ravnateljev teh
javnih zavodov.
3. člen
Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev
oziroma ravnateljev javnih organizacij ne smejo biti višje od
plače župana za poklicno opravljanje funkcije.
4. člen
Pri določanju osnovne plače direktorja oziroma ravnatelja javne organizacije se, če ni z zakonom drugače določeno,
upoštevajo naslednja merila (% plače župana za poklicno
opravljanje funkcije):

Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

VELIKE LAŠČE
5117.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih
pogojev za območje Občine Velike Lašče

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/03, 8/04) je župan Občine Velike Lašče
sprejel dne 8. 11. 2004

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih
pogojev za območje Občine Velike Lašče
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto
V25 Turjak, V26 Veliki Ločnik, V27 Rašica, V28 Rob, V29
Velike Lašče, V30 Ulaka, V31 Selo, V32 Dvorska vas in V33
Karlovica.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine
Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike Lašče. Javna razgrnitev
bo trajala 30 dni in sicer od 12. 11. do 12. 12. 2004.
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3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse ﬁzične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Velike
Lašče.
4
V času javne razgrnitve bo dne 2. decembra 2004 ob
19. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Levstikovega
doma, Stritarjeva 1, Velike Lašče.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih
straneh Občine Velike Lašče.
Št. 00303-12/2004-01
Velike Lašče, dne 8. novembra 2004.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

ZREČE
5118.

Program priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova
Dobrova Zreče

Župan Občine Zreče je na podlagi drugega odstavka
27. člena in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 29. člena Statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02), dne 5. 11.
2004, sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe
vrstne hiše Nova Dobrova Zreče
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova
Zreče (v nadaljevanju: ZN);
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN;
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev
ZN;
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN;
– način pridobitev strokovnih rešitev;
– roki za spremembe in dopolnitve ZN;
– obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem.
2. člen
Ocena stanja:
Območje, ki ga ureja predmetni zazidalni načrt, je namenjeno pozidavi s stanovanjskimi hišami. Na vzhodni strani
ulice Jurija Vodovnika je predvidena gradnja nestanovanjskega objekta namenjenega slaščičarni in bifeju na parc. št.
882/12 in 882/13, k.o. Zreče.
S spremembami in dopolnitvami bo na predmetnem območju mogoča namesto bifeja in slaščičarne možna gradnja
apartmajskega objekta skladno z rešitvami, ki jih je pripravil
ARCH studio iz Slovenskih Konjic.
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3. člen
(Predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev je sprememba namembnosti objekta iz slaščičarne bifeja v objekt z apartmaji.
Pogoji glede oblikovanja ostanejo enaki kot so bili v predhodnih sprejetih prostorsko izvedbenih aktih.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev sodelujejo naslednji
udeleženci:
Pobudnik sprememb in dopolnitev je APP GAJA Nada
Cmager s.p., pripravljalec ARCH studio Slovenske Konjice.
Nosilci urejanja prostora: le-ti morajo podati smernice za načrtovanje skladno z 31. členom Zakona o urejanju
prostora (Uradni list. RS, št. 110/02 in popravek 8/03) v roku
15 dni po prejemu programa priprave in mnenje skladno z
istim členom istega zakona v roku 15 dni po prejemu dopolnjenega predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku
ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo. Nosilci
urejanja prostora so:
– Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor, Območna enota Slovenska
Bistrica, Slovenska Bistrica;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Mestni plinovodi, distribucija plina d. o. o, Koper;
– Elektro Turnšek, Celje
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje;
– Občina Zreče, Režijski obrat, Zreče;
– Občina Zreče, Komisija za okolje in prostor;
– Krajevna skupnost Zreče, Zreče;
– Ministrstvo za zdravje RS, Zdravstveni inšpektorat
RS, enota Celje, Celje;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/03)
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in
1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine
Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98 in
64/99, 68/03);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list
RS, št. 68/97) in Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe hiše Nova Dobrava Zreče (Uradni
list RS, št. 43/01);
– idejna zasnova št. AS/IP/04/4/2004, ki jo je izdelal
ARCH studio Slovenske Konjice.
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu
pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje,
in sicer predvsem z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03) in izdanimi podzakonskimi akti.
6. člen
(Roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
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1. Župan Občine Zreče sprejme Program priprave sprememb in dopolnitev ZN.
2. Program priprave se takoj pošlje pristojnim organom
in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku petnajst dni od prejema Programa podajo pogoje in usmeritve v zvezi s spremembami ZN.
3. Izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi predlog
sprememb in dopolnitev ZN.
4. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS,
št. 68/97 in 43/01) se izvede na sedežu Občine Zreče za petnajst dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi.
5. Javna razprava o osnutku sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS,
št. 68/97 in 43/01) se izvede na sedežu Občine Zreče v času
trajanja javne razgrnitve.
6. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času
trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS,
št. 68/97 in 43/01).
7. V času javne razgrnitve pridobi izdelovalec k osnutku
sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova
Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in 43/01) vsa potrebna soglasja.
8. Komisija za okolje in prostor obravnava predlog sprememb in dopolnitev ZN in poda dopolnitve in pripombe.
9. Župan Občine Zreče posreduje predlog sprememb in
dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni
list RS, št. 68/97 in 43/01) na Občinski svet občine Zreče,
da o njem razpravlja in ga sprejme z odlokom v enofaznem
(skrajšanem) postopku.
7. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe
vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in
43/01) se sprejema po skrajšanem postopku.
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne
hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97 in 43/01),
za organizacijske in druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Zreče.
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9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev Odloka
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe
vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS, št. 68/97
in 43/01) začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350-05-03/2004-2
Zreče, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

MINISTRSTVA
5119.

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

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec oktober 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 oktober 2004 znaša 3,69% na
letni ravni oziroma 0,32% na mesečni ravni.
Št. 404-04-2/2004/29
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za ﬁnance

Uradni list Republike Slovenije

Št.

122 / 12. 11. 2004 /

Stran

14811

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

5062. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije

5063. Odlok o ustanovitvi in nalogah Odbora Državne-

CELJE

14701

ga zbora Republike Slovenije za notranjo politiko
(OdUNONP)
14701

VLADA

pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni
sestavi Slovenske vojske
14726

5068.
5069.
5070.
5071.
5072.
5073.
5074.
5075.
5119.

14728

kulturne dediščine
Pravilnik o spremembah pravilnika o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti
Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic
na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
Seznam izvajalcev posameznih poklicev oziroma
s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v
register in imeti veljavno licenco
Seznam izvajalcev posameznih poklicev oziroma
s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v
register
Seznam zdravil katerim se je spremenila oznaka
ATC v letu 2004
Seznam zdravil, za katera je od 29. 7. 2004 do
5. 11. 2004 prenehalo veljati dovoljenje za promet
Seznam zdravil, za katera je bilo od 29. 7. 2004 do
5. 11. 2004 izdano dovoljenje za promet
Sklep o opredelitvi proizvodnega območja Piranski
zaliv
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec oktober 2004

14729

14737
14738
14738
14739
14739
14744
14755
14810

KAMNIK

KIDRIČEVO

5087. Sklep o ukinitvi javnega dobra

LAŠKO

14781
14781
14781

LJUBLJANA

5089. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika Mest-

ne občine Ljubljana prešel na naslednjega kandidata
14785

LOŠKI POTOK

5090. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do

informacij javnega značaja v Občinski upravi občine Loški Potok
14785

MARKOVCI

5091. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in do-

polnitev lokacijskega načrta za obrtno cono Novi
Jork, območje EKO-LES
14785

NOVA GORICA

5092. Sprememba sklepa o določitvi cen programov

javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova
Gorica
14786

NOVO MESTO

5093. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne
ske poti Novega mesta

14788

pešpovezav Novega mesta

14792

Novega mesta

14793

tev v Mestni občini Novo mesto

14796

gojev

14796

14776

zidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza

14798

14776

5100. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

14755

5094. Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesar5095. Odlok o merilih za kategorizacijo kolesarskih in
5096. Odlok o kategorizaciji kolesarskih in pešpovezav
5097. Sklep o povečanju cen osnovnih komunalnih stori5098. Cenik materialnih stroškov za izdajo projektnih po-

14756

14776

5099. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembi za-

OPLOTNICA

Oplotnica za leto 2004

14798

s pitno vodo v Občini Oplotnica

14799

5101. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe

PODČETRTEK

OBČINE

5102. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnov-

BISTRICA OB SOTLI
2004

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2005
14780
5085. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o soﬁnanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani
14780

14786

5077. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na

5081. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto

DOL PRI LJUBLJANI

občine Novo mesto za leto 2004

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na
liste
5078. Koeﬁcienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober
2004
5079. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za oktober 2004
5080. Posebna tarifa Stalne arbitraže pri Gospodarski
zbornici Slovenije za arbitražne postopke v okviru
poskusnega projekta

14780

5088. Odlok o lokacijskem načrtu Belovo
14730

BANKA SLOVENIJE

za namene statistike ﬁnančnih računov

tore

B7 Kovinarska-vzhodni del

o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

5076. Sklep o spremembi sklepa o poročanju podatkov

14779

5086. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu

MINISTRSTVA

5067. Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične

plina

5083. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske pros-

5084. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za

5064. Uredba o prostorskem redu Slovenije
14701
5065. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

5066. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

5082. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega

14778

ne šole Podčetrtek

14799

občine Podčetrtek

14799

5103. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta
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5104. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini

parc. št. 2058/2, k. o. Verače in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 1267/3, k. o. Verače ter ustanovitvi javnega dobra na
predmetni nepremičnini
14800

POLZELA

5105. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta nad
Avtocesto

14800

gon

14800

5106. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Poli-

POSTOJNA

5107. Pravilnik o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz ob-

činskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna
14801

ROGAŠOVCI

5108. Spremembe in dopolnitve pravilnika o ﬁnančnih in-

tervencijah programa za pospeševanje kmetijstva
in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci
14803

SLOVENSKA BISTRICA

5109. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2003

14803

– javno dobro

14804

5110. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

SLOVENSKE KONJICE

5111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za-

zidalnega načrta Center Slovenske Konjice – območje PSO Pluton
14804

TIŠINA

5112. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2004

14806

taksah v Občini Tišina

14807

plana Občine Tišina

14807

5113. Spremembe in dopolnitve odloka o komunalnih
5114. Sklep o začetku uporabe digitalnega prostorskega

TRŽIČ

5115. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju podžupanov v Občini Tržič

5116. Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev

14807

oziroma ravnateljev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič
14808

VELIKE LAŠČE

5117. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojev
za območje Občine Velike Lašče
14808

ZREČE

5118. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka

o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče
14809
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