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Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Bitoli

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00,
30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) ter na predlog ministra
za zunanje zadeve št. DKP-9/04-3 z dne 15. 3. 2004 je Vlada
Republike Slovenije na 67. seji, dne 25. 3. 2004 sprejela

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Bitoli
1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Bitoli, ki ga
vodi častni konzul.
Konzularno območje obsega občine: Bitola, Bač, Belčišta, Bistrica, Capari, Centar Župa, Debar, Delogoždi, Demir
Hisar, Dobruševo, Dolneni, Drugovo, Izvor, Kavadarci, Kičevo, Kukurečani, Konopište, Kosel, Krivogaštani, Kruševo, Labuništa, Lukovo, Mešeišta, Mogila, Negotino, Novaci,
Ohrid, Plasnica, Prilep, Resen, Sopotnica, Staravina, Struga,
Topolčani, Velešta, Vevčani, Vitolišta, Vraneštica in Žitošte.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z
navedenimi občinami.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) ter na predlog ministra za zunanje zadeve št. DKP-9/04-3 z dne 15. 3.
2004 je Vlada Republike Slovenije na 67. seji, dne 25. 3.
2004 sprejela

SKLEP
o imenovanju častnega konzula v Bitoli
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Bitoli se
imenuje Mihajlo Mojsov.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-11/2004-2
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2003-1811-0013
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5335.

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
prostorskega reda občine ter vrstah njegovih
strokovnih podlag

Na podlagi 18. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja
minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega
reda občine ter vrstah njegovih strokovnih
podlag
I. SPLOŠNA DOLOČBA

5334.

Sklep o imenovanju častnega konzula v Bitoli

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA,

1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave prostorskega reda občine ter vrste njegovih
strokovnih podlag.
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II. VSEBINA PROSTORSKEGA REDA OBČINE
2. člen
(vsebina prostorskega reda občine)
(1) V prostorskem redu občine se v skladu s strategijo
prostorskega razvoja občine in Prostorskim redom Slovenije
na celotnem območju občine določijo:
1. območja namenske rabe prostora,
2. merila in pogoji za urejanje prostora in
3. ukrepi za izvajanje prostorskega reda občine.
(2) V prostorskem redu občine se prikažejo tudi območja državnih lokacijskih načrtov.
1. Območja namenske rabe prostora
3. člen
(območja namenske rabe prostora)
(1) V prostorskem redu občine se za celotno območje
občine določi in prikaže območja osnovne namenske rabe
prostora. Območja osnovne namenske rabe prostora, določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, se ob
upoštevanju predpisov za posamezne dejavnosti oziroma
področja določijo glede na ﬁzične lastnosti prostora ter predvidene dejavnosti in vrste objektov na tem območju.
(2) Območja osnovne namenske rabe prostora se lahko
delijo na površine podrobnejše namenske rabe.
(3) Za območja namenske rabe prostora se z namenom
spremljanja stanja na področju urejanja prostora izdela in
vodi bilanca površin v skladu z 32. členom tega pravilnika.
4. člen
(delitev površin podrobnejše namenske rabe prostora)
Površine podrobnejše namenske rabe prostora se lahko
določijo oziroma prikažejo tudi podrobneje, kot je določeno v
prilogi 1 tega pravilnika, pri čemer je treba upoštevati:
– morfološke značilnosti prostora in grajenih struktur ter
značilnosti načrtovanih prostorskih ureditev,
– enotno klasiﬁkacijo dejavnosti in vrst objektov ter
– druge razvrstitve objektov, določene s predpisi, ki se
nanašajo na urejanje prostora in graditev objektov.
5. člen
(prikaz območij osnovne in površin podrobnejše namenske
rabe prostora)
Vrste območij osnovne namenske rabe prostora in površin podrobnejše namenske rabe prostora ter enotni graﬁčni
znaki za njihovo prikazovanje so določeni v Prilogi 1 tega
pravilnika.
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2.1 Členitev prostora za določitev meril in pogojev za
urejanje prostora
7. člen
(funkcionalne in prostorske enote)
Za določitev meril in pogojev za urejanje prostora se
celotno območje občine členi na funkcionalne in prostorske
enote.
8. člen
(funkcionalne enote)
(1) Funkcionalna enota je območje z enovitimi naravnimi in ustvarjenimi sestavinami ter enotnimi funkcionalnimi
značilnostmi, lahko pa tudi s prevladujočo rabo prostora. Na
območju funkcionalne enote se določijo skupna izhodišča za
podrobnejše urejanje prostora.
(2) Za območje funkcionalne enote se z namenom
spremljanja stanja na področju urejanja prostora izdela in
vodi bilanca površin v skladu z 32. členom tega pravilnika.
9. člen
(prostorske enote)
(1) Prostorska enota je območje z enotnimi morfološkimi, lahko pa tudi funkcionalnimi značilnostmi, na katerih se
določijo enotna merila in pogoji za urejanje prostora. Prostorska enota praviloma obsega del, lahko pa tudi celotno
območje funkcionalne enote.
(2) Prostorske enote se določijo v skladu z izhodišči
iz prvega odstavka prejšnjega člena, upoštevajoč območja
namenske rabe prostora.
(3) Za območja prostorskih enot se z namenom spremljanja stanja na področju urejanja prostora izdela in vodi
bilanca površin v skladu z 32. členom tega pravilnika.
(4) Enotni graﬁčni znaki za prikazovanje mej območij
prostorskih enot so določeni v Prilogi 2.
2.2 Funkcionalna merila in pogoji
10. člen
(funkcionalna merila in pogoji)
Funkcionalna merila in pogoji za urejanje prostora so
zlasti:
– možno prepletanje dejavnosti glede na namensko
rabo prostora;
– stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo;
– namen objektov,
– funkcionalna in tehnična zasnova objektov z ureditvijo
njihove okolice.

(merila in pogoji za urejanje prostora)

11. člen
(možno prepletanje dejavnosti glede na namensko rabo
prostora)
V prostorskem redu občine se določi vrsto in obseg
dopustnih dejavnosti glede na namensko rabo prostora. Dejavnosti, ki določajo podrobnejšo namensko rabo prostora
v posamezni prostorski enoti, ne smejo ovirati osnovne namenske rabe prostora.

(1) S prostorskim redom občine se v skladu z namensko
rabo prostora določijo merila in pogoji za urejanje prostora, ki
določajo lokacijske pogoje za graditev kot:
– funkcionalna merila in pogoji,
– oblikovna merila in pogoji,
– merila za določanje gradbenih parcel in opremljanje
zemljišč za gradnjo ter
– druga merila in pogoji.
(2) Enotni graﬁčni znaki za prikazovanje meril in pogojev za urejanje prostora so določeni v Prilogi 2, ki je sestavni
del tega pravilnika.

12. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)
(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo se določi
s faktorjem izrabe gradbene parcele, lahko pa tudi s faktorjem izrabe prostorske enote.
(2) Stopnja izkoriščenosti se dodatno ali v primerih, ko
določanje s faktorjem izrabe gradbene parcele oziroma s
faktorjem izrabe prostorske enote ni smiselno, lahko določi
tudi:
– s faktorjem gradbene prostornine na gradbeno parcelo,

2. Merila in pogoji za urejanje prostora
6. člen
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– s faktorjem zazidanosti gradbene parcele,
– z deležem odprtih bivalnih površin.
(3) Stopnja izkoriščenosti zemljišč se določi kot maksimalna vrednost, izjemoma pa tudi kot vrednost med minimalno in maksimalno vrednostjo.
13. člen
(namen objektov)
Na območjih prostorskih enot se določi vrsta:
– dopustnih objektov glede na namen, kot so vrste stavb
ali gradbeno inženirskih objektov ter enostavnih objektov;
– dopustnih gradenj oziroma drugih del, kot so gradnja
novega objekta, rekonstrukcija, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti objekta in drugih del v skladu s predpisi o graditvi objektov;
– drugih ureditev, s katerimi se spreminja prostor.
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arhitekturnih elementov na njej kot so čopi, zatrepi, napušči
in podobno ter barvnim oziroma drugim videzom strešine,
lahko pa tudi glede uporabe materialov in podobno.
(4) Pogoji za ureditev okolice objektov se določijo tako,
da se določijo prerazporeditve in izravnave zemeljskih mas,
potrebna zasaditev ter izvedba drugih zunanjih ureditev, pri
čemer se določi dopustno višino nasipavanja, odkopavanja
in izravnave terena, relativno višino objekta glede na preoblikovani teren in podobno ter določi pogoje za zasaditev.
(5) Gradbeno inženirskim objektom, kot so cevovodi,
telekomunikacijska omrežja, elektroenergetski vodi in podobno, se poleg velikosti in oblikovanja določi tudi zmogljivost,
lahko pa se jim določi samo zmogljivost, kadar velikosti in
oblikovanja ni mogoče ali ni smiselno določiti na način iz
prvega in drugega odstavka tega člena.
18. člen

14. člen
(funkcionalna in tehnična zasnova objektov)
Funkcionalna in tehnična zasnova objektov se določi
glede na:
– higienske in zdravstvene zahteve, kot so osončenje,
osvetlitve, varnost pri delu in podobno,
– seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti zemljišč,
– zahteve glede na varnost pred požari,
– pogoje za varstvo pred hrupom,
– pogoje za neoviran dostop do objektov funkcionalno
oviranim osebam,
– pogoje za varčevanje z energijo in
– druge zahteve določene s predpisi.

(1) Lega objektov na zemljišču se določi zlasti z:
– odmikom od mej sosednjih zemljišč ali medsebojnim
odmikom objektov,
– regulacijskimi črtami.
(2) Regulacijski črte se določijo kot pogoji glede lege
načrtovanih objektov na zemljišču zlasti z:
– gradbeno linijo,
– gradbeno mejo in
– odmikom od regulacijske linije.

2.3 Oblikovna merila in pogoji

19. člen

15. člen
(oblikovna merila in pogoji)
Oblikovna merila in pogoji za urejanje prostora se določijo glede:
– tipologije zazidave,
– velikosti in oblikovanja objektov in
– lege objektov na zemljišču.

(merila za določanje velikosti in oblike gradbenih parcel)

16. člen
(tipologija zazidave)
Tipologijo zazidave se določi z morfološko analizo naselja ali dela naselja upoštevajoč značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture ter naravo načrtovanih prostorskih
ureditev.
17. člen
(velikost in oblikovanje objektov ter ureditev njihove
okolice)
(1) Velikost objektov se v povezavi s stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo določi z višino objektov – višinskim
gabaritom, dodatno pa lahko tudi:
– s prostornino objektov,
– s tlorisnim gabaritom in
– z zmogljivostjo objektov.
(2) Oblikovanje objektov se določi:
– s pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov,
– s pogoji za ureditev okolice objektov.
(3) Pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov se
lahko določijo, po potrebi pa tudi graﬁčno prikažejo, glede:
– oblikovanja fasad, in sicer arhitekturnih elementov
na fasadi kot so balkoni, okna, nadstreški in podobno ter z
barvnim oziroma drugim videzom fasade,
– oblikovanja streh, in sicer naklonov strešine v stopinjah, ki se lahko določi tudi z minimalno oziroma maksimalno
vrednostjo v stopinjah, smeri poteka slemena, oblikovanjem

(lega objektov na zemljišču)

2.4 Merila za določanje gradbenih parcel in komunalno
opremljanje zemljišč za gradnjo

(1) Pri določanju meril in pogojev za določitev velikosti
in oblike gradbenih parcel se upoštevajo zlasti:
– namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
tako da se zagotovi pogoje za normalno uporabo in vzdrževanje objektov;
– primerna tlorisna zasnova ter tipologija zazidave;
– naravne razmere in značilnosti grajene strukture;
– možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in
naprave;
– možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele;
– možnost zagotavljanja ustreznega števila parkirnih
mest;
– ter omejitve uporabe zemljišča, kadar so določene s
predpisi posameznih nosilcev urejanja prostora.
(2) Pri določanju meril in pogojev glede velikosti in oblike gradbenih parcel se upošteva lastniška in parcelna struktura zemljišč, pri čemer se mora omogočiti načrtovana raba
sosednjih zemljišč.
(3) Velikost in oblika gradbenih parcel se ob upoštevanju kriterijev iz prvega odstavka tega člena lahko določi:
– z načrtom gradbenih parcel;
– kot minimalna oziroma maksimalna površina v kvadratnih metrih;
– z dolžino posamezne stranice oziroma z razmerjem
med stranicami parcele.
– s shematskim graﬁčnim prikazom gradbenih parcel s
kriteriji za njihovo določitev v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Z določitvijo gradbenih parcel iz prejšnjega odstavka
se na območju prostorske enote oziroma na območju podrobnejše namenske rabe prostora ne sme preprečiti načrtovana raba zemljišč in objektov.

Stran

15264 /

Št.

127 / 26. 11. 2004

20. člen
(določitev območij komunalnega opremljanja zemljišč s
pogoji za zagotavljanje opremljenosti zemljišč za gradnjo)
(1) V prostorskem redu občine se določijo območja
opremljanja zemljišč za gradnjo tako, da se opredeli zlasti:
– potek in potrebne zmogljivosti predvidenih omrežij in
objektov gospodarske javne infrastrukture;
– na katera omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture se morajo posamezna območja obvezno priključiti;
– rešitve v zvezi s sanacijo komunalno neurejenih razmer;
– merila in pogoji za dovoljevanje gradnje objektov gospodarske javne infrastrukture, če njihova gradnja ni predvidena z lokacijskim načrtom.
2.5 Druga merila in pogoji za urejanje prostora
21. člen
(merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave,
varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih
dobrin)
(1) Merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave,
varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin
se v zvezi z načrtovanjem prostorskih ureditev in gradnjo
objektov v prostorskem redu občine določijo v skladu s predpisi o:
– varstvu okolja;
– ohranjanju narave;
– varstvu kulturne dediščine;
– varstvu gozdov;
– varstvu kmetijskih zemljišč in
– trajnostni rabi naravnih dobrin.
(2) V prostorskem redu se določijo tudi merila in pogoji
za načrtovanje prostorskih ureditev in gradnjo objektov v
zvezi s trajnostno rabo naravnih dobrin zlasti v zvezi z:
– rabo voda,
– raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin,
– agrarnimi operacijami na kmetijskih površinah ter
– izkoriščanjem in rabo gozdov.
22. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
obrambo)
(1) V prostorskem redu občine se z namenom varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v merilih in pogojih
za urejanje prostora določijo tudi ukrepi za varstvo ljudi in
premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami zlasti za
zagotavljanje varnosti na poplavno, erozijsko in požarno
ogroženih območjih.
(2) V prostorskem redu občine se v merilih in pogojih za
urejanje prostora določijo tudi ukrepi v zvezi z obrambnimi
potrebami.
23. člen
(merila in pogoji za urejanje prostora na območjih, na
katerih so državni in občinski lokacijski načrti izvedeni)
(1) Za posamezna območja izvedenega državnega lokacijskega načrta, na katerih niso zgrajeni objekti, ali pa so
zgrajeni le objekti, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta in se na teh površinah po izvedbi načrta vzpostavi
prejšnje stanje, se lahko določijo merila in pogoji za urejanje
prostora v skladu z usmeritvami in pogoji iz državnega lokacijskega načrta.
(2) Na območjih izvedenih občinskih lokacijskih načrtov
se v prostorski red občine prevzamejo in po potrebi ustrezno
prilagodijo tiste določbe občinskih lokacijskih načrtov, ki se
nanašajo na merila in pogoje za urejanje prostora po prenehanju njihove veljavnosti.
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(3) Meje območij iz prvega in drugega odstavka tega
člena, ter opisni podatki o teh območjih, ki se vodijo v zbirki
pravnih režimov, se prevzamejo iz zbirke pravnih režimov.
24. člen
(lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov)
Lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov,
za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, se določijo z
upoštevanjem meril in pogojev za urejanje prostora iz tega
pravilnika, zlasti glede namena, funkcije, lege, velikosti in
oblikovanja.
2.6 Merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih
območij
25. člen
(merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih
območij)
(1) V prostorskem redu občine se glede dopustne gradnje objektov zunaj poselitvenih območij določijo merila in
pogoji za urejanje prostora iz tega pravilnika v okviru posamezne prostorske enote v skladu s Prostorskim redom
Slovenije.
(2) Merila in pogoji iz prejšnjega odstavka se lahko določijo pisno ali graﬁčno.
2.7 Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje in za
pripravo lokacijskih načrtov
26. člen
(podrobnejša merila in pogoji za projektiranje)
(1) V prostorskem redu občine se lahko na območju
posamezne prostorske enote ali na njenem delu merila in
pogoji za urejanje prostora iz tega pravilnika določijo tudi podrobneje, in sicer kot podrobnejša merila in pogoji za pripravo
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) V prostorskem redu občine se lahko določijo tudi
merila in pogoji glede izvedbe javnih natečajev za izbiro
strokovno najprimernejše rešitve za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) V prostorskem redu občine se lahko določi, na katerih območjih oziroma pod katerimi pogoji je potrebna dopolnitev prostorskega reda s podrobnejšimi merili in pogoji za
projektiranje oziroma priprava lokacijskih načrtov.
(4) Enotni graﬁčni znaki za prikazovanje meril in pogojev za urejanje prostora in mej območij so določeni v Prilogi
2 tega pravilnika.
(5) Poleg enotnih graﬁčnih znakov iz prejšnjega odstavka se lahko za podrobnejši prikaz meril in pogojev za urejanje
prostora uporabijo tudi drugi graﬁčni znaki.
3. Ukrepi za izvajanje prostorskega reda občine
27. člen
(ukrepi za izvajanje prostorskega reda občine)
Prostorski red občine določa tudi ukrepe za njegovo
izvajanje, zlasti:
– prostorske ukrepe določene s predpisi o urejanju
prostora,
– programe in projekte v zvezi s prostorskimi ureditvami
za sanacijo degradiranih območij in prenovo obstoječega
stavbnega fonda,
– programe in projekte v zvezi s pridobivanjem in opremljanjem zemljišč za gradnjo,
– ﬁnančne ukrepe,
– ukrepe v zvezi s spremljanjem stanja ter
– določanje prioritet in terminskega plana dopolnjevanja
prostorskega reda s podrobnejšimi merili in pogoji za projektiranje ter priprave občinskih lokacijskih načrtov, ki jih določa
prostorski red občine.
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III. OBLIKA IN NAČIN PRIPRAVE PROSTORSKEGA
REDA OBČINE TER VRSTE STROKOVNIH PODLAG
28. člen
(oblika prostorskega reda občine)
(1) Prostorski red občine je sestavljen iz besedila in
kartografskega dela.
(2) Prostorski red se izdela v digitalni obliki. Arhiviranje
in vpogled se zagotavljata v digitalni in analogni obliki, ki
morata biti med seboj skladni. V primeru neskladnosti velja
analogna oblika.
(3) Analogna oblika prostorskega reda mora biti pripravljena tako, da sta besedilo in kartografski del skupaj vložena
v ustrezno mapo, opremljeno z naslovnico, notranjim naslovnim listom, besedilom in kartografskim delom z graﬁčnimi
načrti. Gradivo mora biti vezano v takšni obliki, da posameznih listov ni mogoče odvzemati oziroma dodajati. Gradivo v
analogni obliki mora biti zloženo na formate predpisane na
podlagi SIST ISO. Vse strani morajo biti oštevilčene.
(4) Naslovnica vsebuje:
– naziv akta,
– podatke o datumu sprejema prostorskega reda na
občinskem svetu,
– podatke o objavi prostorskega reda občine v uradnem
glasilu,
– žig občine in podpis župana,
– številko in datum sklepa o potrditvi prostorskega reda
občine s strani ministra za prostor,
– podatke in žig o izdelovalcu prostorskega reda občine.
(5) Notranji naslovni listi vsebujejo kazalo vsebin:
– besedila,
– kartografskega dela z graﬁčnimi načrti,
– prilog k prostorskemu redu občine,
– skupno število strani.
29. člen
(besedilo prostorskega reda občine)
Besedilo prostorskega reda občine je urejeno zlasti v
naslednjih poglavjih:
1. Uvodne določbe
2. Območja namenske rabe prostora
3. Členitev območja občine na območja funkcionalnih
in prostorskih enot
4. Merila in pogoji za urejanje prostora vključno z merili
in pogoji za opremljanje zemljišč za gradnjo
5. Ukrepi za izvajanje prostorskega reda
6. Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje
30. člen
(kartografski del prostorskega reda občine)
(1) Kartografski del vsebuje naslovne liste in graﬁčne
načrte.
(2) Naslovni listi vsebujejo:
– naslove vsebin graﬁčnih načrtov,
– pregledni list,
– legendni list.
(3) Na preglednem listu je prikazana razdelitev načrtov
na liste v merilu najmanj 1:50 000 z zaporedno tekočo številko. Na preglednem listu razdelitve graﬁčnih načrtov na liste
se uporablja uradna razdelitev teh listov in njihova označba,
vključno z navedbo njihovih zaporednih številk.
(4) Legendni list vsebuje:
– naslov vsebine graﬁčnih načrtov,
– merilo načrta v graﬁčni in tekstualni obliki,
– pojasnilo uporabljenih graﬁčnih znakov v graﬁčnih
načrtih (legenda graﬁčnih znakov),
– datum pridobitve in datum stanja, ki ga izkazujejo geodetski podatki, ki so bili podlaga za graﬁčne načrte.
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(5) Na graﬁčnih načrtih izdelanih na podlagi digitalnih
podatkov se iz uradno uveljavljenega digitalnega katastrskega načrta v državnem koordinatnem sistemu, ki ustrezajo
najmanj natančnosti merila 1:5000, prikažejo:
– območja namenske rabe prostora,
– območja funkcionalnih in prostorskih enot z merili in
pogoji za urejanje prostora,
– območja in objekti gospodarske javne infrastrukture.
(6) V primerih iz 27. člena tega pravilnika se graﬁčni
načrti izdelajo v skladu s predpisi za izdelavo geodetskega
načrtov, ki ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:1000.
(7) Na graﬁčnih načrtih se vsebine iz petega odstavka
30. člena tega pravilnika prikazujejo praviloma združeno,
kadar pa zaradi večjega števila in gostote elementov oziroma
njihove slabše medsebojne graﬁčne ločljivosti to ni mogoče,
se lahko prikazujejo tudi ločeno.
31. člen
(oblika digitalnih prostorskih podatkov)
(1) Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na graﬁčnih načrtih, so podatki o območjih funkcionalnih enot, območjih osnovne namenske rabe, o območjih površin podrobnejše
namenske rabe, o območjih prostorskih enot ter merilih in
pogojih za urejanje prostora kot so opredeljeni v Prilogah 1 in
2 tega pravilnika. Ti podatki se izdelajo kot vektorski podatki
s pripadajočimi opisnimi podatki.
(2) Digitalni prostorski podatki se vodijo s topološko
pravilnimi poligoni, s topološko pravilnimi in usmerjenimi
linijami ali s točkami.
(3) Digitalni prostorski podatki iz prvega odstavka tega
člena, imajo naslednjo strukturo:
– id – tekoča identiﬁkacijska številka občine iz registra
prostorskih enot,
– območje funkcionalne enote – črkovna označba iz
Priloge 2 tega pravilnika,
– tekoča številka območja funkcionalne enote,
– vrsta območja namenske rabe – črkovna označba iz
Priloge 1 tega pravilnika,
– tekoča številka območja namenske rabe – tekoča
številka območja istovrstne namenske rabe znotraj prostorske enote,
– vrsta območja podrobnejše namenske rabe – črkovna
označba iz priloge 1 tega pravilnika,
– tekoča številka območja podrobnejše namenske rabe
– tekoča številka območja znotraj območja osnovne namenske rabe,
– tekoča številka območja prostorske enote – tekoča
številka območja znotraj območja namenske rabe,
– merila in pogoji za urejanje prostora – črkovna ali
številčna označba iz Priloge 2 tega pravilnika.
(4) Območja površin podrobnejše namenske rabe prostora ter površine podrobnejše namenske rabe prostora imajo
poleg strukture določene v tretjem odstavku tega člena lahko
evidentirano še dodatno oznako v skladu s 4. členom tega
pravilnika.
32. člen
(bilance površin)
(1) Bilance površin so zbirni, primerjalni prikazi površin,
ki obsegajo območje posamezne namenske rabe prostora,
posamezne prostorske enote in posamezne funkcionalne
enote oziroma seštevek vseh območij namenske rabe prostora ter prostorskih in funkcionalnih enot na celotnem območju občine.
(2) Bilance površin so sestavni del besedila prostorskega reda občine in se vodijo obliki v tabel na podlagi digitalnih
podatkov iz prostorskega reda za območja funkcionalnih
enot, namenske rabe prostora in prostorskih enot. Posebej
se bilančno v tabelah prikažejo tudi območja, ki se jim spremeni namenska raba.
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(3) V bilancah površin iz tega člena se za območja
posamezne namenske rabe prostora navede tudi njihova
opremljenost s posameznimi vrstami obstoječe in predvidene
gospodarske javne infrastrukture.
33. člen
(strokovne podlage)
(1) S strokovnimi podlagami se:
– analizira stanje v prostoru ter izvajanje veljavnih prostorskih aktov,
– identiﬁcirajo in analizirajo problemi na podlagi dosedanjega prostorskega razvoja ter ugotovijo nove razvojne
potrebe, težnje in različne pobude,
– analizirajo razvojne možnosti glede razvoja naselij in
drugih prostorskih ureditev v krajini,
– opravi vrednotenje ter pripravijo predlogi strokovnih
rešitev za predlog prostorskega reda občine.
(2) Za strokovne podlage prostorskega reda občine se
štejejo že izdelane strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja občine, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo
na novo le v tistih sestavinah, ki so pomembne za pripravo
prostorskega reda občine.
(3) Seznam strokovnih podlag oziroma dopolnitev že
izdelanih strokovnih podlag se določi na podlagi predhodne
strokovne ocene v programu priprave prostorskega reda občine oziroma z njegovimi spremembami in dopolnitvami.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag in prostorskega reda
občine se uporabljajo:
– podatki o obstoječi gospodarski javni infrastrukturi iz
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in
drugih uradnih evidenc,
– geodetski in drugi podatki iz uradnih evidenc in drugi
podatki nosilcev urejanja prostora in ostalih.
(5) Podatki navedeni v četrtem odstavku tega člena
morajo biti v mejah natančnosti, ki je določena s tem pravilnikom.
34. člen
(hramba prostorskega reda občine)
(1) Prostorski red občina hrani v analogni in digitalni
obliki kot arhivski izvod in je na vpogled na občini. Po en
analogni in digitalni izvod se mora hraniti tudi na krajevno
pristojni upravni enoti in inšpekcijski službi ter na ministrstvu,
pristojnem za prostor.
(2) Ministrstvo, pristojno za prostor vključi digitalno obliko prostorskega reda v zbirko pravnih režimov kot sestavni
del arhiva prostorskih aktov. Dostop do digitalne oblike prostorskega akta je zagotovljen v skladu s pravili in pogoji, ki
veljajo za zbirko pravnih režimov.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje)
Zemljišča, ki so v prostorskih sestavinah dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin, sprejetih na podlagi
Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in
15/89) in Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) prikazana
kot stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje, se v
prostorskem redu občine prikažejo kot zemljišča za gradnjo
zunaj poselitvenih območij z opredeljeno namensko rabo iz
Priloge 1 tega pravilnika.
36. člen
(prostorski podatki)
Do vzpostavitve zbirk prostorskih podatkov se prostorski podatki prevzemajo iz drugih uradnih evidenc.
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37. člen
(prenehanje uporabe izvršilnega predpisa)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov v digitalni obliki (Uradni list RS,
št. 20/03).
(2) Za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev se do uveljavitve prostorskega reda občine smiselno
uporabljajo določbe tega pravilnika.
38. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-91/2003
Ljubljana, dne 15. novembra 2004.
EVA 2002-2511-0028
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje, prostor in energijo
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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Adlešiči (2003–
2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Adlešiči (2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Adlešiči (2003–2012), št. 0722/03 z dne 8. junija 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2003 do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Adlešiči, ki meri 12.141,27 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Črnomelj, oziroma v katastrskih občinah Griblje,
Bedenj, Tribuče, Butoraj, Golek, Belčji Vrh, Adlešiči, Bojanci,
Hrast pri Vinici, Vinica, Preloka, Marindol in Žuniči.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Adlešiči je z dnem 1. januarjem 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 7.586,93 ha, od katere je:
– 6.203,56 ha večnamenskih gozdov, 8,19 ha gozdov
s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi
niso dovoljeni, in 1.375,18 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
– 504,96 ha državnih gozdov, 328,04 ha občinskih
gozdov, 6.746,44 ha zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih oseb in
7,49 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 188,2 m3/ha, od tega 35,7 m3/ha iglavcev in 152,5 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,05 m3/ha, od tega 1,19 m3/ha
iglavcev in 4,86 m3/ha listavcev.
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4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Adlešiči (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev
iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Adlešiči določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 6.856,81 ha,
– ekološke funkcije na površini 2,19 ha ter
– socialne funkcije na površini 105,71 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Adlešiči (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja z gozdom
in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Adlešiči za
obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 231.115 m3, od tega
45.666 m3 iglavcev in 185.449 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 871,18 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 197,96 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 6.600 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 10 km ter rekonstrukcija
in vzdrževanje v dolžini 15 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Adlešiči (2003–2012) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Adlešiči v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Adlešiči (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Adlešiči (2003–2012) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo
mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Adlešiči, Pod smreko 10,
Črnomelj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Adlešiči (2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-6/2002/7
Ljubljana, dne 9. novembra 2004.
EVA 2003-2311-0132
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.
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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko
(2001–2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko
(2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2001–2010),
št. 13-09/2001 z dne 20. decembra 2002, ki ga je za obdobje
od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010 izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Zahodno Goričko, ki meri
13.237,13 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Kuzma, Puconci, Rogašovci,
Cankova in Grad, oziroma v katastrskih občinah Trdkova,
Matjaševci, Kuzma, Dolič, Gornji Slaveči, Vadarci, Bodonci,
Sotina, Serdica, Ocinje, Nuskova, Kramarovci, Rogašovci,
Jurij, Fikšinci, Večeslavci, Pertoča, Ropoča, Gerlinci, Krašci,
Korovci, Gornji Črnci, Domajinci, Grad, Vidonci, Dolnji Slaveči, Kovačevci, Radovci, Kruplivnik in Motovilci.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Zahodno Goričko je z dnem
1. januarjem 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.609,45 ha, od katere je 1.006,46 ha
državnih gozdov, 2,87 ha občinskih gozdov in 3.600,12 ha
zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih oseb;
B) lesna zaloga: 239,7 m3/ha, od tega 108,5 m3/ha
iglavcev in 131,2 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 5,39 m3/ha, od tega 2,6 m3/ha
iglavcev in 2,79 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2001–2010) je ob upoštevanju
usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Murska Sobota, izdelanega za obdobje
od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega
stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti
razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Zahodno Goričko določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo
način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 694,82 ha,
– ekološke funkcije na površini 48,67 ha ter
– socialne funkcije na površini 83,91 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Zahodno Goričko (2001–2010) določeni cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Zahodno
Goričko za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra
2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 186.966 m3, od tega
94.084 m3 iglavcev in 92.882 m3 listavcev,

Stran

15268 /

Št.

127 / 26. 11. 2004

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 425,41 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 10,65 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita z ograjo na površini 0,5 ha ter s količenjem ali
tulci na površini 8,62 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 18,15 ha,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 35 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Zahodno Goričko (2001–2010) so določeni ukrepi in
načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Zahodno Goričko v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do
31. decembra 2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in
ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2001–2010).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2001–2010) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota,
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31a, Gornji Petrovci, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2001–2010).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-13-2/01/11
Ljubljana, dne 9. novembra 2004.
EVA 2003-2311-0101
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik

5338.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Dobrepolje (2003–
2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Dobrepolje
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Dobrepolje (2003–2012), št. 0602/03 z dne 2. julija 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2003 do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
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2. člen
Gozdnogospodarska enota Dobrepolje, ki meri 6.994 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje,
v občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, oziroma
v katastrskih občinah Kompolje, Podgora, Zagorica, Cesta,
Potiskavec, Videm-Dobrepolje, Zdenska vas in Veliko Globoko.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Dobrepolje je z dnem 1. januarjem 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 5.011,18 ha, od katere je 438,85 ha državnih gozdov, 28,55 ha občinskih gozdov, 4.539,72 ha zasebnih
gozdov v lasti ﬁzičnih oseb in 4,26 ha zasebnih gozdov v lasti
pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 254,4 m3/ha, od tega 84,2 m3/ha iglavcev in 170,2 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 5,23 m3/ha, od tega 1,83 m3/ha
iglavcev in 3,4 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Dobrepolje (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev
iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001
do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Dobrepolje določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 4.624,05 ha,
– ekološke funkcije na površini 41,28 ha ter
– socialne funkcije na površini 59 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Dobrepolje (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Dobrepolje
za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 180.000 m3, od tega
70.000 m3 iglavcev in 110.000 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 599,26 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 121,39 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 66,48 ha, s količenjem
ali tulci v obsegu 1.000 kosov ter ostala varstvena dela v obsegu 100 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 700 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj in grmišč na površini 114 ha ter vzdrževanje vodnih
površin v obsegu 54 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 4,05 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 9,46 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Dobrepolje (2003–2012) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Dobrepolje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. de-
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cembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Dobrepolje (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobrepolje (2003–2012) je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Dobrepolje, Predstruge
60, Videm-Dobrepolje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobrepolje
(2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-7/2001/8
Ljubljana, dne 9. novembra 2004.
EVA 2003-2311-0128
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

5339.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Šmarje (2003–2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Šmarje (2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Šmarje (2003–2012), št. 09-41/03
z dne 4. marca 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003
do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Šmarje, ki meri 11.125,34
ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v
občinah Rogaška Slatina, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah,
oziroma v katastrskih občinah Ratanska vas, Tržišče, Topole,
Tekačevo, Spodnja Kostrivnica, Lemberg okolica, Lemberg
trg, Pijovci, Sladka gora, Vrh, Dvor, Bobovo, Preloge, Grliče,
Kačji dol, Male Rodne, Velike Rodne, Rjavica, Brestovec,
Ceste, Plat, Kristan vrh, Šmarje pri Jelšah, Zadrže, Senovica,
Bobrež, Platinovec, Ješovec, Brecljevo, Dol, Koretno, Pristava, Hajnsko, Nezbiše, Kamence, Rajnkovec, Nimno, Vidovica, Rogaška Slatina, Spodnje Selce in Spodnja Ponkvica.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Šmarje je z dnem 1. januarjem 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.817,79 ha, od katere je:
– 3.708,08 ha večnamenskih gozdov in 109,71 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski
ukrepi dovoljeni;
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– 196,87 ha državnih gozdov, 26,66 ha občinskih gozdov, 3.434,75 ha zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih oseb in
159.51 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 280 m3/ha, od tega 44 m3/ha iglavcev
in 236 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 7,7 m3/ha, od tega 1,43 m3/ha
iglavcev in 6,27 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev
iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do
31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Šmarje določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.812,86 ha,
– ekološke funkcije na površini 33,93 ha ter
– socialne funkcije na površini 753,32 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Šmarje (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Šmarje za
obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 212.431 m3, od tega
34.925 m3 iglavcev in 177.506 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 489,07 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 165,89 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, na
površini 12,88 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali na površini 16,7 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje (2003–2012) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Šmarje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Šmarje (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šmarje (2003–2012) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje,
Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije
17, Rogaška Slatina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šmarje
(2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 322-01-09-6/2001/7
Ljubljana, dne 10. novembra 2004.
EVA 2003-2311-0136
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

5340.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Rečica (2002–2011)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Rečica (2002–2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Rečica (2002–2011), št. 09-47/02
z dne 24. decembra 2002, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2002 do 31. decembra 2011 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Rečica, ki meri 4.663,33 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v Občini
Laško, oziroma v katastrskih občinah Rečica, Slivno, Šmihel,
Sedraž, Rimske Toplice in Debro.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Rečica je z dnem 1. januarjem 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 2.946,33 ha, od katere je:
– 2.640,74 ha večnamenskih gozdov, 42,1 ha gozdov s
posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi
dovoljeni, in 263,49 varovalnih gozdov;
– 301,63 ha državnih gozdov, 6,65 ha občinskih gozdov,
2,445,67 ha zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih oseb in 192,47 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 284 m3/ha, od tega 83 m3/ha iglavcev
in 201 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 7,2 m3/ha, od tega 2,34 m3/ha
iglavcev in 4,86 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rečica (2002–2011) je ob upoštevanju usmeritev
iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do
31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Rečica določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.682,84 ha,
– ekološke funkcije na površini 597,02 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.198,4 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Rečica (2002–2011) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
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5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Rečica za
obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 141.009 m3, od tega
40.856 m3 iglavcev in 100.153 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 423,35 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 49,06 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj in grmišč na površini 35 ha, sadnja 600 kosov
plodonosnega drevja ter postavitev petih valilnic,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 3 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rečica (2002–2011) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Rečica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2011 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Rečica (2002–2011).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rečica (2002–2011) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje,
Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Laško, Trubarjeva 35, Laško, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rečica (2002–2011).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-4/2001/7
Ljubljana, dne 11. novembra 2004.
EVA 2003-2311-0115
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

5341.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih
tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih
za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti
vina, mošta in drugih proizvodov v prometu

Na podlagi 7. in 8. točke 42. člena Zakona o vinu in
drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.70/97 in
16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v soglasju z ministrom za zdravje
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za
predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških
postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo
vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in
drugih proizvodov v prometu
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za
predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti
vina, mošta in drugih proizvodov v prometu (Uradni list RS,
št. 43/04) se v 13. členu v drugem odstavku za besedilom
»Dovoljen kemijski razkis« doda beseda »vina«.
2. člen
V 50. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo
»razen za vsebnost hlapnih kislin, izraženih kot ocetna kislina, kjer je največja dovoljena koncentracija 2,1 g /l.«.
3. člen
Priloga III. se nadomesti z novo prilogo III, ki je sestavni
del tega pravilnika.
4. člen
V prilogi V se v tabeli 2 črta besedilo »in namizno peneče vino PGO«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-60/2002/5
Ljubljana, dne 19. novembra 2004.
EVA 2004-2311-0372
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

Stran

15271

Stran

15272 /

Št.

127 / 26. 11. 2004

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA
PRILOGA III: Najmanjše in najve�je vrednosti kemijskih parametrov, ki so zahtevane pri
posameznih kakovostnih razredih vin, ki so pridelana na ozemlju Republike Slovenije
Kemijski parameter

najmanjša zahtevana
koncentracija

Koncentracija skupnih kislin, izraženih kot vinska
kislina (g/l)

3,5

Vinska kislina (g/l) (za deželno vino PGO, kakovostno
vino ZGP in vrhunsko vino ZGP)

1,0

najve�ja dovoljena
koncentracija

Citronska kislina (g/l) (za deželno vino PGO,
kakovostno vino ZGP in vrhunsko vino ZGP)

1,0

Metavinska kislina (mg/l) (za deželno vino PGO,
kakovostno vino ZGP in vrhunsko vino ZGP)

100

Askorbinska kislina (mg/l) (za deželno vino PGO,
kakovostno vino ZGP in vrhunsko vino ZGP)

100

Sorbinska kislina (mg/l)

200

Hlapne kisline,
izražene kot
ocetna kislina
(g/l)

Grozdni mošt v vrenju

1,0

Bela in rose vina

1,0

Rde�a vina

1,2

Vrhunska vina ZGP –
suhi jagodni izbor

2,1

Vrhunska vina ZGP – jagodni izbor

1,8

Vrhunska vina ZGP –
ledeno vino

1,8

DEŽELNO VINO belo, rose
Sladkorja
prosti ekstrakt PGO
rde�e
(g/l)*
belo, rose
KAKOVOSTNO
VINO ZGP
rde�e
VRHUNSKO VINO belo, rose
ZGP
rde�e
Glicerol
(g/l)

Pepel
(g/l)

16
18
18
20
20
22

Deželna vina

4

Kakovostna vina ZGP

5

Vrhunska vina ZGP

6

(za deželno vino PGO, belo
kakovostno vino ZGP in
rose
vrhunsko vino ZGP)
rde�e

1,2
1,4
1,6

*V izrednih primerih lahko minister zniža vrednosti minimalnih koncentracij sladkorja prostega ekstrakta s skupinskim
dovoljenjem za dolo�eno obmo�je.
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5342.

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno
katalogizacijo

Na podlagi 42. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01 in 96/02) izdaja minister za šolstvo, znanost in
šport, v soglasju z ministrom za kulturo

PRAVILNIK
o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za pridobitev in
odvzem osebnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (v
nadaljevanju: licenca) ter način vodenja evidence o izdanih,
veljavnih in odvzetih licencah.
V pravilniku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in
moški spol.
2. člen
Licenca dokazuje temeljno usposobljenost strokovnega
delavca knjižnice za kreiranje bibliografskih zapisov vključno
z vsebinsko obdelavo in s pripadajočimi normativnimi zapisi
v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu (v nadaljevanju: sistem COBISS.SI).
Po pridobitvi licence lahko strokovni delavec knjižnice,
ki je vključena v sistem COBISS.SI, sodeluje v procesu vzajemne katalogizacije in kreira bibliografske zapise za vzajemno bazo podatkov COBIB.SI.
Licenco izda ali odvzame knjižnični informacijski servis
v soglasju z nacionalno knjižnico. V vlogi knjižničnega informacijskega servisa nastopa Institut informacijskih znanosti,
Maribor (v nadaljevanju: IZUM), v vlogi nacionalne knjižnice
pa Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (v nadaljevanju: NUK).
II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV LICENCE
3. člen
Postopek za pridobitev licence se lahko začne, če kandidat, ki želi pridobiti licenco, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima opravljen bibliotekarski izpit,
– je opravil usposabljanje s področja vzajemne katalogizacije, ki je obvezno za pridobitev licence in predpisano v
programih izobraževanja NUK in IZUM,
– je v testnem okolju sistema COBISS.SI samostojno
kreiral najmanj 30 bibliografskih zapisov s pripadajočimi normativnimi zapisi za različne vrste monografskih publikacij.
4. člen
Knjižnica mora za kandidata, ki želi pridobiti licenco,
IZUM-u poslati pisno vlogo na obrazcu, ki je dostopen na
spletni strani IZUM. Obvezno mora navesti naslednje podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega
in morebitnega začasnega prebivališča (ulica, hišna številka,
kraj in poštna številka), e-naslov, stopnjo in smer strokovne
izobrazbe ter podatke o zaposlitvenem statusu kandidata.
Vlogi iz prvega odstavka je treba priložiti:
– dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu,
– dokazila o opravljenem usposabljanju s področja vzajemne katalogizacije, ki je obvezno za pridobitev licence in je
predpisano v programih izobraževanja NUK in IZUM,
– izjavo kandidata, da je v testnem okolju sistema
COBISS.SI samostojno kreiral najmanj 30 bibliografskih zapisov s pripadajočimi normativnimi zapisi za različne vrste
monografskih publikacij.
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Izjavo iz tretje alinee predhodnega odstavka mora overiti odgovorna oseba organizacije v kateri je kandidat zaposlen, ali organizacije, ki je kandidatu omogočila delo v
testnem okolju sistema COBISS.SI.
Če kandidat ni zaposlen v knjižnici, lahko vlogo predloži
IZUM sam.
5. člen
Če IZUM ugotovi, da vloga ni popolna, kandidata pisno
pozove, da vlogo v 15 dneh od prejema poziva dopolni. Če
kandidat v predpisanem roku vloge ne dopolni, se šteje, da
vloga ni bila vložena.
6. člen
IZUM je dolžan v 10 dneh po prejemu popolne vloge iz
4. člena preveriti, ali so v testnem okolju kreirani bibliografski
zapisi in pripadajoči normativni zapisi v skladu s pravili formata COMARC, ter o rezultatu preverjanja obvestiti kandidata.
Če zapisi niso skladni s formatom COMARC, mora biti
obvestilu priložen seznam napak v zapisih. Postopek popravljanja in preverjanja zapisov se ponavlja, dokler zapisi niso
skladni s formatom COMARC, vendar največ trikrat.
Ko so kreirani zapisi skladni s formatom COMARC, jih
IZUM posreduje NUK.
NUK je dolžan v 30 dneh preveriti, ali so zapisi kreirani
v skladu z veljavnimi katalogizacijskimi pravili, in o rezultatu
preverjanja obvestiti kandidata.
Če kreirani zapisi niso v skladu s katalogizacijskimi
pravili, mora biti obvestilu priložen seznam napak v zapisih,
v katerih veljavna katalogizacijska pravila niso upoštevana.
Postopek popravljanja in preverjanja zapisov se ponavlja,
dokler zapisi niso v skladu s katalogizacijskimi pravili, vendar
največ trikrat.
Če IZUM ali NUK pri tretjem preverjanju ugotovi, da zapisi niso skladni s formatom COMARC ali s katalogizacijskimi
pravili, se mora kandidat ponovno udeležiti usposabljanja
za vzajemno katalogizacijo, ki je obvezno za pridobitev licence in predpisano v programih izobraževanja IZUM in
NUK, kreirati novih 30 zapisov v testnem okolju in ponovno
začeti postopek za pridobitev licence skladno s 3. členom
tega pravilnika.
Medsebojno obveščanje med kandidatom, IZUM in
NUK poteka po elektronski pošti.
Ko zapisi ustrezajo zahtevam formata COMARC in so
skladni s katalogizacijskimi pravili, lahko kandidat pristopi k
opravljanju preizkusa znanja pred komisijo.
7. člen
Komisijo za preizkus znanja sestavljata pooblaščena
strokovna delavca NUK in IZUM. Preizkusi znanja pred komisijo potekajo šestkrat letno, izmenično v NUK in IZUM, in
sicer po terminskem planu, ki mora biti objavljen na spletnih
straneh NUK in IZUM.
8. člen
Kandidat se prijavi k preizkusu znanja z obrazcem, ki je
dostopen na spletni strani IZUM. Kandidatovo prijavo mora
IZUM prejeti najmanj 10 dni pred dnevom preizkusa znanja,
odjavo pa najmanj 3 dni pred dnevom preizkusa znanja.
9. člen
Pri preizkusu znanja pred komisijo kandidat kreira zapise za štiri monografske publikacije po izboru komisije, za
kar ima na voljo največ 120 minut. Pri tem kandidat lahko
uporablja priročnike za delo v sistemu vzajemne katalogizacije COBISS in bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva.
Komisija zatem preveri ustreznost kreiranih bibliografskih in
normativnih zapisov ter kandidata po potrebi pozove tudi k
ustnemu zagovoru.
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Uspeh kandidata na preizkusu znanja komisija oceni z
»opravil« ali »ni opravil«, kar člana komisije potrdita s podpisom zapisnika o preizkusu znanja.
10. člen
Če kandidat preizkusa znanja ne opravi, ima možnost
ponovnega opravljanja preizkusa znanja. Kandidat se prijavi k ponovnemu opravljanju preizkusa znanja skladno z
8. členom tega pravilnika.
Če kandidat preizkusa znanja v tretje ne opravi, se
mora ponovno udeležiti usposabljanja za vzajemno katalogizacijo, predpisanega v programu izobraževanja NUK in
IZUM, kreirati novih 30 zapisov v testnem okolju in ponovno
začeti postopek za pridobitev licence skladno s 3. členom
tega pravilnika.
11. člen
Na podlagi opravljenega preizkusa znanja se kandidatu
podeli licenca za vzajemno katalogizacijo. Licenca velja za
nedoločen čas, razen v primerih, ki jih določa ta pravilnik.
Potrdilo o podeljeni licenci – licenčna listina vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, kraj in datum rojstva imetnika
licence, datum, kraj in zaporedno številko izdane licence, žig
in podpis odgovorne osebe NUK in IZUM.
IZUM dodeli imetniku licence uporabniško ime in geslo s
pooblastili za kreiranje bibliografskih zapisov za monografske
publikacije v sistemu COBISS.SI v 5 dneh od prejema zahteve knjižnice, za katero bo kreiral zapise v procesu vzajemne
katalogizacije.
Pogoj za pridobitev pooblastil za kreiranje zapisov za
druge vrste gradiva je uspešno opravljeno usposabljanje
na ustreznih tečajih, predpisanih v programih izobraževanja
NUK in IZUM.
III. VELJAVNOST IN ODVZEM LICENCE
12. člen
Imetnik licence se je dolžan stalno strokovno izpopolnjevati po programu izobraževanja NUK in IZUM.
Kakovost bibliografskih in normativnih zapisov v sistemu
COBISS.SI kontinuirano spremljajo redaktorji vzajemne baze
podatkov, ki jih imenujeta NUK in IZUM. Ob tem se 2-krat
letno opravi preverjanje 50 naključno programsko izbranih
bibliografskih zapisov in pripadajočih normativnih zapisov.
Imetnika licence – kreatorja bibliografskih in pripadajočih normativnih zapisov, ki niso skladni s katalogizacijskimi pravili in/ali pravili formata COMARC, NUK in IZUM na
napake opozorita. O tem obvestita tudi odgovorno osebo
knjižnice, kjer je imetnik licence zaposlen ali za katero kreira
bibliografske zapise.
13. člen
Če imetnik licence v sistemu COBISS.SI več kot 3 leta
ne kreira novih bibliografskih zapisov ali ne dopolnjuje obstoječih, mu veljavnost licence preneha. O tem IZUM pisno
obvesti imetnika licence in NUK.
Imetniku licence, pri katerem redaktorji iz 12. člena
tega pravilnika tudi po tretjem opozorilu ugotovijo neskladnost kreiranih zapisov s katalogizacijskimi pravili in/ali pravili
formata COMARC, se lahko na predlog redaktorjev licenco
odvzame.
Licenca se lahko odvzame za obdobje 3 let, če obstajajo dokazi, da je imetnik licence uporabniško ime in geslo
za delo v sistemu vzajemna katalogizacije COBISS.SI razkril
drugi osebi ali pri ažuriranju bibliografskih zapisov zlorabil
pooblastila.
Sklep o odvzemu licence sprejme IZUM v soglasju z
NUK.
V primeru prenehanja veljavnosti ali odvzema licence IZUM poskrbi, da se strokovnemu delavcu odvzameta
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uporabniško ime in geslo za kreiranje zapisov v sistemu
COBISS.SI.
14. člen
Zoper izdajo ali odvzem licence je možna pritožba na
pristojno ministrstvo iz 58. člena Zakona o knjižničarstvu.
15. člen
Oseba, ki ji je veljavnost licence prenehala, mora za
ponovno pridobitev licence opraviti preizkus znanja pred
komisijo.
Oseba, ki ji je bila licenca odvzeta, jo lahko ponovno
pridobi po postopku, predpisanem v II. poglavju tega pravilnika.
IV. EVIDENCA IZDANIH, VELJAVNIH IN ODVZETIH
LICENC
16. člen
Evidenco izdanih, veljavnih in odvzetih licenc vodi
IZUM. Pri tem je dolžan trajno hraniti vse vloge, dokazila in
korespondenco, vezano na izdajo, prenehanje veljavnosti ali
odvzem licence po tem pravilniku.
IZUM je dolžan zagotoviti vpogled v evidenco izdanih,
veljavnih in odvzetih licenc pod pogoji in na način, ki je skladen z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Strokovnim delavcem knjižnic, ki imajo ob sprejetju tega
pravilnika uporabniško ime in geslo za kreiranje bibliografskih zapisov v sistemu COBISS.SI, se prizna licenca in izda
licenčna listina v 30 dneh po objavi tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-3/2004
Ljubljana, dne 20. oktobra 2004.
EVA 2004-3311-0136
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
Soglašam!
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

5343.

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih stavb

Na podlagi 116. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03 in 18/04 – ZVKSES) izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj
in stanovanjskih stavb
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I. UVOD

II.2 Točkovanje gradbenega dela stanovanja

1. člen
(1) Ta pravilnik določa merila ter način točkovanja stanovanj in stanovanjskih stavb ter drugih posameznih delov
(v nadaljevanju: stanovanja) z namenom določitve vrednosti
stanovanj kot osnove za določitve višine neproﬁtnih najemnin.
(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za točkovanje
bivalnih enot.

3. člen
(1) Točkovanje gradbenega dela stanovanja opredeljujejo naslednji dejavniki:
a) konstrukcija (temelji, nosilni zidovi, predelne stene,
medstropne plošče, strešna konstrukcija s kritino in kanalizacija) z upoštevanjem leta izgradnje, leta rekonstrukcije in
leta morebitnih investicijskih vzdrževalnih del (v nadaljnjem
besedilu: starost);
b) okna z upoštevanjem vrste okvirjev, senčil in zasteklitve;
c) vrata z upoštevanjem starosti in načina izvedbe;
d) tlaki z upoštevanjem starosti po posameznih prostorih;
e) način obdelave notranjih sten;
f) fasada z upoštevanjem toplotne zaščite, zaključnega
sloja in starosti;
g) inštalacije:
– vodovod z upoštevanjem razvoda hladne in tople
vode,
– elektrika z upoštevanjem starosti napeljave,
– ogrevanje z upoštevanjem centralnega ali etažnega
ogrevanja, ki obsega izvor ogrevanja, inštalacijo in grelna
telesa,
– plinska napeljava,
– skupna televizijska antena,
– kabelska televizija,
– telekomunikacijski priključek,
– domofon,
– prisilno prezračevanje,
h) druga oprema:
– dvigalo,
– klimatska naprava,
– individualne merilne naprave za porabljeno vodo in
toplotno energijo (delilniki),
– protivlomne naprave,
i) druge pripadajoče površine stanovanju:
– zunanje pokrito parkirišče,
– zunanje nepokrito parkirišče,
– atrij pri stanovanju,
j) skupne površine, ki niso zajete v uporabno stanovanjsko površino in pripadajo stanovanju, (skupna soba, sušilnica, pralnica, kolesarnica, zaklonišče ter skupno zunanje
parkirišče, ki pripada stanovanjski stavbi oziroma parkirišče
v skupni garaži, skupne sanitarije, skupna kopalnica);
k) odbitne točke za neizoliranost kletnega ali pritličnega
stanovanja (vidna vlaga), sanitarnih prostorov ločenih od
stanovanja ter za mansardno oziroma podstrešno stanovanje
(poševni zidovi, manjša svetla višina).
(2) Pri točkovanju gradbenega dela iz točke a) prejšnjega ostavka se upošteva delež vzdrževanih delov glede na
celotno konstrukcijo, pri točkovanju pod točko b) prejšnjega
odstavka pa se pri točkovanju vrste okvirjev in senčil upošteva starost, pri zasteklitvi pa točke za vgrajeno vrsto.
(3) Način upoštevanja posameznih dejavnikov pri točkovanju je razviden iz četrtega in petega sklopa Obrazca TS
– Točkovanje gradbenega dela stanovanja ter razpredelnice
za ugotavljanje točk nekaterih gradbenih sestavin.

II. TOČKOVANJE STANOVANJ IN UGOTAVLJANJE
VREDNOSTI STANOVANJ
II.1. Ugotavljanje vrednosti
2. člen
(1) Pri točkovanju stanovanja se uporablja Obrazec TS
– Zapisnik o točkovanju stanovanja, razviden iz priloge št. 1,
ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zapisnik je sestavljen iz naslednjih sklopov:
I. splošni podatki o stanovanju,
II. površina stanovanja,
III. vpliv velikosti stanovanja na vrednost,
IV. točkovanje gradbenega dela stanovanja,
V. razpredelnica za ugotavljanje točk nekaterih gradbenih elementov,
VI. točkovanje opreme,
VII. povzetek elementov za izračun vrednosti stanovanja.
(3) Vrednost stanovanja se ugotavlja z enačbo:
VS = Št x Vt x Up x Kf x L
pri čemer pomeni
VS – vrednost stanovanja,
Št – število točk pripisanih gradbenemu delu stanovanja
na enoto (m2),
Vt – vrednost točke,
Up – uporabna korigirana neto tlorisna površina stanovanja,
Kf – vpliv velikosti stanovanja (korekcijski faktor),
L – vpliv lokacije stanovanja (od 1 do 1,3), ki je natančneje določen v Uredbi o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neproﬁtnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št.
131/03). Če vpliv lokacije ni določen, se pri izračunu upošteva faktor 1,00.
(4) Za ugotavljanje vrednosti oskrbovanih stanovanj se
enačba glasi:
VS = Št x Vt x Up x Kf x L + Št(o) x Vt
pri čemer Št(o) pomeni število točk pripisanih opremi
(5) Enačba za ugotavljanje vrednosti stanovanja iz
prejšnjega odstavka se lahko uporabi tudi pri drugih najemnih
stanovanjih, če so najemna stanovanja opremljena z opremo,
ki se točkuje.
(6) Pri izračunu površine stanovanja se uporablja standard SIST ISO 9836, kazalnik 5.1.7. Uporabna popravljena
neto tlorisna površina stanovanja za izračunavanje neproﬁtne
najemnine po tem pravilniku se izračuna tako, da se površine
prostorov za pripravo hrane, osebno higieno, bivanje in spanje pomnožijo s korekcijskim faktorjem 1, za pomožne prostore pa se površine pomnožijo s temi korekcijskimi faktorji:
– balkon, odprta terasa
0,25
– loža
0,75
– pokrita terasa ali balkon
0,50
– shramba izven stanovanja
0,75
– klet ali drvarnica v zidanem objektu
0,50
– lesena drvarnica
0,25
– garaža v stavbi ali izven stavbe
0,50

II.3. Vpliv velikosti stanovanja (korekcijski faktor)
4. člen
Pri ugotavljanju vrednosti stanovanja se glede na uporabno popravljeno neto tlorisno površino stanovanja upoštevajo naslednji korekcijski faktorji
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uporabna popravljena neto tlorisna
površina stanovanja (Up)

vpliv velikosti
stanovanja
(korekcijski faktor
– Kf)

do 30 m2

1,057
2

nad 30 m do 45 m
nad 45 m2 do 65 m2

1,024
1,000

nad 65 m2 do 75 m2

0,966

nad 75 m2

0,950

2

II.4. Točkovanje opreme
5. člen
(1) Posamezni deli opreme se točkujejo na podlagi šestega sklopa Obrazca TS – točkovanje opreme.
(2) Pri izračunu vrednosti stanovanjske opreme se upošteva vrednost točke iz 116. člena Stanovanjskega zakona.
II.5. Posamično točkovanje
6. člen
Posamezno stanovanje se lahko točkuje posamično
izključno za potrebe določanja neproﬁtne najemnine. Tako
ugotovljena nova vrednost stanovanja ali posameznega dela
ne vpliva na solastniške deleže na skupnih delih in zemljišča
stavbe.
II.6. Točkovanje zamenjanih ali na novo vgrajenih skupnih
delov
7. člen
V primeru zamenjave ali na novo vgrajenih skupnih
delov na stanovanjski stavbi kot celoti, se le-ti ponovno točkujejo skladno s tem pravilnikom.
III. OBRAZEC TS – ZAPISNIK O TOČKOVANJU
STANOVANJA
8. člen
Obrazec TS – Zapisnik o točkovanju stanovanja se
sestavi v štirih izvodih, od katerih prejme dva izvoda lastnik
stanovanja, ki izroči en izvod najemniku stanovanja, če je
stanovanje oddano v najem, en izvod ostane osebi, ki je
ugotavljala vrednost stanovanja, en izvod pa se izroči upravniku.

9. člen
Ne glede na to, ali je zahtevek za točkovanje stanovanja
ali drugega posameznega dela zahteval lastnik stanovanja
ali najemnik, imata obe stranki pravico do sodelovanja pri
točkovanju.
IV. OSEBE, KI OPRAVLJAJO TOČKOVANJE STANOVANJ
10. člen
(1) Stanovanja in stanovanjske stavbe na podlagi tega
pravilnika lahko točkujejo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti
nepremičnin, registrirani pri Slovenskem inštitutu za revizijo
ter sodni cenilci gradbene stroke.
(2) Stanovanja lahko točkujejo tudi ﬁzične osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene, elektro, strojne ali
arhitekturne smeri, če opravijo ustrezno izobraževanje za
točkovanje stanovanj po tem pravilniku. Navodilo o usposabljanju za točkovanje stanovanj in program izobraževanja
predpiše minister pristojen za stanovanjske zadeve.
(3) Izobraževanje iz prejšnjega odstavka opravljajo
izobraževalne organizacije, ki opravljajo izobraževanje za
usposabljanje cenilcev nepremičnin po pravilniku, ki ureja
usposabljanje cenilcev. Fizične osebe morajo ob koncu izobraževanja opraviti preizkus znanja, s pridobljenim potrdilom
dokazujejo usposobljenost vrednotenja po tem pravilniku.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in
stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Uradni list SRS, št.
25/81 in Uradni list RS, št. 18/91 - SZ in 65/99), razen za
ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš v postopku denacionalizacije.
12. člen
Ta Pravilnik začne veljati 1. julija 2005.
Št. 361-00-313/01
Ljubljana, dne 24. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0225
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
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Priloga št. 1
OBRAZEC TS
ZAPISNIK O TO�KOVANJU STANOVANJA
I. SPLOŠNI PODATKI O STANOVANJU
ob�ina
naselje
ulica in hišna številka
lastnik
najemnik
zemljiškoknjižni podatki o
stanovanju
II. POVRŠINA STANOVANJA

površina stanovanja po
SIST ISO

vrsta prostora
a)
1
2
3
4
5
6
7
b)
8
9
10
11
12
13
c)
14
15
16
17
18
19
20

prostori
spanje

za

bivanje

leto izgradnje
lega stanovanja
številka stanovanja
etaža
vpliv velikost stanovanja
identifikacijska številka
stanovanja

in

skupaj 1-7
prostori za
pripravo
hrane, osebno higieno,
drugi prostori
kuhinja
shramba
kopalnica
WC v stanovanju
predsoba
drugo
skupaj 8-13
pomožni prostori
balkon,odprta terasa
loža
pokrita terasa ali balkon
shramba izven stanovanja
klet
ali
drvarnica
v
zidanem objektu
lesena drvarnica
garaža v stavbi ali izven
stavbe
skupaj 14-20
skupaj 1 - 20

dolžina
(m)

širina
(m)

površina
(m2)

uporabna popravljena neto
tlorisna površina stanovanja
(Up)
korekcijski
površina
faktor
(m2)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,25
0,75
0,50
0,75
0,50
0,25
0,50
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III. VPLIV VELIKOSTI STANOVANJA NA VREDNOST
uporabna korigirana

vpliv velikosti stanovanja

neto tlorisna površina stanovanja
do 30 m2

(korekcijski faktor – Kf)
1,057

nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2

1,024
1,000
0,966
0,950

IV. TO�KOVANJE GRADBENEGA DELA STANOVANJA
število to�k
KONSTRUKCIJA
starost objekta ( rekonstrukcije )
OKNA
okviri oken: (iz lesa, plastificirana, aluminijasta, iz drugega materiala)
sen�ila (polkna, rolete, zunanje žaluzije, druga sen�ila)
navadna enojna zasteklitev

2

navadna dvojna zasteklitev

3

termo izolacijsko steklo

4

VRATA
lesene masivne izvedbe
ostale izvedbe
TLAKI
prostori

vrsta tlakov
betonski,
teraco
ladijski pod
plasti�ni podi,
PVC, linolej
parket
keramika
kamen

prostori za
pripravo
hrane

prostori za osebno
higieno

prostori za bivanje in
spanje

drugi prostori
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NOTRANJE STENE
beljenje, tapete

9

keramika v sanitarijah do 1,5 m višine

3

keramika v sanitarijah nad 1,5m višine

4

FASADA - izolacija
4

toplotna izolacija
FASADA – vrsta obdelave
obložena s kamnom
obložena z opeko
obložena s fasadnim ometom
INŠTALACIJE
vodovod

napeljava mrzle vode
napeljava tople vode

elektrika

napeljava elektri�ne energije

ogrevanje

centralno, etažno

plinska napeljava

3

skupna televizijska antena

2

kabelska televizija

2

telekomunikacijski priklju�ek

2

domofon

2

prisilno prezra�evanje

4

DRUGA OPREMA
dvigalo

5

klimatska naprava

6

individualne merilne naprave

ogrevanje

3

vodovod

1

protivlomne naprave

6

DRUGE PRIPADAJO�E POVRŠINE STANOVANJU
zunanje pokrito parkiriš�e

18

zunanje nepokrito parkiriš�e

14

atrij pri stanovanju

12

Stran
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SKUPNE POVRŠINE
skupna soba

2

sušilnica

2

pralnica

3

kolesarnica

2

zakloniš�e

3

skupno zunanje parkiriš�e

7

skupno parkiriš�e v garaži

9

skupne sanitarije

3

skupna kopalnica

4

ODBITNE TO�KE
neizoliranost kletnega ali pritli�nega stanovanja – vidna vlaga

-5

sanitarni prostori lo�eni od stanovanja

-4

mansardno, podstrešno stanovanje

-3

SKUPNO ŠTEVILO TO�K ZA GRADBENI DEL STANOVANJA

V. RAZPREDELNICA ZA UGOTAVLJANJE TO�K NEKATERIH GRADBENIH ELEMENTOV

nad
5 do
10 let
nad
5 do
10 let

nad
10 do
15 let
nad
10 do
15 let

nad
15 do
20 let
nad
15 do
20 let

nad
20 do
30 let
nad
20 do
30 let

nad
30 do
40 let
nad
30 do
40 let

nad
40 do
50 let
nad
40 do
50 let

nad
50 do
60 let
nad
50 do
60 let

126

124

119

116

108

99

88

77

18

16

15

14

12

10

7

5

4

20

18

16

14

12

9

6

4

4

10

9

8

8

7

5

4

3

2

6
4

5
4

5
3

4
3

4
2

3
2

2
1

1
1

1
1

25

23

21

19

17

13

10

7

5

18

16

14

13

11

8

5

4

4

starost
konstrukcije

do 5
let

starost
obnove

do 5
let

KONSTRUKCIJA
število to�k
128
OKNA
OKVIRI:
leseni
plastificirani,
aluminij.drugi
SEN�ILA:
polkna
rolete, zunan.
žaluzije
druga sen�ila
VRATA
lesena
masivna
ostale
izvedbe

nad
60 let
nad
60 let
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TLAKI
betonski,
teraco
ladijski pod
plasti�ni podi,
PVC, linolej
parket
keramika
kamen
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5
12

5
11

4
10

4
9

3
7

3
5

2
3

1
2

1
2

5
20
6
9

4
16
5
8

3
13
5
8

3
11
4
7

2
7
3
6

1
4
2
5

1
4
1
4

1
4
1
2

1
4
1
2

12

11

9

7

6

4

3

8

7

6

4

3

2

2

6

5

4

2

2

2

2

FASADA- vrsta obdelave
obložena s
kamnom
14
13
obložena z
opeko
10
9
zaklju�ena s
fasadnim
ometom
8
7
VODOVOD
napeljava
mrzle vode
napeljava
tople vode

13

11

10

8

7

4

3

3

3

12

10

8

6

4

2

2

2

2

ELEKTRIKA
napeljava za
elekt.energ.

26

22

20

17

13

8

5

5

5

OGREVANJE
Centralno ali
etažno

36

31

27

23

18

11

7

7

7

15281

VI. TO�KOVANJE OPREME

opis opreme
pomivalno korito
štedilnik
hladilnik

starost do
5 let

starost nad 5
let

število to�k

enodelno

kos

74

28

dvodelno

kos

95

35

plinski, elektri�ni,
kombinirani, na
trda goriva
Navaden ali v
kombinaciji s
skrinjo

kos

160

60

kos

127

47

kos

130

38

do 30 l

kos

29

11

nad 30 l

kos

48

18

zamrzovalna skrinja
bojler
(elektri�ni, plinski)

koli�ina

za�etek
rabe
(leto)
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omare
pralni stroj

Vgrajene ali
prosto stoje�e
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teko�i
meter
kos

214

80

193

58

drugo
SKUPNO ŠTEVILO
TO�K

VII. POVZETEK ELEMENTOV ZA IZRA�UN VREDNOSTI STANOVANJA

Vrednost stanovanja se ugotavlja z ena�bo: Št x Vt x Up x Kf x L + Št(o) x Vt
uporabna korigirana neto tlorisna površina stanovanja v m2: ……………………………..
( Up)
vpliv velikost stanovanja (korekcijski faktor) :
………………………………..
(Kf)
skupno število to�k pripisanih gradbenemu delu stanovanja: ………………………………
(Št)
skupno število to�k pripisanih opremi:
………………………………..
(Št (o))

lastnik stanovanja:

to�kovanje opravil:

………………………………………………
(ime pravne ali fizi�ne osebe, podpis in žig)

………………………………………………..
(ime pravne ali fizi�ne osebe, podpis in žig)

najemnik stanovanja :
……………………………………………….
(ime fizi�ne osebe, podpis)

Kraj, …………………

dne …………………………
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VSEBINA
VLADA

5333. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Bitoli

5334. Sklep o imenovanju častnega konzula v Bitoli

15261
15261

MINISTRSTVA

5335. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave pros5336.
5337.
5338.
5339.
5340.
5341.

5342.
5343.

torskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Adlešiči (2003–2012)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2001–
2010)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrepolje (2003–2012)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje (2003–2012)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rečica (2002–2011)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in
enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih
glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov
v prometu
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb

15261
15266
15267
15268
15269
15270

15270
15273
15274
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Nova izdaja

Zakon o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-1)
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Miha Kunstlerja in Rafaela Viltužnika
Novi Zakon o varnosti cestnega prometa je sopotnik novega Zakona o prekrških. Oba zakona
začneta veljati 1. januarja 2005. Uvedba glob za prekrške, kaznovanje za prekrške po hitrem
postopku, nove pristojnosti občinskih ali mestnih redarjev, ki ne bodo nadzorovali le mirujočega
prometa, temveč tudi promet na območjih za pešče, urejali promet na območjih umirjenega
prometa in smeli zahtevati tudi vozniško in prometno dovoljenje, kakor tudi strožje kazni za
kršitev prometnih predpisov, so dovolj tehtni razlogi, da bo treba poznati določbe novega
Zakona o varnosti cestnega prometa.
V uvodnih pojasnilih inšpektorja Generalne policijske uprave obsežno razlagata posamezne
zakonske določbe in še posebej opozarjata na nove zakonske rešitve. Njuna opozorila, da je na
primer obračanje na delu ceste, kjer bi bilo to nevarno, prepovedano, da je v zakonu natačneje
opredeljena prednost v križišču, saj vključuje tudi kolesarske steze in pasove za avtobusni
promet, navodila, kako je treba ravnati ob prometni nesreči, in mnoga druga bodo vsekakor v
pomoč pri razumevanju posameznih zakonskih členov.
Knjigo zaključuje obširno stvarno kazalo, ki bo gotovo olajšalo iskanje posameznih členov.
Predpisane kazni pa so objavljene v polkrepkem tisku, kar zagotavlja večjo preglednost
obsežnega zakona.
– 261201 broširana izdaja 4500 SIT z DDV

NAROČILNICA

Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http://www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· Zakon o varnosti cestnega prometa
– 261201 broširana izdaja

4500 SIT z DDV

Štev. izvodov

Davčna številka

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčni zavezanec
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum
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