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Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in
pese

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka
10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka
14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka
15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka
22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka
36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
(Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju semena krmnih rastlin in pese

Cena 990 SIT

-

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa za posamezne vrste krmnih rastlin in
pese kategorije semena ter za posamezno kategorijo semena krmnih rastlin in pese zahteve za pridelavo, podrobnejši
postopek uradne potrditve semena, zahteve glede sortne ali
vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede pakiranja in označevanja,
druge pogoje za trženje s semenom krmnih rastlin in pese
ter postopek izvedbe naknadne kontrole semena v skladu z
Direktivo Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju
semena krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str.
2298, z vsemi spremembami) in Direktivo Sveta 2002/54/ES
z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z
dne 20. 7. 2002, str. 12, z vsemi spremembami).
2. člen
(vrste krmnih rastlin in pese)
Vrste krmnih rastlin in pese so:
a) Trave:
- Agrostis canina list
- Agrostis capillaris list
- Agrostis stolonifera list
- Agrostis gigantea Roth.
- Alopecurus pratensis list
- Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex. J.S. et K.B. Presl.
- Bromus catharticus Vahl
- Bromus sitchensis Trin.

pasja šopulja;
lasasta šopulja;
plazeča šopulja;
orjaška šopulja;
travniški lisičji rep;
visoka pahovka;
čistilna stoklasa;
aljaška stoklasa;
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Cynodon dactylon (L.) Pers.
Dactylis glomerata list
Festuca arundinacea Schreber
Festuca ovina list
Festuca pratensis Hudson
Festuca rubra list
Lolium multiﬂorum Lam.

prstasti pesjak;
navadna pasja trava;
trstikasta bilnica;
ovčja bilnica;
travniška bilnica;
rdeča bilnica;
mnogocvetna (laška) ljuljka
(vključno z westerwoldsko ljuljko);
Lolium perenne list
trpežna (angleška) ljuljka;
Lolium x boucheanum Kunth
oldenburška (skrižana) ljuljka;
Phalaris aquatica list
vodna čužka;
Phleum bertolonii DC.
bertolonijev mačji rep;
Phleum pratense list
travniški mačji rep;
Poa annua list
enoletna latovka;
Poa nemoralis list
podlesna latovka;
Poa palustris list
močvirska latovka;
Poa pratensis list
travniška latovka;
Poa trivialis list
navadna latovka;
Trisetum ﬂavescens (L.) P. Beauv. zlati (rumenkasti) ovsenec;
Festuca spp. x Lolium spp.
križanci nastali s križanjem
vrste iz rodu Festuca z vrsto
iz rodu Lolium (festulolium – x
Festulolium);

b) Metuljnice (stročnice):
- Hedysarum coronarium list
- Lotus corniculatus list
- Lupinus albus list
- Lupinus angustifolius list
- Lupinus luteus list
- Medicago lupulina list
- Medicago sativa list
- Medicago x varia T. Martyn
- Onobrychis viciifolia Scop.
- Pisum sativum list (partim)
- Trifolium alexandrinum list
- Trifolium hybridum list
- Trifolium incarnatum list
- Trifolium pratense list
- Trifolium repens list
- Trifolium resupinatum list
-

Leto XV

Trigonella foenum-graecum list
Vicia faba list (partim)
Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa list
Vicia villosa Roth

c) Druge vrste krmnih rastlin:
- Brassica napus list var.
napobrassica (L.) Rchb.
- Brassica oleracea list convar.
acephala (DC.) Alef. var.
medullosa Thell. + var. viridis list
- Phacelia tanacetifolia Benth.

medenica;
navadna nokota;
beli volčji bob;
modri volčji bob;
ozkolistni volčji bob;
hmeljna meteljka;
lucerna;
pisana meteljka;
navadna turška detelja;
krmni grah;
aleksandrijska detelja;
hibridna detelja;
inkarnatka;
črna detelja;
bela (plazeča) detelja;
perzijska (zasukanocvetna)
detelja;
sabljasti triplat;
krmni bob;
panonska grašica;
navadna grašica;
kuštrava grašica;
koleraba, kavla;
krmni ohrovt;
facelija;
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- Raphanus sativus list var.
oleiformis Pers.
d) Pesa:
- Beta vulgaris list

men:

oljna redkev;

krmna pesa in sladkorna pesa.

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

1. žlahtniteljevo seme pridela žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte ali je pridelano v njegovem imenu in na njegov
račun ter je namenjeno pridelavi predosnovnega semena ali
osnovnega semena;
2. ne dokončno potrjeno seme je pridelano oziroma
požeto seme katerekoli kategorije, za katerega je bilo v postopku uradne potrditve uradno ugotovljeno, da izpolnjuje
zahteve iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. organ za potrjevanje je pravna ali ﬁzična oseba, ki mu
je dodeljeno javno pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja
semenski material kmetijskih rastlin;
4. pregledniki, vzorčevalci in laboratoriji pod uradnim
nadzorom so ﬁzične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so v skladu z zakonom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin, imenovane za opravljanje pregledov pod uradnim nadzorom, opravljanje vzorčenj pod
uradnim nadzorom ter za opravljanje testiranj semenskega
materiala pod uradnim nadzorom;
5. poljski pregled je del postopka uradne potrditve, s
katerim pooblaščeni strokovni delavci organa za potrjevanje
oziroma pregledniki ugotavljajo, ali semenski posevek krmnih
rastlin ali pese izpolnjuje predpisane zahteve;
6. tujeprašna sorta je skupina požlahtnjenih rastlin, ki
se jasno razlikuje od drugih sort po katerikoli lastnosti in pri
razmnoževanju te lastnosti ohranja. Pri pridelavi semena se
rastline posamezne sorte med seboj prosto oprašujejo;
7. enoklično seme je gensko enoklično seme;
8. obloženo seme je seme, namenjeno rabi v razdelilnih
enotah, iz katerega zraste posamezna sadika;
9. majhno ES A pakiranje krmnih rastlin je pakiranje
mešanice semena, ki ni namenjeno pridelavi krmnih rastlin,
katerih neto masa ne presega 2 kg. V neto maso semena se
ne štejejo granulirana ﬁtofarmacevtska sredstva, snovi za
oblaganje semena in drugi trdni dodatki;
10. majhno ES B pakiranje krmnih rastlin je pakiranje semena, ki vsebuje osnovno seme, certiﬁcirano seme,
trgovsko seme oziroma mešanice semena, kadar ne gre
za majhno ES A pakiranje, katerih neto masa ne presega
10 kg. V neto maso semena se ne štejejo granulirana ﬁtofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje semena in drugi
trdni dodatki;
11. majhno ES pakiranje pese je pakiranje, ki vsebujejo
certiﬁcirano seme pese:
– enoklično ali obloženo seme: ne presega 100.000
klobčičev ali zrn ali čiste mase 2,5 kg, brez upoštevanja
granuliranih ﬁtofarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje
semena in drugih trdnih dodatkov,
– seme, ki ni enoklično ali obloženo seme: ne presega
čiste mase 10 kg, brez upoštevanja granuliranih ﬁtofarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje semena in drugih trdnih
dodatkov.
4. člen
(kategorije semena)
(1) Seme posameznih vrst krmnih rastlin se sme tržiti
samo v naslednjih kategorijah:
a) osnovno seme:
1. požlahtnjenih sort je seme, ki:
– ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je pridelano v
njegovem imenu in na njegov račun neposredno iz žlahtniteljevega semena ali je pridelano iz semena generacije pred
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osnovnim semenom (v nadaljnjem besedilu: predosnovno
seme), v skladu s priznanimi postopki za vzdrževanje sorte,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certiﬁcirano
seme, kategorij certiﬁcirano seme prve množitve ali certiﬁcirano seme druge množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme iz priloge 1 in priloge 2, ki je sestavni
del tega pravilnika,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje, ugotovljeno, da izpolnjuje
zahteve iz te točke;
2. domačih sort je seme, ki:
– je pridelano pod uradnim nadzorom iz semena domače sorte, ki je uradno priznana kot domača sorta na enem
ali več gospodarstvih, ki se nahajajo na jasno razmejenem
izvornem območju,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certiﬁcirano
seme,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme iz priloge 1 in priloge 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje, ugotovljeno, da izpolnjuje
zahteve iz te točke;
b) certiﬁcirano seme vseh vrst krmnih rastlin iz 2. člena
tega pravilnika, razen vrst iz rodu volčjega boba (Lupinus
spp.), krmnega graha (Pisum sativum), boba in grašice (Vicia
spp.) ter lucerne (Medicago sativa), ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če
vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega
semena in je bilo z uradnim pregledom organa za potrjevanje
ugotovljeno, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za
osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certiﬁcirano seme iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve
iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratoriji
pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
c) certiﬁcirano seme prve množitve vrst iz rodu volčjega
boba (Lupinus spp.), krmnega graha (Pisum sativum), boba
in grašice (Vicia spp.) ter lucerne (Medicago sativa), ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če
vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega
semena in je bilo z uradnim pregledom organa za potrjevanje
ugotovljeno, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za
osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certiﬁcirano seme druge množitve oziroma za setev za pridelavo
kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certiﬁcirano seme prve množitve iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve
iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratoriji
pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
d) certiﬁcirano seme druge množitve vrst iz rodu
volčjega boba (Lupinus spp.), krmnega graha (Pisum sativum), boba in grašice (Vicia spp.) ter lucerne (Medicago
sativa), ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena, certiﬁciranega semena prve množitve ali, če vzdrževalec oziroma
žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena, in je bilo z
uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da
predosnovno seme izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz
priloge 1 in 2,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
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– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certiﬁcirano seme druge množitve iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve
iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratoriji
pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
e) trgovsko seme panonske grašice (Vicia pannonica) in
navadne turške detelje (Onobrychis viciifolia), ki:
– je pridelano v imenu in na račun dobavitelja,
– je vrstno pristno,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti za kategorijo trgovsko seme iz priloge 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve
iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratoriji
pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke.
(2) Seme krmne in sladkorne pese se sme tržiti samo v
naslednjih kategorijah:
a) osnovno seme, ki:
– ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je pridelano v
njegovem imenu in na njegov račun neposredno iz žlahtniteljevega semena ali iz predosnovnega semena v skladu s
priznanimi postopki za vzdrževanje sorte,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certiﬁcirano
seme,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve
iz te točke;
b) certiﬁcirano seme, ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena,
– je namenjeno pridelavi pese,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahevam
za kategorijo certiﬁcirano seme iz priloge 1 in 2 in
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve
iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratoriji
pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke.
5. člen
(trženje predosnovnega semena in ne dokončno potrjenega
semena)
Ne glede na določbe prejšnjega člena se dovoli tudi
trženje:
a) predosnovnega semena, če:
– je organ za potrjevanje z uradnim pregledom ugotovil, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za potrjevanje
osnovnega semena iz priloge 1 in 2;
– je seme pakirano in izvirno zaprto v skladu z določbami tega pravilnika in
– so pakiranja označena z uradno etiketo, na kateri so
navedeni podatki iz 1. točke priloge 4, ki je sestavni del tega
pravilnika;
b) ne dokončno potrjenega semena, ki se trži z namenom priprave za trg in je označeno v skladu z določbami
tega pravilnika.
6. člen
(izjema glede kalivosti)
(1) Ne glede na določbe 4. in 5. člena tega pravilnika
se uradno potrdi in dovoli trženje semena kategorije predosnovno seme in osnovno seme tudi, če ne izpolnjuje zahtev
glede kalivosti iz priloge 2.
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(2) Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika se
uradno potrdi in dovoli trženje do prvega prejemnika semena kategorij osnovno seme, certiﬁcirano seme, certiﬁcirano
seme prve množitve, certiﬁcirano seme druge množitve in
trgovsko seme, kljub temu, da uradni pregled, s katerim se
ugotavlja, ali seme ustreza zahtevam za kalivost iz priloge
2, še ni končan.
(3) Etikete ali potrdila iz 21. člena tega pravilnika izda
organ za potrjevanje le ob predložitvi začasnega poročila
o analizi kakovosti semena in navedbi imena ter naslova
prvega prejemnika semena. Kalivost semena za trženje se
navede na posebni etiketi, na kateri mora biti navedeno tudi
osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča
dobavitelja ter številka partije semena.
(4) Pakiranje semena iz prvega odstavka tega člena
mora dobavitelj označiti z dodatno etiketo, ki vsebuje naslednje podatke:
– dejansko kalivost semena,
– osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali ﬁrmo in sedež dobavitelja ter
– številko partije semena.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za seme,
uvoženo iz tretjih držav.
7. člen
(sortna lista)
(1) Uradna potrditev in trženje sta dovoljena samo za
tiste sorte krmnih rastlin in pese, ki izpolnjujejo zahteve za
vpis in so vpisane v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja
postopek vpisa sort v sortno listo in vodenje sortne liste, ali
so vpisane v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo
Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu
sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1) oziroma
je za sorte v skladu s predpisi Skupnosti dovoljeno trženje
semena na skupnem trgu.
(2) Za seme sort krmnih rastlin in pese, ki so v postopku
vpisa v sortno listo, se dovoli uradna potrditev oziroma dovoli
trženje semena v skladu z Odločbo Komisije 2004/842/ES
z dne 1. decembra 2004 o pravilih za izvajanje, po katerih
lahko države članice dovolijo dajanje v promet semena tistih
sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni
katalog sort poljščin ali zelenjadnic (UL L št. 362 z dne 9. 12.
2004, str. 21).
(3) Za vse druge sorte krmnih rastlin in pese, ki ne izpolnjujejo zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena,
mora dobavitelj predhodno pridobiti dovoljenje Fitosanitarne
uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
(4) Uprava izda dobavitelju dovoljenje, da se sme sorto
vključiti v postopek potrjevanja semena tudi za sorte, ki niso
vpisane v sortno listo, če gre za razmnoževanje semena in
dobavitelj izkaže, da bo pridelano seme v celoti izvozil.
II. PRIDELOVANJE SEMENA
8. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi seme v uradno potrditev organu za
potrjevanje na prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje.
Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali ﬁrmo in sedež dobavitelja ter njegovo
neponovljivo registrsko številko,
– pridelovalcu, kadar le-ta prideluje seme v imenu in na
račun dobavitelja: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča ali ﬁrmo in sedež pridelovalca,
– mestu pridelave,
– zemljiščih, na katerih je semenski posevek: površina
in parcelna številka (katastrska številka) ter ledinsko ime
zemljišča,
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– predhodnih posevkih kmetijskih rastlin na zemljišču,
– poreklu uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka,
– datumu setve,
– količini posejanega semena.
(2) Dobavitelj mora prijavi priložiti kopije dokumentov,
ki dokazujejo poreklo uporabljenega semena. Če dobavitelj
uporabi seme, ki ga je pridelal sam, zadostuje kopija uradnega potrdila o ne dokončni potrditvi semena, ki ga organ za
potrjevanje izda v skladu s 15. členom tega pravilnika.
(3) Rok za prijavo semena v uradno potrditev je za
vsako leto:
– do 1. aprila za peso, oljno redkev in kolerabo in
– do 15. aprila za vse druge vrste krmnih rastlin.
(4) Organ za potrjevanje obvesti pristojnega inšpektorja
in Upravo o prejetih prijavah semena v uradno potrditev.
9. člen
(vrstenje predhodnih posevkov)
Zemljišče je primerno za pridelovanje semenskega posevka posamezne vrste oziroma sorte krmnih rastlin in pese,
če na njem najmanj dve predhodni rastni dobi ni bila posejana krmna rastlina enake vrste oziroma pesa in na njem ne
sme biti samosevnih rastlin.
10. člen
(izolacija)
(1) Semenski posevek tujeprašnih vrst krmnih rastlin
in pese mora biti oddaljen od vseh drugih posevkov in virov
cvetnega prahu, da se prepreči neželeno opraševanje semenskega posevka.
(2) Semenski posevek samoprašnih vrst krmnih rastlin
in pese mora biti od drugih posevkov krmnih rastlin in pese
ločen z oviro ali prostorom, da se prepreči mešanje semena
med žetvijo.
(3) Podrobnejše zahteve za izolacijo semenskih posevkov krmnih rastlin in pese so navedene v prilogi 1.
11. člen
(zapleveljenost)
Če organ za potrjevanje ugotovi, da je semenski posevek tako močno zapleveljen, da ni mogoče pridelati semena,
ki bi ustrezal zahtevam iz tega pravilnika, zavrne uradno
potrditev. Največje dovoljeno število rastlin posameznih vrst
plevelov na kontrolno enoto je navedeno v metodah za potrjevanje semenskega materiala, ki jih sprejme Uprava, kjer
so tudi dosegljive.
12. člen
(zdravstveno stanje)
(1) Zahteve za zdravstveno stanje semena so navedene v prilogi 2 ter v metodah iz prejšnjega člena.
(2) Poleg zahtev, predpisanih s tem pravilnikom, mora
seme glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve v
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
13. člen
(sortna pristnost in čistost)
Semenski posevek mora glede sortne pristnosti in sortne čistosti, oziroma pri kategoriji semena trgovsko seme
glede vrstne pristnosti in vrstne čistosti, izpolnjevati zahteve
iz priloge 1 in 2.
14. člen
(poljski pregledi)
(1) Organ za potrjevanje mora po prejemu prijave iz 8.
člena tega pravilnika opraviti poljske preglede semenskega posevka. Poljske preglede opravi organ za potrjevanje
ali preglednik pod uradnim nadzorom. Poljske preglede se
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opravlja v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.
(2) Pri vseh vrstah krmnih rastlin in pese, morata biti
opravljena najmanj dva poljska pregleda vsakega semenskega posevka.
(3) Velikost, število in razporeditev kontrolnih enot, na
katerih se opravlja poljski pregled, ter podrobnejši način
opravljanja poljskih pregledov so navedeni v metodah iz
11. člena tega pravilnika.
(4) Poleg metod iz prejšnjega odstavka se za poljske
preglede na zahtevo pridelovalca uporabljajo tudi metode
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD sheme).
15. člen
(potrdilo o ne dokončni potrditvi semena)
(1) Organ za potrjevanje oziroma preglednik pod uradnim nadzorom po končanem zadnjem poljskem pregledu
semena iz prejšnjega člena sestavi zapisnik.
(2) Če je s poljskimi pregledi ugotovljeno, da semenski
posevek izpolnjuje zahteve, določene s tem pravilnikom,
organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda potrdilo o
ne dokončni potrditvi semena krmnih rastlin ali pese, ki mora
vsebovati podatke iz priloge 4.
16. člen
(dokončna potrditev semena)
(1) Organ za potrjevanje dokončno uradno potrdi kot
certiﬁcirano seme krmnih rastlin ali pese, seme ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali
iz certiﬁciranega semena prve množitve, ki je bilo uradno
potrjeno v državi članici Evropske unije ali v tretji državi, ki
ji je priznana enakovrednost v skladu s predpisi Evropske
unije, ali
– je pridelano neposredno iz oplodnje med osnovnim
semenom, ki je bilo uradno potrjeno v državi članici Evropske
unije, in osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji
državi, ki ji je priznana enakovrednost v skladu s predpisi
Evropske unije, in je bilo požeto v drugi državi članici Evropske unije ali v tretji državi, če je bilo v državi članici Evropske
unije ali v tretji državi predhodno uradno potrjeno kot ne dokončno potrjeno seme.
(2) Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja seme
iz prejšnjega odstavka dokončno uradno potrdi v ustrezno
kategorijo v skladu s 4. členom tega pravilnika, če je bil za
navedeno seme opravljen poljski pregled, če seme izpolnjuje
zahteve za ustrezno kategorijo semena iz priloge 1 in če je
bilo z uradnim pegledom ugotovljeno, da so izpolnjene zahteve iz priloge 2 za isto kategorijo.
III. PRIPRAVA SEMENA ZA TRG
17. člen
(partija in vzorčenje semena)
(1) Dobavitelj prijavi vzorčenje in pakiranje semena na
posebni prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava
vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali ﬁrmo in sedež dobavitelja ter njegovo
neponovljivo registrsko številko,
– mestu vzorčenja semena,
– vrsti, sorti in kategoriji semena,
– partiji semena, ki se vzorči,
– količini semena in načinu pakiranja.
(2) Vzorci se za analizo kakovosti semena, za potrjevanje semena in za trgovsko seme, odvzamejo iz homogenih
partij. Največja dovoljena velikost partije in velikost vzorcev
sta navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
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(3) Vzorce za analizo kakovosti semena uradno odvzame organ za potrjevanje oziroma vzorčevalec pod uradnim
nadzorom iz še ne pakirane in ne zaprte partije semena, ki jo
po odvzemu vzorca zapečati. Če je seme že zaprto in označeno pod uradnim nadzorom, se vzorci za analizo kakovosti
semena odvzamejo iz že zapakirane partije semena.
(4) Organu za potrjevanje mora biti omogočen dostop
do vsake enote pakiranja partije semena.
(5) Za vzorčenje semena in opravljanje analiz kakovosti
se uporabljajo metode Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA), ki so dostopne na Upravi.
18. člen
(analiza kakovosti)
Organ za potrjevanje seme dokončno uradno potrdi, če
na podlagi analiz iz prejšnjega člena, ki jih je opravil sam ali
laboratoriji pod uradnim nadzorom, ugotovi, da seme glede
kakovosti izpolnjuje zahteve iz priloge 2.
19. člen
(osnovne zahteve za trženje semena)
Osnovno seme, certiﬁcirano seme vseh kategorij in
trgovsko seme se sme tržiti le v dovolj homogenih partijah
in zaprtih pakiranjih, ki imajo v skladu z 21., 22., 23. in 24.
členom tega pravilnika ustrezen sistem zapiranja in označevanja.
20. člen
(semenska mešanica)
(1) Seme krmnih rastlin se lahko trži kot mešanica semena različnih rodov, vrst ali sort ter lahko vsebuje tudi seme
rastlin, ki niso krmne rastline, določene s tem pravilnikom,
če sestavine pred mešanjem izpolnjujejo zahteve za trženje,
določene s tem pravilnikom.
(2) Semenske mešanice, namenjene pridelavi krme:
– ne smejo biti sestavljene iz sort krmnih rastlin, ki niso
namenjene pridelavi krme,
– lahko vsebujejo seme sort žit iz rodov Avena, Hordeum, Secale in Triticum.
(3) Dobavitelj prijavi semensko mešanico za vpis v evidenco semenskih mešanic na posebni prijavi, ki jo pridobi pri
Upravi. V prijava navede zlasti:
– podatke o dobavitelju: osebno ime, naslov stalnega ali
začasnega prebivališča oziroma ﬁrmo in sedež dobavitelja
ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– podatke o semenski mešanici: oznaki, sestavi vrst
oziroma sort, utežnem deležu v % posamezne sestavine,
– namen uporabe semenske mešanice.
(4) Dobaviteljem se dovoli proizvajanje in trženje semenske mešanice za pridelovanje krme v skladu z Odločbo
Komisije 2004/371/ES z dne 20. aprila 2004 o pogojih za
dajanje na trg semenskih mešanic, namenjenih za uporabo
kot krme rastline (UL L št. 116 z dne 22. 4. 2004, str. 39).
21. člen
(uradne etikete, etikete dobavitelja in OECD etikete)
(1) Seme, ki se trži, mora biti označeno z uradnimi
etiketami. Organ za potrjevanje izda uradne etikete samo za
partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Uradne etikete so:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno seme,
– bele barve za osnovno seme,
– modre barve za certiﬁcirano seme in certiﬁcirano
seme prve množitve,
– rdeče barve za certiﬁcirano seme druge množitve,
– rjave barve za trgovsko seme,
– zelene barve za mešanico semena,
– sive barve za ne dokončno potrjeno seme,
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– oranžne barve za seme sort, ki so v postopku vpisa
v sortno listo.
(3) Uradne etikete so označene s serijskimi številkami.
Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se majhna ES A pakiranja, majhna ES B pakiranja in majhna
ES pakiranja pese lahko označijo z etiketo dobavitelja. Barva
etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je enaka kot barva uradne etikete iz drugega odstavka tega člena.
Organ za potrjevanje pred prvo uporabo preveri vsebino in
obliko etikete dobavitelja.
(5) Organ za potrjevanje izda za vsako partijo semena
tudi potrdilo o uradni potrditvi semena, ki vsebuje najmanj
podatke, ki so navedeni na uradni etiketi.
(6) Na posebno zahtevo dobavitelja in če so izpolnjene
zahteve v skladu z OECD shemami potrjevanja, izda organ
za potrjevanje OECD etikete in OECD certiﬁkat o sortni pristnosti in čistosti.
(7) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketah, so navedeni v prilogi 4.
22. člen
(pakiranje in zapiranje)
(1) Pakiranja osnovnega semena, certiﬁciranega semena in trgovskega semena (razen majhnih ES A pakiranj,
majhnih ES B pakiranj in majhnih ES pakiranj pese) so uradno izvirno zaprta ali izvirno zaprta pod uradnim nadzorom
tako, da jih ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali poškodbe na uradni etiketi ali na pakiranju.
(2) Sistem zapiranja (razen pri majhnih ES A pakiranjih,
majhnih ES B pakiranjih in majhnih ES pakiranjih pese)
sestavlja uradna etiketa ali pritrditev uradne plombe, da se
zagotovi izvirnost zapiranja. Izvirnost zapiranja je zagotovljena tudi z uporabo drugačnega sistema zapiranja, ki ga ni
mogoče ponovno uporabiti.
(3) Pakiranj (razen majhnih ES A pakiranj, majhnih ES B
pakiranj in majhnih ES pakiranj pese) se ne sme ponovno zapreti, razen uradno ali pod uradnim nadzorom. Če so pakiranja ponovno zaprta, morata biti datum ponovnega zapiranja
in organ za potrjevanje navedena na uradni etiketi.
(4) Majhna ES A pakiranja, majhna ES B pakiranja in
majhna ES pakiranja pese, se zapirajo tako, da je onemogočeno njihovo odpiranje brez poškodbe sistema zapiranja ali
poškodbe na etiketi ali na pakiranju.
(5) Veljavnost etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi
semena je do konca naslednje setvene sezone.
(6) Po izteku roka iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja opravi ponovno analizo kakovosti semena (najmanj glede kalivosti) in seme, če še
izpolnjuje predpisane zahteve, dodatno označi v skladu s
prilogo 4.
23. člen
(zapiranje in označevanje pod uradnim nadzorom)
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko
organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da sam izvirno zapre in označi pakiranje semena z uradnimi etiketami, če
dobavitelj zagotovi strokovno usposobljeno osebo, ki je za
označevanje semena z uradnimi etiketami odgovorna neposredno organu za potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje izda dobavitelju na njegovo
zahtevo dovoljenje iz prejšnjega odstavka za tekoče leto, če
izpolnjuje zahteve iz prejšnjega odstavka.
(3) Pri dobaviteljih, ki imajo dovoljenje iz prejšnjega
odstavka, organ za potrjevanje zagotovi uradni nadzor nad
izvirnim zapiranjem in označevanjem semena z uradnimi
etiketami tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje
neposredno nadzira uradno označevanje semena pri najmanj
5% partij semena.
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24. člen
(označevanje)
(1) Pakiranje osnovnega semena, certiﬁciranega semena in trgovskega semena (razen majhnih ES A pakiranj,
majhnih ES B pakiranj in majhnih ES pakiranj pese) mora
biti označeno tako, da ima na zunanji strani pritrjeno uradno
etiketo, ki še ni bila uporabljena. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev zavarovati z
uradno plombo.
(2) Dovoljena je uporaba uradnih samolepilnih etiket, ki
morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena organ za potrjevanje dovoli tiskanje predpisanih podatkov pod uradnim
nadzorom neposredno na pakiranja semena krmnih rastlin
vseh kategorij osnovnega semena in certiﬁciranega semena
v skladu z Odločbo Komisije 2004/266/ES z dne 17. marca
2004 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov
na embalažo semena krmnih rastlin (UL L št. 83 z dne 20. 3.
2004, str. 23).
(4) Organ za potrjevanje vodi evidenco o količinah semena, označenega na način iz prejšnjega odstavka.
(5) Vsako pakiranje mora vsebovati kartonček iste barve kot je uradna etiketa, na njem pa morajo biti navedeni
najmanj podatki iz druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee
2. točke priloge 4. Kartonček je izdelan tako, da ga ni mogoče
zamenjati z uradno etiketo. Kartonček ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju ali če je uporabljena
samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.
(6) Seme krmnih rastlin in pese, ki ne izpolnjuje vseh
zahtev glede kakovosti iz tega pravilnika ali če sorta ni vpisana v sortno listo in se trži z dovoljenjem Uprave po predhodnem dovoljenju pristojnega organa Skupnosti, se označi
na naslednji način:
– pakiranje semena, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede
kakovosti iz tega pravilnika, mora biti označeno z etiketo za
ustrezno kategorijo semena;
– pakiranje semena, katerih sorta ni vpisana v sortno
listo, mora biti označeno z etiketo rjave barve;
– pakiranja semena iz prve in druge alinee tega odstavka morajo biti dodatno označena z navedbo: »Seme ne
izpolnjuje predpisanih zahtev za kategorijo«.
(7) Majhna pakiranja imajo na zunanji strani pakiranja
etiketo dobavitelja, na kateri so natisnjeni ali žigosani predpisani podatki. Pri prozornih pakiranjih je ta etiketa lahko na
notranji strani, pod pogojem, da je etiketa kljub temu jasno
vidna in čitljiva.
(8) Na pakiranju oziroma dobaviteljevi etiketi za majhna
ES B pakiranja in za majhna ES pakiranja pese mora biti poleg predpisanih podatkov navedena tudi uradno dodeljena
serijska številka, ki jo dodeli organ za potrjevanje.
IV. TRŽENJE
25. člen
(seme za ekološko pridelavo)
(1) Seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin mora
poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi posebne
zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo
kmetijskih rastlin.
(2) Pri semenu iz prejšnjega odstavka je na uradni
etiketi ali na etiketi dobavitelja dodana oznaka »Ekološko
pridelano«.
26. člen
(evidenca uvoženega semena)
Uprava vodi evidenco uvoženega semena krmnih rastlin
in pese na podlagi kopije odločbe ﬁtosanitarnega inšpektorja
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o dovolitvi uvoza. Za vsako uvoženo partijo semena, z maso
večjo od 2 kg, vodi Uprava evidenco, ki vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave semena in organu za potrjevanje,
– državi izvoznici,
– uvozniku,
– količini semena.
27. člen
(naknadna kontrola)
(1) Za preverjanje skladnosti semena, ki se uradno potrdi oziroma trži na območju Republike Slovenije, z zahtevami
iz tega pravilnika, organ za potrjevanje oziroma pristojni inšpektor uradno odvzame vzorce za naknadno kontrolo sortne
ali vrstne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja.
(2) Organ za potrjevanje odvzame vzorce:
– od vseh partij semena kategorije certiﬁcirano seme
prve množitve, če je namenjeno pridelavi semena, in od vseh
partij predosnovnega semena ter osnovnega semena,
– od določenega deleža partij kategorije certiﬁcirano
seme prve množitve, če je namenjeno pridelavi kmetijskih
rastlin, kategorije certiﬁcirano seme, certiﬁcirano seme druge
množitve in trgovsko seme.
(3) Pristojni inšpektor odvzame vzorce od določenega
deleža partij semena, ki so dane na trg.
(4) Za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode
iz petega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(5) Delež vzorcev kategorije certiﬁcirano seme, certiﬁcirano seme prve množitve iz druge alinee drugega odstavka
tega člena in certiﬁcirano seme druge množitve v naknadni
kontroli je od 5% do 25% vseh partij semena. Delež vzorcev
semena je vsako leto prilagojen rezultatom naknadne kontrole semena krmnih rastlin in pese iz prejšnjega leta, kot je
razvidno iz tabele:
Delež vzorcev semena
naknadne kontrole v prejšnjem
letu, ki ne ustreza zahtevam
iz tega pravilnika

Najmanjši delež preverjanj
v naknadni kontroli semena
v tekočem letu

manj od 0,5%
0,5% – 3,0%
več kot 3,0%

5%
10%
25%

(6) Ne glede na prejšnji odstavek je naknadna kontrola
obvezna za vse vzorce kategorije certiﬁcirano seme, certiﬁcirano seme prve množitve in certiﬁcirano seme druge množitve certiﬁciranega semena, če je seme pridelano v Republiki
Sloveniji, v sortno listo pa je sorta vpisana v drugi državi.
(7) V naknadni kontroli se preverjajo vsi vzorci žlahtniteljevega semena na tiste lastnosti, ki lahko potrdijo skladnost
z rezultati preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte in morfološkim opisom sorte. Če so rezultati
glede sortne pristnosti in sortne čistosti negativni, organ za
potrjevanje ne potrdi semena, pridelanega iz žlahtniteljevega
semena.
(8) Za opravljanje naknadne kontrole se uporabljajo
metode za naknadno kontrolo semena, ki jih sprejme Uprava,
kjer so tudi dosegljive.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(uradna potrditev in trženje semena sort, ki ne izpolnjujejo
pogojev za vpis v sortno listo)
(1) Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika se lahko seme sort krmnih rastlin in pese prideluje in trži v Republiki
Sloveniji do 1. maja 2009, če:
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– izpolnjuje zahteve iz desetega odstavka 83. člena
Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list
RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG in 86/04),
– organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semena sort krmnih rastlin in pese iz tega odstavka na
podlagi prijave dobavitelja, ki se vloži v skladu z 8. členom
tega pravilnika,
– organ za potrjevanje uradno potrdi seme sort krmnih
rastlin in pese iz tega odstavka, če so izpolnjene zahteve iz
tega pravilnika, razen zahteve glede sorte, in
– organ za potrjevanje izda uradne etikete ter potrdilo
o uradni potrditvi.
(2) Uradne etikete iz prejšnjega odstavka morajo biti
rjave barve in označene s serijskimi številkami. Najmanjša
velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm. Na uradnih etiketah morajo biti navedeni naslednji podatki:
– Organ za potrjevanje, država članica,
– »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
– »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– »Kategorija:«,
– »Številka partije:«,
– »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
– »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
– »Tretirano:« ime ﬁtofarmacevtskega sredstva,
– »Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije«.
(3) Majhna pakiranja semena sort iz prvega odstavka
tega člena imajo na etiketi navedene vse podatke iz prejšnjega odstavka, razen podatka iz šeste alinee, ter navedbo:
– imena in naslova dobavitelja (ali njegove identiﬁkacijske številke) in
– tržnega leta zapiranja majhnega pakiranja.
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS,
št. 91/03 in 38/04).
30. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-364/2004-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
EVA 2004-2311-0361
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marica Lukačič l. r.
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Priloga 1

ZAHTEVE ZA SEMENSKI POSEVEK KRMNIH RASTLIN IN PESE
1.1 Izolacija
A) Krmne rastline razen krmne pese
Semenski posevek, krmnih rastlin iz rodu Brassica spp. in facelije (Phacelia tanacetifolia)
mora biti oddaljen od sosednjih virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzro�ili nezaželeno tujo
oprašitev najmanj:
- osnovno seme
400 metrov,
- certificirano seme
200 metrov.
Semenski posevek krmnih rastlin, razen krmnih rastlin iz rodu Brassica spp., krmnega graha
(Pisum sativum) in dolo�enih sort travniške latovke (Poa pratensis), mora biti oddaljen od
sosednjih virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzro�ili nezaželeno tujo oprašitev najmanj:
- za seme, namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju, posevek do 2 ha
200 metrov,
- za seme, namenjeno nadaljnjemu razmnoževanju, posevek ve�ji od 2 ha
100 metrov,
- za seme, namenjeno pridelavi krmnih rastlin, posevek do 2 ha
100 metrov,
- za seme, namenjeno pridelavi krmnih rastlin, posevek ve�ji od 2 ha
50 metrov.
Zgoraj navedene oddaljenosti se lahko zmanjšajo, �e obstaja zaš�ita (npr. posevek visokih
rastlin ali pas gozda) pred nezaželenim opraševanjem.
V semenskem posevku je lahko majhno število rastlin drugih vrst, katerih seme je pri analizi
kakovosti v laboratoriju težko razlo�iti od semena posevka.
Pri semenskem posevku vrst iz rodu Lolium ali x Festulolium število rastlin vrst iz rodu
Lolium ali x Festulolium, ki so druge kot vrste semenskega posevka, ne sme presegati:
– 1 rastline na 50m2 za pridelavo osnovnega semena,
– 1 rastline na 10 m2 za pridelavo certificiranega semena.
B) Pesa
Semenski posevek krmne in sladkorne pese za pridelavo osnovnega semena mora biti od
katerihkoli virov oprašitve rodu pese (Beta) oddaljen najmanj 1000 metrov.
Najmanjše razdalje od sosednjih virov oprašitve za pridelavo certificiranega semena krmne
pese so:
– od katerih koli virov oprašitve iz rodu pese (Beta), ki spodaj ni
vklju�ena
1000 metrov,
– na�rtovani opraševalec ali eden od na�rtovanih opraševalcev, ki je
diploiden, od tetraploidnih virov oprašitve krmne pese
600 metrov,
– na�rtovani opraševalec, ki je izklju�no tetraploiden, od diploidnih
virov oprašitve krmne pese
600 metrov,
– od virov oprašitve krmne pese, katerih ploidnost je neznana
600 metrov,
– na�rtovani opraševalec ali eden od na�rtovanih opraševalcev, ki je
diploiden, od diploidnih virov oprašitve krmne pese
300 metrov,
– na�rtovani opraševalec, ki je izklju�no tetraploiden, od tetraploidnih
virov oprašitve krmne pese
300 metrov,
– med dvema posevkoma za pridelovanje semena krmne pese, na
katerih ne uporabljajo moške sterilnosti
300 metrov,
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– od katerihkoli virov oprašitve iz rodu pese (Beta), ki niso našteti v
prejšnjih alineah
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1000 metrov,

Najmanjše razdalje od sosednjih virov oprašitve za pridelavo certificiranega semena
sladkorne pese so:
– na�rtovani opraševalec ali eden od na�rtovanih opraševalcev, ki
je diploiden, od tetraploidnih virov oprašitve sladkorne pese
600 metrov,
– na�rtovani opraševalec, ki je izklju�no tetraploiden, od diploidnih
virov oprašitve sladkorne pese
600 metrov,
– od virov oprašitve sladkorne pese, katerih ploidnost je neznana
600 metrov,
– na�rtovani opraševalec ali eden od na�rtovanih opraševalcev, ki
je diploiden, od diploidnih virov oprašitve sladkorne pese
300 metrov,
– na�rtovani opraševalec, ki je izklju�no tetraploiden, od tetraploidnih
virov oprašitve sladkorne pese
300 metrov,
– med dvema posevkoma za pridelovanje semena sladkorne pese, na
katerih ne uporabljajo moške sterilnosti
300 metrov,
– od katerihkoli virov oprašitve iz rodu pese (Beta), ki niso našteti v
prejšnjih alineah
1000 metrov.
Zgoraj navedenih razdalj za krmno in sladkorno peso ni potrebno upoštevati, �e je dovolj
zaš�ite (npr. posevek visokih rastlin ali pas gozda) pred katerimkoli neželenim tujim
opraševalcem. Med semenskimi posevki, za katere se uporablja isti opraševalec izolacija ni
potrebna.
Ploidnost semenskih kot opraševalnih komponent semenskega posevka se dolo�i s pomo�jo
skupnega kataloga sort poljš�in in s sortno listo kmetijskih rastlin Republike Slovenije. �e za
katerokoli sorto ta podatek ni naveden, se šteje, da je ploidnost neznana in je najmanjša
zahtevana razdalja za izolacijo 600 m.
1.2 Sortna �istost
Najve�je dovoljeno število rastlin, razen pri rastlinah krmnega graha (Pisum sativum),
krmnega boba (Vicia faba), kolerabe (Brassica napus var. napobrassica), krmnega ohrovta
(Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa) in travniške latovke (Poa pratensis), ki
niso tipi�ne rastline, ne sme presegati:
– 1 rastline na 30 m2 v posevku, namenjenem pridelavi osnovnega semena, in
– 1 rastline na 10 m2 v posevku, namenjenem pridelavi certificiranega semena.
Pri travniški latovki (Poa pratensis) število rastlin, ki ne ustrezajo sorti, ne sme presegati:
– 1 rastline na 20 m2 v posevku, namenjenem pridelavi osnovnega semena, in
– 4 rastlin na 10 m2 v posevku, namenjenem pridelavi certificiranega semena.
Pri sortah, ki so tudi uradno uvrš�ene med »sorte, ki se vegetativno razmnožujejo«, velja, da
sorta ustreza zgoraj omenjenim standardom za pridelavo certificiranega semena, �e je število
rastlin, ki ne ustrezajo sorti, manjše od 6 na 10 m2.
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2. Seme mora izpolnjevati navedene zahteve glede vsebnosti vlage, sortne �istosti, kalivosti, tehni�ne �istote in prisotnosti semena drugih vrst
rastlin.

1. Minimalna sortna �istota semena:
– krmnega graha (Pisum sativum), krmnega boba (Vicia faba), kolerabe (Brassica napus var. napobrassica) in krmnega ohrovta (Brassica oleracea
convar. acephala var. medullosa) je za kategorijo osnovno seme 99,7 %;
– kolerabe (Brassica napus var. napobrassica) in krmnega ohrovta (Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa) je za kategorijo
certificirano seme 98%;
– krmnega graha (Pisum sativum), krmnega boba (Vicia faba) je za kategorijo certificirano seme prve množitve in za certificirano seme druge
množitve ali naslednje množitve 98 %;
– travniške latovke (Poa pratensis) apomikti�ne sorte je za kategorijo osnovno seme 99,7 %;.
– travniške latovke (Poa pratensis) apomikti�ne sorte je za kategorijo certificirano seme 98 %.
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plaze�a šopulja
Alopecurus pratensis
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Agrostis gigantea
orjaška šopulja
Agrostis stolonifera
plaze�a šopulja
Alopecurus pratensis
travniški lisi�ji rep
Arrhenatherum elatius
visoka pahovka
Bromus catharticus
�istilna stoklasa
Bromus sitchensis
aljaška stoklasa
Cynodon dactylon
prstasti pesjak
Dactylis glomerata
navadna pasja trava
Festuca arundinacea
trstikasta bilnica
Festuca ovina
ov�ja bilnica
Festuca pratensis
travniška bilnica
Festuca rubra
rde�a bilnica
Lolium multiflorum
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Lolium x boucheanum
oldenburška ljuljka
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Opombe:
(*a) vsebnost vlage se dolo�a na naklju�nih vzorcih semena in �e obstaja sum, da je vsebnost vlage prekora�ena
(*b) sortno �istost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1;
(*c) dolo�anje števila semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, �e ne obstaja dvom, da pogoji niso izpolnjeni. Izjemi sta bertolonijev ma�ji rep
(Phleum bertolonii) in travniški ma�ji rep (Phleum pratense), kjer prisotnost 1 semena predenice (Cuscuta spp.) v vzorcu predpisane mase ne
predstavlja ne�istote, �e drugi vzorec enake velikosti ne vsebuje semen predenice (Cuscuta spp.);
(1) za sortno �istost veljajo zahteve za sortno �istost semenskega posevka na polju;
(2) najvišja vrednost ne velja za vrste iz družine trav (Poaceae);
(3) najve�ja dovoljena prisotnost semena iz rodu latovk (Poa spp.) je do 80 semen latovke v predpisanem vzorcu semena in se ne šteje kot ne�istota;
(4) dolo�anje ni potrebno, �e ne obstaja dvom, da pogoji niso izpolnjeni;
(5) najve�ja dovoljena prisotnost do 20 semen latovke (Poa spp.), ki sodijo k vzorcu semena, se ne šteje kot ne�istota;
(6) najve�ja dovoljena prisotnost do 0,8% mase semena drugih vrst iz rodu latovk (Poa spp.), se ne šteje kot ne�istota;
(7) ne velja za prisotnost drugih vrst iz rodu latovk (Poa spp.); najve�ja dovoljena prisotnost drugih vrst iz rodu latovk (Poa spp.), je 1 seme v 500
semenih vzorca;
(8) najve�ja skupna koli�ina 2 semen gluhega ovsa (Avena fatua) ali jalovega ovsa ( A. ludoviciana ali A. sterilis) v predpisanem vzorcu se ne šteje
kot ne�istota, �e je drugi vzorec enake velikosti brez semen navedenih vrst rastlin;
(9) prisotnost 1 semena gluhega ovsa (Avena fatua) ali jalovega ovsa (A. ludoviciana ali A. sterilis) v predpisanem vzorcu se ne šteje kot ne�istota,
�e je drugi dvakrat ve�ji vzorec brez semen navedenih vrst rastlin.
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Najve�je dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v
vzorcu dolo�enem v stolpcu 4 v prilogi 3 (skupaj na
stolpec)
Posamezna Melilotus
Avena fatua
Rumex sp.
vrsta
spp.
A.
(razen R.
ludoviciana
acetosella in
A. sterilis
R. maritimus)
Cuscuta spp.
(št.
(št.
semen)
(št. semen)
semen)
(št. semen)

80

80

80

80

75

80

75

75

11

(% od
�istega
semena)

Kalivost
najmanj

40

40

20

20

20

20

40

30

12

Najve�ji
delež
trdega
semena
(% od
�istega
semena)

Kalivost

*5

*5

*5

13

Druge
zahteve

Št.

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

4

(števil. %)

(utežni %)

O

2
O

Kategorija

Sortna
�istost
oziroma
vrstna
�istost
najmanj *b

Najve�ja
vsebnost
vlage v
semenu *a

2.3 Zahteve za kakovost semena metuljnic za kategorijo osnovno seme
Metuljnice
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12

12

12

12

12

12

12

16

16

16

16

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

16

12

*4

*4

*4

98

98

98

98

95

97

97

97

97

97

97

98

95

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0*1

0*1

0*1

0*1

0*1

0*1

0*1

0

0

2

2

2

2

3

3

5

5

3

3

3

2

2

85

85

85

80

80

80

80

80

75

80

80

80

75

20

20

20

5

N

20

40

20

20

20

20

N

20
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99,7

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

Št.

Trifolium
alexandrinum
aleksandrijska
detelja
Trifolium
hybridum
hibridna detelja
Trifolium
incarnatum
inkarnatka
Trifolium
pratense
�rna detelja
Trifolium
repens
bela detelja
Trifolium
resupinatum
perzijska detelja
Trigonella
foenumgraecum
sabljasti triplat
Vicia faba
krmni bob
Vicia pannonica
panonska
grašica
Vicia sativa
navadna grašica
Vicia villosa
kuštrava grašica

O

O
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Pisum
sativum
krmni grah

Onobrychis
viciifolia
navadna turška
detelja
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16

16

16

C2

C1

C2

C2

Lupinus
angustifolius
modri vol�ji
bob
Lupinus luteus
ozkolistni vol�ji
bob

16

16

C1

C1

16

C

Lupinus albus
beli vol�ji bob

12

2
C

1
Hedysarium
coronarium
medenica
Lotus
corniculatus
navadna nokota

*4

*4

98

98

98

98

98

98

95

(utežni %)
5
95

Najmanjši
delež
�istega
semena

*2

*2

0,5*2

0,5*2

0,5

0,5

0,5

*2

0,5*2

1,8*3

6
2,5

*2

*2

0,3*2

0,3*2

0,3

0,3

0,3

*2

0,3*2

1,0*3

7
1,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

8
0,3

Najve�ji dovoljeni delež semena
drugih vrst rastlin (utežni %)
Posamezna Melilotus
vrsta
Skupaj
spp.

Tehni�na �istota

0

0

0

0

0

0

0*1

(št. semen)
9
0

5*8

5*8

5*8

10

(št. semen)
10
5

Najve�je dovoljeno število
semen drugih vrst rastlin v
vzorcu dolo�enem v stolpcu 4
v prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Avena fatua
Rumex sp.
A.
(razen R.
ludoviciana
acetosella in
A. sterilis
R. maritimus)
Cuscuta spp.

80

75

80

75

(% od
�istega
semena)
11
75

Kalivost
najmanj

20

20

20

40

Najve�ji
delež
trdega
semena
(% od
�istega
semena)
12
30

Kalivost

*6*7

*6*7

*6*7

13

Druge
zahteve

Št.

*4

*4

*4

*4

*4

*4

(števil. %)
4

(utežni %)
3
12

Kategorija

Sortna
�istost
oziroma
vrstna
�istost
najmanj *b

Najve�ja
vsebnost
vlage v
semenu *a

Vrsta

Metuljnice

2.4 Zahteve za kakovost semena metuljnic za kategorijo certificriano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve in
trgovsko seme
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12

12

12

12

C

C

C

16

C2

C

16

C1

12

12

T

C

12

C

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

97

97

97

97

97

98

98

95

95

97

97

97

97

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

3,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,3

0,3

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0*1

0*1

0*1

0*1

0*1

0

0

0

0

0*1

0*1

0*1

0*1

10

10

10

10

10

5*8

5

10

10

10

80

80

75

80

80

80

75

80

80

80

40

20

20

20

20

N

20

40

40

20
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Trifolium
repens
bela detelja

Trifolium
alexandrinum
aleksandrijska
detelja
Trifolium
hybridum
hibridna detelja
Trifolium
incarnatum
inkarnatka
Trifolium
pratense
�rna detelja

Pisum sativum
krmni grah

12

12

C2

C

12

C1

*4

Št.

Medicago x
varia pisana
meteljka
Onobrychis
viciifolia
navadna turška
detelja

12

C
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Medicago
lupulina
hmeljna
meteljka
Medicago sativa
lucerna
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Vicia villosa
kuštrava grašica

Vicia sativa
navadna grašica

Vicia pannonica
panonska
grašica

Trifolium
resupinatum
perzijska detelja
Trigonella
foenumgraecum
sabljasti triplat
Vicia faba
krmni bob

12

12

16

16

16

16

16

16

16

16

16

C

C

C1

C2

C1

C2

T

C1

C2

C1

C2

*4

*4

*4

*4

-N-

*4

98

98

98

98

97

98

98

98

98,0

*4

98

95

97

99,0

*4

*4

*2

1,0*2

1,0*2

1,0*2

1,0*2

2,0

1,0

*2

1,0*2

0,5

0,5

1,0

1,5

0,5*2

0,5*2

0,5*2

0,5*2

1,5*2

0,5

*2

0,5*2

0,3

0,3

0,5

1,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0*1

0*1

5*10

5*8

5*8

5*8

10

10

85

85

85

80

80

80

20

20
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5

N

20
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(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti.

Št.

Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme;
(C) certificirano seme;
(C1) certificirano seme prve množitve;
(C2) certificirano seme druge množitve;
(T) trgovsko seme;

72 /

Opombe:
(*a) vsebnost vlage se dolo�a na naklju�nih vzorcih semena in �e obstaja sum, da je vsebnost vlage prekora�ena;
(*b) sortno �istost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1;
(1) najve�ja dovoljena prisotnost predenice (Cuscuta spp.) se dolo�i v dvojnem vzorcu, dolo�enem v stolpcu 4 v prilogi 3. Prisotnost 1 semena
predenice (Cuscuta spp.) v vzorcu predpisane mase ne predstavlja ne�istote, �e drugi vzorec dvakratne predpisane mase ne vsebuje semen predenice
(Cuscuta spp.). Pri ostalih vrstah metuljnic dolo�anje števila semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, �e ne obstaja dvom, da niso izpolnjeni
pogoji iz stolpca 9 zgornje tabele;
(2) najvišja dovoljena prisotnost do 0,5 utežnih % semen belega vol�jega boba (Lupinus albus), modrega vol�jega boba (Lupinus angustifolius L.),
ozkolistnega vol�jega boba (Lupinus luteus), krmnega graha (Pisum sativum), krmnega boba (Vicia faba), panonske grašice (Vicia pannonica),
navadne grašice (Vicia sativa) ali kuštrave grašice (Vicia villosa) niso ne�istote; pri trgovskem semenu panonske grašice (Vicia pannonica) velja
najvišja vrednost do 6 utežnih % za prisotnost prej omenjenih vrst;
(3) najvišja dovoljena prisotnost do 1,0 utežni % semena �rne detelje (Trifolium pratense) se ne šteje kot ne�istota;
(4) za sortno �istost veljajo zahteve za sortno �istost semenskega posevka na polju;
(5) pri osnovnem semenu vol�jega boba (Lupinus spp.) ne sme biti presežen 1% prisotnosti semena grenkega vol�jega boba;
(6) prisotnost semen vol�jega boba drugih barv ne sme presegati:
– pri grenkem vol�jem bobu
2%;
– pri vol�jem bobu, razen grenkega vol�jega boba
1%;
(7) pri certificiranem semenu vol�jega boba ne sme biti presežena prisotnost semena grenkega vol�jega boba za ve� kot 2,5%;
(8) dolo�anje ni potrebno, �e ne obstaja dvom, da pogoji niso izpolnjeni;

Stran
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1
Brassica napus var.
napobrassica
koleraba
Brassica oleracea
convar. acephala
var. medullosa
krmni ohrovt
Phacelia
tanacetifolia facelija
Raphanus sativus
var. oleiformis oljna
redkev

Vrsta

3
99,7

99,7

*1

*1

10

13

10

Sortna
�istost
oziroma
vrstna
�istost
najmanj *b
(števil. %)

2
10

(utežni %)

Najve�ja
vsebnost
vlage v
semenu *a

80

80

75

4
80

(% od
�istega
semena)

Kalivost
najmanj

97

96

98

5
98

Najmanjši
delež
�istega
semena
(utežni %)

0,3

0,3

0,3

6
0,3

Najve�ji
delež drugih
vrst rastlin
skupaj
(utežni %)

Tehni�na �istota

20

20

20

N

N

N

N

N

N

0

0

0

2

N

3

Najve�je dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu dolo�enem v
stolpcu 4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Avena fatua
Rumex sp.
Posamezna
Sinapis
Raphanus
arvensis
A. ludoviciana
(razen R.
vrsta
raphanistrum
A. sterilis
acetosella in
(št.
Cuscuta spp.
R.maritimus)
(št. semen)
(št. semen)
semen)
(št. semen)
(št. semen)
7
8
9
10
11
20
N
N
0
2

2.5 Zahteve za kakovost semena drugih vrst krmnih rastlin za kategorijo semena osnovno seme
Druge vrste krmnih rastlin
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2
10

10

13

10

Brassica oleracea
convar. acephala
var. medullosa
krmni ohrovt

Phacelia
tanacetifolia
facelija

Raphanus sativus
var. oleiformis
oljna redkev

4
80

75

80

80

99,0

*1

*1

(% od
�istega
semena)

Kalivost
najmanj

3
99,0

(števil. %)

(utežni %)

1
Brassica napus
var. napobrassica
koleraba

Vrsta

Sortna
�istost
oziroma
vrstna
�istost
najmanj *b

1,0

1,0

1,0

6
1,0

Skupaj

0,5

0,5

0,5

7
0,5

Posamezna
vrsta

0,3

0,3

0,3

8
0,3

Raphanus
raphanistrum

0,3

0,3

0,3

9
0,3

Sinapis
arvensis

Najve�ji dovoljeni delež semena drugih vrst rastlin
(utežni %)

0*3

0*2*4

0*2

10
0*2

Avena fatua
A. ludoviciana
A. sterilis,
Cuscuta spp.
(št. semen)

5

N

10

11
5

Rumex sp.
(razen R.
acetosella in
R. maritimus)
(št. semen)

Najve�je dovoljeno število semen
drugih vrst rastlin v vzorcu
dolo�enem v stolpcu 4 v prilogi 3
(skupaj na stolpec)
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5
98

(utežni %)

Najmanjši
delež �istega
semena

Tehni�na �istota

Št.

Najve�ja
vsebnost
vlage v
semenu *a
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2.6 Zahteve za kakovost semena drugih vrst krmnih rastlin za kategorijo semena certificirano seme
Druge vrste krmnih rastlin
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(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednost.

Oznaki za kategoriji semena:
(O) osnovno seme;
(C) certificirano seme;

Opombe:
(*a) vsebnost vlage se dolo�a na naklju�nih vzorcih semena in �e obstaja sum, da je vsebnost vlage prekora�ena;
(*b) sortno �istost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1;
(1) za sortno �istost veljajo zahteve za sortno �istost semenskega posevka na polju;
(2) dolo�anje števila semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, �e ne obstaja dvom, da niso izpolnjeni pogoji iz stolpca 9zgornje tabele;
prisotnost 1 semena predenice (Cuscuta spp.) v vzorcu predpisane mase ne predstavlja ne�istote, �e drugi vzorec enake velikosti mase ne vsebuje
semen predenice (Cuscuta spp.);
(3) dolo�anje ni potrebno, �e ne obstaja dvom, da pogoji iz stolpca 9 niso izpolnjeni;
(4) najve� 2 semena gluhega ovsa (Avena fatua) ali jalovega ovsa (A. ludoviciana, A. sterilis) v vzorcu predpisane mase ne predstavlja ne�istote,
�e drugi vzorec enake velikosti ne vsebuje semen teh vrst;
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75

drugo seme

ve�kli�no seme
sort z ve� kot 85%
diploidov

15

15

15

C

O

C

15

C

15

15

O

O

15

15

C

C

15

O

15

15

C

O

15

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

1,0

0,3

1,0
0,5

0,3

0,5

1,0

0,3
0,3

0,3

0,5

0,5

0,3

1,0

0,3

0,5

1,0

0,5

1,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

(utežni %)
6

(utežni %)
5

(utežni %)
4

(utežni %)
3

O

2

68

68

73

73

75

75

80

80

68

68

73

73

Minimalni
delež
normalnih
kalitev
klob�i�ev
(v %
vzkaljenih
klob�i�ev)
7
9
5*1

58*1

-N-

-N-

-N-

5*1

70*1
-N-

5*1

5

5

5

5

-N-

-N-

70*1

70

70

90

90

-N-

-N-

5*1

(v % vzkaljenih
klob�i�ev)

(v %
vzkaljenih
klob�i�ev)
8

58*1

Najve�ja vsebnost
treh ali ve� kli�nih
klob�i�ev

Minimalni
delež
enokali�nih
klob�i�ev

Kalivost

*2

*2

10

Ostale zahteve
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obloženo seme

enokli�no seme

sladkorna pesa

drugo seme

1
Beta vulgaris L. pesa
krmna pesa
ve�kli�no seme
sort z ve� kot 85%
diploidov,
enokli�no seme,
obloženo seme

Najve�ja
vsebnost
neškodljivih
primesi *c

Najve�ja
vsebnost
semen
drugih vrst
in nevarnih
primesi

Tehni�na
�istota
semena
najmanj *b

Najve�ja
vsebnost
vlage v
semenu *a

Št.

Kategorija
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Vrsta

2.4 Zahteve za kakovost semena krmne in sladkorne pese

Stran
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Št.

2.4.2 Seme pese se ne sme uporabiti v obmo�jih brez rizomanije, razen �e odstotek neškodljivih primesi ne presega 0,5%.

2.4.1 Posebne zahteve za enokli�no seme in obloženo seme:
(a) enokli�no seme:
iz vsaj 90 % vzkaljenih semenskih klob�i�ev se razvije 1 rastlinica.
Delež semenskih klob�i�ev, ki razvijejo po 3 ali ve� rastlinic, naj ne bo ve�ji od 5 %, upoštevajo� vzkaljene semenske klob�i�e;
(b) obloženo seme sladkorne pese:
iz vsaj 70 % vzkaljenih semenskih klob�i�ev se razvije 1 rastlinica. Odstotek semenskih klob�i�ev, ki razvijejo po 3 ali ve� rastlinic, naj ne bo
ve�ji od 5 %, upoštevajo� vzkaljene semenske klob�i�e;
(c) obloženo seme krmne pese:
V primeru sort z odstotkom diploidov višjim od 85, naj vsaj 58 % vzkaljenih semenskih klob�i�ev razvije 1 rastlinico. V primeru vseh ostalih
semen, naj vsaj 63 % vzkaljenih semenskih klob�i�ev razvije 1 rastlinico. Delež semenskih klob�i�ev, ki razvijejo po 3 ali ve� rastlinic, naj ne bo
ve�ji od 5 %, upoštevajo� vzkaljene semenske klob�i�e;

(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti;
Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme;
(C) certificirano seme.

Opombe:
(*a) vsebnost vlage se dolo�a na naklju�nih vzorcih semena in �e obstaja sum, da je vsebnost vlage prekora�ena. Ne upošteva se, granuliranih
fitifarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje in drugih trdnih dodatkov;
(*b) sortno �istost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1;
(*c) pri obloženem semenu obeh kategorij je izpolnjevanje ustreznih pogojev pregledano na uradno odvzetih vzorcih, iz dodelanega semena, ki je
bilo delno oluš�eno (drgnjenje ali mletje), toda še ni bilo obloženo, brez vpliva na uradni pregled za ugotovitev tehni�ne �istote obloženega
semena;
(1) velja za obloženo seme;
(2) zahteve glede zdravstvenega stanja so dolo�ene v to�ki 3 priloge 2 tega pravilnika;
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3. Seme mora izpolnjevati naslednje zahteve glede zdravstvenega stanja
Vrsta / škodljivi organizem

Kategorija
semena

1

Predpisana
vrednost1

2

Mejna vrednost2

3

4

Pisum sativum krmni grah
pegavost (ožig) (Ascochyta spp.)

O

3

10

C1, C2

5

15

N

0

N

5

O

N

1

C1, C2

1

3

N

0

N

5

20

N

grahar (Bruchus pisorum) v 400 g semena3
narcisina ogor�ica (Ditylenchus dipsaci) v 300 semenih

3

Vicia faba krmni bob
bobov ožig (Ascochyta fabae)
bobar (Bruchus rufimanus) v 400 g semena3
narcisina ogor�ica (Ditylenchus dipsaci) v 300 semenih

3

Beta vulgaris krmna pesa in sladkorna pesa
padavica sadik (Phoma betae, Fusarium spp.)

Opombe:
(1) pri preseganju predpisane vrednosti je treba seme tretirati z ustreznim in u�inkovitim
fitofarmacevtskim sredstvom;
(2) pri preseganju mejne vrednosti trženje semena ni dovoljeno;
(3) pri insektih in ogor�ici se vrednosti izražajo s številom organizmov v predpisani velikosti
vzorca;
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti.
Pri semenu za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin je predpisana vrednost hkrati mejna
vrednost in trženje semena za ekološko pridelavo pri preseganju te vrednosti ni dovoljeno,
ker ga je treba tretirati s fitofarmacevtskim sredstvom.
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Priloga 3

PARTIJE SEMENA
1. Najve�ja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti

Vrsta

Najve�ja
velikost partije
semena

1

(v kg)
2

Najmanjša
velikost
vzorca iz
posamezne
partije
(g)
3

Agrostis canina pasja šopulja

10.000

50

5

Agrostis gigantea orjaška šopulja
Agrostis stolonifera plaze�a šopulja

10.000
10.000

50
50

5
5

Agrostis capillaris lasasta šopulja

10.000

50

5

Alopecurus pratensis travniški lisi�ji
rep
Arrhenatherum elatius visoka pahovka
Bromus catharticus �istilna stoklasa
Bromus sitchensis aljaška stoklasa
Cynodon dactylon prstasti pesjak

10.000

100

30

10.000
10.000
10.000
10.000

200
200
200
50

80
200
200
5

Dactylis glomerata navadna pasja
trava
Festuca arundinacea trstikasta bilnica
Festuca ovina ov�ja bilnica
Festuca pratensis travniška bilnica
Festuca rubra rde�a bilnica
Lolium multiflorum mnogocvetna
ljuljka
Lolium perenne trpežna ljuljka
Lolium x boucheanum oldenburška
ljuljka
Phalaris aquatica vodna �užka
Phleum bertolonii bertolonijev ma�ji
rep
Phleum pratense travniški ma�ji rep
Poa annua enoletna latovka
Poa nemoralis podlesna latovka
Poa palustris mo�virska latovka

10.000

100

30

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

100
100
100
100
200

50
30
50
30
60

10.000
10.000

200
200

60
60

10.000
10.000

100
50

50
10

10.000
10.000
10.000
10.000

50
50
50
50

10
10
5
5

Poa pratensis travniška latovka
Poa trivialis navadna latovka
Trisetum flavescens zlati ovsenec

10.000
10.000
10.000

50
50
50

5
5
5

Festuca spp. x Lolium spp. festulolium

10.000

200

60

TRAVE

Stran

Velikost vzorca za
dolo�anje števila primesi
v tabelah 2.1 do 2.6
iz priloge 2
(g)
4
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METULJNICE

Hedysarum coronarium medenica
- plod
- seme
Lotus corniculatus navadna nokota
Lupinus albus beli vol�ji bob
Lupinus augustifolius modri vol�ji bob
Lupinus luteus ozkolistni vol�ji bob
Medicago lupulina hmeljna meteljka
Medicago sativa lucerna
Medicago x varia pisana meteljka
Onobrychis viciifolia navadna turška
detelja
- plod
- seme
Pisum sativum krmni grah
Trifolium alexandrinum aleksandrijska
detelja
Trifolium hybridum hibridna detelja
Trifolium incarnatum inkarnatka
Trifolium pratense �rna detelja
Trifolium repens bela detelja
Trifolium resupinatum perzijska detelja
Trigonella foenum-graecum sabljasti
triplat
Vicia faba krmni bob
Vicia pannonica panonska grašica
Vicia sativa navadna grašica
Vicia villosa kuštrava grašica

DRUGE VRSTE RASTLIN

Brassica napus var. napobrassica
koleraba
Brassica oleracea convar. acephala
var. medullosa krmni ohrovt
Phacelia tanacetifolia facelija
Raphanus sativus var. oleiformis oljna
redkev

PESA

Beta vulgaris L. krmna pesa,
sladkorna pesa

10.000
10.000
10.000
25.000
25.000
25.000
10.000
10.000
10.000

1000
400
200
1.000
1.000
1.000
300
300
300

300
120
30
1.000
1.000
1.000
50
50
50

10.000
10.000
25.000
10.000

600
400
1.000
400

600
400
1.000
60

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

200
500
300
200
200
500

20
80
50
20
20
450

25.000
20.000
25.000
20.000

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

10.000

200

100

10.000

300

100

10.000
10.000

300
300

40
300

20.000

600

-

Najve�ja velikost partije semena ne sme biti presežena za ve� kot 5 %.
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Priloga 4
ETIKETE IN POTRDILO O POTRDITVI SEMENSKEGA POSEVKA
1. Etikete za predosnovno seme vsebujejo naslednje podatke:
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
– »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– »Kategorija:« predosnovno seme z navedbo števila množitev do kategorije certificirano
seme oziroma kategorije certificirano seme prve množitve,
– »Država pridelave:«,
– »Številka partije:«,
– »Vzor�eno:« MM/LL (mesec in leto),
– »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
– »Pravila in standardi ES«.
2. Etikete za osnovno in certificirano seme vsebujejo naslednje podatke:
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
– »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– »Kategorija:«,
– »Država pridelave:«,
– »Številka partije:«,
– »Vzor�eno:« MM/LL (mesec in leto),
– »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
– »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
– »Pravila in standardi ES«.
Pri semenu trav, ki ni namenjeno pridelavi krme, mora biti na etiketi navedeno: »Ni
namenjeno pridelavi krmnih rastlin«.
Pri festuloliumu je treba na etiketi pod »Vrsta« navesti imena vrst iz rodu Festuca in Lolium.
Pri semenu pese mora biti na etiketi navedeno:
– za enokli�no seme: »enokli�no«,
– za obloženo seme: »obloženo«.
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se navede »Ponovno vzor�eno
(mesec in leto)« in navede se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o
ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni nalepki, ki je dodana na uradno
etiketo.
�e je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za
oblaganje ali drugi trdni dodatki, se navede vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso
�istih semen in skupno maso.
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3. Etikete za semenske mešanice vsebujejo naslednje podatke:
– »Mešanica semena za …(namen uporabe)«,
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Utežni delež vsake sestavine mešanica semena z navedbo vrste in sorte oziroma navedba
oznake mešanice iz evidence semenskih mešanic,
– »Številka partije:«,
– »Vzor�eno:« MM/LL (mesec in leto),
– »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
– »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva.
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se navede »Ponovno vzor�eno
(mesec in leto)« in navede se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o
ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni nalepki, ki je dodana na uradno
etiketo.
Podrobnejše informacije v zvezi z uporabo za krmne namene so navedene na uradni etiketi ali
na etiketi dobavitelja.
4. Etikete za trgovsko seme vsebujejo naslednje podatke:
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– »Vrsta1:« slovensko in latinsko ime,
– »Trgovsko seme«,
– »Regija pridelave:«,
– »Številka partije:«,
– »Vzor�eno:« MM/LL (mesec in leto),
– »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
– »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
– »Pravila in standardi ES«.
1
Pri vol�jem bobu mora biti navedeno tudi, ali gre za grenki ali sladki vol�ji bob.
Kadar je bila ponovno analizirana najmanj kalivost semena, se navede »Ponovno vzor�eno
(mesec in leto)« in navede se organ, ki je opravil ponovno analizo kakovosti. Podatki o
ponovni analizi kakovosti semena so lahko podani na uradni nalepki, ki je dodana na uradno
etiketo.
5. Etikete za majhna pakiranja semena in majhna pakiranja semenskih mešanic:
5.1 Etikete za majhna ES B pakiranja certificiranega semena vsebujejo naslednje podatke:
– »Majhno ES B pakiranje«,
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
– Serijska številka etikete,
– Vrsta: slovensko in latinsko ime,
– Sorta: ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– Kategorija:,
– Številka partije,
– Zaprto (tržno leto),
– Masa pakiranja ali število semen,
– Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva.
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Pri semenu trav, ki ni namenjeno pridelavi krme, mora biti na etiketi navedeno: »Ni
namenjeno pridelavi krmnih rastlin«.
5.2 Etikete za majhna ES B pakiranja trgovskega semena vsebujejo naslednje podatke:
– »Majhno ES B pakiranje«,
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
– Serijska številka etikete,
– Vrsta: slovensko in latinsko ime,
– Trgovsko seme,
– Številka partije,
– Zaprto (tržno leto),
– Masa pakiranja ali število semen,
– Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva.
5.3 Etikete za majhna pakiranja semenskih mešanic:
5.3.1 Etikete za majhna ES A pakiranja vsebujejo naslednje podatke:
– »Majhno ES A pakiranje«,
– Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
– država �lanica,
– Mešanica semena za …(namen uporabe),
– Utežni delež vsake sestavine mešanice semena z navedbo vrste in sorte oziroma navedba
oznake mešanice iz evidence semenskih mešanic,
– Številka partije,
– Zaprto (tržno leto),
– Masa pakiranja ali število semen,
– Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva.
5.3.2 Etikete za majhna ES B pakiranja vsebujejo naslednje podatke:
– »Majhno ES B pakiranje«,
– Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številka,
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Serijska številka etikete,
– Mešanica semena za …(namen uporabe),
– Utežni delež vsake sestavine mešanice semena z navedbo vrste in sorte oziroma navedba
oznake mešanice iz evidence semenskih mešanic,
– Številka partije,
– Zaprto (tržno leto),
– Masa pakiranja ali število semen,
– Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva.
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5.4 Etikete za majhna ES pakiranja semena pese vsebujejo naslednje podatke:
– »Majhno ES pakiranje«,
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Ime in naslov dobavitelja ali njegova identifikacijska številk,
– Serijska številka etikete,
– Vrsta: slovensko in latinsko ime,
– Sorta: ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– Kategorija:,
– Številka partije,
– Zaprto (tržno leto),
– Masa pakiranja ali število semen,
– Tretirano: ime fitofarmacevtskega sredstva.
Pri semenu pese mora biti na etiketi navedeno:
– za enokli�no seme: »enokli�no«,
– za obloženo seme: »obloženo«.
�e je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za
oblaganje ali drugi trdni dodatki, se navede vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso
�istih semen in skupno maso.
6. Etikete in potrdilo o uradni potrditvi semenskega posevka za ne dokon�no potrjeno seme,
požeto v drugi državi:
6.1 Etikete za ne dokon�no uradno potrjeno seme vsebujejo naslednje podatke:
– Organ za potrjevanje, država �lanica,
– Vrsta: slovensko in latinsko ime,
– Sorta: ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– Kategorija,
– Številka parcele ali partije,
– Masa pakiranja ali število semen,
– »Ne dokon�no potrjeno seme«.
6.2 Potrdilo o uradni potrditvi ne dokon�no potrjenega semena vsebuje najmanj naslednje
podatke:
– Organ ki je izdal potrdilo - organ za potrjevanje,
– Vrsta: slovensko in latinsko ime,
– Sorta: ime sorte,
– Kategorija,
– Številka partije uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka in ime države ali
držav, ki so potrdile seme,
– Številka parcele ali številka partije,
– Površina semenskega posevka, na katerega se nanaša potrdilo,
– Koli�ina požetega semena in število pakiranj,
– Število generacij, ki so sledile osnovnem semenu, kadar gre za certificirano seme,
– Izjavo, da semenski posevek, iz katerega izhaja navedeno seme, izpolnjuje vse predpisane
zahteve za potrditev semenskega posevka, in kadar je to mogo�e rezultati predhodnih analiz
semena.
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BANKA SLOVENIJE
29.

Kolektivna pogodba Banke Slovenije

Na podlagi 112. in 113. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) ter v povezavi
z določilom drugega odstavka 245. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) sklepata Banka Slovenije, ki jo zastopa predsednik Sveta Banke Slovenije guverner
Mitja Gaspari, kot delodajalec in Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikat delavcev Banke Slovenije, ki ga zastopa
Rebeka Janžovnik, ter Sindikat bank in hranilnic, Sindikat
delavcev Banke Slovenije, ki ga zastopa Drago Jurenec, kot
predstavnika delavcev

KOLEKTIVNO POGODBO
BANKE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen kolektivne pogodbe)
Ta kolektivna pogodba (v nadaljnjem besedilu: pogodba) ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o
zaposlitvi med delavcem in Banko Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: banka).
Pogodba iz prejšnjega odstavka ne vsebuje določb Zakona o delovnih razmerjih, ki se neposredno uporabljajo.
2. člen
(uporaba izrazov v pogodbi)
V pogodbi uporabljen izraz kandidat ali delavec, zapisan v moški spolni obliki, je uporabljen kot nevtralen za
ženske in moške.
3. člen
(odločanje o pravicah, obveznostih in odgovornostih
delavcev)
O pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev po
tej pogodbi odloča guverner oziroma od njega pisno pooblaščena oseba.
Pristojnosti, ki jih ima po tej pogodbi, v skladu z zakonom o Banki Slovenije lahko guverner prenese na namestnika guvernerja, viceguvernerja in druge delavce s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, o čemer mora pisno obvestiti
sindikat banke.
II. POGODBA O ZAPOSLITVI
1. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi
4. člen
(pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi)
Posebni pogoji za opravljanje dela v delovnem razmerju
z banko so določeni v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
O potrebi po sklenitvi delovnega razmerja odloča guverner na podlagi utemeljenega predloga direktorja oddelka.
5. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dela, določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest banke in objavljene v skladu z zakonom, ki
ureja delovna razmerja in to pogodbo.
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2. Pravice in obveznosti strank pri sklepanju pogodbe
o zaposlitvi
6. člen
(objava prostih delovnih mest)
Objava delovnega mesta mora vsebovati zlasti:
– delovno mesto
– pogoje za opravljanje dela, določene v sistemizaciji
delovnih mest, in druge posebne pogoje
– preizkus znanja in sposobnosti
– poskusno delo
– čas, za katerega se sklepa delovno razmerje
– rok za prijavo kandidata.
7. člen
(preizkus znanja oziroma sposobnosti)
Preizkus znanj oziroma sposobnosti kandidatov za
opravljanje dela na delovnem mestu, za katero se sklepa
pogodba o zaposlitvi, se opravi v primerih, ko je preizkus
določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest ali objavljen v
objavi delovnega mesta.
Znanja in druge sposobnosti se lahko preizkusijo zlasti
na naslednje načine:
– z razgovorom
– s psihološkim testiranjem, ki ga izvede pooblaščeni
psiholog
– s preizkusom znanja s področja, za katerega se kandidat prijavlja, pred tričlansko komisijo, katere člani imajo
najmanj tako strokovno izobrazbo, kot se zahteva za delovno mesto
– z zdravniškim pregledom, ki ga izvede pooblaščeni
zdravnik medicine dela
– z zagovorom pisne naloge, s katerim kandidat dokazuje strokovno znanje za dela na delovnem mestu, na
katerega se je prijavil in ga opravi pred tričlansko strokovno
komisijo, katere člani morajo imeti najmanj tako strokovno
izobrazbo, kot se zahteva za delovno mesto.
8. člen
(izbira kandidata)
Izbiro med kandidati opravi direktor oddelka v sodelovanju z vodjo kadrovske službe.
Izbranemu kandidatu se pošlje obvestilo o izbiri, v katerem se določi dan zglasitve v kadrovski službi in rok, do
katerega podpiše pogodbo o zaposlitvi.
9. člen
(pisnost pogodbe o zaposlitvi)
Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Banka
mora izbranemu kandidatu izročiti pisni predlog pogodbe
o zaposlitvi praviloma tri delovne dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni
sklenitvi.
Pred pričetkom dela se je izbrani kandidat dolžan seznaniti s to pogodbo in splošnimi akti banke.
10. člen
(sestavine pogodbe o zaposlitvi)
Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:
– podatke o delavcu in banki z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža
– datum nastopa dela
– naziv delovnega mesta
– kraj opravljanja dela
– čas trajanja delovnega razmerja in določilo o načinu
izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas
– določilo, ali gre za delovno razmerje s polnim ali krajšim delovnim časom
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– trajanje poskusnega dela in kdo ocenjuje uspešnost
delavca v času poskusnega dela
– določilo o znesku osnovne plače delavca v tolarjih, ki
mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o
drugih plačilih
– navedbo vseh splošnih aktov banke, ki zavezujejo
banko, določajo pogoje dela, pravice in obveznosti delavca,
oziroma urejajo tiste sestavine pogodbe o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja, pri katerih se banka lahko
sklicuje na splošne akte (dnevni ali tedenski redni delovni
čas in razporeditev delovnega časa, plačilno obdobje, plačilni
dan in način izplačevanja plače, letni dopust oziroma način
določanja letnega dopusta, dolžino odpovednih rokov).
Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi
za pogodbo o zaposlitvi za pripravnike.

3. delovna uspešnost;
prednost pri ohranitvi zaposlitve ob enakem predhodnem kriteriju ima delavec, ki je po oceni delovne uspešnosti
pri delu bolj uspešen.
4. delovna doba;
ob enakem predhodnem kriteriju ima prednost pri ohranitvi zaposlitve delavec z daljšo delovno dobo.
5. zdravstveno stanje delavca;
prednost pri ohranitvi zaposlitve ima delavec s slabšim
zdravstvenim stanjem, zlasti če je to stanje posledica poškodbe pri delu.
6. socialno stanje delavca in njegove družine;
prednost pri ohranitvi zaposlitve ima delavec s slabšim socialnim stanjem; pri ugotavljanju socialnega stanja se
upošteva predvsem število nepreskrbljenih otrok.

3. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

15. člen
(program razreševanja presežnih delavcev)
Program razreševanja presežnih delavcev sprejme guverner.

3.1. Ugotavljanje delavčeve nesposobnosti
11. člen
(ugotavljanje delavčeve nesposobnosti)
Direktor oddelka lahko na pisni in obrazloženi predlog
neposrednega vodje ali po lastni presoji začne postopek ugotavljanja delavčeve nesposobnosti. Delavčevo nesposobnost
se lahko ugotavlja le na podlagi delovne dokumentacije, ki ni
starejša od enega leta.
V času poskusnega dela in pripravništva postopka iz
prejšnjega odstavka ni mogoče voditi.
12. člen
(postopek ugotavljanja delavčeve nesposobnosti)
Direktor oddelka opravi z delavcem razgovor, v katerem
se delavec izreče o ugotovitvah oziroma navedbah neposrednega vodje in direktorja oddelka o delavčevem znanju,
zmožnostih in doseganju rezultatov pri delu. Delavec ima
pravico do vpogleda v dokumentacijo, na podlagi katere je
bil pričet postopek. O razgovoru se vodi zapisnik.
V postopku je potrebno ugotoviti, če je bil delavcu omogočen enak obseg in dane enake možnosti usposabljanja
za delo oziroma za strokovno izpopolnjevanje kot drugim
delavcem, ki opravljajo enako ali podobno delo.
Direktor oddelka poda pisni in obrazloženi predlog za
redno odpoved iz razloga nesposobnosti kadrovski službi.
13. člen
(odpravnina zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
razloga nesposobnosti)
Delavcu, ki je zaposlen v banki več kot eno leto, se v primeru odpovedi iz razlogov nesposobnosti izplača odpravnino
po določilih zakona, ki ureja delovna razmerja.
3.2. Odpoved večjemu številu delavcev
iz poslovnih razlogov
14. člen
(kriteriji za določitev presežnih delavcev)
Pri določitvi presežnih delavcev, se upoštevajo naslednji
kriteriji:
1. strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za delo
ter potrebna dodatna znanja in zmožnosti;
prednost pri ohranitvi zaposlitve ima delavec z višjo
strokovno izobrazbo oziroma z višjo strokovno usposobljenostjo in z več dodatnimi znanji in zmožnostmi, potrebnimi
za delo.
2. delovne izkušnje pri delu v banki;
prednost pri ohranitvi zaposlitve ima ob enakih predhodnih pogojih delavec z daljšimi delovnimi izkušnjami v banki.

16. člen
(odpravnina presežnih delavcev)
Če banka odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov, je dolžna izplačati delavcu odpravnino. Osnova za
izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih
pred odpovedjo. Delavcu pripada odpravnina v višini:
– 75% osnove za vsako leto dela v banki, če je zaposlen
v banki več kot eno leto do petnajst let
– 75% osnove za vsako leto dela v banki do 15 let in
100% za vsako leto dela v banki nad 15 let, če je zaposlen v
banki več kot petnajst let.
Odpravnina iz prejšnjega odstavka lahko presega
10-kratnik osnove.
3.3. Odpovedni roki
17. člen
(odpovedni roki)
Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, ima po
podani pisni odpovedi naslednji odpovedni rok:
– delavec, ki opravlja delo, za katero se zahteva I., II. ali
III. stopnja strokovne izobrazbe – 30 dni
– delavec, ki opravlja delo, za katero se zahteva IV. ali
V. stopnja strokovne izobrazbe – 60 dni
– delavec, ki opravlja delo, za katero se zahteva
VI. stopnja strokovne izobrazbe – 120 dni
– delavec, ki opravlja delo, za katero se zahteva VII.,
VIII. ali IX. stopnja strokovne izobrazbe – 150 dni.
Delavec se v primerih druge, tretje in četrte alinee lahko
z banko pisno sporazume tudi o krajšem odpovednem roku
po predhodnem soglasju direktorja oddelka, vendar odpovedni rok ne more biti krajši od 30 dni.
V času odpovednega roka ima delavec pravico do plačane odsotnosti zaradi iskanja nove zaposlitve štiri ure na
teden.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
IZ DELOVNEGA RAZMERJA
1. Pripravništvo
18. člen
(splošno)
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje pripravništva se
sklene z delavcem, ki prvič začne opravljati delo, ustrezno
vrsti in stopnji svoje strokovne izobrazbe in kadar je iz sploš-
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no znanih okoliščin očitno, da delavec ni usposobljen za
samostojno opravljanje dela.
19. člen
(trajanje pripravništva)
Pripravništvo traja glede na zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe na delovnem mestu, za katero se delavec
usposablja:
– IV. in V. stopnja
– VI. stopnja
– VII. stopnja

6 mesecev
9 mesecev
12 mesecev

20. člen
(izvajanje pripravništva)
Oddelek Organizacija in kadri mora pripravnika ob začetku dela seznaniti z njegovimi obveznostmi. Oddelek, v
katerem se pripravnik usposablja, mora pripravniku določiti
mentorja.
21. člen
(mentorstvo)
Mentor mora med pripravniško dobo zlasti:
– pripraviti program pripravništva
– skrbeti, da se usposabljanje pripravnika izvaja po
programu
– spremljati uspešnost pripravnika pri vključevanju v
samostojno delo in o tem pripraviti pisno poročilo
– nuditi pomoč pripravniku pri pripravi na izpit in pripravi
izpitne naloge
– biti navzoč pri izpitu.
22. člen
(obveznosti pripravnika)
Pripravnik je v času usposabljanja za samostojno delo
dolžan zlasti:
– udeležiti se vseh oblik usposabljanja po programu
– opravljati vse naloge, ki mu jih odredi mentor
– izdelati izpitno nalogo.
23. člen
(plačana odsotnost zaradi opravljanja izpita)
Zaradi priprave na izpit ima pripravnik pravico do plačane odsotnosti z dela v trajanju 3 delovnih dni.
24. člen
(pripravniški izpit)
Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti izpit,
ki je sestavni in zaključni del pripravništva in se opravlja
pred iztekom pripravniške dobe pred komisijo, ki jo imenuje
guverner.
Komisija preizkusi znanje pripravnika o:
– poznavanju banke, njene vloge in poslovanja
– delovnem področju, za katero se je pripravnik usposabljal in izdelal izpitno nalogo.
2. Poskusno delo
25. člen
(splošno)
Poskusno delo se kot pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi določi za vsa delovna mesta v banki. Ta določba ne
velja za pripravnike.
26. člen
(trajanje poskusnega dela)
Poskusno delo glede na stopnjo zahtevane strokovne
izobrazbe za delovno mesto traja:
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– za dela od I. do III. stopnje
– za dela IV. stopnje
– za dela V. stopnje
– za dela VI. stopnje
– za dela od VII. do IX. stopnje
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1 mesec
2 meseca
3 mesece
4 mesece
6 mesecev

Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne
odsotnosti z dela zaradi bolezni ali druge odsotnosti, ki traja
več kot 15 delovnih dni, za toliko časa, kolikor je trajala začasna odsotnost z dela.
27. člen
(ugotavljanje uspešnosti poskusnega dela)
Med poskusnim delom spremlja delo delavca njegov
neposredni vodja. Neposredni vodja ugotavlja pri delavcu
zlasti odnos do dela, kvaliteto dela, pravočasnost pri opravljanju nalog in rezultate dela.
Zapisnik o ugotovitvah z vsemi podatki, ki so potrebni za
odločitev, ali je bil delavec med poskusnim delom uspešen in
ali je dosegel ustrezne rezultate dela, posreduje neposredni
vodja za dela od I. do V. stopnje najkasneje petnajst dni, za
dela od VI. do IX. stopnje pa najkasneje trideset dni pred
iztekom poskusnega dela direktorju oddelka in kadrovski
službi.
Delavec mora biti seznanjen z ugotovitvami neposrednega vodje.
3. Plačilo za delo
28. člen
(vrsta plačil)
iz:

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno

– plače, ki je sestavljena iz osnovne plače, dela plače
za delovno uspešnost in dodatkov
– drugih vrst plačil po tej pogodbi.
Podatki o izplačanem plačilu za delo posameznega
delavca so zaupni.
29. člen
(plačilni dan)
Plača se izplačuje za plačilno obdobje enega meseca.
Plačo za pretekli mesec se izplača najkasneje sedmi
delovni dan po preteku plačilnega obdobja.
3.1. Osnovna in izhodiščna plača
30. člen
(osnovna plača)
Osnovna plača za delovno mesto je zmnožek tarifnega
količnika delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil
pogodbo o zaposlitvi, in izhodiščne plače.
Tarifni količnik delovnega mesta pomeni razmerje posameznega delovnega mesta do vrednosti najbolj enostavnega delovnega mesta v banki, ki je ovrednoteno s tarifnim
količnikom 1.00 (tarifni razred I).
31. člen
(izhodiščna plača)
Pri določanju izhodiščne plače pogodbeni stranki upoštevata politiko plač v državi in politiko plač v banki, skladno z
aktom, ki ureja napredovanje in nagrajevanje.
Rast izhodiščne plače se lahko določi za več let vnaprej.
Pogajanja strank o uskladitvi izhodiščne plače se praviloma pričnejo 15.10. za naslednje koledarsko leto.
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32. člen
(tarifni razredi)
Delovna mesta se razvrščajo v devet tarifnih razredov,
znotraj njih pa se stopnjujejo s tarifnimi količniki.
Izhodiščni tarifni količniki po posameznih tarifnih razredih so:

Tarifni razred/Opis zahtevnosti
I.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo enostavna dela, sestavljena iz manjšega števila
enoličnih in kratkotrajnih operacij, ki jih je mogoče zaradi njihovih tehnoloških značilnosti
opravljati po enostavnem postopku, z enostavnimi delovnimi sredstvi.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza pridobljeno osnovnošolsko znanje s programom uvajanja v
delo.

Tarifni količnik
1,00

II.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo manj zahtevna dela, na splošnem in tehničnem
področju, sestavljena iz manjšega števila različnih in kratkotrajnih operacij, ki se ponavljajo in
izvajajo z enostavnimi in mehaniziranimi delovnimi sredstvi.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza izobraževalni program osnovne šole in dodatni veriﬁcirani
program speciﬁčnega izobraževanja.
III.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo srednje zahtevna, raznovrstna dela, na
splošnem in tehničnem področju, ki se jih izvaja z mehaniziranimi in enostavnimi delovnimi
sredstvi. Za dela v tej skupini je značilna zahteva po višji stopnji razumevanja delovnega
procesa, ker obstoja možnost nepredvidljivih delovnih situacij, v katerih mora delavec sam
reševati manjše nastale probleme.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza izobraževalni program osnovne šole in dodatni, dvoletni,
veriﬁciran izobraževalni program oziroma dodatno interno usposabljanje.

1,10

IV.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zahtevna, raznovrstnejša dela, na splošnem in
tehničnem področju, ki zahtevajo razumevanje obvestil iz pisanih, ustnih in graﬁčnih oblik ter v
veliki meri samostojno reševanje manjših problemov.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza triletni program srednješolskega izobraževanja.

1,41

V.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zahtevnejša, zelo raznovrstna operativna dela v
okviru določene tehnologije na posameznih področjih poslovanja.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza štiriletni program srednješolskega izobraževanja.

1,63

VI.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zelo zahtevna dela priprave, spremljanja,
kontrole, organiziranja in analiziranja delovnih procesov ter
Vodenja na posameznih področjih poslovanja.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza program višješolskega izobraževanja.

2,00

VII.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo visoko zahtevna dela načrtovanja, analiziranja,
organiziranja in razvoja posameznih delovnih procesov, oblikovanja novih teoretičnih in
praktičnih rešitev, vodenja poslovanja ter svetovanja na posameznih področjih poslovanja.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza program visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja.

2,99

VIII.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo najbolj visoko zahtevna dela analiziranja,
izvajanja, vodenja, svetovanja in znanstveno-raziskovalnega dela.
Tej ravni zahtevnosti odgovarja ustrezna specializacija oziroma dosežen akademski naslov
magistra.
IX.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo visoko zahtevna dela analiziranja, izvajanja,
vodenja, svetovanja in znanstveno-raziskovalnega dela.
Tej ravni zahtevnosti praviloma odgovarja dosežen akademski naslov doktorja znanosti.

3,25

33. člen
(delovna uspešnost)
Delovno uspešnost delavca se ocenjuje mesečno. Kriterije in postopek ocenjevanja delovne uspešnosti se določi
s posebnim pravilnikom.

1,28

3,77
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Osnovna plača delavcu se v primeru izjemno dobrega
dela lahko zviša za največ 15% in v primeru izjemno slabega
dela pa zniža za največ 10%.
Za delovno uspešnost se lahko uporabi največ 10%
bruto sredstev za plače v banki.
3.2. Dodatki k plači
34. člen
(vrste dodatkov)
Delavec ima pravico do plačila naslednjih dodatkov:
– dodatka za delovno dobo
– dodatka za težje pogoje dela
– dodatka za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz
razporeditve delovnega časa
– dodatka za dežurstvo
– dodatka za pripravljenost na domu
– dodatka za deﬁcitarnost.
35. člen
(osnova za dodatke)
Osnova za obračun dodatkov je delavčeva osnovna
plača za polni delovni čas oziroma ustrezna urna postavka.
Posamezni dodatki se med seboj ne izključujejo, izključujeta pa se dodatek za delo prek polnega delovnega časa
z dodatkom za čas opravljanja dežurstva.
36. člen
(ugotavljanje pogojev za plačilo dodatkov)
Dodatki za težje in posebne delovne pogoje se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi
katerih mu ta dodatek pripada. Višino dodatka določi direktor
oddelka.
37. člen
(dodatek za delovno dobo)
Delavcu pripada za vsako dopolnjeno leto delovne dobe
dodatek v višini 0,5% njegove osnovne plače za polni delovni čas.
Dodatek na delovno dobo se delavcem, ki imajo več kot
25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začeto
leto nad 25 let delovne dobe.
Dodatek na delovno dobo po prvem in drugem odstavku
tega člena ne more presegati 20%.

10%

38. člen
(dodatek za težje pogoje dela)
Delavec ima pravico do dodatka za težje pogoje dela za:
– stalno delo v kletnih prostorih brez naravne osvetlitve

– prevoz trezorskih vrednosti preko državne meje
0,5%
– zavarovanje z orožjem pri prevozu gotovine 0,3%
– naloge zunanje kontrole od 0,5% do 2,5%.
Kot osnova za obračun dodatkov se uporabi 35. člen
te pogodbe.
39. člen
(dodatek za delo v posebnih pogojih dela, ki izvirajo
iz razporeditve delovnega časa)
Delavec ima pravico do dodatka za delo v posebnih
pogojih dela, ki izvirajo iz razporeditve delovnega časa dela,
in sicer za:
– nočno delo 50%
– delo preko polnega delovnega časa 30%
– delo v nedeljo, na praznike in dela proste dneve po
zakonu 50%
– vse vrste dežurstev 10%.
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Kot osnova za obračun dodatkov se uporabi 35. člen
te pogodbe.
Za čas pripravljenosti na domu pripada delavcu nadomestilo plače v višini 10% od osnovne urne postavke delavca
za polni delovni čas. Pripravljenost pisno odredi guverner
oziroma od njega pooblaščena oseba na predlog direktorja
oddelka.
40. člen
(dodatek za deﬁcitarnost)
Delavec ima pravico do dodatka za deﬁcitarnost, če
dela na delovnem mestu, ki ga banka izjemoma in začasno
določi kot deﬁcitarno zaradi razmer na trgu delovne sile ali
iz drugih razlogov.
O predlogu za ugotovitev ali prenehanje deﬁcitarnosti
delovnega mesta odloči na predlog direktorja oddelka in
mnenja oddelka Organizacija in kadri guverner, ki odloči tudi
o višini dodatka.
Dodatek na deﬁcitarnost lahko znaša do 20% osnove iz
35. člena te pogodbe.
3.3. Nagrada za izjemne rezultate
41. člen
(nagrada za izjemne rezultate)
Guverner lahko dodeli denarni znesek ali drugo obliko
materialne nagrade delavcu, ki pri svojem delu doseže izjemne rezultate dela, ki pomenijo učinkovitejše poslovanje
banke.
3.4. Plačilo ob koncu koledarskega leta
42. člen
(plačilo ob koncu koledarskega leta)
Ob koncu koledarskega leta pripada delavcu dodatno
plačilo praviloma v višini ene povprečne mesečne delavčeve
plače, prejete v koledarskem letu, sorazmerno času, za katerega je bila izplačana plača ali nadomestilo v breme banke.
Višina plačila je odvisna od politike plač v Republiki Sloveniji
in od doseganja ciljev denarne politike banke. O višini plačila
vsako leto odloči guverner.
3.5. Plačilo pripravnikom
43. člen
(plačilo pripravnikom)
Delavec pripravnik ima pravico do plače v višini 80%
osnovne plače za delovno mesto oziroma vrsto dela, za katero se usposablja v času pripravništva po pogodbi o zaposlitvi,
in do vseh ostalih plačil in dodatkov po tej pogodbi.
3.6. Povračila stroškov v zvezi z delom
44. člen
(povračilo stroškov za prehrano)
Delavcu pripada za dneve prisotnosti na delu povračilo
stroškov za prehrano med delom po pravilniku, ki ureja materialne stroške banke.
45. člen
(povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela)
Delavcu pripada za dneve prisotnosti na delu povračilo
stroškov prevoza na delo in z dela po pravilniku, ki ureja
materialne stroške banke za oddaljenost nad en kilometer
od banke.
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46. člen
(povračilo stroškov na službenem potovanju)
Delavcu pripada za službeno potovanje v domovini
in v tujini povračilo stroškov prehrane, prevoznih in drugih
stroškov po predloženih računih, ali v pavšalnem znesku, če
je tako predvideno s potnim nalogom, po pravilniku, ki ureja
materialne stroške banke.
3.7. Regres za letni dopust
47. člen
(regres za letni dopust)
Banka je dolžna delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust največ v višini njegove
osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo, v
mesecu pred izplačilom regresa za poln delovni čas. Regres
se izplača najkasneje do 30. junija tekočega leta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko guverner za delavce z najnižjimi plačami določi višjo osnovo za
izračun regresa.
V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega
dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela
regresa.
3.8. Odpravnina ob upokojitvi
48. člen
(odpravnina ob upokojitvi)
V primeru upokojitve pripada delavcu ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač na delavca v banki, izplačanih v preteklih treh
mesecih, oziroma v višini treh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.
Delavec ni upravičen do odpravnine iz prejšnjega odstavka v primeru upokojitve, ko mu banka dokupi zavarovalno dobo.
3.9. Jubilejna nagrada
49. člen
(jubilejna nagrada)
Delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20 in 30 let
skupne delovne dobe.
Jubilejna nagrada znaša:
– za 10 let delovne dobe
50%
– za 20 let delovne dobe
75%
– za 30 let delovne dobe
100%
povprečne mesečne plače na delavca v banki, izplačane v preteklih treh mesecih, oziroma povprečne mesečne
plače delavca, izplačane v preteklih treh mesecih, če je to
zanj ugodnejše.
Jubilejno nagrado se delavcu izplača pri plači za mesec,
v katerem je dopolnil delovno dobo iz prejšnjega odstavka.
3.10. Solidarnostna pomoč
50. člen
(solidarnostna pomoč)
Delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna
pomoč v višini najmanj ene povprečne plače v banki v preteklih treh mesecih v naslednjih primerih:
– ob smrti delavca
– ob smrti v njegovi ožji družini
– ob elementarni nesreči ali požaru, ki prizadene delavca in njegovo družino
– v primeru invalidnosti ali telesne okvare najmanj
60%
– v primeru daljše bolezni v neprekinjenem trajanju najmanj treh mesecev za zaposlene, katerih plača ne dosega
povprečne plače v banki
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– v primeru izjemnih socialnih težav, ki prizadenejo delavca in njegovo družino.
Do solidarnostne pomoči po peti alinei prejšnjega odstavka je delavec upravičen samo enkrat letno.
3.11. Dodatno pokojninsko zavarovanje
51. člen
(dodatno pokojninsko zavarovanje)
Banka delavcu plača dodatno pokojninsko zavarovanje
v skladu s pogodbo, sklenjeno med banko in reprezentativnim sindikatom v banki.
3.12. Nezgodno zavarovanje
52. člen
(nezgodno zavarovanje)
Banka delavcu plača nezgodno zavarovanje po ustrezni
zavarovalni polici o kolektivnem nezgodnem zavarovanju.
V primeru, ko delavec opravlja delo, pri katerem je
tveganje za nezgodo večje, lahko banka delavca dodatno
zavaruje.
3.13. Nadomestilo plače
53. člen
(nadomestilo plače v primeru odsotnosti zaradi bolezni
ali poškodbe, ki ni povezana z delom)
Delavec ima pravico do nadomestila plače v primeru
odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana
z delom, v višini 90% plače v preteklih treh mesecih za polni
delovni čas.
4. Delovni čas
54. člen
(razporejanje delovnega časa)
Delovni čas je razporejen na pet delovnih dni v tednu.
Delovni čas je lahko razporejen tudi v izmene.
Dnevna delovna obveznost je lahko določena v premičnem ali nepremičnem delovnem času.
Razporejanje delovnega časa, način evidentiranja in
obračunavanja prisotnosti delavcev na delu oziroma odsotnosti z dela, se določi s posebnim pravilnikom.
Razporejanje delovnega časa delavca, ki dela s krajšim
oziroma skrajšanim delovnim časom skladno z zakonom, se
določi v pogodbi o zaposlitvi.
55. člen
(polni delovni čas)
Polni delovni čas v banki je 40 ur na teden.
4.1. Letni dopust
56. člen
(trajanje letnega dopusta)
Dolžina letnega dopusta je odvisna od:
– zahtevnosti dela, to je stopnje strokovne izobrazbe,
zahtevane na delovnem mestu
– delovne dobe delavca
– delovnih pogojev
– posebnih socialnih in zdravstvenih razmer
– starosti delavca.
57. člen
(odmera in razpored letnih dopustov)
Pri odmeri letnega dopusta se upoštevajo pogoji delavca, ki veljajo v času odmere letnega dopusta.
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Dolžino letnega dopusta ugotovi oddelek Organizacija
in kadri, ki o njej pisno obvesti delavce najkasneje do 31. 3.
tekočega leta.
O razporedu izrabe letnega dopusta je direktor oddelka
dolžan pisno obvestiti oddelek Organizacija in kadri najkasneje do 15. 4. tekočega leta.
58. člen
(določanje trajanja letnega dopusta)
Letni dopust se delavcu določi v odvisnosti od zahtevnosti dela in delovne dobe delavca na naslednji način:
Stopnja zahtevnosti dela
Delovna doba
do 5 let
5–10
10–15
15–20
20–25
25–30
nad 30

VII, VIII, IX
22
24
26
28
30
32
34

VI
21
23
25
27
29
31
33

Delovno dobo se ugotavlja z delovno knjižico ali odločbami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije ob upoštevanju delovne dobe v Republiki Sloveniji
in v tujini in v času opravljanja samostojne dejavnosti, vpisane v delovno knjižico. Upošteva se delovna doba do 31. 12.
tekočega koledarskega leta.
V delovno dobo po prejšnjem odstavku se ne všteva
dokupljena zavarovalna doba, zavarovalna doba, ki se šteje
s povečanjem in posebna (pokojninska) doba.
V odvisnosti od delovnih pogojev, zdravstvenih in socialnih razmer delavca in njegove družine ter starosti, se delavcu
odmeri letni dopust v trajanju:
– delavcu, ki več kot polovico rednega delovnega časa
opravlja delo v zaprtih prostorih brez naravne osvetlitve –
3 dni
– invalidu II. kategorije in delavcu z najmanj 60% telesne okvare – 5 dni
– invalidu III. kategorije – 3 dni
– delavcu, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo – 5 dni
– za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti –
1 dan – do leta, v katerem otrok dopolni to starost; v letu, v
katerem je otrok rojen, se dan dopusta ne odmeri
– starejšemu delavcu, ki v tekočem letu dopolni starost
po zakonu, ki ureja delovna razmerja in delavcu, ki je to pravico pridobil že po prejšnjih predpisih – 5 dni.
59. člen
(pridobitev pravice do letnega dopusta)
Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta,
ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja šestih
mesecev.
4.2. Druge odsotnosti z dela
60. člen
(plačana odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin)
Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin do skupaj največ sedem delovnih dni
v posameznem koledarskem letu, in sicer za:
– za lastno poroko – 3 dni
– za poroko otroka – 1 dan
– oče ob rojstvu otroka – 3 dni
– ob smrti zakonca ali osebe, ki je zadnji dve leti živela z
delavcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski

V
20
22
24
26
28
30
32

III, IV
20
21
23
25
27
29
31

I, II
20
21
22
24
26
28
30

zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena
z zakonsko zvezo, otroka, posvojenca, pastorka, očeta, matere, očima, mačehe, posvojitelja – 3 dni
– ob smrti brata, sestre, starih staršev, staršev zakonca
– 1 dan
– za selitev delavca – 2 dneva
– v primeru hujše nesreče, ki zadane delavca – 3 dni.
5. Izobraževanje
61. člen
(uvajanje v delo)
Delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, je potrebno
uvesti v delo v banki. Če je za uvajanje organiziran poseben
seminar, se ga delavec mora udeležiti.
Delavcu se zaradi poglobitve znanja in delovnih povezav lahko zagotovi usposabljanje tudi v drugih organizacijskih
delih banke oziroma v drugih organizacijah.
62. člen
(obveznost vodje)
Za uvajanje delavca v delo je odgovoren delavčev neposredni vodja.
Neposredni vodja je dolžan seznaniti novega delavca
zlasti:
– z glavnimi značilnostmi dela v organizacijskem delu
– z vsebino dela na delovnem mestu
– s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi pri delu
– z organizacijo dela v organizacijskem delu
– s predpisi in strokovno literaturo
– s sodelavci in njihovim delovnim področjem
– z delovnimi pogoji in nevarnostmi pri delu
– z ustreznimi ukrepi in sredstvi za varstvo pri delu.
63. člen
(izobraževanje kot pravica in dolžnost)
Delavec se ima pravico in se je dolžan izobraževati, izpopolnjevati in usposabljati (v nadaljevanju izobraževati), če
ga banka napoti na izobraževanje.
64. člen
(pogodba o izobraževanju)
Medsebojne pravice in obveznosti med banko in delavcem, ki se izobražuje, se uredijo s pogodbo o izobraževanju.
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65. člen
(kritje stroškov zaradi izobraževanja)
Delavec, ki se izobražuje, ima pravico do:
– plačila kotizacije ali šolnine
– plačila prevoznih stroškov
– povrnitve stroškov prenočišča
– plačila dnevnice
– plačane odsotnosti z dela
– kritja drugih stroškov v zvezi z izobraževanjem (npr.
strokovne literature, stroškov opravljanja izpita).
66. člen
(obveznosti delavca v zvezi z izobraževanjem)
Delavec, ki se izobražuje, ima naslednje obveznosti:
– da se vključi v izobraževalni program
– da v času izobraževanja ne spreminja programa brez
soglasja banke
– da banki predloži dokazila o izobraževanju (poročilo,
potrdilo o izpitih)
– da predloži dokazila v primeru uveljavljanja pravice do
povrnitve stroškov (prevoz, šolnina ipd.)
– da ob uveljavljanju pravice do odsotnosti z dela zaradi
opravljanja izpitov pri izobraževanju za pridobitev strokovne
izobrazbe to predhodno sporoči neposrednemu vodji oziroma
odsotnost uskladi s potrebami delovnega procesa
– da v primeru prekinitve izobraževanja, neuspešnega
izobraževanja ali prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi redne ali izredne odpovedi, kadar je odpovedni razlog na
strani delavca, povrne banki stroške izobraževanja v skladu
s pogodbo o izobraževanju
– da po končanem izobraževanju ostane v delovnem
razmerju z banko v skladu s pogodbo o izobraževanju.
67. člen
(plačana odsotnost z dela)
Delavec ima v primeru izobraževanja za pridobitev
strokovne izobrazbe pravico do plačane odsotnosti z dela
v trajanju:
– 2 delovna dneva za enkratno pripravo in opravljanje
izpita iz posameznega predmeta na srednji oziroma višji
šoli
– 3 delovne dni za enkratno pripravo in opravljanje izpita iz posameznega predmeta na visoki šoli, fakulteti ali na
podiplomskem študiju (magisterij ali specializacija)
– 3 delovne dni za pripravo in opravljanje zaključnega
izpita oziroma mature na srednji šoli
– 7 delovnih dni za izdelavo in zagovor diplomske naloge na višji in visoki šoli oziroma na fakulteti
– 7 delovnih dni za pripravo na opravljanje in opravljanje
državnega pravniškega izpita, za izdelavo in zagovor magistrskega oziroma doktorskega dela.
68. člen
(obveznost delavca po končanem izobraževanju)
Delavec je po končanem izobraževanju dolžan ostati
na delu v banki:
– v primeru izobraževanja za pridobitev strokovne izobrazbe najmanj toliko časa, kolikor je trajalo izobraževanje po
statutu izobraževalnega zavoda
– v primeru izpopolnjevanja strokovnega znanja najmanj eno leto od konca izpopolnjevanja.
69. člen
(povrnitev stroškov)
V primeru, da delavcu preneha pogodba o zaposlitvi,
razen v primeru prenehanja iz poslovnega razloga, pred
iztekom rokov iz prejšnjega odstavka, mora delavec vrniti
stroške izobraževanja:
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– če se je izobraževal za pridobitev strokovne izobrazbe: vse stroške izobraževanja sorazmerno času, ko bi
delavec še moral ostati na delu
– če je izpopolnjeval strokovno znanje: 75% vseh stroškov izpopolnjevanja, ki jih je krila banka v dvanajstih mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja.
6. Disciplinska odgovornost
70. člen
(disciplinska odgovornost)
Delavec mora izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja.
71. člen
(obveznosti delavca)
Delavec mora poleg obveznosti, določenih z zakonom,
ki ureja delovna razmerja, izpolnjevati obveznosti iz te pogodbe in obveznosti, ki izhajajo iz splošnih aktov banke.
Za kršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je delavec
disciplinsko odgovoren.
72. člen
(disciplinske sankcije)
Disciplinsko odgovornemu delavcu lahko banka izreče
opomin ali denarno kazen ali odvzem bonitet.
73. člen
(ugotavljanje disciplinske odgovornosti)
Disciplinsko odgovornost delavca ugotavlja guverner na
podlagi pisnega in obrazloženega predloga direktorja oddelka, v katerem dela delavec, ki krši delovne obveznosti.
Guverner lahko svoja pooblastila, ki jih ima kot disciplinski organ, v celoti prenese na delavce s posebnimi pooblastili. Pooblastilo mora biti pisno in je dano za vsak primer
posebej.
74. člen
(izredna odpoved pogodbe zaradi hujših kršitev)
Disciplinsko odgovornemu delavcu banka delavcu lahko
izredno odpove pogodbo o zaposlitvi za naslednje kršitve:
– odklonitev dela, za katerega je sklenil pogodbo o
zaposlitvi
– opustitev dejanja, zaradi katerega je onemogočen ali
oviran delovni proces
– neizpolnjevanje, nevestno, nepravočasno ali malomarno opravljanje dela na delovnem mestu
– nespoštovanje navodil neposrednega vodje za delo
– zloraba položaja oziroma danega pooblastila oziroma
prekoračitev pooblastila
– nespoštovanje predpisov o varovanju poslovne ali
vojaške tajnosti
– nezakonito razpolaganje s sredstvi banke
– uporaba sredstev banke v zasebne namene
– nezakonita, neracionalna ali nesmotrna uporaba delovnih sredstev, zaradi česar nastane premoženjska škoda
– opustitev obveščanja banke o bistvenih okoliščinah, ki
vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje delavčevih
pogodbenih in drugih obveznosti
– motenje sodelavcev pri delu tako, da je oviran delovni proces
– javno blatenje ugleda banke in neprimerno vedenje,
ki škoduje ugledu banke
– žalitev dostojanstva sodelavcev in strank
– nespoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri
delu
– prihajanje na delo v vinjenem stanju, uživanje alkohola ali drugih narkotikov na delovnem mestu.
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7. Odškodninska odgovornost

VI. DELOVANJE SINDIKATA

75. člen
(ugotavljanje odškodninske odgovornosti)
Višino škode ugotavlja tričlanska komisija, ki jo imenuje
guverner za vsak primer posebej. Komisija posreduje svoje
ugotovitve guvernerju, ki odloči o odgovornosti delavca za
škodo, o plačilu in pogojih za plačilo odškodnine.

81. člen
(posebna pogodba)
Pogoje za delovanje sindikata v banki se določi s posebno pogodbo, ki jo skleneta sindikat v banki in banka.

76. člen
(pavšalna odškodnina)
Če bi ugotavljanje škode povzročilo nesorazmerne stroške za banko, je delavec dolžan za nastalo škodo plačati
pavšalno odškodnino, in sicer v višini 20 do 30% osnove.
Osnova za določitev višine odškodnine je plača delavca v
mesecu, v katerem je povzročil škodo.
IV. UVELJAVLJANJE VARSTVA PRAVIC, OBVEZNOSTI
IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
77. člen
(pisna zahteva)
Pisno zahtevo za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma za odpravo kršitve katere od pravic iz delovnega razmerja lahko delavec vloži najkasneje v 30 dneh pri direktorju
oddelka oziroma drugi pooblaščeni osebi.
V. PRAVICA DO STAVKE
78. člen
(prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi)
Delavcu, ki sodeluje pri organiziranju in vodenju stavke,
ali se udeleži stavke, organizirane v skladu z zakonom in
sindikalnimi stavkovnimi pravili, banka ne sme odpovedati
pogodbe o zaposlitvi, niti ne more zoper delavca zaradi
stavke začeti postopka za ugotavljanje disciplinske oziroma
odškodninske odgovornosti.
79. člen
(omejitev pravice do stavke)
Organizator stavke ne sme organizirati stavke, ne da
bi bilo v času stavke zagotovljeno minimalno izvajanje naslednjih operativnih funkcij banke:
– delovanje likvidnostne komisije
– opravljanje plačilnega prometa
– upravljanje z deviznimi rezervami države
– distribucija gotovine
– nadzor nad poslovanjem bank
– izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz članstva v mednarodnih ﬁnančnih organizacijah in v evropskem sistemu
centralnih bank
– varovanje banke.
Omejitev pravice do stavke zaradi nemotenega delovnega procesa se določi v delovnem listu delavca.
80. člen
(nadomestilo plače za čas stavke)
Za čas stavke delavcu pripada nadomestilo plače v
višini 70% osnovne plače za največ pet delovnih dni pod
naslednjimi pogoji:
– če stavka zaradi kršitve te pogodbe glede plač, regresa ali imunitete sindikalnih zaupnikov
– če je stavka organizirana v skladu z zakonom in po
stavkovnih pravilih.
V primeru stavke delavca v nasprotju z določbo prejšnjega člena delavcu ne pripada nadomestilo plače.

82. člen
(pravica sindikata do vpogleda v podatke)
Predsednik sindikata ima pravico do vpogleda v naslednje podatke:
– splošne podatke o izplačilih plač v banki (izhodiščna
plača, bruto masa, povprečna plača)
– podatke o politiki zaposlovanja, ﬂuktuaciji, ter o rezultatih kadrovskih analiz o delu
– podatke o izkoriščenosti delovnega časa.
VII. POSEBNE DOLOČBE
83. člen
(začasno delo v tujini)
V primeru, ko delavec začasno preneha opravljati delo
v banki zaradi opravljanja dela pri drugem delodajalcu v
Republiki Sloveniji ali v tujini po posebnem dogovoru o sodelovanju med banko in drugim delodajalcem, se uporabijo
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, o suspenzu pogodbe o zaposlitvi.
Banka in delavec lahko začasno skleneta tudi novo
pogodbo o zaposlitvi, v kateri se dogovorita o medsebojnih
pravicah in obveznostih, zlasti o:
– trajanju dela pri drugem delodajalcu
– izrabi letnega dopusta
– pravici do plačil, do katerih je delavec upravičen v
banki za čas dela pri drugem delodajalcu
– pogojih vrnitve na delo v banko.
84. člen
(delovna praksa dijakov in študentov)
Delovno prakso v banki lahko opravljajo:
– štipendisti banke v skladu s pogodbo o štipendiranju
– drugi praktikanti.
Delovna praksa poteka pod vodstvom mentorja delovne
prakse, ki ga določi direktor oddelka, v katerem se opravlja
delovna praksa.
Dijaki in študentje na delovni praksi imajo pravico do nagrade v skladu z uspešnostjo opravljanja delovne prakse.
Uspeh dijaka oziroma študenta na delovni praksi je
lahko ocenjen kot manj uspešen, uspešen, oziroma zelo
uspešen. Oceno poda mentor delovne prakse kadrovski službi pred iztekom delovne prakse.
VIII. RAZMERJE MED STRANKAMA POGODBE
85. člen
(spoštovanje določb pogodbe)
Stranki pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima
na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te pogodbe in
spoštovanje njenih določb.
Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te pogodbe.
86. člen
(predlaganje sprememb pogodbe)
Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma dopolnitev pogodbe, predloži nasprotni stranki svojo obrazloženo
zahtevo v pisni obliki najkasneje tri mesece pred iztekom
koledarskega leta za naslednje leto.
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Nasprotna stranka se je do predloga dolžna opredeliti
v 30 dneh.
87. člen
(komisija za pomirjevanje)
Če se stranki pogodbe ne sporazumeta o sklenitvi nove
pogodbe, spremembi oziroma dopolnitvi pogodbe oziroma o
drugih ukrepih za reševanje spornih situacij, najprej vsaka
stranka imenuje po dva člana v komisijo za pomirjevanje.
Člani komisije sporazumno imenujejo predsednika komisije
kot petega člana iz vrst zunanjih uglednih strokovnih in javnih
delavcev s področja delovnega prava. Če tudi na ta način
ni možno doseči soglasja izda Svet Banke Slovenije akt na
podlagi pooblastil iz Zakona o Banki Slovenije.
88. člen
(postopek pomirjevanja)
Postopek pomirjevanja se začne na zahtevo katerekoli
stranke.
Pomirjevanje velja za neuspešno, če katerakoli stranka pisno izjavi, da šteje pomirjevanje za neuspešno, kakor
tudi, če stranka ne imenuje člana komisije za pomirjevanje
oziroma, če člani ne imenujejo predsednika komisije. Vsak
sporazum, ki ga stranki dosežeta, mora biti pisen. Sporazum
strank dopolnjuje pogodbo oziroma nadomešča določbe pogodbe, ki so z njim v nasprotju.
89. člen
(odstop od pogodbe)
V primeru, da ena od strank krši obveznosti, ki jih je prevzela s to pogodbo, lahko pogodbi zvesta stranka od pogodbe odstopi. Odstop je potreben drugi stranki predhodno pisno
napovedati v roku, ki pa ne sme biti krajši kot tri mesece.
Pred iztekom roka iz predhodnega odstavka od pogodbe ni mogoče odstopiti. Po odstopu od pogodbe lahko vsaka
stranka zahteva sklenitev nove pogodbe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
90. člen
(postopki uveljavljanja in varstva pravic delavcev)
Postopki uveljavljanja in varstva pravic, obveznosti in
odgovornosti iz delovnega razmerja, uvedeni pred dnem
uveljavitve te pogodbe, se dokončajo v skladu z določbami
kolektivne pogodbe banke, ki je veljala in se uporabljala do
uveljavitve te pogodbe.
91. člen
(veljavnost pogodbe)
Ta pogodba se sklene za nedoločen čas. Če nobena
od pogodbenih strank pisno ne odpove pogodbe najkasneje
tri mesece pred koncem koledarskega leta, se šteje, da
se veljavnost pogodbe avtomatično podaljša za naslednje
koledarsko leto.
V primeru odpovedi pogodbe se do sklenitve nove pogodbe uporabljajo določbe te pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije
92. člen
(prenehanje veljavnosti kolektivne pogodbe)
S sklenitvijo te pogodbe preneha veljati Kolektivna pogodba Banke Slovenije z dne 30. 12. 1996 s pripadajočim
aneksom številka I. z dne 14. 4. 1997 in Razlaga o uporabi
Kolektivne pogodbe Banke Slovenije (Uradni list RS, št.
133/03).
Št. 32.00-0461/04
Ljubljana, dne 31. decembra 2004.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Rebeka Janžovnik l. r.
Predsednica

Banka Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Sindikat bank in hranilnic,
Sindikat delavcev Banke Slovenije
Drago Jurenec l. r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
30.

Sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2004

Na podlagi petega odstavka 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 20/04) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 4. 1. 2005 sprejela

SKLEP
o višini povprečne pokojnine v letu 2004
I
Povprečna mesečna pokojnina, izplačana v letu 2004,
ki po četrtem odstavku 123. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS,
št. 20/04) – v nadaljevanju: zakon – vpliva na izplačilo dela
vdovske pokojnine, znaša 107.732 SIT.
Povprečni znesek pokojnine, določen v prvem odstavku
te točke, obsega v skladu z 8. členom zakona, povprečni
znesek pokojnine in varstvenega dodatka, ki je v letu 2004
mesečno pripadal povprečnemu prejemniku pokojnine.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2005-19
Ljubljana, dne 4. januarja 2005.
Skupščina zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednik
Jožef Zakonjšek l. r.
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OBČINE

BREŽICE
31.

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) in 16. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski
svet občine Brežice na 14. seji dne 20. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Brežice
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Brežice (v nadaljevanju: SPV
Brežice) in določi njegovo sestavo ter naloge.
2. člen
(sestava)
(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice, je organ v sestavi lokalne skupnosti – Občine
Brežice, ki ga sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti
ter uporabniki in izvajalci nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja Občine Brežice.
(2) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice šteje devet članov, ki jih na podlagi predlogov
udeleženih organizacij potrdi za mandatno dobo štirih let občinski svet, imenuje pa jih Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice.
(3) Sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Brežice je sledeča:
– predstavnik šolstva, ki ga predlaga aktiv ravnateljev
Osnovnih šol na območju Občine Brežice;
– predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov, ki ga
predlaga Zveza šoferjev in avtomehanikov Brežice;
– predstavnik prevoznikov v javnem cestnem prometu,
ki ga predlagajo, na območju Občine Brežice, delujoča pojetja in samostojni podjetniki, katerih dejavnost je opravljanje
storitve prevoza v javnem cestnem prometu;
– predstavnik Policijske postaje Brežice, ki ga predlaga
komandir Policijske postaje Brežice;
– predstavnik Avtomoto društva Brežice, ki ga predlaga
predsednik Avtomoto društva Brežice;
– predstavnik avtošol, ki ima sedež na območju Občine Brežice, ki ga predlagajo, na območju Občine Brežice,
delujoča podjetja in samostojni podjetniki, katerih dejavnost
je opravljanje storitve avtošole;
– predstavnik mladih, ki ga predlaga Mladinski center
Brežice;
– dva predstavnika Občinskega sveta občine Brežice,
ki ga predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občinskega sveta občine Brežice.

(4) Predsednika in podpredsednika SPV Brežice imenuje SPV Brežice izmed svojih članov. Strokovnega tajnika,
ki skrbi za opravljanje strokovnih in administrativnotehničnih
nalog, pa imenuje župan izmed delavcev občinske uprave.
3. člen
(naloge)
(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Brežice se ustanovi za načrtovanje in usklajevanje
nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju
Občine Brežice.
(2) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Brežice ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu
v občini, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe
za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo
izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov
za varnost cestnega prometa v občini, predvsem pa skrbi za
izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje
prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na občinski ravni.
4. člen
(poslovnik)
Način in pogoje dela, druga vprašanja in strategijo delovanja, se uredijo s poslovnikom, ki ga pripravijo in sprejmejo
člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice z navadno večino glasov vseh članov Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice.
5. člen
(odgovornost sveta)
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu
občine Brežice.
6. člen
(ﬁnanciranje sveta)
(1) Sredstva za izvajanje svojih nalog in za zagotavljanje namena za katere je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice ustanovljen, se zagotavljajo iz
sredstve proračuna ustanovitelja.
(2) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice lahko del ﬁnančnih sredstev za izvajanje svojih
nalog in za zagotavljanje namena za katerega je ustanovljen,
pridobiva iz drugih virov prihodkov.
7. člen
(prehodni in končni določbi)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 75/96, 50/98 in 92/01).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, njegova določila pa uporabljati
s 1. 1. 2005.
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Št. 343-120/04
Brežice, dne 20. decembra 2004.
Po pooblastilu župana
član Občinskega sveta
Ivan Molan l. r.

32.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in
modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti
Velika Dolina

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o samoprispevku
(Uradni list RS, št. 87/01) in 16. člena Statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 13. redni seji, dne 21. 10. 2004, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi
samoprispevka za rekonstrukcijo
in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti
Velika Dolina
1. člen
Odlok o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in
modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina
(Uradni list RS, št. 79/04 – v nadaljevanju: odlok), se spremeni in dopolni tako, da se v 9. členu odloka za zadnjim, četrtim
odstavkom doda nov, peti odstavek, ki glasi:
»Odločba o oprostitvi ali znižanju plačevanja samoprispevka začne veljati z dnem njene dokončnosti, učinkuje
pa s prvim dnem naslednjega leta po letu, izdaje takšne
odločbe.«
2. člen
Spremeni se 11. člena odloka, tako da se dosedanje
besedilo črta in nadomesti z novim tako, da se glasi:
»Pristojni organ občinske uprave v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka izda zavezancem odločbe o samoprispevku, odmerjenem za obdobje od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2008.
Samoprispevek posameznega zavezanca se za celotno
obdobje trajanja samoprispevka odmeri od njegovega bruto
dohodka v predpreteklem letu od uvedbe samoprispevka,
torej od bruto dohodka zavezanca v letu 2002.
Stopnja odmerjenega samoprispevka se revalorizira v
skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga
vsako leto objavi Statistični urad RS, za kar se izda dopolnilna odločba.«
3. člen
V vsem ostalem ostanejo določila odloka o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v
Krajevni skupnosti Velika Dolina v celoti nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 023-2/2003-310
Brežice, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

Uradni list Republike Slovenije
33.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
samoprispevka za soﬁnanciranje izgradnje
nove osnovne šole na Bizeljskem

Na podlagi 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 34/96, 38/96,
43/96, 57/96, 82/98 in 59/01) in Zakona o samoprispevku
(Uradni list RS, št. 87/01) in v skladu s 16. členom Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je
Občinski svet občine Brežice na 14. redni seji dne 20. 12.
2004 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka
za soﬁnanciranje izgradnje nove osnovne šole
na Bizeljskem
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Bizeljsko se razpiše
predhodni referendum o uvedbi samoprispevka v denarju za
soﬁnanciranje izgradnje nove osnovne šole na Bizeljskem.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga
odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega sklepa.
3. člen
Na referendumu glasujejo občani KS Bizeljsko tajno z
glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
OBČINA BREŽICE
Krajevna skupnost Bizeljsko
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 30. 1. 2005 o uvedbi
samoprispevka za čas od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2010 na območju Krajevne skupnosti Bizeljsko, ki se bo uporabil za
soﬁnanciranje izgradnje nove stavbe za OŠ Bizeljsko, pridobivanje projektne dokumentacije in tehnične dokumentacije
ter izvedbo nadzora nad gradnjo, nakup šolske opreme in
drugih stroškov, povezanih z izvedbo investicije.
Samoprispevek bodo zavezanci s stalnim bivališčem
na območju KS Bizeljsko plačevali v denarju, po stopnji 2%
od bruto dohodka.
Navodilo za glasovanje:
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA,
če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če
se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
ZA

G LAS U J E M
(pečat)

PROTI

4. člen
Za dan razpisa referenduma se določi 20. 12. 2004.
Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za
izvedbo referenduma.
5. člen
Referendum bo v nedeljo, 30. 1. 2005. Volišča bodo
odprta od 7. do 19. ure.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka imajo tisti, ki so v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka za soﬁnanciranje izgradnje nove osnovne šole na
Bizeljskem navedeni kot zavezanci za samoprispevek.
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7. člen
Priloga sklepa o razpisu referenduma je Predlog odloka
o uvedbi samoprispevka za soﬁnanciranje izgradnje nove
osnovne šole na Bizeljskem.

ODLOK
o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov

8. člen
Ta sklep se brez priloge objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, skupaj s
prilogo pa se objavi tudi na krajevno običajen način.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 008-4/04
Brežice, dne 20. decembra 2004.
Po pooblastilu župana,
svetnik
Ivan Molan l. r.

34.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana
Občine Brežice

Na podlagi 105. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep Ustavnega
sodišča RS, 70/95, 51/2002, 73/2003 – odločba Ustavnega
sodišča RS in 54/2004) ter sedmega odstavka 37. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02)
je Občinska volilna komisija Občine Brežice na 4. redni seji
dne 4. 1. 2005 sprejela

SKLEP
o razpisu nadomestnih volitev za župana
Občine Brežice
1.
Nadomestne volitve župana Občine Brežice bodo v nedeljo, dne 6. marca 2005.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje sreda, 5. januarja 2005.
Št. 008-06/2004-310
Brežice, dne 4. januarja 2005.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl. pravnica l. r.

DIVAČA
35.

Odlok o izvajanju obvezne lokalne
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), 3. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04), 7. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Divača (Ur.
objave PN, št. 5/97, 11/98; Uradni list RS, Št. 86/98, 66/03)
in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 46/01)
je Občinski svet občine Divača na 19. redni seji dne 23. 12.
2004 sprejel

1. člen
Ta odlok določa obliko in način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba)
na območju Občine Divača.
2. člen
Ta odlok je obvezujoč za vse povzročitelje komunalnih
odpadkov, za izvajalca javne službe in udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni
odpadki.
3. člen
Izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
izvajalec), je oseba zasebnega prava, ki ji Občina Divača
podeli koncesijo.
4. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov (povzročitelj odpadkov) je vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki na območju Občine
Divača stalno, začasno ali občasno povzroča komunalne
odpadke, s tem da:
– biva v svojih ali najetih nepremičninah,
– je lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ali
drugih prostorov, katerih uporaba je stalna ali občasna (sezonska),
– opravlja registrirano dejavnost,
– organizira kulturne, športne in druge javne prireditve
ali uporablja javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namenu, ki odstopa od njihove običajne javne ali
zasebne rabe,
– upravlja javne površine (npr. trge, parke avtobusne
postaje, parkirišča, pokopališča, tržnice …),
– povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi vsak, kdor
po pooblastilu povzročitelja prepušča komunalne odpadke
izvajalcu javne službe.
5. člen
V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja komunalnih odpadkov po nobeni od alinej iz drugega
odstavka prejšnjega člena, se za povzročitelja komunalnih
odpadkov šteje lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer se
komunalni odpadki nahajajo.
6. člen
Za povzročitelja komunalnih odpadkov na javnih površinah, vključno z javnimi potmi in lokalnimi cestami, se
šteje Občina Divača oziroma upravljalec javnih površin, ki
ga določi Občina Divača.
7. člen
Udeleženci pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer
bodo nastajali komunalni odpadki so načrtovalci prostora,
investitorji in projektanti.
8. člen
Komunalni odpadki (v nadaljevanju: odpadki) po tem
odloku so odpadki, navedeni v klasiﬁkacijskem seznamu odpadkov v veljavnih predpisih na področju ravnanja z odpadki
v Republiki Sloveniji.
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II. OBLIKA IZVAJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
9. člen
Gospodarska javna služba se po tem odloku izvaja s
podelitvijo koncesije osebam zasebnega prava.
10. člen
Gospodarska javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Divača in je obvezna za vse povzročitelje
odpadkov.
11. člen
Gospodarsko javno službo opravlja na celotnem območju občine samo en izvajalec gospodarske javne službe,
ki lahko kolikor je to določeno s koncesijsko pogodbo izvajanje gospodarske javne službe na posameznem območju
občine prenese na drugo osebo.
12. člen
Koncesija za opravljanje gospodarske javne službe se
izbranemu izvajalcu podeli za obdobje 10 let. Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
13. člen
Izvajalec ima javno pooblastilo, da izdaja projektne pogoje in soglasja za določitev zbirnih in prevzemnih mest za
odpadke in da vodi evidenco o povzročiteljih odpadkov.
14. člen
Gospodarska javna služba se ﬁnancira:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov.
15. člen
Izvajalca se izbere na podlagi javnega razpisa. Javni
razpis in postopek za izbiro izvajalca vodi občinska uprava.
Odločbo o izbiri izda občinska uprava.
16. člen
Na podlagi odločbe o izbiri se z izbranim izvajalcem
sklene koncesijska pogodba. Pogodbo z izbranim izvajalcem
sklene župan Občine Divača.

la:

17. člen
Koncesijska pogodba vsebuje zlasti naslednja določi-

– Način ﬁnanciranja in roke plačil za opravljanje gospodarske javne službe
– Razmerja med sredstvi, ki jih vloži v opravljanje gospodarske javne službe koncesionar in sredstvi, ki jih vloži
koncedent
– Dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh
dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne
službe
– Način ﬁnančnega in strokovnega nadzora s strani
koncedenta
– Pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe
– Medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe
– Razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah
– Način spreminjanja koncesijske pogodbe
– Prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno
podaljšanje
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18. člen
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki
sicer nima pravnega učinka. V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in koncesijske pogodbe veljajo
določbe koncesijskega akta.
III. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
a) Zbiranje odpadkov
19. člen
Zbiranje odpadkov se na celotnem območju Občine
Divača izvaja preko ločenega zbiranja z zakonom določenih
frakcij odpadkov. Izvajalec povzročitelje odpadkov z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na krajevno običajen
način obvesti o:
– času obratovanja zbirnega centra,
– pogojih za prevzem odpadkov,
– lokacijah ekoloških otokov in vrstah odpadkov, ki se
na njih ločeno zbirajo,
– načinu prepuščanja in prevzemanja odpadkov,
– poteku zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov.
20. člen
Povzročitelji odpadkov na območju Občine Divača so
dolžni ločeno zbirati odpadke in morajo odlagati odpadke v
za to določene zabojnike oziroma na za to določena mesta.
Izven predpisanih zabojnikov za odpadke je na zbirnih in prevzemnih mestih prepovedano odlagati odpadke.
Sežiganje je prepovedano, razen, če je za to izdano
ustrezno upravno dovoljenje v skladu s prepisi o ravnanju
z odpadki.
21. člen
Pred vselitvijo v stanovanjsko hišo mora lastnik stanovanjske hiše obvestiti izvajalca o datumu vselitve in številu
članov gospodinjstva oziroma oseb v stavbi. Zabojnike za novozgrajene zgradbe gospodinjstev nabavi izvajalec. Nabava
zabojnikov se krije iz cene storitev ravnanja z odpadki. Zabojniki gospodinjstev, ki jih je nabavil izvajalec ostanejo last
izvajalca, ki jih redno vzdržuje in čisti dvakrat letno. Izvajalec
dotrajane zabojnike za odpadke iz gospodinjstev nadomesti
z novimi oziroma rabljenimi.
22. člen
Vsak podjetnik, pravna oseba oziroma drug pravni subjekt, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na območju
občine, je z usposobljenim izvajalcem dolžan skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki. En izvod te pogodbe prejme
občinska uprava. Na podlagi te pogodbe, si povzročitelj odpadkov iz prvega stavka tega člena, priskrbi ustrezno količino
in tip tipiziranih zabojnikov, ki jih tudi sam vzdržuje. Izvajalcu
je tudi dolžan sporočiti vse potrebne podatke za pripravo
obračuna storitev.
23. člen
Ob izselitvi oziroma prenehanju uporabe stanovanjskih,
poslovnih in drugih prostorov namenjenih začasnemu oziroma občasnemu bivanju, mora lastnik nevseljenost oziroma
neuporabo teh prostorov daljšo od 1 leta, izvajalcu potrditi s
pismeno izjavo.
24. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev ter
aktivnosti na prostem, si morajo pred pričetkom prireditve
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pridobiti ustrezno soglasje izvajalca oziroma z njim skleniti
dogovor o načinu odvoza odpadkov in načinu pokrivanja
stroškov. V prejšnjem stavku omenjeni organizatorji morajo
za čas prireditve zagotoviti ustrezno število zabojnikov za odpadke, če se na prireditvi pričakuje več kot 500 udeležencev,
pa tudi ustrezno število zabojnikov za ločeno zbiranje stekla,
plastenk, pločevink in papirja. Po končani prireditvi morajo
poskrbeti, da bo prireditveni prostor očiščen do 8. ure zjutraj
in da bo izvajalec odpeljal odpadke najkasneje v 24 urah po
končani prireditvi.

32. člen
Načrtovalci prostora, investitorji ali projektanti morajo pri
načrtovanju novih oziroma prenovi obstoječih stanovanjskih
in poslovnih objektov, stanovanjskih sosesk in naselij ter
drugih objektov, kjer bodo nastajali odpadki, določiti zbirna
in prevzemna mesta v skladu s projektnimi pogoji, za katere
zaprosijo izvajalca. Na podlagi projektnih rešitev pa izvajalca
zaprosijo za izdajo soglasja. Izvajalec za izdajo projektnih pogojev in soglasja izda račun po ceniku izvajalca, ki ga potrdi
župan Občine Divača.

25. člen
Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti izvajalcu najmanj 14 dni pred datumom izvedbe in z izvajalcem
skleniti dogovor o načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu
pokrivanja stroškov.

33. člen
V tipizirane zabojnike namenjene zbiranju ostanka odpadkov, je prepovedano odlagati:
– odpadke v tekočem stanju,
– odpadke naftnih derivatov,
– kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne,
jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke,
– gradbene odpadke, kamenje ali zemljo,
– sekundarne surovine, za katere je organizirano ločeno
zbiranje odpadkov na izvoru oziroma na ekoloških otokih,
– nevarne odpadke iz gospodinjstev (galvanske člene,
zdravila, ostanke lakov, topila, maziva, škropiva),
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov, za
katere se izvrši odvoz po posebnem naročilu,
– odpadke organskega izvora, ki se uporabljajo kot
gnojilo v kmetijstvu in jih je treba odlagati na higiensko in
tehnično urejena gnojišča,
– odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki)
– poginulih živali in odpadkov živalskega izvora.

26. člen
Lastniki oziroma upravljalci trgovskih in gostinskih lokalov, javnih zgradb, parkirišč, avtobusnih in železniških postaj
ter drugih javnih površin morajo ob objektih oziroma na njih
postaviti ustrezno število košev za odpadke in izpraznjevati
v tipizirane zabojnike za odpadke.
27. člen
Odpadke na javnih površinah je dolžan zbirati upravljalec javne površine in jih predati izvajalcu javne službe.
28. člen
Ločeno zbiranje odpadkov se izvaja preko:
– zabojnikov za ostanke komunalnih odpadkov,
– zbiralnic ločenih frakcij oziroma ekoloških otokov,
– premičnih zbiralnic za nevarne odpadke,
– ločenega prevzemanja kosovnih odpadkov,
– zbirnega centra.
Način odlaganja odpadkov (individualni ali skupni zabojnik), vrsto in število zabojnikov za komunalne odpadke
določi izvajalec skladno z operativnim programom ravnanja
z odpadki, tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, dostopnostjo oziroma odmaknjenostjo povzročitelja odpadkov
ter strukturo in vrsto odpadkov. Če količina odpadkov redno
presega volumen predpisanega zabojnika za odpadke, izvajalec ugotovi vzrok tega in ustrezno ukrepa.
29. člen
Predpisan zabojnik za odpadke mora biti postavljen
na zbirnem mestu. Zbirno mesto za ostanke odpadkov je
ustrezno urejen prostor, v objektu ali v bližini objekta na
stavbni parceli (oziroma funkcionalnem zemljišču) v posesti
povzročitelja odpadkov, na katerem povzročitelj odpadkov
redno odlaga odpadke v tipizirane zabojnike za odpadke
in je lahko na javnih površinah le izjemoma, ob pridobitvi
posebnega dovoljenja občinske uprave, ko gre za skupne
zabojnike več gospodinjstev.
30. člen
Zbirna mesta za odpadke morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim, požarno-varstvenim
pogojem in ne smejo ovirati ter ogrožati prometa na javnih
prometnih površinah.
31. člen
Zbirna mesta gradijo obnavljajo in vzdržuje po navodilih
izvajalca povzročitelji odpadkov. Povzročitelji odpadkov morajo skrbeti tudi za red in čistočo na zbirnem mestu.

34. člen
Zabojnik za odpadke ne sme biti napolnjen tako, da ga
ni mogoče zapreti. Občinska uprava lahko z odločbo zahteva
odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven zabojnikov za odpadke. Odstranitev teh odpadkov gre v breme povzročitelja
kolikor ta ni znan, pa v breme lastnika zemljišča.
35. člen
Ekološki otok je prostor, kjer so nameščeni zabojniki
za ločeno zbiranje sekundarnih surovin za določen bivalni
okoliš. Lokacijo določijo izvajalec v sodelovanju z občinsko
upravo. Ekološki otoki se uredijo praviloma v stanovanjskih
območjih in ob večjih trgovinah, trgovskih centrih, zdravstvenih ustanovah, šolskih ustanovah in otroških vrtcih tako, da
se zadosti zakonskim zahtevam postavitve vsaj 1 ekološkega
otoka na 500 prebivalcev.
Ekološki otok je opremljen za ločeno zbiranje najmanj:
– papirja in lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike ali sestavljenih
materialov,
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
36. člen
Ekološki otok vzdržuje in uredi izvajalec tako, da:
– povzročitelj komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovi katere vrste ločenih frakcij se na ekološkem otoku
zbirajo,
– se odpadki ločeno zbirajo tako, da je možna njihova
ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s
predpisi,

Stran

100 /

Št.

2 / 7. 1. 2005

– na lokaciji ekološkega otoka ne prihaja do onesnaževanja okolja.
37. člen
Kosovne odpadke iz gospodinjstev izvajalec prevzema
občasno, skladno z letnim programom.
38. člen
Nevarni odpadki se zbirajo enkrat letno po sistemu
ločenega zbiranja odpadkov s pomočjo premičnih zbiralnic,
stalno pa v zbirnem centru. Nevarne odpadke mora prevzemati in začasno skladiščiti usposobljena oseba.
39. člen
Čas zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov se objavi
na krajevno običajen način, najmanj 14 dni pred zbiranjem.
40. člen
Zbirni center je prostor, kjer lahko povzročitelj odpadkov
iz gospodinjstev oddaja sortirane odpadke, katerih količina je
prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne odvaža. Na zbirnem centru se ne zbirajo ostanki odpadkov.
41. člen
Zbirni center se uredi tako, da se na njem ločeno zbirajo ali v kombinaciji s sortirnico sortirajo in razvrščajo ter
začasno skladiščijo:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastične mase, vključno z embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov ter drugih odpadkov iz plastike,
– kovine, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila in obutev,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasiﬁkacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi in
– kosovni odpadki.
b) Odvoz odpadkov
42. člen
Reden odvoz odpadkov opravlja izvajalec skladno z
letnim razporedom odvoza in programom ločenega zbiranja
odpadkov. Razpored mora ustrezati količinam in vrstam odpadkov. Razpored se mora objaviti na krajevno običajen
način. Razpored potrdi župan Občine Divača.
43. člen
Prevoz komunalnih odpadkov se izvaja v za to prirejenih
vozilih, skladno s programom izvajalca odvoza odpadkov in
upoštevanjem določil ločenega zbiranja odpadkov. Izvajalec
je dolžan odpadke odvažati na določen dan odvoza po programu in tipiziran zabojnik izprazniti tudi, če ta ni poln.
44. člen
Občinska uprava lahko zahteva večjo pogostost odvoza
s tem, da predhodno zagotovi korekcijo cen. Večjo pogostnost odvoza lahko zahteva tudi povzročitelj proti plačilu.
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45. člen
Izvajalec prevzame odpadke na prevzemnem mestu.
Prevzemno mesto za ostanke komunalnih odpadkov je
ustrezno urejen prostor, od koder izvajalec redno odvaža
odpadke. Prevzemna mesta se nahajajo ob vozni poti smetarskega vozila. Prevzemno mesto je lahko na javni površini. Izvajalcu mora biti omogočen dostop do prevzemnega
mesta.
46. člen
Prevzemno mesto določi izvajalec v sodelovanju s povzročiteljem odpadkov. Prevzemno mesto je lahko skupno za
več povzročiteljev odpadkov z uporabo skupnih zabojnikov.
V spornih primerih določi lokacijo prevzemnega mesta občinska uprava z odločbo.
47. člen
Prevzemno mesto ne sme biti od glavne vozne poti oddaljeno več kot 10 m. Med prevzemnim mestom in mestom
natovarjanja ne sme biti višinskih ovir. Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnega mesta mora biti 3 m, svetla višina pa 4 m. Slepa
cesta ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne
odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče
mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim
radijem 6,5 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega stavka. Notranji najmanjši
radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne
odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in
je zagotovljena preglednost križišča.
48. člen
V naseljih, kjer poteka individualni sistem zbiranja in
odlaganja odpadkov, mora povzročitelj zabojnik(e) na dan
odvoza odpadkov z zbirnega mesta postaviti na prevzemno
mesto najkasneje do 6. ure zjutraj oziroma dan prej in jih po
izpraznitvi vrniti na zbirna mesta. Povzročitelj odpadkov je
ne glede na letni čas, dolžan omogočiti dostop do zabojnikov
za odpadke.
49. člen
Delavci izvajalca so dolžni izprazniti tipizirane zabojnike tako, da ne ovirajo prometa, ne onesnažijo prostora in
ne poškodujejo zabojnikov in okolice, kjer se opravlja delo.
V primeru, da onesnažijo prevzemno mesto, so ga dolžni
takoj počistiti, poškodovan zabojnik pa nadomestiti z novim
oziroma rabljenim.
50. člen
Izvajalec mora imeti nad zbirnimi mesti, prevzemnimi
mesti in ekološkimi otoki stalen nadzor, da lahko odredi predčasen ali pogostejši odvoz.
51. člen
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile (sneg in druge neugodne zimske razmere, poplave, plazovi, potresi in
druge naravne nesreče), večjih tehničnih ovir na prometnih
površinah (rekonstrukcije vozišč, popravilo in zamenjava infrastrukturnih omrežij in vodov, prekopi, tehnične ovire…) in
večjih okvar voznega parka, je izvajalec dolžan opraviti delo
v najkrajšem možnem času.
52. člen
Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dostopa
do prevzemnega mesta ali ekološkega otoka.
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53. člen
Izvajalec mora voziti odpadke na občinsko odlagališče
odpadkov, ki izpolnjuje zakonske pogoje.
IV. EVIDENCE O ODPADKIH
54. člen
Izvajalec gospodarske javne službe mora voditi evidenco o:
– povzročiteljih odpadkov na območju celotne občine,
– prevzemnih mestih ter ekoloških otokih s podatki o
vrstah, tipih in volumnu predpisanih zabojnikov za odpadke
na posameznih prostorih, v povezavi s podatki o povzročiteljih (kataster),
– naseljih, kjer je zagotovljeno stalno in občasno zbiranje komunalnih, kosovnih in nevarnih komunalnih odpadkov,
– celotni količini zbranih odpadkov v občini,
– količinah ločeno zbranih odpadkov po vrstah in količinah ter ločeno zbranih nevarnih komunalnih odpadkov,
– količinah in vrstah odpadkov, oddanih predelovalcem,
– količinah in vrstah nevarnih komunalnih odpadkov,
oddanih predelovalcem ali odstranjevalcem,
– količini in vrstah odpadkov, ki so odpadna embalaža,
oddanih v skladu s predpisi o embalaži in odpadni embalaži,
vključno z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek.
Izvajalec javne službe mora za vsako pošiljko iz prvega
odstavka tega člena pridobiti potrdilo o predaji ali imeti evidenčni list, če je ta predpisan. Izvajalec mora dokumentacijo
in evidence iz prvega odstavka tega člena za posamezno
koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
V. CENE, OBRAČUN IN PLAČEVANJE STORITEV
55. člen
Stroške zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je
dolžan plačati vsak povzročitelj, na območju kjer je organizirano ravnanje z odpadki. Obveznost plačila stroškov za
ravnanje z odpadki nastane z dnem, ko začne izvajalec
opravljati storitve na njegovem območju ali se povzročitelj
vseli v stanovanje oziroma prične uporabljati stanovanjske,
poslovne prostore ali prostore namenjene začasnemu oziroma občasnemu bivanju.
56. člen
Povzročitelja komunalnih odpadkov je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila odvoza odpadkov. O oprostitvi plačila odvoza odpadkov odloči občinska
uprava na podlagi predložene odločbe o denarno-socialni
pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Stroški odvoza
za take osebe se poravnavajo iz občinskega proračuna Občine Divača.
57. člen
Povzročitelj odpadkov je dolžan izvajalcu posredovati
točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun
storitev ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh
podatkov, in sicer najkasneje v 14 dneh po nastanku spremembe. V primeru, ko povzročitelj odpadkov ne posreduje
podatkov za obračun storitev ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec uporabi uradne podatke o številu prebivalcev
s stalnim prebivališčem v stavbi. Kolikor je izvajalcu zaradi
netočnih oziroma neusklajenih podatkov povzročena škoda,
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mu jo je uporabnik storitev dolžan povrniti. Povzročitelj dokazuje resničnost podatkov z izpisi iz uradnih evidenc.
58. člen
Cene za ravnanje z odpadki iz gospodinjstev in od občasnih povzročiteljev se določijo na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi.
Cena za ravnanje z odpadki vsebuje:
– zbiranje, prevoz, odlaganje oziroma odstranjevanje
ostanka komunalnih odpadkov,
– zbiranje, prevoz, priprava na predelavo, prevzem odpadkov ločenih frakcij, ki jih posamezno gospodinjstvo dostavi na zbiralnice oziroma ekološke otoke in v zbirni center,
– zbiranje, prevoz, obdelavo in odstranjevanje odpadkov v akcijah zbiranja kosovnih odpadkov,
– zbiranje, prevoz, obdelavo in odstranjevanje odpadkov v akcijah zbiranja nevarnih odpadkov,
– stroške nabave, čiščenja, vzdrževanja in zamenjave
tipiziranih zabojnikov,
– stroški obveščanja in osveščanja.
Ceno storitev za gospodinjstvo sprejme župan Občine Divača ob upoštevanju tarifnega sistema in veljavnih
predpisov, ki urejajo to področje. Predlog in kalkulacijo za
spremembo cen pripravi izvajalec. Ceno in obračun storitev
javne službe za gospodinjstva podrobneje določa pravilnik o
tarifnem sistemu.
59. člen
Cena storitev za gospodinjstva se oblikuje na enoto
storitve. Enota storitve je utežna (kg) oziroma prostorninska
(m3) količina odpadkov, ki jih ustvari povzročitelj.
Podlaga za obračun storitev v gospodinjstvih je število
članov gospodinjstva, upoštevajoč za količino vseh povzročenih komunalnih odpadkov pavšalno količino, ki jo določa
predpis iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
Podlaga za obračun storitev za počitniško hišo ali drug
objekt s prostori za občasno bivanje, je pavšalna količina
povzročenih odpadkov kot jo povzroči ena oseba letno.
60. člen
Cene storitev ravnanja z odpadki za podjetnike, pravne osebe in druge pravne subjekte se opredeli na podlagi
sklenjene pogodbe med povzročiteljem in usposobljenim izvajalcem.
61. člen
Povzročitelj odpadkov plačuje storitev po tem odloku
mesečno na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Povzročitelj odpadkov mora plačati račun najpozneje v 8 dneh po
njegovi izstavitvi.
V primeru, da povzročitelj odpadkov ne poravna računa
za opravljene storitve v roku 30 dni po prejemu računa, ga
je izvajalec dolžan opomniti. V opominu določi dodaten rok
plačila 8 dni. Če povzročitelj odpadkov računa ne poravna niti
v tem roku, mu izvajalec izstavi opomin pred tožbo in opozori
povzročitelja odpadkov na posledice neplačila.
VI. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
62. člen
Območja objektov in naprav za izvajanje javne službe
se določajo v skladu s prostorskimi akti. V kolikor za določen
objekt ali napravo za izvajanje javne službe ni sprejetega
prostorskega akta, o tem odloča občinski svet Občine Divača
s posebnim sklepom.
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63. člen
Lastnina infrastrukturnih objektov in opreme, ki služi
za izvajanje gospodarske javne službe, se vodi v evidenci
osnovnih sredstev v upravljanju pri izvajalcu. Medsebojna
lastninska razmerja glede infrastrukturnih objektov in opreme
se med občino in izvajalcem natančneje urejedijo v koncesijski pogodbi.
64. člen
Objekti in naprave za izvajanje javne službe, ki se
nahajajo na območju Občine Divača se lahko uporabljajo
za potrebe drugih občin le ob predhodnem soglasju občinskega sveta Občine Divača. Podrobna razmerja se uredijo
s pogodbo.
VII. NADZOR
65. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Občinska uprava občine Divača.
Občinska uprava občine Divača pri opravljanju nadzora
izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalci so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja
določil tega odloka, so izvajalci dolžni povzročitelje prijaviti
občinski upravi.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
66. člen
Z globo 350.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik ali drugi pravni subjekti, če kot
povzročitelj:
1. odpadkov ne zbira ločeno, odlaga odpadke izven
predpisanih zabojnikov, sežiga odpadke brez ustreznega
dovoljenja (20. člen),
2. se ne vključi v odvoz odpadkov oziroma ne sklene
pogodbe za ravnanje z odpadki (21. in 22. člen),
3. ne vzdržuje zbirnega in prevzemnega mesta skladno
z navodili izvajalca (31. člen),
4. zabojnik napolni prekomerno (34. člen),
5. onemogoča dostop do odjemnih mest ali ekoloških
otokov (52. člen),
6. izvajalcu ne posreduje ustreznih podatkov, ki vplivajo
na obračun storitev (57. člen),
7. organizator prireditve ali čistilne akcije ne pridobi
soglasja oziroma sklene ustreznega dogovora z izvajalcem,
ne poskrbi za očiščenje in odvoz odpadkov iz prireditvenega
prostora (24. in 25. člen),
8. ne zagotovi ustrezno število košev in izpraznjevanje
košev (26. člen).
Z globo 100.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000 SIT se kaznuje posameznik kot ﬁzična
oseba, ki stori prekršek iz 1. do vključno 7. točke prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
Prvo koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe
se podeli brez javnega razpisa osebi, ki na dan uveljavitve
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tega odloka že opravlja na območju občine Divača gospodarsko javno službo na podlagi veljavne pogodbe.
Občinska uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja
osebi iz prejšnjega odstavka, koncesijska pogodba pa mora
biti sklenjena najkasneje v roku 30 dni, od dokončnosti odločbe o izbiri.
V odločbi o izbiri se določi, da z dnem pravnomočnosti
odločbe preneha veljati pogodba na podlagi katere oseba
iz prvega odstavka tega člena izvaja gospodarsko javno
službo.
Če oseba iz prvega odstavka v prepisanem roku ne
sklene pogodbe, odločba preneha veljati, kar ugotovi občinska uprava s posebnim sklepom. V tem primeru se izbere
koncesionar na podlagi javnega razpisa, skladno z zakonom,
ki ureja gospodarske javne službe.
68. člen
Povzročitelj odpadkov, ki je uporabljal storitve javne
službe na dan uveljavitve tega odloka, mora uporabljati tipizirane zabojnike, opredeljene v 13. členu tega odloka. Neustrezne zabojnike je treba zamenjati v roku 12 mesecev od
uveljavitve tega odloka, kot določata prvi in drugi odstavek
15. člena tega odloka.
69. člen
Podjetnik pravna oseba oziroma drug pravni subjekt,
ki že opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na območju
občine je z izvajalcem dolžan skleniti pogodbo o zbiranju in
odvozu odpadkov roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka. Novi povzročitelj odpadkov je dolžan skleniti pogodbo
z izvajalcem pred začetkom izvajanja dejavnosti
70. člen
Pred uveljavitvijo tega odloka določena prevzemna
mesta, ki glede lokacije in ureditve ne ustrezajo določilom
47. člena, mora izvajalec v sodelovanju s povzročitelji prilagoditi določilom tega odloka v roku 12 mesecev od njegove
uveljavitve.
71. člen
Do izgradnje občinskega zbirnega centra na območju
Občine Divača se za povzročitelje odpadkov uporablja zbirni
center na odlagališču odpadkov v Sežani.
72. člen
Za občinsko odlagališče odpadkov se v skladu določili
Sporazuma o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med
Občino Sežana, Občino Divača, Občino Hrpelje-Kozina in
Občino Komen ter delitvi premoženja prejšnje Občine Sežana (z dne 30. 11. 2001) šteje, obstoječe odlagališče nenevarnih odpadkov Sežana.
73. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu iz 58. člena tega odloka se
sprejme najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi tega
odloka. Do sprejema tarifnega sistema se storitev zaračunava po cenah, ki so veljale pred uveljavitvijo tega odloka.
74. člen
Globe določene v 66. členu tega odloka, se začno uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 7/03). Do uporabe navedenega Zakona o prekrških, se globe za prekrške, določene v 66. členu, izreka kot
denarne kazni, in sicer v višini:
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nika,

– 200.000 SIT za pravno osebo,
– 150.000 SIT za samostojnega podjetnika posamez-

– 60.000 SIT za odgovorno osebo pravne osebe in posameznika.
75. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o obveznem zbiranju, odvozu in odlaganju odpadkov ter
čiščenju javnih površin na območju Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 20/91, Uradne objave PN, št. 31/91, št. 10/92 in št.
2/95), razen 26., 27., 28., 29., 30., 31. in 32. člena, ki ostajajo
v veljavi do sprejetja samostojnega odloka o čiščenju javnih
površin na območju Občine Divača.

Št.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in
izdajanju občinskega glasila

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94 in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 19. redni
seji dne 23. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila
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5. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19/05
Divača, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

Št. 19/03
Divača, dne 23. decembra 2004.

36.

Stran

članov občinskega sveta. Odgovornega urednika, urednika
in člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet občine
Divača. Odgovorni urednik, urednik in člani uredniškega odbora ter vsi, ki sodelujejo pri pripravi glasila, imajo pravico do
nagrade, ki se določi s posebnim aktom.«

76. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r
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DORNAVA
37.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb Občine
Dornava za leto 2005

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), spremembe in dopolnitve statuta (Uradni vestnik Občine Dornava št.
2/00 in 1/03) je župan Občine Dornava sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju potreb Občine Dornava
za leto 2005
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Dornava za
leto 2005 se potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine
Dornava začasno ﬁnancirajo na podlagi proračuna za leto
2004, vendar najdlje do 31. 3. 2005.

1. člen
V Odloku o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila (Uradni list RS, št. 99/99) se spremeni 2.
člen tako, da se za besedo »GLASNIK« doda besedilo »OBČINE DIVAČA«.

2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju za leto 2004. V okviru začasnega ﬁnanciranja
se dovoljuje ﬁnanciranje investicij v teku.

2. člen
V drugem in tretjem odstavku 3. člena se besedilo »Kraška cesta 32« črta in nadomesti z besedilom »Kolodvorska
ulica 3A«

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega ﬁnanciranja so sestavni del proračuna Občine Dornava za leto
2005.

3. člen
V 6. členu se na koncu prvega odstavka namesto pike
doda vejico in naslednje besedilo »ki so ju dolžni pripraviti župan, občinska uprava, občinski svet in zunanji sodelavci«.
4. člen
Črta se besedilo 7. člena. Novo besedilo 7. člena se
glasi:
»Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, urednik in šest članov, od katerih je eden
direktor Občinske uprave občine Divača. Mandatna doba
članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja
pa se od 1. januarja 2005.
Št. 402-01-503/04
Dornava, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.
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KRANJ
38.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o soﬁnanciranju športnih
programov v Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02), Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 70/00, 100/00), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00
in 31/00) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine
Kranj na 20. seji dne 22. 12. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
soﬁnanciranju športnih programov v
Mestni občini Kranj
1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o soﬁnanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 18/04) se spremeni drugi odstavek
7. člena, tako da se glasi:
''Javni razpis se praviloma objavi meseca oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto.''
2. člen
Spremeni se 9. člen, tako da glasi:
''Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis, opravi devetčlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
Svet Mestne občine Kranj, tako, da so skupine športnih panog zastopane čim bolj enakomerno. Predsednika komisije
člani določijo izmed sebe.''
3. člen
Spremeni se 20. člen pravilnika, in sicer se na koncu
prvega stavka doda besedilo »in po pripadajočih deležih v
tabeli«. V prvem odstavku se 1. do 5. točka nadomesti s
tabelo:
Naziv programa
Interesna športna dejavnost predšolskih otrok
Interesna športna dejavnost šoloobveznih otrok
Šp.vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Interesna vzgoja mladine
Šp.vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Interesna športna dejavnost študentov
Športna rekreacija
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Šport Invalidov

deleži
do 5
do 10
do 25
do 5
do 5
do 40
do 5
do 5
do 5
do 15
do 5
do 5

V točki B) se delež »11 %« nadomesti s »7 %«.
4. člen
Spremeni se tretja alinea četrtega odstavka 25. člena,
tako da glasi:
– uvrstitve v državnem prvenstvu – vsakemu športniku
ali ekipi se prizna le en najboljši rezultat.

Črta se 26. člen.

5. člen

6. člen
Za 25. členom se doda novo, VI poglavje, ki se glasi:
»VI. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
PRIREDITEV
26. člen
Mestna občina soﬁnancira materialne stroške športnih
prireditev do 50% odhodkov prireditve, ki jih opredeljuje
52. člen Zakona o športu, mednarodne, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski
učinek za šport, turizem in gospodarstvo.
27. člen
Višina soﬁnanciranja športnih prireditev se opredeli v
točkah, v deležu soﬁnanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje športnih prireditev, ki
so sestavni del tega pravilnika. Vrednost točke se določi po
sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
28. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih prireditev
izhaja iz razdelitve športnih prireditev v pet skupin:
1. skupina: občinska raven – pogoji – občinskega pomena in v celoti izvedena v občini, odmevna v Sloveniji,
navedena v letnem programu športa MOK,
2. skupina: medobčinska raven – pogoji – občinskega
pomena in v celoti izvedena v občini, odmevna v Sloveniji,
navedena v letnem programu športa MOK,
3. skupina: regijska raven – pogoji – občinskega pomena in delno ali v celoti izvedena v občini, odmevna v Sloveniji
in tujini, navedena v letnem programu športa MOK,
4. skupina: državna raven – pogoji – občinskega pomena in delno ali v celoti izvedena v občini, odmevna v Sloveniji
in tujini, navedena v koledarju nacionalne panožne zveze.
5. skupina: mednarodna raven – pogoji – občinskega
pomena in delno ali v celoti izvedena v občini, odmevna v
Sloveniji in tujini, olimpijska športna panoga, navedena v
mednarodnem koledarju.
7. člen
Spremeni se priloga 1, in sicer:
– v prvi alinei točke 1 se v zadnjem stavku doda besedilo »in z najmanj desetimi otroki«;
– v petem odstavku druge alinee točke 1 se za besedilo »največ dvajset otrok« doda besedilo »in najmanj deset
otrok«;
– v četrti alinei točke 1 se za besedilo »z največ desetimi otroki« doda besedilo »in z najmanj petimi otroki«;
– v peti alinei točke 1 se za besedilo »z največ dvajsetimi mladimi« doda besedilo »in z najmanj desetimi mladimi«;
– v sedmi alinei točke 1 se za besedilo »z najmanj desetimi mladimi« doda besedilo »in z najmanj petimi mladimi«;
– v osmi alinei točke 1 se za besedilo »z največ dvajsetimi študenti« doda besedilo »in z najmanj petnajstimi študenti;
poleg tega se v prvi odstavek osme alinee doda nov stavek,
ki se glasi: »Za sredstva lahko kandidirajo le študentske
športne organizacije.«;
– med prvi in drugi odstavek točke 3 se doda besedilo
»Društva, ki kandidirajo za sredstva namenjena za kakovostni šport morajo imeti:
– vsaj tri mlajše selekcije«;
– v prvi odstavek točke 5 se za besedilo »z največ desetimi invalidi« doda besedilo »in z najmanj petimi invalidi«.
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Št.

8. člen
V prilogi 2 se v točki »Višina soﬁnanciranja posameznih
športnih programov« za prvi odstavek doda besedilo:
Izvajalec, ki na podlagi Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov v Mestni občini Kranj, za izvajanje športnih
programov uporablja javne športne objekte, se mu sredstva,
v višini odobrenih ur uporabe za objekte po tem pravilniku,
ne dodelijo.
Izvajalcu, ki pridobi odločbo pristojnega organa, s katerim se mu dodeli status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju športa, se končno število točk pomnoži s korekcijskem faktorjem 1,1.
V Preglednici 2 in 6 meril za vrednotenje programov se
pri kolektivnih športih upošteva toliko športnikov, kolikor jih je
mogoče prijaviti v zapisnik za tekmo.
Za določitev število točk za objekte se uporablja korekcijski faktor (KF) po naslednji tabeli:

Stran

Pokrite vadbene površine:

KF

pokriti olimpijski bazen, pokrito drsališče
velika dvorana – nad 600 m2
kegljišče
mala dvorana – šolske telovadnice, plezalna stena
strelišče

4
2,5
2
1,8
1

Odprte vadbene površine
smučarska skakalnica K100
4
glavno nogometno igrišče
3,5
atletski stadion, smučarska proga, tekaška proga, kolesarska
steza
3
ostala nogometna igrišča, igrišče za baseball
2,5
smučarske skakalnice Gorenja Sava
2,5
peščena igrišča, asfaltne površine, balinišče
1

Pri določanju števila ur za posamezne športne panoge
za programe športne vzgojo otrok in mladine usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport se uporablja spodnja tabela.

ŠPORTNA PANOGA
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KATEGORIJA IN URE VADBE
cicibani (ke)

ml. dečki(klice)

st. dečki(klice)

kadeti(nje)

mladinci(ke)

alpsko smučanje

240

280

400

600

700

alpinizem

240

280

340

450

550

atletika

240

280

360

600

700

biatlon

240

280

340

450

550

boks

240

300

360

450

550

judo

240

280

340

400

420

karate

240

280

340

400

420

kegljanje

240

280

340

400

420

kolesarjenje

240

280

460

650

800

namizni tenis

240

280

340

400

420

nordijska kombinacija

240

380

480

600

700

plavanje

240

320

460

700

800

smučarski skoki

240

380

480

600

700

smučarski teki

240

280

340

500

600

športni ples

240

280

340

450

550

taekwon-do

240

280

340

400

420

tenis

240

320

430

500

600

baseball

240

280

340

400

480

hokej

240

280

350

450

600

košarka

240

280

350

550

650

nogomet

240

280

350

550

650

odbojka

240

280

340

400

480

rokomet

240

280

340

400

480

vaterpolo

240

280

350

550

650
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9. člen
V prilogi 2 se v zadnjem stavku točke »Zveze športnih
društev na lokalni ravni« za besedilo »vrednotenju programov« doda besedilo »in prireditev«.

– za območje naselij Krško in Leskovec 11,70 SIT,
– za območje naselij Brestanica,
Senovo in Kostanjevica na Krki
9,40 SIT,
– za ostala območja
7,15 SIT.

10. člen
Kot priloga 3 pravilnika se doda preglednica za vrednotenje športnih prireditev:

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005
dalje.

PREGLEDNICA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
PRIREDITEV

Št. 423-04-1/2005-402
Krško, dne 3. januarja 2005.

Število točk glede na vrsto prireditev:
Nivo

Občinsko
Medobčinsko
Regijsko
Državno
Mednarodno

do 100
udeležencev

od 101-200
udeležencev

nad 200
udeležencev

20
30
40
160
200

40
50
60
200
240

80
90
100
400
440

Število točk za soﬁnanciranje jubilejnih in memorialnih
prireditev:
–

Jubilejne prireditve

za 25 let delovanja
za 50 let delovanja
za vsakih naslednjih 5 let
do največ skupnega števila
–

50
70
+ 15
200

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

POSTOJNA
40.

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 in 30/02) 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
18. seji dne 22. 12. 2004 sprejel

Memorialne prireditve

od 5 do 10-krat izvedena
za vsako naslednjo prireditev se doda
do največ skupnega števila

ODLOK
o proračunu Občine Postojna za leto 2005

50
10
200

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-257/2004-47/06
Kranj, dne 22. decembra 2004.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2005
določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KRŠKO
39.

Sklep o vrednosti točke za obračun
komunalnih taks v Občini Krško za leto 2005

Na podlagi 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) in 3. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Krško (Uradni list RS, št.
16/97 in 67/98) izdajam

SKLEP
o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v
Občini Krško za leto 2005
I
Vrednost točke za obračun komunalnih taks v Občini
Krško znaša:

Odlok o proračunu Občine Postojna za leto
2005

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

Bilanca prihodkov in odhodkov

v tisoč SIT

I.
70

Skupaj prihodki (70+71+72+74)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

2,422.749
1,365.441
1,040.360
200.306
124.775
442.689

71

221.300
7.244
145
3.000
211.000

Uradni list Republike Slovenije
72

74
II.
40

41

42
43

B)
IV.
75
V.
44
VI.

Št.

Kapitalski prihodki
465.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
70.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 369.876
Transferni prihodki
174.743
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
174.743
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
2,394.378
Tekoči odhodki
618.320
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
151.040
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
24.300
402 Izdatki za blago in storitve
420.355
403 Plačila domačih obresti
19.729
409 Rezerve
2.896
Tekoči transferi
863.423
410 Subvencije
36.371
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
368.080
412 Transferi neproﬁt. org. in ustanovam
151.622
413 Drugi tekoči domači transferi
307.350
Investicijski odhodki
724.708
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
724.708
INVESTICIJSKI TRANSFERI
187.927
430 Investicijski transferi
187.927
Proračunski presežek (I-II)
28.371
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
750 Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapital. deležev (IV-V)

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. Neto zadolževanje (VII-VIII)
X. Sprememba stanja na računu
(I+IV+VII-II-V-VIII)
XI. Stanje sredstev na računih
ob koncu preteklega leta

5.968
5.968
5.968
–
–
–
5.968

–
–
–
44.235
44.235
44.235
- 44.235
– 9.896
9.896

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni kontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Postojna. Finančni načrti krajevnih skupnosti
se skladno z zakonom vključijo v proračun Občine Postojna
za leto 2005.
Krajevne skupnosti so dolžne uskladiti svoje ﬁnančne
načrte s tem proračunom v roku 30 dni po sprejetju proračuna.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se
neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med
letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov,
sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi
zahtevkov, katerim je priložena ﬁnančna dokumentacija o
izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90
dni od prejema računa oziroma situacije. Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki
jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah,
mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila. Za
poravnavo vseh ostalih obveznosti po izstavljenih računih
morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni plačilni rok.
Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki
je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku, ki
je določen v tem odloku.
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni
pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo
gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o
javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev
dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male
vrednosti, ki ga je izdal župan.
4. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki
jih s sklepom določi župan.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje
gozdnih cest, požarna taksa, izvirni del prihodkov iz naslova
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega
prispevka za urejanje stavbnih zemljišč in komunalnih taks,
taksa za obremenjevanje vode ter druge ekološke takse in
prihodki iz naslova stanovanjskega področja.
6. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu
za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
projekta. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke. Odpre ga ﬁnančno-računovodska služba Oddelka
za proračun in gospodarstvo.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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7. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
80 % pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 10 %
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega
se nanašajo.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, ki se oblikuje v višini 2,896.000 SIT.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
900.000 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
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PREBOLD
41.

Na podlagi 27., 31., 33. in 190. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.), 29. člena
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) in Programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Prebold
(Uradni list RS, št. 64/04) je Občinski svet občine Prebold na
24. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih Občine
Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se, v skladu s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Prebold (Uradni list RS, št. 58/04) sprejmejo spremembe in
dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za del območja
Občine Žalec z oznako PUP 3 (Uradni list RS, št. 35/96) ter
spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za
del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS,
št. 35/96), ki se hkrati preimenujejo v prostorske ureditvene
pogoje Občine Prebold (v nadaljnem besedilu: PUP Prebold),
ki jih je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz
Domžal pod številko projekta 9/2004 v avgustu 2004.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF, lahko župan
dolžniku odpiše plačilo dolga v višini 200.000 SIT, če bi bili
stroški izterjave v nesorazmerju z višino dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5 %
sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
6. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Postojna v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-8/2004
Postojna, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Prebold

tora

2. člen
(vsebina PUP Prebold)
PUP Prebold vsebuje:
1. Tekstualni del:
– odlok
– obrazložitev
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pros2. Graﬁčni del:
– prikaz območij urejanja s PUP Prebold
M 1:25000
– prikaz namenske rabe prostora ter meril
in pogojev na DKN
(Celje 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35,
42, 43, 44, 45)
M 1:5000
– usmeritve za kompleksne zazidave
3. člen
(vsebina odloka PUP Prebold)
Besedilo odloka sestavljajo:
I. Splošne določbe
II. Skupne določbe
1. Obseg območja urejanja
2. Namenska raba prostora
3. Merila in pogoji za:
3.1. vrsto prostorskih ureditev in gradenj,
3.2. oblikovanje prostorskih ureditev
in gradnjo objektov,
3.3. določanje gradbenih parcel
in parcelacije zemljišč,
3.4. prometno urejanje,
3.5. komunalno urejanje,
3.6. ohranjanje narave,
3.7. varstvo kulturne dediščine,
3.8. varstvo okolja,
3.9. varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter ureditve
za potrebe obrambe

Uradni list Republike Slovenije

Št.

III. Posebne določbe
1. Skupne posebne določbe
1.1. morfološka celota
severnega nižinskega dela
1.2. morfološka celota južnega hribovitega dela
2. Podrobnejše posebne določbe
2.1. Usmeritve za območja Kompleksnih zazidav
2.1.1. Nad tovarno NT S3, Žvajga: ŽV Z1,
ŽV Z2, ŽV G2
2.1.2. Ob Savinji OS S1
2.2. Glede vrste posegov
2.2.1. Dolenja vas: DV M3, DV M4
2.2.2. Dolenja vas DV S9
2.2.3. Ob Savinji OS P2
2.2.4. Matke: MA Z1, MA M2
2.2.5. Gornji Prebold GP S1,
Nad tovarno NT S2,
Prebold – center: PR S1, PR S6
2.2.6. Žvajga ŽV Z3
2.2.7. Žvajga ŽV D1
2.3. Glede stopnje izkoriščenosti
zemljišč za stavbe
2.3.1. Kaplja vas KV S2, Šešče ŠE S2
2.4. Glede arhitektonskega oblikovanja
2.4.1. Brda BR M1, Dolenja vas: DV M7, DV
M8, Gornji Prebold: GP M1, GP M2,
Marija Reka MR M3, Prebold – center:
PR M2, PR M5
2.4.2. Dolenja vas: DV M1, DV M2
2.5. Glede oblikovanja zelenih površin
2.5.1. Kaplja vas KV S2, Šešče ŠE S2
IV. Prehodne določbe
V. Končne določbe
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S PUP Prebold se poleg naštetih poselitvenih območij
urejajo tudi gradnje zunaj poselitvenih območij (zaselki in razpršene gradnje), ki so v planskih aktih Občine Prebold opredeljena kot stavbna zemljišča in območje krajine (kmetijska,
gozdna in ostala zemljišča).
S PUP Prebold se ne urejajo območja sprejetih izvedbenih prostorskih aktov:
– ZN L4/1 Gradnja Žalec,
– ZN L4/2 Cestna baza.
Prav tako se s PUP Prebold ne urejajo nova območja
kompleksne gradnje, za katere je plansko predvidena izdelava lokacijskih načrtov v I. etapi (P2/2 Pod graščino, P4/4
Kovačev hrib, L2/2 Veltrag 1, L2/3 Veltrag 2, L4/6 Cona SOC
in L4/4 Krožišče) in območja nahajališč mineralnih surovin
(UN Marija Reka / b, UN Marija Reka / c in UN Pod Reško
planino (sanacija).
2. Namenska raba prostora

1. Obseg območja urejanja s PUP Prebold

5. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Prebold določajo
osnovno namensko rabo zemljišč. Podrobnejša namenska
raba pa je določena s PUP Prebold v poglavju skupnih določb oziroma za speciﬁčne primere tudi v poglavju posebnih
določb tega odloka.
Prostorske ureditve in gradnje so dovoljene v poselitvenih območjih. Zunaj poselitvenih območij, na stavbnih
zemljiščih (gradbenih parcelah) so dovoljene prostorske ureditve in gradnje posameznih objektov. Na območju krajine
je dovoljena gradnja objektov in omrežij gospodarske javne
infrastrukture.
Preko območij podrobnejše namenske rabe segajo
območja sekundarne rabe. To so vodovarstvena območja,
območja vodne infrastrukture, ohranjanja narave, varstva
kulturne dediščine, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture in ogrožena območja.

4. člen
Območje, ki se ureja s PUP Prebold obsega celotno
območje Občine Prebold. Območje urejanja s PUP Prebold
je razdeljeno na štiri morfološke celote, in sicer:
(1) Prebold,
(2) Latkova vas,
(3) severni nižinski del,
(4) južni hriboviti del.

6. člen
Vsa poselitvena območja naselij, zaselkov in razpršene
gradnje so glede na prevladujočo namensko rabo razdeljena
na morfološke enote, ki so označene s šifro makrocelote oziroma poselitvenega območja, šifro osnovne in podrobnejše
namenske rabe ter zaporedno številko.
Območje PUP Prebold je opredeljeno z naslednjo namensko rabo:

II. SKUPNE DOLOČBE

Zap.št.

(1)

(2)

(3)

(4)

Ime
morfološke celote

Prebold

Ime makrocelote
oziroma
poselitvenega območja

Dolenja vas
Gornji Prebold
Nad tovarno
Pod graščino
Prebold – center
Žvajga
Latkova vas
Hrastje
Ob Savinji
Vas
Groblja
Severni nižinski Kaplja vas
del
Lapurje
Sv. Lovrenc
Šešče
Južni
Brda
hriboviti del
Marija Reka
Matke

Šifra makrocelote
oziroma
poselitvenega območja

DV
GP
NT
PG
PR
ŽV
HR
OS
VA
GR
KV
LA
LO
ŠE
BR
MR
MA

(1) Namenska raba na poselitvenih območjih
S

-

SE

-

SV

-

SP

-

SK

-

D
DI
DK

-

DS

-

Območja stanovanj (območja pretežno namenjena bivanju s spremljajočimi stavbami splošnega
družbenega pomena, storitvenih dejavnosti in
trgovin, ki služijo tem območjem).
Območja stanovanj (območja namenjena pretežno eno ali dvostanovanjskim stavbam).
Območja večstanovanjskih stavb (območja pretežno namenjena večstanovanjskim stavbam).
Območja počitniških hiš (območja namenjena
stavbam, ki se občasno uprabljajo za počitek ali
oddih).
Stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi (območja pretežno namenjena stanovanjskim in nestanovanjskim kmetijskim stavbam za
opravljanje kmetijske dejavnosti).
Območja stavb splošnega družbenega pomena
Območja namenjena vzgoji in izobraževanju.
Območja namenjena kulturi (muzeji, knjižnice,
kulturni domovi itd.).
Območja športa (območja namenjena za športne dvorane in športna igrišča).
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DU
DZ

-

Območja javne uprave.
Območja namenjena zdravstvu, bolnišnicam in
zavodski oskrbi.
Območja namenjena čaščenju in opravljanju
verskih obredov.

DV

-

M
MS

-

MB

-

MD

-

MP

-

MK

-

MT

-

P
PD

-

Območja proizvodnih dejavnosti.
Proizvodna območja pretežno namenjena proizvodnji, skladiščem in parkiriščem.

Z
ZS

-

ZP
ZK
ZD

-

Območja športno-rekreacijskih in zelnih površin.
Športna in rekreacijska območja namenjena
zunanjim športnim igriščem.
Območja urejenih javnih zelenih površin – parki.
Območja namenjena pokopališčem.
Območja drugih zelenih površin.

Mešana območja
Območja urbanih vaških središč (območja pretežno namenjena trgovskim, gostinskim, storitvenim, kulturnim in stanovanjskim stavbam).
Območja pretežno namenjena trgovskim, gostinskim, storitvenim, obrtnim in poslovnim stavbam.
Območja pretežno namenjena stanovanjskim,
trgovskim, gostinskim, obrtnim, poslovnim in
storitvenim stavbam.
Območja pretežno namenjena stanovanjskim,
trgovskim, gostinskim, proizvodnim, obrtnim,
storitvenim in poslovnim stavbam ter bencinskim
servisom.
Posebna območja (območja namenjena zavetiščem in kočam z manjšimi okrepčevalnicami).
Turistična območja (območja namenjena turizmu
z možnostjo nastanitve in rekreacije).

(2) Območja gospodarske javne infrastrukture
DC
LC
IP
IL
OC

-

Območja državnih cest.
Območja občinskih lokalnih cest in javnih poti.
Območja prometnih površin izven vozišča.
Območja letališč in vzletišč.
Območje za čiščenje voda.

(3) Namenska raba na območju krajine
VC
VI
K1
K2
G
GV
GPN

-

GRL OB

-

Vodna zemljišča celinskih voda.
Območja vodne infrastrukture.
Najboljša kmetijska zemljišča.
Druga kmetijska zemljišča.
Večnamenski gozdovi.
Varovalni gozdovi.
Gozdovi s posebnim namenom, v katerih so
gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni.
Območja rekreacijskih gozdov lokalnega pomena.
Območja za potrebe obrambe.

3. MERILA IN POGOJI
3.1. Merila in pogoji za vrsto prostorskih ureditev in gradenj
7. člen
Merila in pogoji določajo skupne dopustne vrste prostorskih ureditev in gradenj za vsa istovrstna območja, v
poselitvenih območjih in zunaj poselitvenih območij na stavbnih zemljiščih, razen če v posebnih določbah ni določeno
drugače.

Uradni list Republike Slovenije
Merila in pogoji, določeni s tem odlokom so podlaga
za izdelavo posebnega dela projekta ter gradnjo enostavnih
objektov.
8. člen
(vrste ureditev in gradenj)
V območju PUP Prebold so možne naslednje vrste
ureditev in gradenj:
(1.)
(1.1.)
(1.2.)
(2.)
(3.)
(4.)
(5.)
(6.)
(7.)
(8.)
(9.)
(10.)
(10.a)

(10.b)
(10.c)
(10.d)
(10.e)

gradnja novih objektov,
dozidave obstoječih stavb,
nadzidave obstoječih stavb,
rekonstukcije obstoječih objektov,
vzdrževanje obstoječih objektov,
nadomestne gradnje objektov,
odstranitev objektov,
spremembe namembnosti objektov (stavb),
spremembe rabe stavb,
gradnja gospodarske javne infrastrukture in drugih
omrežij in objektov v javni rabi,
gradnja inženirskih objektov,
gradnje in postavitve enostavnih objektov:
– gradnje in postavitve pomožnih objektov kot so:
– objekti za lastne potrebe;
– ograje;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
postavitve začasnih objektov,
gradnja vadbenih objektov,
postavitev spominskih obeležij,
postavitev urbane opreme.

Pred pričetkom del je za gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo, odstranitev objekta in
spremembo namembnosti objekta potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je potrebno tudi za enostavne objekte, kadar ne izpolnjujejo enega ali več pogojev,
ki jih določa pravilnik o vrstah zahtevnih, manj 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.
9. člen
(pomen izrazov)
V PUP Prebold imajo navedeni posamezni izrazi naslednji pomen:
– objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi
napravami;
– stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere
človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju
dejavnosti;
– gradbeni inženirski objekti so objekti transportne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja, elektrovodi,
kompleksni industrijski objekti in drugi gradbeni inženirski
objekti;
– prostorska ureditev je načrtovana razmestitev dejavnosti in objektov na določenem območju;
– gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se
zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in
zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled;
– rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma
izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost,
zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se
njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave;
– vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se
ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba,
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obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna
dela in vzdrževalna dela v javno korist;
– nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu
poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini,
vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim
se bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in
vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom
uporabe nadomestnega objekta odstrani;
– odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt
odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje;
– sprememba namembnosti je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se tudi ne spreminja zunanjega
videza objekta, predstavljajo pa takšno spremembo rabe objekta oziroma njegovega dela, da se z njo posledično poveča
vpliv objekta na okolico;
– sprememba rabe je takšna izvedba del, ki predstavlja
spremembo namembnosti, vendar se zaradi nje ne spremeni
velikost in zunanji izgled stavbe ter ne povečuje vplivov na
okolico, ali takšna sprememba namembnosti, ko se opravljanje dejavnosti v poslovnem prostoru nadomesti z drugo,
takšni dejavnosti podobno dejavnostjo;
– zakonito zgrajen objekt je objekt ali stavba, ki je bil izveden na podlagi ustreznih pravnomočnih upravnih dovoljenj
oziroma je bil izveden pred letom 1967;
– faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje
med zazidano površino stavbe in celotno površino gradbene parcele. Zazidano površino določajo dimenzije navpične
projekcije zunanjih delov stavbe, ki so nad zemljiščem, na
horizontalno ravnino zemljišča;
– faktor izrabe gradbene parcele (FI) je razmerje med
bruto tlorisno površino stavbe in celotno površino gradbene
parcele. Bruto tlorisna površina je skupna površina vseh
etaž stavbe;
– gospodarska javna infrastruktura so omrežja, neposredno namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb s
področja prometa, energetike, komunalnega gospodarstva,
upravljanja z vodami in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja, kakor tudi druga omrežja
in objekti v javni rabi;
– objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod
enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe
deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene
javni rabi;
– pomožni objekt je objekt za lastne potrebe, znotraj
gradbene parcele, ki pripada stanovanjski stavbi, oziroma
kmetijskemu gospodarstvu zgrajenem na podlagi gradbenega
dovoljenja in služi izboljšavi bivalnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, ograja, ki
omejuje dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo zemljišče,
pomožni infrastrukturni objekt, ki predstavlja del gospodarske
javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali del
druge javne infrastrukture oziroma omrežja v javni rabi ali priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje in pomožni
kmetijsko-gozdarski objekt, s pomočjo katerega se opravlja
dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva;
– začasni objekt je enostavni objekt, narejen v montažni
izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični
ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki
se postavi samo za čas trajanja takšne ponudbe, prireditve
oziroma skladiščenja;
– vadbeni objekt je enostavni objekt, namenjen športu
in rekreaciji na prostem, kot so nogomet, odbojka, rokomet,
tenis, golf, vzletišča za zmaje, ultralahka letala in druga podobna športna vzletišča, rekreacijsko jahanje, kolesarjenje, trim
steze in druga podobna športna oziroma rekreacijska igrišča
na prostem, kakor tudi enostavni objekt, namenjen vajam
za zaščito in reševanje, vojaškemu vadišču in podobno pod
pogojem, da se s takšnim objektom ne spreminja vodnih in
reliefnih značilnosti;
– spominsko obeležje je konstrukcijsko enostaven kip,
plošča ali drugačen spomenik, namenjen obeležitvi zgodo-
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vinskega, kulturnega ali kakšnega drugega pomembnega
dogodka oziroma za prireditev;
– urbana oprema so enostavno premakljivi objekti oziroma predmeti, s pomočjo katerih se zagotavlja namenska
raba javnih površin;
– dopolnilna dejavnost kmetije je dejavnost turizma,
gozdarstva, gostinstva, drobne obrti in proizvodov, nabiranja
in sušenja zdravilnih rastlin, vrtnarstvo, čebelarstvo, perutninarsvo ter reja divjadi oziroma dejavnost, ki je v skladu s
predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji;
– sanitarne sečnje so sečnje okuženega, z insekti napadanega, močno poškodovanega ali podrtega drevja;
– vodno zemljišče celinskih voda je zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato
oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke
razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem;
– priobalno zemljišče celinskih voda je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče.
(1) Vrste gradenj in prostorskih ureditev ter ukrepov in
omejitev na celotnem območju PUP
10. člen
(1.1.) Na celotnem območju, ki se ureja s PUP Prebold
so, razen v območjih izključne rabe za potrebe obrambe,
dovoljene naslednje vrste ureditev in gradenj:
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij v javni rabi,
za katere ni predvidena izdelava izvedbenega prostorskega
akta;
– rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih zakonito
zgrajenih stavb;
– nadomestne gradnje zakonito zgrajenih objektov (izjema so objekti kulturne dediščine);
– odstranitve stavb (izjema so objekti kulturne dediščine);
– spremembe rabe zakonito zgrajenih stavb;
– gradnje pomožnih infrastrukturnih objektov.
Prepovedano je odstranjevati posamična drevesa ali
skupine dreves, ki tvorijo značilno podobo krajine, razen
sanitarne sečnje.
(1.2.) Na celotnem območju, ki se ureja s PUP Prebold,
so na vodnih zemljiščih celinskih voda, poplavnih, erozijskih,
plazljivih in plazovitih ter vodovarstvenih območjih dovoljene le
naslednje gradnje in prostorske ureditve ter ukrepi in omejitve:
(1.2.1.) Na vodnih zemljiščih celinskih voda vodnega in
priobalnega zemljišča (VC, VI) so dovoljene le:
– vodnogospodarske ureditve, ki se urejajo kompleksno
(ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda);
– gradnje objektov grajenega vodnega javnega dobra;
– gradnje objektov gospodarske javne infrastrukture
(prometne, telekomunikacijske, energetske, komunalne in
okoljske);
– vzdrževalna dela na obstoječih površinah, objektih
in napravah;
– rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav, ki bistveno ne spreminjajo namembnosti in velikosti objekta;
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave;
– oživljanje reguliranih vodotokov;
– gradnje objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v
naravnih kopališčih;
– gradnje objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem;
– gradnje objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti
in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog
policije;
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– ureditve manjših zajemališč požarne vode;
– ureditve manjših zajetij za ureditev ribnikov in
– postavitev naprav za potrebe študijskih in raziskovalnih dejavnosti.
Priobalno zemljišče Savinje, vodotoka 1. reda, je 15 m
od meje vodnega zemljišča. Priobalno zemljišče ostalih vodotokov, potokov, hudournikov, suhih strug ter ribnikov, mlak in
močvirij s stalnim ali občasnim pritokom ali odtokom tekočih
ali podzemnih voda, je 5 m od meje vodnega zemljišča.
Pri ureditvah in gradnjah znotraj priobalnega zemljišča
naj se v največji meri ohranja obstoječa vegetacija.
Po zakonu o vodah je za gradnje na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki so potrebne za izvajanje javne službe ali
za izvajanje vodne pravice, na varstvenih in ogroženih območjih, zaradi odvajanja odpadnih voda, kjer lahko pride do
vpliva na podzemne vode ter za hiromelioracije in rudarjenje
potrebno pridobiti vodno soglasje.
Premostitve vodotokov so možne kot objekti gospodarske javne infrastrukture. Načrtovane in izvedene morajo biti
tako, da ne bodo imele negativnega vpliva na vodni režim in
stanje voda.

– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
Izjemoma se dovoljuje dela iz četrte in pete alineje te
točke, če se zanje pridobi vodno soglasje.

(1.2.2.) Poplavna območja
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti
in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dovoljeni so posegi, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda, gradnje objektov, ki
so lahko občasno poplavljeni ter gradnje objektov in naprav
gospodarske javne infrastrukture, razen odlagališč in čistilnih
naprav. Iz tega sledi, da je potrebno novo pozidavo v čim večji možni meri umakniti iz poplavnih območij, razen v strnjenih
naseljih, ko gre za zapolnitve znotraj teh območij.

I. varstveni pas:
– gradnje in ureditve za potrebe vodovoda in zavarovanj
vodnih zajetij (zemljišča je potrebno urediti v travnik, park ali
gozd v skladu z gozdnogospodarskimi in gozdnogojitvenimi
načrti);
– rekonstrukcije in vzdrževanja obstoječih zakonito
zgrajenih stavb pod pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni
ukrepi.
Obstoječe prometnice je potrebno sanirati do stopnje,
da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in,
da se tako zmanjša možnost nesreč kot posledica razlitja
nevarnih snovi.
Pod posebnimi pogoji se lahko gradijo in vzdržujejo
prometnice posebnega pomena v soglasju z Ministrstvom za
okolje, prostor in energijo.

(1.2.3.) Erozijska območja
Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali
kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi
vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po
erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje
erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in
– vlačenje lesa.
Izjemoma se dovoljuje vlačenje lesa in izgradnja začasnih deponij lesa, če se zanje pridobi vodno soglasje.
Na območjih običajne zaščite na žariščih površinske
globinske in bočne erozije ter pogojno stabilnih zemljiščih je
za vsako gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali
rekonstrukcije objektov in naprav, predhodno pridobiti geološko mnenje.
(1.2.4.) Plazljiva območja
Na plazljivih območjih je prepovedano:
– poseganje v zemljišče tako, da bi se zaradi tega
sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost
zemljišča,
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje
zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo
zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,

(1.2.5.) Plazovita območja
Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov
iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače
ogrožena zemljišča.
(1.2.6.) Vodovarstvena območja
Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti,
ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih
virov. Dovoljeni pa so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali
kakovost vodnih virov. Za posamezne posege v vodovarstvenih območjih je potrebno upoštevati določila veljavnih odlokov
in predpisov za posamezna vodovarstvena območja.
V vodovarstvenih pasovih še ne zavarovanih vodnih
zajetij so do sprejetja uredbe o zaščiti vodnih virov v občini
Prebold dovoljene le:

II. varstveni pas:
– gradnje novih stanovanjskih stavb za stalno in občasno bivanje v vrzelih obstoječih stavbnih zemljišč, pod
pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni ukrepi;
– rekonstrukcije in vzdrževanja zakonito zgrajenih stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih stavb, pod pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni ukrepi ter gradnje objektov
za potrebe individualnih kmetijskih gospodarstev (hlevi z
urejenim odvodnjavanjem, silosi ipd.);
– gradnje skladišč za kurilno olje do 5 m3;
– gradnje nepropustnih kanalizacijskih omrežij, z obvezno priključitvijo vseh objektov;
– gradnje vodotesnih greznic za individualne stanovanjske stavbe, pri katerih odpadnih voda ni možno odvajati v
javno kanalizacijo;
– gojiti živino v dosedanjem obsegu, gnojišča morajo
biti urejena tako, da ni možnosti ponikovanja in prelivanja
gnojnice.
Pod posebnimi pogoji je dovoljena izgradnja novih prometnic in ostale gospodarske javne infrastrukture, poljskih
poti, gozdnih cest, gozdnih učnih poti, gozdnih vlak in gozdnih žičnic ter obratovanje obstoječih in gradnje novih objektov
posebnega družbenega pomena v soglasju z Ministrstvom za
okolje, prostor in energijo.
III. varstveni pas:
– rekonstrukcije, vzdrževanja, gradnje, dozidave in nadzidave stanovanjskih in drugih stavb v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, na območjih z urejeno javno kanalizacijo;
– gradnje objektov za potrebe individualnih kmečkih
gospodarstev (hlevi z urejenim gnojiščem, silosi ipd.);
– gradnje vodotesnih greznic za eno in dvostanovanjske stanovanjske stavbe, pri katerih odpadnih voda ni možno
odvajati v javno kanalizacijo;
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– gradnje nepropustne kanalizacije in čistilnih naprav
ter ostale javne gospodarske infrastrukture,
– gradnje poljskih poti, gozdnih cest, gozdnih učnih poti,
gozdnih vlak in gozdnih žičnic.
(2). Vrste prostorskih ureditev in gradenj v poselitvenih
območjih in zunaj poselitvenih območji na stavbnih zemljiščih
11. člen
V skladu s prevladujočo namensko rabo so v posameznih območjih, za katere ni predvidena izdelava izvedbenih prostorskih aktov, poleg gradenj, prostorskih ureditev in
omejitev določenih v 10. členu, dovoljene še naslednje vrste
ureditev in gradenj:
ne:

(2.1.) V stanovanjskih območjih (SE, SV) so dovolje-

– gradnje novih stanovanjskih stavb in spremljajočih
stavb splošnega družbenega pomena, storitvenih dejavnosti
in trgovin, ki služijo tem območjem;
– dozidave obstoječih zakonito zgrajenih stavb, ki so v
skladu z namensko rabo območja, v skladu z merili in pogoji
za pozidanost in oblikovanje oziroma za večstanovanjske
objekte tudi v skladu z dovoljenim faktorjem izrabe gradbene
parcele (FI);
– nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih stavb v skladu z namensko rabo območja ter v skladu z višinskim gabaritom dovoljenim za to območje;
– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih stavb
pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko
rabo tega območja;
– gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne
potrebe, ograj, postavitve začasnih objektov (razen objektov
namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih
obeležij in urbane opreme (razen kioskov). Pomožni objekti
za lastne potrebe se lahko izvajajo v okviru meril za pozidanost oziroma v skladu z dovoljenim faktorjem izrabe (FI), pri
večstanovanjskih območjih (SV) pa mora biti takšna gradnja
organizirana. Ne glede na dovoljeni faktor zazidanosti (FZ)
in faktor izrabe (FI) gradbene parcele je na gradbenih parcelah večstanovanjskih stavb za potrebe parkiranja je možna
postavitev skupnih nadstrešnic v skladu z ostalimi določili
tega odloka.
Za območja morfoloških enot Gornji Prebold GP S1,
Nad tovarno NT S2, Prebold – center: PR S1, PR S6 je potrebno upoštevati točko (2.2.5.) 38. člena.
(2.2.) V območjih počitniških hiš (SP) so dovoljene:
– gradnje novih počitniških hiš;
– dozidave zakonito zgrajenih počitniških hiš v skladu z
merili za oblikovanje in do izrabe površine dovoljene za pozidanost počitniškega območja;
– gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne
potrebe, ograj ter postavitve spominskih obeležij in urbane
opreme (razen kioskov). Pomožni objekti za lastne potrebe
se lahko izvajajo do izrabe dovoljene tlorisne površine za
pozidanost počitniškega območja.
(2.3.) V stanovanjskih območjih s kmetijskimi gospodarstvi (SK) so dovoljene:
– gradnje novih stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih stavb za opravljanje kmetijske dejavnosti ter gradnje
dopolnilnih dejavnosti kmetij;
– dozidave obstoječih zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja ter v skladu z merili in pogoji
za pozidanost in oblikovanje;
– nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih stavb v skladu z namensko rabo območja ter v skladu z višinskim gabaritom dovoljenim za to območje;
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– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih stavb
pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko
rabo tega območja oziroma predstavlja dopolnilno dejavnost
kmetije;
– gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne
potrebe, ograj, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov,
postavitve začasnih in vadbenih objektov ter spominskih
obeležij in urbane opreme (razen kioskov). Pomožni objekti
za lastne potrebe in pomožni kmetijsko-gozdarski objekti se
lahko izvajajo v okviru meril in pogojev za pozidanost območja (gradbene parcele).
Za območje morfološke enote Dolenja vas DV S9 je
potrebno upoštevati točko (2.2.2.) 38. člena
(2.4.) V območjih namenjenih vzgoji in izobraževanju
(DI) so dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave stavb namenjenih
vzgoji, izobraževanju in znanstvenoraziskovalnemu delu v
skladu z merili in pogoji za pozidanost in oblikovanje;
– sprememba namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
– gradnje in postavitve športnih igrišč, ograj, postavitve
začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju),
vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme
(razen kioskov).
(2.5.) V območjih namenjenih za kulturo (DK) so dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave stavb za kulturo in
razvedrilo, muzejev, knjižnic ter spremljajočih objektov, ki
služijo tej dejavnosti v skladu z merili za pozidanost in oblikovanje;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
– gradnje in postavitve ograj, postavitve začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), spominskih
obeležij in urbane opreme (razen kioskov).
(2.6.) V območjih namenjenih za šport (DS) so dovoljene:
– gradnje in dozidave športnih dvoran in športnih igrišč
ter spremljajočih objektov, ki služijo tej dejavnosti v skladu z
merili in pogoji za pozidanost in oblikovanje;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
– gradnje in postavitve ograj, postavitve začasnih in
vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
Za območje morfološke enote Žvajga ŽV D1 je potrebno
upoštevati (2.2.7.) točko 38. člena.
(2.7.) V območjih namenjenih javni upravi (DU) so dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave stavb namenjenih
javni upravi v skladu z merili in pogoji za pozidanost in oblikovanje;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
– postavitve začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), spominskih obeležij in urbane opreme
(razen kioskov).
(2.8.) V območjih namenjenih za zdravstvo (DZ) so
dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave stavb za zdravstveno,
bolnišnično in zavodsko oskrbo ter spremljajočih objektov, ki
služijo tej dejavnosti v skladu z merili in pogoji za pozidanost
in oblikovanje;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
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– gradnje in postavitve ograj, spominskih obeležij in
urbane opreme (razen kioskov).
(2.9.) V območjih namenjenih za čaščenje in opravljanje
verskih obredov (DV) so dovoljene:
– gradnje in dozidave stavb za čaščenje in opravljanje
verskih obredov ter spremljajočih objektov, ki služijo tej dejavnosti;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo območja;
– gradnje in postavitve ograj in spominskih obeležij.
(2.10.) V območjih urbanih vaških središč (MS) so dovoljene:
– gradnje izobraževalnih, trgovskih, gostinskih, storitvenih, kulturnih, gasilskih, stanovanjskih stavb ter kmetij;
– dozidave in nadzidave obstoječih stavb v skladu z
namensko rabo območja ter v skladu z merili in pogoji za
pozidanost in oblikovanje;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
– gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne
potrebe, ograj, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov,
postavitve začasnih objektov (razen objektov namenjenih
skladiščenju), spominskih obeležij in urbane opreme (razen kioskov). Pomožni objekti za lastne potrebe in pomožni
kmetijsko-gozdarski objekti se lahko izvajajo v okviru meril in
pogojev za pozidanost območja (gradbene parcele).
(2.11.) V območjih mešanih dejavnosti (MB) so dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave trgovskih, gostinskih,
obrtnih, poslovnih in storitvenih stavb v skladu z merili in pogoji za pozidanost in oblikovanje;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme (razen kioskov).
(2.12.) V območjih mešanih dejavnosti (MD) so dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave stanovanjskih, trgovskih, gostinskih, obrtnih, poslovnih in storitvenih stavb v
skladu z merili in pogoji za pozidanost in oblikovanje;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen
objektov namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme (razen kioskov).
(2.13.) V območjih mešanih dejavnosti (MP) so dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave stanovanjskih, trgovskih, gostinskih, proizvodnih, obrtnih, storitvenih in poslovnih
stavb ter gradnje in dozidave bencinskih servisov v skladu z
merili in pogoji za pozidanost in oblikovanje;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
– gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, ograj, začasnih objektov, spominskih obeležij in urbane
opreme (razen kioskov). Pomožni objekti za lastne potrebe
se lahko izvajajo v okviru meril in pogojev za pozidanost območja (gradbene parcele).
Za morfološki enoti Dolenja vas: DV M3 in DV M4 je
potrebno upoštevati določila (2.2.1.) točke 38. člena.
(2.14.) V območjih posebnega namena (MK) so dovoljene:
– gradnje in dozidave stavb namenjenih planinskim,
lovskim, in drugim kočam z manjšimi okrepčevalnicami;
– gradnje in postavitve ograj ter spominskih obeležij.
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(2.15.) V turističnih območjih (MT) so dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave stavb namenjenih turizmu z možnostjo nastanitve ter rekreacije v skladu z merili
in pogoji za pozidanost in oblikovanje;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen
objektov namenjenih skladiščenju) in vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme (razen kioskov).
Za območje morfološke enote Matke MA M2 je potrebno
upoštevati (2.2.4.) točko 38. člena, za območje morfološke
enote Žvajga ŽV D1 pa (2.2.7.) točko 38. člena.
(2.16.) V območjih proizvodnih dejavnosti (PD) so dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave proizvodnih, skladiščnih, obrtnih, storitvenih, trgovskih in poslovnih stavb,
okrepčevalnic, barov, obratov za pripravo in dostavo jedi ter
gradnje parkirišč v skladu z merili in pogoji za pozidanost in
oblikovanje;
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov in urbane opreme.
Za območje morfološke enote Ob Savinji OS P2 je potrebno upoštevati še (2.2.3.) točko 38. člena.
(2.17.) V športno-rekreacijskih območjih (ZS) so dovoljene:
– gradnje športnih igrišč in drugih objektov za šport in
rekreacijo na prostem ter spremljajočih objektov, ki služijo tej
dejavnosti (gostinske stavbe, pisarne, garderobe, sanitarije
in podobno);
– dozidave obstoječih spremljajočih objektov;
– spremembe namembnosti obstoječih spremljajočih
objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z
namensko rabo območja;
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen
objektov namenjenih skladiščenju) in vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
Za območje morfološke enote Matke MA Z1 je potrebno
upoštevati (2.2.4.) točko 38. člena, za območje morfološke
enote Žvajga ŽV Z3 pa (2.2.6.) točko 38. člena.
(2.18.) V območjih urejenih javnih zelenih površin (ZP)
so dovoljene:
– ureditev parkov, vrtov in drugih zelenih javnih površin
s sprehajalnimi potmi ter postavitve spominskih obeležij.
(2.19.) V območjih namenjenih pokopališčem (ZK) so
dovoljene:
– gradnje in širitve pokopališč ter gradnje in dozidave
pokopaliških stavb s spremljajočimi objekti;
– gradnje in postavitve ograj ter spominskih obeležij.
(2.20.) V območjih drugih zelenih površin (ZD) so dovoljene:
– ureditve zelenih površin s sprehajalnimi potmi.
V površino za pozidanost območja se štejejo površine
vseh stavb na gradbeni parceli.
(3) Vrste gradenj in prostorskih ureditev na območjih
gospodarske javne infrastrukture
12. člen
Na območjih gospodarske javne infrastrukture (DC, LC,
IP, IL, OC) so poleg gradenj, prostorskih ureditev ter ukrepov
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in omejitev določenih v 10. členu tega odloka možne še gradnje novih objektov ter spremembe namembnosti obstoječih
objektov v skladu z določeno namensko rabo.
(3) Vrste gradenj in prostorskih ureditev ter ukrepov in
omejitev na območju krajine
13. člen
Na območju krajine so poleg gradenj, prostorskih ureditev in omejitev določenih v 10. členu tega odloka dovoljeni
še naslednji posegi:
(3.1.) Območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč
(K1, K2)
Na območjih kmetijskih zemljišč so dovoljeni še naslednji posegi:
– kmetijsko prostorsko ureditvene operacije in melioracije;
– sanacije divjih peskopov, gramoznic in odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo;
– urejanje in gradnja poljskih poti, pešpoti in kolesarskih
poti;
– vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov
in hudournikov;
– gradnje pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov,
ograj za pašo živine in začasnih objektov namenjenih prireditvi v skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj 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;
– gradnje in postavitve napajališč ter naprav in opreme
za varstvo pred točo.
Za gradnje pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov,
ograj za pašo živine in začasnih objektov namenjenih prireditvi je potrebno predhodno pridobiti soglasje Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
(3.2.) Območja gozdov
V negozdnem prostoru, ki je funkcionalno povezan z
gozdom, so dopustni le posegi, ki ne razvrednotijo ali ne
poškodujejo gozda. V prostoru ob gozdu je potrebno ohraniti
obstoječe dostope do gozda oziroma urediti nadomestne.
Odmik od gozdnega raba mora biti tolikšen, da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oziroma rab prostora;
če tega odmika ni, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojem objektu, ki jih lahko povzročijo normalno
gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija
njihovih posledic.
Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagoravljati ohranitev
ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih
mas v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba. Pri
gradnjah gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij
v javni rabi, za katere ni predvidena izdelava izvedbenega
prostorskega akta, se je potrebno izogibati posegom, ki trajno degradirajo večje gozdne površine. Grmišča, ki oblikujejo
gozdne robove, naj se ohranjajo v obstoječem stanju.
Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati.
Gozdnih površin ni dopustno ograjevati.
Za vse posege v gozd in gozdni prostor je predhodno
potrebno pridobiti soglasje Zavoda RS za gozdove, Območne enote Celje. Soglasje Zavoda RS za gozdove (OE Celje)
se mora pridobiti tudi za gradnjo objektov zunaj gozda, če je
iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem
in funkcije gozdov.
(3.2.1.) V območju večnamenskih gozdov in rekreacijskih gozdov lokalnega pomena (G, GRL) so dovoljeni še
naslednji posegi:
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– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi in lovskogojitvenimi načrti;
– sanacije degradiranega gozdnega prostora;
– sanacije divjih peskokopov, gramoznic in odlagališč
odpadkov v osnovno namensko rabo;
– gradnje rekreacijskih in kolesarskih poti ter gradnje
objektov potrebnih za gospodarjenje z gozdovi (deponijski
prostori, zapornice na posameznih cestah, podporni zidovi,
cevni propusti);
– urejanje hudournikov in druge vodnogospodarske
ureditve;
– gradnje pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov
(obore, krmilnice, lovske preže, napajališča, gozdne vlake,
gozdne ceste in učne poti ter gozdne žičnice);
– sanitarne sečnje;
– v območjih GRL naj se v primeru neizogibnih krčitev
gozdnih površin zagotovi nadomestne površine;
– v območjih GRL gradnje oziroma postavitve vadbenih
objektov namenjenih športu in rekreaciji na prostem.
Pri načrtovanju gozdnih cest je treba poleg pomena
gozdne ceste za gospodarjenje z gozdovi in prilagajanja
naravnemu okolju upoštevati tudi obstoj in razvoj višinskih
kmetij ter turistične in rekreativne potrebe.
(3.2.2.) V območjih varovalnih gozdov (GV) so dovoljeni
vsi ukrepi in posegi, ki so opredeljeni v gozdnogospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtih za ta območja. Za vse ostale
posege pa je potrebno pridobiti projektne pogoje Zavoda za
gozdove Slovenije, OE Celje.
(3.2.3.) V območjih gozdov s posebnim namenom
(GPN), v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni so
posegi v prostor dopustni v skladu s posameznimi akti o razglasitvi gozdov za posebne namene, s katerimi je določen
poseben režim gospodarjenja in ureditve teh gozdov.
Z gozdovi, ki še niso razglašeni je potrebno gospodarjenje prilagoditi tako, da se skrbi za ohranjanje njihove gozdne
rabe v skladu s predpisi in gozdnogospodarski načrti.
Gozdovi s posebnim namenom nimajo več gospodarskega značaja ampak je v njih izjemno poudarjena zaščitna, rekereacijska, turistična, poučna, obrambna ali estetska
funkcija.
(3.3.) Območja za potrebe obrambe (OB)
V območjih izključne rabe za potrebe obrambe in zaščite so dovoljene gradnje in ureditve objektov namenjenih
za razmestitev in delo obrambnih sil ali za izvajanje aktivnosti
zaščite in reševanja.
3.2. Merila in pogoji za oblikovanje prostorskih ureditev
in gradnjo objektov
14. člen
(1) Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje
(1.1.) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za stavbe:
Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ):
SE

SV

SK

0,35

0,25

0,40

DS,
DK,
DU
0,35

MS
0,40

MB,
MD,
MP
0,30

MT

PD

0,25

0,50

Za območja morfoloških enot Kaplja vas KV S2, Šešče
ŠE S2 je potrebno upoštevati točko (2.3.1.) 39. člena.
V območju stanovanj (SE, SK, SP) se zaradi ohranjanja
arhitekturne krajine, v primeru nagiba terena, ki je večji od
12° kriteriji za parcelacijo novih gradbenih parcel sorazmerno
večajo tako, da je pri naklonu 25°, parcela v smeri naklona
daljša za 100 %.
Za stavbe splošnega družbenega pomena (DI, DZ, DV)
se zazidanost določi v skladu z normativi in standardi, ki
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urejajo posamezno področje dejavnosti, oziroma zazidanost
gradbene parcele določi odgovorni projektant.
V območjih počitniških hiš (SP) so gradnje dovoljene do
60 m2 tlorisne površine.
Za posebna območja (MK) v skladu z namembnostjo
stavb zazidanost gradbene parcele določi odgovorni projektant.
V območju mešanih dejavnosti (MB, MD in MP) se
predpisani faktor zazidanosti gradbene parcele lahko poveča
do 0,40, kolikor se vsa potrebna parkirna mesta zagotovi v
kletnih etažah oziroma na gradbeni parceli.
Faktor izrabe gradbene parcele (FI):
Faktor izrabe gradbene parcele za večstanovanjske
stavbe (SV) je od 0,8 do 1,0.
V primeru, ko je obstoječa zazidanost (FZ) in izraba (FI)
gradbene parcele večja kot je določena v tem členu, so na
teh gradbenih parcelah dovoljene le rekonstrukcije, vzdrževanje, spremembe namembnosti in rabe stavb.
(1.2.) Po tipologiji zazidave se stanovanjske stavbe
delijo na:
V območjih (SE):
– prostostoječe enostanovanjske stavbe;
– prostostoječe dvostanovanjske stavbe;
– dvostanovanjske stavbe – dvojček;
– prostostoječe atrijske stavbe;
– stanovanjsko-poslovna stavba, ki mora imeti več kot
polovico koristnih površin stavbe namenjenih za stanovanje;
– strnjena pozidava v naselbinskih jedrih.
V območjih (SV):
– stanovanjski bloki;
– stanovanjski stolpiči.
V območjih (SP):
– počitniške hiše.
V območjih (SK):
– dvostanovanjske stavbe kmetij;
– prostostoječe enostanovanjske stavbe;
– prostostoječe dvostanovanjske stavbe;
– prostostoječe atrijske stavbe.
(1.3.) Lega objekta na zemljišču:
– Nove stavbe morajo biti odmaknjene od parcelnih
meja tako, da ni motena sosednja posest in da je možno
vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele. Pri
določitvi lege stavbe je potrebno slediti funkciji in legi stavb v
gravitacijskem območju.
– Nove stavbe morajo biti od meje sosednjih zemljišč
oddaljene najmanj 4 m, enostavni objekti pa najmanj 1,5
m, razen ograje in rezervoarji za utekočinjeni naftni plin ali
nafto. Rezervoarji za utekočinjeni naftni plin ali nafto morajo
biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj toliko, kot
to določajo predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive
tekočine in pline. Manjši odmiki so možni le ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča, v primeru rezervoarja
za utekočinjeni naftni plin ali nafto pa je potrebno montirati
tudi ustrezen požarni zid.
– Od obstoječih stavb morajo biti nove stavbe oddaljene
najmanj toliko, da so zagotovljeni higiensko-zdravstveni in
požarno varstveni pogoji.
– V območjih ohranjenih vaških jeder je pri določitvi
lege stavbe potrebno slediti talni zasnovi vašega jedra in
obstoječim gradbenim linijam. V primerih, da je za naselje
ali del naselja značilna postavitev stavb na posestne meje je
nadomestno stavbo praviloma locirati na mejo, ob pogoju, da
kap strešine ne sega v sosednje zemljišče.
– Ograje naj bodo praviloma postavljene na posestne
meje gradbenih parcel, razen v primerih, ko je sosednje
zemljišče javna cesta.
– Nove stavbe in pomožni objekti za lastne potrebe
morajo biti od cestnega telesa javnih cest oddaljene najmanj
5 m, oziroma v skladu s cestno-prometnimi predpisi glede na
kategorizacijo posamezne ceste. Odstopanje od teh določil je
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možno le v soglasju z upravljalci cest ter takrat, kadar morajo
stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali
dela naselja. Za postavitev ograj ob javnih cestah je potrebno
pridobiti soglasje upravljalcev, ki določijo ustrezne odmike in
višine, da le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja
cest.
– V naseljih oziroma delih naselja z značilno postavitvijo stavb z daljšo stranico pravokotno na cesto, je potrebno
gradnje in prostorske ureditve oblikovati v skladu s takšno
tlorisno zasnovo območja.
– Postavitev stavb mora biti prilagojena konﬁguraciji
terena. Daljša stranica stavb lociranih na pobočjih mora biti
vzporedna s plastnicami. Izjemoma je postavitev (orientacija)
stavb lahko drugačna, če se z graﬁčno analizo okolice, ki jih
morajo vsebovati lokacijski podatki posebnega dela projekta,
utemelji, da postavitev stavbe upošteva ohranjen identitetni
urbanistični vzorec naselja oziroma dela naselja oziroma
prevladujočo orientacijo slemen.
– Upoštevati je potrebno obstoječe razpoznavne gradbene linije.
(2) Merila in pogoji za arhitektonsko oblikovanje
15. člen
(2.1.) Za oblikovanje stanovanjskih stavb v območju
(SE) velja:
– Tlorisni gabarit vseh stavb (stanovanjske, družbene,
storitvene stavbe in trgovine) mora imeti podolgovat tloris v
razmerju stanic vsaj 1:1,3, stanovanjskih dvojčkov pa vsaj
1:2. Tloris je lahko tudi lomljen. S prizidavami se ne sme
bistveno porušiti zgoraj predpisanega tlorisnega gabarita.
– Višinski gabarit stavb je dovoljen do (K) + P + 1 + M,
pri čemer višina kapu na najvišjem delu ne sme presegati višine 6,80 m nad terenom. Nadzidave stavb se lahko izvajajo
le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita. Pri določanju
višine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin
upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da nove stavbe
ne izstopajo iz silhuete naselja.
– Obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Strehe stavb so praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma
sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega
tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopom. Šotoraste in
lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v
razponu od 30° do 45° z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma dela naselja. Strešna kritina je praviloma
opečne barve, lahko pa je tudi sive barve, če takšne strehe
prevladujejo v okolici. Odpiranje strešin je dopustno v obliki
frčad. Najvišji del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne
strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi značilnemu oblikovanju frčad v okolici. Strehe nad prizidki morajo biti enake kot
osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove.
– Arhitektonsko oblikovanje stavb, dozidave, nadzidave
in rekonstrukcije morajo izhajati iz lokalne tradicije. Stolpiči
oziroma historiziranje ni želeno. Balkonske ograje naj imajo
praviloma vertikalno položene deske. Fasadne obloge iz
umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene. V
primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na
manjše gradbene mase. Stavbe so lahko grajene klasično ali
montažno. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno
usklajene z osnovno stavbo.
Lokacijski podatki posebnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo vsebovati graﬁčni prikaz
analize okolice (lega stavb v prostoru, značilna razmerja stranic tlorisa, višine stavb, naklon streh, razporeditev okenskih
odprtin na fasadi, arhitekturno oblikovanje območja), kjer se
gradnja oziroma prostorska ureditev načrtuje, s katerim bodo
utemeljene izbrane usmeritve za oblikovanje objektov.
Za morfološko celoto severnega nižinskega dela je potrebno upoštevati (1.1.1.) točko 35. člena, za morfološko
celoto južnega hribovitega dela pa (1.2.1.) točko 36. člena.
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(2.2.) Za oblikovanje stavb v območju (SV) velja:
– Tlorisni gabarit bloka mora imeti podolgovat tloris v
razmerju stranic vsaj 1:1,5. Tlorisni gabarit stolpiča je praviloma 1:1 (do 1:1,3).
– Višinski gabarit je dovoljen do (K) + P + 2 + M. Nadzidave se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega
gabarita. Zaradi višinske regulacije območja se lahko nadzidave, ne glede na določeni FI, izvajajo do višinskega gabarita
najvišje SV stavbe znotraj morfološke enote.
– Obliko, naklon in kritino streh ter smer slemen določi
odgovorni projektant. Barva streh je siva ali opečna. Na obstoječih blokih je dovoljeno odpiranje strešin v obliki frčad.
Najvišji del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi značilnemu oblikovanju
frčad v okolici. Sončni zbiralniki ne smejo biti postavljeni višje
od slemena.
– Arhitektonska zasnova blokov in stolpičev mora biti
enotna za celotno območje.
– Rekonstrukcije fasad so dopustne pod pogojem, da
se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna. Rekonstrukcije fasad morajo biti izvedene tako, da se ohranja njena razpoznavnost
in celovitost.
– Tehnične rešitve večstanovanjskih stavb morajo zagotavljati funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop,
vstop in uporabo objektov brez grajenih ovir.
(2.3.) Za oblikovanje počitniških hiš (SP) velja:
– Tlorisna površina počitniške hiše je max. 60 m2. Dozidave obstoječih počitniških hiš so dovoljene le do dopustne
skupne tlorisne površine 60 m2.
– Višinski gabarit počitniške hiše je dovoljen do (K)
+ P + M, pri čemer višina kapu na najvišjem delu ne sme
presegati 4,50 m nad terenom.
– Strehe počitniških hiš so dvokapnice s slemenom v
smeri daljše stranice. Naklon streh je dovoljen v razponu
od 35° do 45°. Lomljene in šotoraste strehe niso dovoljene.
Strešna kritna je opečne ali sive barve. Odpiranje streh je
dopustno v obliki frčad. Najvišji del frčade ne sme biti višji
od slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi
značilnemu oblikovanju frčad v okolici. Sončni zbiralniki ne
smejo biti postavljeni višje od slemena. Strehe nad prizidki
morajo biti enake kot osnovna streha.
– Arhitektonska zasnova mora izhajati iz značilnosti oblikovanja lokalne tradicije. Balkonske ograje naj imajo vertikalno položene deske. Fasadne obloge iz umetnega kamna
in keramičnih ploščic niso dovoljene. Objekti so lahko grajeni
klasično ali montažno. Dozidave počitniških hiš morajo biti
oblikovno usklajene z osnovno stavbo.
(2.4.) Za arhitektonsko oblikovanje stavb v območjih
(SK) velja:
(2.4.1.) Za stanovanjske stavbe veljajo merila in pogoji
za arhitektonsko oblikovanje iz točke (2.1.) tega člena.
Za morfološko celoto severnega nižinskega dela je potrebno upoštevati določilo (1.1.2.) točke 35. člena, za morfološko celoto južnega hribovitega dela pa določilo (1.2.2.)
točke 36. člena.
(2.4.2.) Za arhitektonsko oblikovanje nestanovanjskih
kmetijskih stavb velja:
– Gospodarska poslopja in hlevi morajo imeti podolgovat tlorisni gabarit v razmerju stranic vsaj 1:1,8, pomožne
kmetijske stavbe pa vsaj 1:1,3, razen silosi.
– Višinski gabarit stavb je dovoljen do (K) + P z možnostjo
izrabe podstrešja. Pri določanju višine stavb je potrebno poleg
predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja.
– Obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je
potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Strehe stavb so
praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice.
Strehe so lahko zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene
strešine niso dovoljene. Nakon streh je dovoljen v razponu do
30° do 45°. Strešna kritina je opečne ali sive barve.
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– Arhitektonsko oblikovanje stavb in dozidave morajo
izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. V primerih velikih
gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase. Stavbe so lahko grajene klasično ali montažno.
Spremembe namembnosti stavb ne smejo porušiti lokalne
tradicije arhitektonskega oblikovanja.
Lokacijski podatki posebnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo vsebovati graﬁčni prikaz
analize okolice (lega stavb v prostoru, višina stavb, naklon
streh), kjer se gradnja oziroma prostorska ureditev načrtuje,
s katerim bodo utemeljene izbrane usmeritve za oblikovanje
objektov.
(2.5.) Za arhitektonsko oblikovanje stavb v območjih
(DI, DK, DS, DU, DZ, DV, MB, MD, MP) velja:
– Tlorisni gabarit stavb mora biti prilagojen velikosti in
legi gradbene parcele ter namembnosti območja in funkciji
stavb.
– Višinski gabariti stavb so poljubni glede na funkcijo
stavb in ne smejo presegati max. višine slemena najvišjega
objekta v okolici.
– Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu poljubnih
oblik in obdelave.
– Stavbe morajo biti arhitektonsko kvalitetno oblikovane.
– Tehnične rešitve stavb v javni rabi morajo funkcionalno oviranim osebam omogočati neoviran dostop, vstop in
uporabo objektov brez grajenih ovir.
Za območja morfoloških enot Brda BR M1, Dolenja vas:
DV M7, DV M8, Gornji Prebold: GP M1, GP M2, Marija Reka
MR M3, Prebold – center: PR M2, PR M5 je potrebno upoštevati (2.4.1.) točko 40. člena. Za objekte v okviru dejavnosti
MP na območju morfoloških enot Dolenja vas: DV M1 in DV
M2 je potrebno upoštevati točko (2.4.2.) 40. člena.
(2.6.) Za arhitektonsko oblikovanje stavb v območjih
(MS) velja:
– Tlorisni gabariti stavb morajo slediti tipičnemu razmerju značilnemu za stavbno dediščino na območju.
– Višinski gabariti stavb so poljubni glede na funkcijo
in tradicijo stavb in ne smejo presegati max. višine slemena
najvišjega objekta v okolici.
– Obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je potrebno prilagoditi streham v okolici.
– Arhitektonsko oblikovanje stavb mora izhajati iz tradicionalnega oblikovanja stavb v okolici. Pri rekonstrukcijah,
dozidavah in nadzidavah stavb je potrebno ohranjati ornamente, značilne gradbene materiale, detajle, razporeditve
odprtin in njihova razmerja ter naklon strešin. V primerih
spremembe namembnosti stavb niso dopustne bistvene
spremembe zunanjosti stavb.
Lokacijski podatki posebnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo vsebovati graﬁčni prikaz
analize okolice (lega stavb v prostoru, značilna razmerja stranic tlorisa, višine stavb, naklon streh, razporeditev okenskih
odprtin na fasadi, arhitekturno oblikovanje območja), kjer se
gradnja oziroma prostorska ureditev načrtuje, s katerim bodo
utemeljene izbrane usmeritve za oblikovanje objektov.
(2.7.) Za arhitektonsko oblikovanje stavb v območjih
(MK in MT) velja:
– Tlorisni gabarit stavb mora biti prilagojen velikosti in
legi gradbene parcele ter namembnosti območja in funkciji
stavb.
– Višinski gabariti stavb so poljubni glede na funkcijo
stavb in ne smejo biti vedutno izpostavljeni.
– Obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je potrebno prilagoditi tradicionalni značilnosti območja.
– Arhitektonsko oblikovanje stavb mora izhajati iz tradicionalnega oblikovanja stavb.
– Tehnične rešitve javnih stavb morajo funkcionalno oviranim osebam omogočati neoviran dostop, vstop in uporabo
objektov brez grajenih ovir.
(2.8.) Za arhitektonsko oblikovanje stavb v območjih
(PD) velja:
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Tlorisna zasnova proizvodnih stavb mora upoštevati
funkcijo območja in optimalno izrabo prostora ter tehnološke
pogoje in omejitve. Vertikalni gabariti dopolnilnih gradenj
proizvodnih objektov morajo upoštevati višinske gabarite
obstoječe gradbene strukture. Pri oblikovanju je potrebno
upoštevati prostorske dominante.
(2.9.) Za arhitektonsko oblikovanje spremljajočih objektov v območjih (ZS) (gostinske stavbe, pisarne, garderobe,
sanitarije ipd.) je potrebno upoštevati oblikovalska določila
prve, četrte, pete alineje (2.5.) točke tega člena. Višinski
gabarit stavb je dovoljen do (K) + P + M. Obliko, naklon in
kritino ter smeri slemen je potrebno prilagoditi tradicionalni
značilnosti območja.
(2.10.) Za gradnje in dozidave pokopaliških stavb s
spremljajočimi objekti na območjih (ZK) je potrebno upoštevati oblikovalska določila (2.5.) točke tega člena.
(2.11.) Odstopanja
Posamezne gradnje je možno oblikovati v kontrastu z
okoljem in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar
ima različnost oziroma nasprotnost oblike za cilj vzpostaviti
prostorsko dominanto, doseči večjo razpoznavnost območja,
zlasti z novogradnjami na prometnih vozliščih, v središčih posameznih naselij in v drugih primerih gradenj, ki odstopajo od
oblikovalskih usmeritev določenih za posamezna območja.
Ob tem mora tak poseg upoštevati obstoječe dominante in
kvalitete prostora. Upravičenost tovrstnega oblikovalskega
posega se ocenjuje na podlagi najmanj dveh variantnih rešitev, tako da se izbrano varianto potrdi z novo lokacijsko
informacijo.
(3) Merila in pogoji za krajinsko oblikovanje
16. člen
(3.1.) Oblikovanje zelenih površin
V okviru gradbene parcele je potrebno za posamezne
dejavnosti zagotoviti minimalno naslednji delež zelenih površin:
SE

SV

SK

MS, MB, MD, MP

MT

PD

30%

15%

30%

12%

25%

10%

Za območja morfoloških enot Kaplja vas KV S2, Šešče
ŠE S2 je potrebno upoštevati točko (2.5.1.) 41. člena.
Pri stavbah splošnega družbenega pomena (DI, DK,
DS, DU, DZ, DV) se delež zelenih površin določi s projektom
zunanje ureditve gradbene parcele v skladu s standardi in
normativi, ki urejajo posamezno področje.
V naseljih je potrebno varovati vse gozdne površine,
ohranjati čim več obstoječe vegetacije in skrbeti za njeno dobro stanje. Nove zasaditve naj upoštevajo avtohtone drevesne in grmovne vrste. Načrtujejo naj se tudi kot bariere med
proizvodnimi in stanovanjskimi predeli ter kot zeleni robovi
naselij. Zasadijo naj se tudi območja, ki so manj zanimiva za
pozidavo (strme brežine, nasipi).
Površine za otroška igrišča in ozelenjena parkirišča niso
del zelenih površin.
(3.2.) Oblikovanje okolice objektov
– Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Strehe nad pomožnimi objekti za lastne potrebe morajo biti izvedene na enak
način kot nad osnovno stavbo, razen v primeru pohodne
strehe, ko je pomožni objekt postavljen kot prizidek k fasadi.
V primeru, da je pomožni objekt prostostoječ, mora biti sleme
strehe v smeri daljše stranice.
Skupne nadstrešnice za potrebe parkiranja na gradbenih parcelah večstanovanjskih stavb morajo biti oblikovane
enotno za območje celotne morfološke enote.
– Ograjevanje parcel v naselju naj upošteva tip, material
in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se uporabljajo žive meje, žične ali lesene ograje. V stanovanjskih
območjih višine ograj ne smejo presegati 1,20 m, kar ne

velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje. Vstopna
in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli in
ne proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega
trikotnika. Če je rešitev uvoza iz vidika prometne varnosti problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je
takšna rešitev obvezna. Masivne, razen protihrupne ograje
niso dovoljene. Ograjevanje zemljišč izven naselij ni dovoljeno razen v primeru ﬁzičnega varovanja.
– Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Oporni zidovi morajo biti
obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Dostopne poti
in gospodarske površine je potrebno izoblikovati po terenu,
morebitne večje posege pa sanirati in zatraviti.
– Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi
se opremljajo javne površine morajo biti v naselju ali delu
naselja oblikovani enotno. Locirani morajo biti tako, da ne
ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrževanja
infrastrukturnega omrežja. Za celotno območje občine Prebold se oglaševanje izvaja na osnovi enotnega koncepta.
Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemeni hiš.
Na objektih in območjih stavbne dediščine reklame niso dovoljene. Prav tako ni dovoljeno nameščanje reklamnih panojev velikosti nad 6 m², prostostoječih in stenskih reklamnih
tabel ter reklamnih panojev velikosti do 6 m² ter svetlobnih
panojev na:
(a) starejše objekte z značilno arhitekturno tipiko,
(b) objekte, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
(c) prodajne kioske, energetske naprave, stebre, ograje
in druge podobne objekte ter drevesa,
(d) fasade objektov, če velikost reklamnega objekta presega polovico (1/2) površine fasade.
Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 metra nad pohodno površino.
– Montažni začasni objekti morajo biti oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi, locirani stran od javnih prometnih
površin oziroma izven vidnega polja. Stojnice za sezonsko
prodajo se lahko postavijo le za določen čas v omočjih strnjenih naselij.
V območjih značilnih pogledov na krajinske elemente ali
elemente grajene strukture posebne vrednosti niso dovoljeni
posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti
provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
Za preselitev kmetij na rob naselja ali na kmetijske površine je treba zasnovati celotno kmetijo naenkrat, z vsemi
potrebnimi objekti, pomožnimi objekti, ureditvijo dvorišč, dovozov in dostopov.
Travniške sadovnjake in posamezna stara drevesa ob
domačijah naj se po možnosti ohranja in z njimi ekstenzivno
gospodari. Propadla drevesa naj se nadomešča s starimi
oziroma odpornimi sortami. Priporočljivo je zasajanje novih
visokodebelnih sadovnjakov.
(3.3.) Oblikovanje drugih prostorskih ureditev
– Ureditve vodotokov, hudournikov, ribnikov ipd. so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma
tako, da je čim manj vidnega betona. Kjer razmere dopuščajo, je potrebno ohranjati naraven potek vodotoka (meandri).
Visokodebelno vegetacijo ob vodotokih je potrebno ohranjati
v čim večji meri.
– Pri urejanju kmetijskih zemljišč, pri kmetijskih agromelioracijah, je potrebno ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves. Prav tako je
treba ohranjati gozdni rob, ga na novo zasaditi ali okrepiti. Pri
melioracijah in hidromelioracijah je potrebno ohranjati naravne značilnosti prostora. Kjer razmere to dopuščajo, je potrebno ohraniti prvotni potek vodotoka in vegetacijo ob njem ali jo
ponovno zasaditi. Z urejanjem pašnikov ter gradnjo gozdnih
in dostopnih cest se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ter preprečiti odtoka
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visokih voda in hudournikov. Urejanje pašnikov je potrebno
izvesti pravočasno, da se površine zarastejo do jesenskega
deževja. Posamezne, za kmetijstvo manj zanimive površine
(strmine med travniškimi in njivskimi površinami) naj se zasadijo z avtohtono vegetacijo.
3.3. Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in
parcelacije zemljišč
17. člen
(1) Gradbene parcele
Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene
površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena
ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
Pri določitvi gradbenih parcel je potrebno upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (dovozi
in dostopi, parkirna mesta, utrjene površine in zelene površine);
– določeni faktor zazidanosti (FZ) oziroma izrabe gradbene parcele (FI), minimalne odmike od posestnih meja in
predpisan delež zelenih površin;
– zdravstveno tehnične zahteve: odmik od sosednjega
objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev in intervencijske poti.
Za kmetije in kmetijske objekte (SK) se velikost gradbene parcele določi ob upoštevanju velikosti in usmeritve
kmetije, potrebe po modernizaciji (nestanovanjske kmetijske
stavbe, pomožni kmetijski objekti in stanovanjske stavbe
kmetij), lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora ter ob upoštevanju vseh sanitarnih in požarnih predpisov.
Pri stavbah splošnega družbenega pomena (D), stavbah v mešanih (M) in proizvodnih (P) območjih se velikost
gradbenih parcel določi na osnovi prostorskih značilnosti in
zahtev dejavnosti, za katere se izvaja prostorska ureditev
ali gradnja.
Obstoječim stavbam se gradbena parcela določa na
podlagi dejanske rabe zemljišč (zazidanih površin stavb,
ustreznega deleža zelenih površin, pripadajočih manipulativnih površin ter površin za mirujoči promet) tako, da je
omogočena raba vseh stavb in da se ohrani funkcija vseh
javnih površin.
(2) Parcelacija zemljišč
Parcelacija se, v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, izvede na podlagi akta državnega organa ali organa
lokalne skupnosti.
Kriteriji za parcelacijo minimalnih gradbenih parcel so:
- prostostoječe enostanovanjske stavbe
min 400 m2
- prostostoječe dvostanovanjske stavbe
min 400 m2
- dvostanovanjske stavbe – dvojček
min 500 m2
- prostostoječe atrijske stavbe
min 400 m2
- enostanovanjske stavbe v nizu za vsako enoto min 200 m2
- počitniške hiše.
min 250 m2
Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih
parcel je možna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več
gradbenih parcel primernih za gradnjo ter da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture.
3.4. Merila in pogoji za prometno urejanje
18. člen
(1) Ceste in druge prometne površine
Javne ceste s pripadajočimi objekti in napravami se
lahko gradijo in prenavljajo v varovalnih pasovih cest in

Št.

2 / 7. 1. 2005 /

Stran

119

rezervatih namenjenih za promet, kar pa ne velja za kolesarske poti.
Oblikovanju javnih prometnih površin je potrebno nameniti večjo pozornost, zlasti z uporabo primernih tlakovanj.
Vrste tlakovanj naj bodo prilagojene različnim območjem ter
posameznemu namenu. Za umirjanje prometa naj se poleg
drugih ureditev uporabljajo tudi tlakovanja.
(1.1.) Prometne površine
– Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.
– Minimalna širina občinskih cest – ulic je 4 m.
– Slepe ceste praviloma niso dovoljene. Izjemoma pa
je slepa cesta možna, kolikor ima na zaključku ceste urejeno
ustrezno obračališče.
– Hkrati z gradnjo, rekonstrukcijo ali vzdrževalnimi deli
na cesti je potrebno vključiti tudi graditev oziroma po potrebi
naenkrat izvesti kompleksno prenovo komunalnih in drugih
objektov, naprav in napeljav.
– Ob obstoječem cestnem telesu je potrebno zagotoviti
od 1 m do 2 m širok pas cestnega sveta z omejeno lastninsko
pravico. Cestni svet je namenjen gradnji gospodarske javne
infrastrukture.
– Ob regionalnih, lokalnih ter zbirnih mestnih in krajevnih cestah je v naseljih potrebno izvesti hodnike za pešce, ki
morajo biti opremljeni z javno razsvetljavo.
– Hodniki za pešce morajo biti zaradi varnosti pešcev
iz hrapavih materialov in imeti ob prehodih za pešce poglobljene robnike, da ni oviran prehod funkcionalno oviranim
osebam.
– Ob regionalnih in lokalnih cestah naj se izvedejo kolesarske steze oziroma poti. Glede na prostorske možnosti in
razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti izvedejo izven
cestnih teles.
– Ob javnih cestah je na prometnih površinah izven
vozišča dovoljeno urejati avtobusna postajališča, parkirišča
in počivališča.
– Postavljanje objektov in naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je v varovalnem pasu ob državnih
in lokalnih cestah zunaj naselij prepovedano.
(1.2.) Dovozi in priključki
– Vsak objekt na zaključeni gradbeni parceli mora imeti zagotovljen, urejen in varen dovozni priključek na javno
cesto.
– Priključki posameznih objektov in dovozne ceste morajo biti praviloma vezani na občinsko cesto in z njo na
državno cesto. Na javno cesto se praviloma priključuje več
objektov skupno.
– Novi priključki na javno cesto morajo biti praviloma
locirani na nasprotni strani že obstoječih priključkov.
– Varno vključevanje in izključevanje z regionalne ceste
se izvede z ureditvijo levih zavijalnih pasov (PLDP>5000 vozil dnevno) oziroma z razširitvijo voznega pasu na minimalno
širino 6,50 m (PLDP< vozil dnevno).
– Širina priključne ceste na regionalno cesto mora biti
od 3,50 do 7 metra na dolžini vsaj 5 metrov z ustreznimi zavijalnimi radiji. Za zagotovitev prometne varnosti je potrebno
zagotoviti preglednost priključka na osnovi zaustavitvene razdalje z reakcijskim časom 1,5 sekunde na regionalni cesti.
– Priključke stanovanjskih hiš na regionalno cesto je potrebno preko pločnika izvesti z ugreznjenimi robniki širine 3,50
metra in rampo širine 0,75 metra oziroma na regionalnih cestah
brez pločnika v širini 3,50 metra na dolžini pet metrov, z zavijalnimi radiji tri metre ter obojestransko bankino 0,75 metra.
– Minimalni razmik med posameznimi novimi priključki
na regionalno cesti in obstoječimi križišči je 80 metrov.
– Minimalni odmik predvidenih objektov od roba asfalta
regionalne ceste, razen v primeru razpoznavne gradbene
linije ob cesti, je osem metrov; parkirišč, ograj, manipulativnih
površin ipd. pet metrov, od roba pločnika pa dva metra.
– Iz javnih cest morajo biti omogočeni nemoteni dovozi
do kmetijskih in gozdnih zemljišč.
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– Do vsakega objekta je potrebno zagotoviti dovoz za
intervencijska vozila.
– Meteorne in odpadne vode iz objektov, parcel in zunanje
ureditve ne smejo pritekati na javno pot in ne smejo biti speljane
v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
(1.3.) Parkirne površine
– Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi
namembnosti vseh stavb je potrebno na gradbeni parceli
zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali
garaže v kletnih etažah tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce.
– Parkirne in manipulativne površine morajo biti z
ustreznimi odmiki, ki so glede na kategorijo ceste različni,
ﬁzično ločeni od cestnega sveta.
– Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejane tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto.
Pri izračunu parkirnih mest je potrebno upoštevati, glede na namembnost oziroma dejavnost, naslednje minimalno
število parkirnih mest (v nadaljevanju: PM):
– Enostanovanjske stavbe
2 PM
– Dvostanovanjske stavbe
4 PM
– Dvojček
4 PM
– Večstanovanjske stavbe
1,5 PM / stanovanje
+ 1 PM / 10 stanovanje
– Počitniške hiše
1 PM
– Vrtci, šole
2 PM / oddelek + 1 PM / 2
zaposlena
– Športna igrišča
1 PM / 250 m2 površine
igrišč
– Zdravstveni domovi
1 PM / 2 zaposlena + 1 PM
na 30 m2 koristne površine
– Prireditveni prostori
1 PM / 5 sedežev
– Cerkve
1 PM / 20 sedežev
– Trgovine
1 PM / 30 m2 koristne prodajne površine oziroma
min. 2 PM + 1 PM / 2 zaposlena
– Gostilne
1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2
zaposlena
– Gostilne s prenočišči
1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6
sedežev
– Obrtni in industrijski obrati
1 PM / 50 m2 neto površine
+ 1 PM / 2 zaposlena
– Skladišča
1 PM / 100 m2 neto površine
ali 1 PM / 2 zaposlena
– Poslovni prostori s strankami 1 PM / 30 m2 neto površine
– Poslovni prostori brez strank 1 PM / 2 zaposlena
– Pokopališča
1 PM / 30 grobov.
– Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki
morajo biti brez grajenih ovir, je potrebno zagotoviti 5% parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički,
oziroma vsaj 1 parkirno mesto.
– Pri določanju parkirnih mest večstanovanjskih objektov (SV) je potrebno zagotoviti na vsako deseto stanovanje
1 parkirno mesto za vozila oseb z invalidskimi vozički.
– Na gradbenih parcelah je dovoljena gradnja manjkajočih parkirnih mest k obstoječim stavbam, ob upoštevanju
minimalnega deleža zelenih površin.
Določila veljajo povsod, razen v primeru, ko je možno
v bližini parkiranje na javnih parkiriščih s soglasjem pristojnega upravljalca in ob upoštevanju potreb po istočasnem
parkiranju.
V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi
dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem
parkiranju.
(1.4.) Varovalni pasovi cest
– Zaradi preprečitve škodljivih vplivov gradenj in prostorskih ureditev v prostor ob cesti, na cesto in promet na njej,
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je ob javnih cestah določen varovalni pas, v katerem je raba
prostora omejena.
– Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran regionalne ceste širok 15 metrov.
– Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalnih cestah (zbirne krajevne ceste in krajevne
ceste) 4 metre,
– pri javnih poteh 2 metra,
– pri javnih poteh za kolesarje 2 metra.
– Državne ceste so določene z uredbo o kategorizaciji
državnih cest, občinske ceste pa z odlokom o kategorizaciji
občinskih cest.
– Za vsako gradnjo in prostorsko ureditev je v varovalnem pasu ceste potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega državnega oziroma občinskega organa.
(1.5.) Rezervati prometnic
Planiranim prometnicam in obstoječim prometnicam, ki
so predvidene za rekonstrukcijo, je določen rezervat ceste.
V rezervatih cest prostorske ureditve in gradnje niso
dovoljene. Na obstoječih objektih in napravah so dovoljena le
vzdrževalna dela ter eventuelna prečkanja omrežij energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
Rezervati posameznih cest so:
– državne ceste (glavne in regionalne)
40 m
– lokalne ceste (LC)
30 m
– zbirne krajevne ceste (LZ)
30 m
– krajevne ceste (LK)
20 m

vas:

(2) Zračni promet
Na območju PUP Prebold se nahaja vzletišče Kaplja

V obravnavanem območju zunaj cone letališča se za
ovire za zračni promet štejejo:
– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča – objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100
metrov ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je
več kot 100 metrov višji od referenčne točke letališča,
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven
kroga iz prejšnje točke, in ki so višji od 30 metrov in ki stojijo
na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz
okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot
100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti,
ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75
metrov,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višje od okoliškega terena za najmanj 25
metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih
cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Za gradnje in prostorske ureditve, ki utegnejo s svojo
višino vplivati na varnost zračnega prometa je predhodno
pridobiti soglasje Ministrstva za promet, Uprava Republike
Slovenije za civilno letalstvo, objekt pa je potrebno označiti
in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Promet na notranjih vodah
V vodnem in priobalnem zemljišču ribnikov, bajerjev ipd.
so dovoljeni le posegi v skladu s predpisi s področja voda.
Dovoljeni so tudi posegi oziroma ureditve, ki omogočajo dostop do vode (pristani, mostički, privezi, pomoli, čolnarne,...),
ki trajno ne spreminjajo obale.
Za posege v območju vodnega in priobalnega pasu je
potrebno predhodno soglasje pristojne službe na urejanje
voda in strokovno mnenje službe za varstvo narave.
(4) Žičniški promet
Nove žičnice in vlečnice morajo biti speljane in urejene
tako, da z gradnjo, obratovanjem in vzdrževanjem ne povzročajo čezmernih vplivov na okolje in, da ne ogrožajo varnosti
ljudi, prometa, objektov in naprav.
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Teren, na katerem se postavlja temelj za žičniške naprave (podpore, postaje) in vlečnice mora biti stabilen in ne sme
biti izpostavljen plazovom. Na območjih, kjer je nevarnost
plazov ali drugih naravnih ovir, so potrebni tehnični ukrepi za
zaščito konstrukcij in objektov.
Če žičnica križa cesto ali pot, daljnovod ali drugo žičnico
ali vlečnico ali teče vzporedno z njimi, so potrebni ustrezni
tehnični ukrepi, da se preprečijo medsebojne motnje in odvrnejo nevarnosti, ki jih to utegne povzročiti, ter omogoči
reševanje potnikov z linije žičnice.
V stavbi pogonske postaje ali v njeni neposredni bližini
morata biti predvidena prostor za delavce na žičnici ter delavnica za vzdrževanje in remont. Postaje žičnic z odklopljivimi
prižemkami morajo biti pokrite.
Pri rekonstrukcijah, kjer se vlečnice zamenjajo s sedežnicami, je potrebno poškodovano zemljišče na bivši trasi
rekultuvirati.
3.5. Merila in pogoji za komunalno urejanje
19. člen
Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim
zahtevam in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri
izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upoštevati zasnove
upravljalcev posameznih infrastruktur.
Infrastrukturni vodi praviloma potekajo v cestnem svetu
in morajo biti med seboj usklajeni.
Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni
zbiralniki in podobno, morajo biti po možnosti postavljeni
tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakšnega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem
javne površine.
Pred začetkom zemeljskih del ali nameravanja postavitve telekomunikacijskih naprav na objektih ali območjih s
kulturno dediščino, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje ZVKDS, OE Celje. Pred pričetkom zemeljskih del je na arheoloških lokacijah potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje ZVKDS, OE Celje in
ga obvestiti o začetku izkopa, da bo lahko opravil arheološki
nadzor.
Gradnja objektov je možna le na komunalno opremljenih
zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno
opremo: dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko,
oskrbo z vodo in urejeno odvajanje odpadnih voda. Gradnja
novih objektov naj bo zasnovana tako, da bo omogočala
racionalno oskrbo s komunalnimi vodi.
V novonačrtovanih območjih predvidenih za gradnjo,
kjer še ni zgrajene prometne in komunalne infrastrukture, je
gradnja objektov možna šele po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno.
voda

(1) Odvajanje in čiščenje odpadnih ter padavinskih

20. člen
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Prebold je potrebno izvajati po idejni študiji IEI d.o.o. Maribor
(Novelacija idejne zasnove odvajanja in čiščenje odpadnih
voda območja Spodnje Savinjske doline, št. proj. 6K R82.10,
november 2003).
Objekti, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju odpadnih
ter padavinskih voda, se delijo na objekte z značajem javne
meteorne in komunalne kanalizacije, za katere skrbi upravljalec, ter objekte, ki nimajo javnega značaja in so v lasti uporabnikov (interna meteorna in komunalna kanalizacija).
Priključitev na zgrajeno omrežje javne kanalizacije je, če
je to tehnično izvedljivo, obvezna za vse stavbe. Priključitev
je možna v skladu s pogoji upravljalca. Kjer je kanalizacijsko
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omrežje samo delno zgrajeno, je pred gradnjo stavb ali sočasno, potrebno zgraditi javno kanalizacijsko omrežje.
Za posamezna naselja ali zaključene celote naselja se
načrtuje gradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu
s končnimi dispozicijami. Komunalno kanalizacijo se vodi
na lokalne čistilne naprave oziroma na centralno čistilno
napravo.
Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi
v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi predpisi.
Padavinske vode s cest se spelje preko cestnih požiralnikov
in lovilcev olj v ponikovalnico ali vodotok po najbližji možni
poti. Padavinske vode s streh objektov se v ponikovalnice ali
vodotoke vodi preko peskolovov, s povoznih površin (parkirišč, dvorišč,...) pa preko lovilcev olj in peskolovov.
Na območjih, kjer sistem javne komunalne kanalizacije
še ni zgrajen, se komunalne in tehnološke vode iz objektov
in naprav vodijo v vodotesne več prekatne greznice primernih dimenzij brez iztoka, ki jih mora redno čistiti pooblaščeni
upravljalec. Komunalne vode iz objektov se lahko v skladu
z veljavno zakonodajo vodijo tudi v male komunalne čistilne
naprave. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja je potrebno
objekte obvezno priključiti na kanalizacijo mimo greznic, ki jih
je potrebno izprazniti in dezinﬁcirati.
Odpadne vode iz greznic je prepovedano spuščati na
javne ali zasebne površine, potoke ali druge površinske vode
ali v podzemlje. Tehnološke vode in druge odpadne vode,
ki vsebujejo škodljive snovi je možno priključiti na javno kanalizacijo, v kolikor so predhodno očiščene do mere, kot jo
določa veljavna zakonodaja.
Gnojišča in gnojne jame morajo biti načrtovane v skladu
s Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic.
V območjih vodovarstvenih pasov se morajo gradnje in
prostorske ureditve izvajati v skladu z določili (1.2.6.) točke
iz 10. člena tega odloka.
(2) Oskrba s pitno vodo
21. člen
Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je za vse
stavbe obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v
skladu s soglasjem upravljavca. Kjer je vodovodno omrežje
samo delno zgrajeno, je pred gradnjo stavb ali sočasno, potrebno zgraditi javno vodovodno omrežje.
Nova vodovodna omrežja je praviloma potrebno zgraditi v obstoječem ali predvidenem cestnem svetu tako, da je
možno vzdrževanje omrežja in priključkov.
V rezervatih obstoječih in predvidenih vodovodnih koridorjev ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, razen
ob soglasju upravljalca.
Uporabniki tehnološke vode morajo imeti zaprte sisteme.
Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi hidrantno
omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno vodo oziroma v
območjih, ki ne zagotavljajo zadostnih količin požarne vode,
urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom pod pogoji, ki jih določi pristojni organ.
V območjih vodovarstvenih pasov se morajo gradnje in
prostorske ureditve izvajati v skladu z določili (1.2.6.) točke
iz 10. člena tega odloka.
(3) Oskrba z električno energijo
22. člen
Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati
stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav
ter predpisane odmike in pogoje upravljavca. Objekte je potrebno priključiti na električno omrežje v skladu s pogoji za
dobavo in odjem električne energije.
Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati elektroenergetske koridorje, ki znašajo:
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– za napetostni nivo kablovoda 20 kV:

8 m (2×4 m od
osi kablovoda),
– za napetostni nivo daljnovoda 10, 20 kV: 20 m (2×10 m od
osi daljnovoda
(DV),
– za napetostni nivo daljnovoda 35 kV: 30 m (2×15 m od
osi DV),

Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih
daljnovodov in kablovodov je potrebno pridobiti soglasje
upravljavca.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave stavb
namenjenih za stalno oziroma občasno bivanje), ki posegajo
v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin
elekromagnetnega polja, ki so določene v Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
Nizko in srednje napetostno omrežje je v naseljih potrebno zgraditi v podzemni oziroma kabelski izvedbi.
Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov in na območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno
izvesti ojačitve obstoječega omrežja oziroma zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase za priključne
srednjenapetostne vode. Nove transformatorske postaje naj
bodo oblikovane in postavljene tako, da čim manj vplivajo na
vidne kvalitete prostora.
Izgradnja javne razsvetljave naj se izvede enotno za celotno naselje oziroma del naselja. Dostopne ceste in hodniki
za pešce z nizkimi uličnimi svetilkami, glavne ulice in ceste
pa z enotno visokimi kandelabri tipske oblike.
Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju
oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe
oblikovno kvalitetne rešitve značilne za določeno okolje. V
vaških jedrih je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi
kulturnemu izročilu. Če pa kvalitetne rešitve za določeno
območje ne obstajajo, je potrebno v prostor umestiti takšne
svetilke, ki bodo skladne z okoljem in bodo zanj predstavljale
kvalitetno rešitev.
(4) Oskba s plinom
23. člen
Pri prostorskih ureditvah in gradnji objektov je potrebno
upoštevati stanje in zasnovo plinovodnega omrežja, ki izhaja
iz planskih usmeritev občine. V nadzorovanih oziroma varstvenih pasovih plinovodov je potrebno upoštvati zakonsko
določene omejitve.
Preko obravnavanega območja poteka plinovod R25C,
od M2 v 55+769 – MRP Prebold (premer 100 mm, tlak 50
bar).
Za vse gradbene posege in ureditve, ki se nahajajo v
nadzorovanih in varstvenih pasovih plinovodov je potrebno
pridobiti soglasje od upravljavca plinovodnega omrežja.
Nadzorovani pas za plinovode z delovnim tlakom nad
16 barov je 100 m na vsako stran osi plinovoda. Varstveni
pas za plinovode za delovnim tlakom manjšim od 16 barov
in večjim od 5 barov je 5 m na vsako stran osi plinovoda, za
plinovode z delovnim tlakom manjšim od 5 barov je 2 m na
vsako stran osi plinovoda. V 2 × 5 m pasu vseh plinovodov se
smejo dela izvajati pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom
pooblaščenega upravljalca. Za visokotlačne plinovode je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom
nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01, 54/02), za srednjetlačne
plinovode pa Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom
do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02).
Priključitev objektov na zgrajeno plinovodno omrežje
je možna pod pogoji, ki jih določi pooblaščeni upravljalec
plinovoda.
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(5) Telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez
24. člen
Novogradnje, rekonstrukcije in priključki telekomunikacijskega (v nadaljnjem besedilu: TK) omrežja morajo biti v
naseljih zgrajeni v podzemni oziroma kabelski izvedbi.
Pri prečkanju prometne infrastrukture je potrebno predvideti cevne propuste (zaščitne cevi).
Pri določanju lege stavb od TK omrežja je potrebno
upoštevati predpisane odmike oziroma zaščitne ukrepe. Za
vključitev objektov na TK omrežje je predhodno potrebno
pridobiti soglasje upravljalca.
Priključitev na TK omrežje se izvede na osnovi projektno tehnične dokumentacije, ki mora upoštevati obstoječo
infrastrukturo ter določiti ustrezne odmike od nje.
Investitorji objektov so dolžni za zgraditev TK omrežja
izdati soglasje za prekop prizadetih parcel in podpisati pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na tangiranih parcelah.
Izgradnja omrežja mobilne telefonije mora biti usklajena
s koncesijsko pogodbo posameznega operaterja in z veljavnimi mednarodnimi standardi s področja mobilne telefonije.
Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne
telefonije je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
– prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije
usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje
ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino;
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v
prostor tako, da se jih združuje v obstoječe ali načrtovane
infrastrukturne koridorje in naprave;
– na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši
vpliv na vidne kvalitete prostora;
– v urbanih območjih je treba prioritetno izkoristiti območja in objekte, namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa jih
je treba vključevati na obstoječe sisteme infrastrukture ali v
njihovo neposredno bližino (npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);
– če je le mogoče, je treba objekte in naprave mobilne
telefonije postavljati na manj kvalitetna kmetijska zemljišča;
– na zavarovana območja narave (razen ožjih zavarovanih območij narave, kjer se objekte in naprave mobilne
telefonije ne postavlja), na območja predvidena za zavarovanje, na območja naravnih vrednot in na ekološko pomembnih
območjih naj se posega le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status;
– v praviloma izjemnih primerih poseganja na območja in
objekte varstva kulturne dediščine je treba objekte in naprave
mobilne telefonije umeščati in oblikovati na osnovi postopkov,
ki jih določajo predpisi o varstvu kulturne dediščine;
– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je oblikovanje čim bolj
prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipiki ter naravnim
danostim prostora (npr. barve, obliko stebrov in anten).
Kabelsko razdelilni sistem
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala je dopustno zgraditi razdelilno kabelsko
omrežje (v nadaljevanju: CaTV) in ga povezati na glavno
antensko postajo s sprejemnim sistemom.
Trasa omrežja CaTV mora praviloma potekati po isti
trasi kot poteka telefonsko omrežje. Predvideni kablovodi
morajo biti vkopani in praviloma v zaščitnih ceveh. Upoštevati
je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne odmike
kabla CaTV od ostalih komunalnih vodov.
(6) Ravnanje in odlaganje odpadkov
25. člen
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je
urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna
organizacija. Komunalne odpadke se odvaža na centralno
deponijo.
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Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov
na vrtovih in njivah za predelavo v kompost. Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva lahko sam zagotovi kompostiranje svojih kuhinjskih odpadkov v hišnem kompostniku v skladu s
predpisi o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki.
Za ločeno zbiranje odpadkov se, v skladu z občinskimi
predpisi, v posameznih območjih, na primerno dostopnih
mestih, locira zbiralnice ločenih frakcij (ekološke otoke).
Pri novih objektih se predvidijo zbirna mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna
vozilom za odvoz.
Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki
ga predpisujejo veljavni predpisi in področni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.
Gradbene odpadke se odvaža na deponijo urejeno za
odlaganje tovrstnih odpadkov. Deponiranje gradbenih odpadkov naj se zagotavlja povezano s sanacijo gramoznic in
drugih kopov mineralnih surovin. Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v 15-meterski
obvodni pas, na brežine, v pretočne proﬁle vodotokov, na
kmetijska in gozdna zemljišča, na območja ohranjanja narave
ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali
erodiranja, ni dovoljeno. Odlaganje ostankov kmetijske proizvodnje ter viškov zemlje iz izravnave kmetijskih površin v
gozd ali na gozdni rob ni dovoljeno.
3.6. Merila in pogoji za ohranjanje narave in biotske
raznovrstnosti
26. člen
(1) Naravovarstvene smernice
V strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za
prostorsko ureditvene pogoje Občine Prebold« (Zavod RS
za varstvo narave, OE Celje, julij 2004), ki so priloga temu
odloku in se hranijo na sedežu Občine Prebold, so podane
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usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot,
zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati:
– varstveni režim za dendrološke naravne spomenike,
ki je podan v aktu o zavarovanju,
– splošne in podrobne varstvene usmeritve za posamezne zvrsti naravnih vrednot (geomorfološke površinske in
podzemeljske, hidrološke, ekosistemske, drevesne) ter konkretne usmeritve za varstvo posamezne naravne vrednote,
– usmeritve, ki so podane v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) ter podrobnejše usmeritve na posameznih območjih, tako da se v čim večji meri
uresničujejo varstveni cilji na posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000).
Na območju naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti
naj se upoštevajo priporočila za ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini in na območjih strnjene poselitve.
Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev se priporoča:
– upoštevanje usmeritev, ki so podane kot priporočila za
varstvo novo evidentiranih naravnih vrednot,
– na območju karbonatnih kamnin, ki je opredeljeno kot
območja pričakovanih naravnih vrednot (jame, brezna), se
priporoča upoštevanje priporočil za ravnanje glede na vrsto
posega pred in po odkritju,
– upoštevanje usmeritev za habitatne tipe, s katerimi se
ohranjajo v ugodnem stanju.
Priporoča se še, da se v primeru odkritja naravne vrednote o tem obvesti pristojno naravovarstveno službo, da
izdela smernice in navodila za tako rabo prostora, ki ne bo
ogrožala naravne vrednote.
Za gradnjo objektov in prostorske ureditve v območjih
naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti je, v skladu s
105. členom zakona o ohranjanju narave, predhodno potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojnega Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

(2) Seznam območij naravnih vrednot
(2.1) Zavarovana območja
Evid. št.

*Oznaka

**Ime

Status

Uradna objava

6005

**NS 2

Kočetov kostanj

NVDP, NS

Uradni list RS, št. 78/98

6014

**NS 5

Prebold – vrba žalujka (Vrba žalujka pod Žvajgo)

NVDP, NS

Uradni list RS, št. 78/98

6037

**NS 11

Dežnikarjeva lipa

NVDP, NS

Uradni list RS, št. 78/98

6006

**NS 3

Gradišekova lipa

NVLP, NS

Uradni list RS, št. 78/98

6008

**NS 4

Otavnikov kostanj

NVLP, NS

Uradni list RS, št. 78/98

6022

**NS 6

Sv. Lovrenc pri Preboldu – hruška
(Hruška v Sv. Lovrencu pri Preboldu)

NVLP, NS

Uradni list RS, št. 78/98

6032

**NS 7

Hribarjeva tisa 1

NVLP, NS

Uradni list RS, št. 78/98

6033

**NS 8

Hribarjeva tisa 2

NVLP, NS

Uradni list RS, št. 78/98

6035

**NS 9

Ahačičev mokovec

NVLP, NS

Uradni list RS, št. 78/98

6036

**NS 10

Breznikarjeva bodika

NVLP, NS

Uradni list RS, št. 78/98

(2.2) Predlagana zavarovana območja
Evid. št.

*Oznaka

Ime

Status

524

*KP 1

Mrzlica

pKP, ORI

192

*KP1

Mrzlica

NVDP, pNS, ORI

124 /

Stran

Št.

2 / 7. 1. 2005

Uradni list Republike Slovenije

(2.3) Deli narave predlagani za naravne vrednote
Evid. št. *Oznaka
6005
**NS 2

**Ime
Kočetov kostanj

Kratka oznaka
Kostanj pri Kočetovi domačiji jugozahodno od Matk

Zvrst
drev

6014

**NS 5

Vrba žalujka v Preboldu

drev

6037

**NS 11

Prebold – vrba žalujka
(Vrba žalujka pod Žvajgo)
Dežnikarjeva lipa

drev

5674
5806
5807
5808
5809
5819
5823
5824
6006

NV 16
NV 21
NV 22
NV 23
NV 24
NV 17
NV 18
NV 19
**NS 3

Kregarjeva peč
Uplaznikova jama
Uplaznikovo brezno
Medvedova jama 1
Medvedova jama 2
Lokanova jama
Burkeljčeva jama 1
Burkeljčeva jama 2
Gradišekova lipa

Lipa ob planinski poti Prebold – Žvajga jugozahodno od
Prebolda
Skalni osamelec pod domačijo Kregar v Marija Reki
Jama severozahodno od Matk
Jama severozahodno od Matk
Jama zahodno od Pongraca
Jama zahodno od Pongraca
Jama na jugovzhodnem pobočju Gradišča zahodno od Matk
Jama na Goljavi jugozahodno od Matk
Jama na Goljavi jugozahodno od Matk
Lipa na dvorišču kmetije Gradišek v Marija Reki

6008

**NS 4

Otavnikov kostanj

Kostanj pri domačiji Otavnik v Veliki Reki

drev

6022

**NS 6

Hruška pri cerkvi sv. Lovrenca v Svetem Lovrencu vzhodno
od Prebolda

drev

6032

**NS 7

Sv. Lovrenc pri Preboldu
– hruška
(Hruška v Sv. Lovrencu pri
Preboldu)
Hribarjeva tisa 1

Tisa v gozdu južno od Marija Reke

drev

6033

**NS 8

Hribarjeva tisa 2

Tisa v gozdu južno od Marija Reke

drev

6035

**NS 9

Ahačičev mokovec

Mokovec v gozdu pri domačiji Breznikar v Marija Reki

drev

6036

**NS 10

Breznikarjeva bodika

Bodika v gozdu pri domačiji Breznikar v Marija Reki

drev

Mrzlica

Travišča in gozdovi na vršnem delu Mrzlice

ekos

Savinja s pritoki
(Savinja-logi in gmajne)

Levi pritok Save pri Zidanem mostu

hidr, geomorf, ekos

192
269

NV 25

Status
NVDP,
NS
NVDP,
NS
NVDP,
NS
NVLP
NVDP
NVDP
NVDP
NVDP
NVDP
NVDP
NVDP
NVLP,
NS
NVLP,
NS
NVLP,
NS

geomorf
geomorfp
geomorfp
geomorfp
geomorfp
geomorfp
geomorfp
geomorfp
drev

NVLP,
NS
NVLP,
NS
NVLP,
NS
NVLP,
NS
NVDP,
pNS,
ORI
NVDP

(2.4) Deli narave opredeljeni za obvezna izhodišča prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike
Slovenije
Ev. št.

Št. ori

Ime

Status

524

524

Mrzlica

pKP

192

192

Mrzlica

pNS

(2.5) Novo predlagane naravne vrednote
Zap.
št.

**Oznaka Ime

Kratka oznaka

Zvrst

Status

1.

NS12

Potok Kolja s pritoki

Desni pritok Bolske z ohranjeno strugo in
obrežno avtohtono vegetacijo

geomorf, hidr, ekos

npNVLP, pNS

2.

NS 13

Potok Jelenca s
pritoki

Pritok Velike reke z ohranjeno strugo in
obrežno avtohtono vegetacijo

geomorf, hidr, ekos

npNVLP, pNS

3.

NS 14

Mala reka s pritoki

Desni pritok Bolske z ohranjeno strugo in
obrežno avtohtono vegetacijo

geomorf, hidr, ekos

npNVLP, pNS

4.

NS 15

Potok Reka s pritoki

Desni pritok Bolske z ohranjeno strugo in
obrežno avtohtono vegetacijo

geomorf, hidr, ekos

npNVLP, pNS
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(2.6) Posebna varstvena območja
Koda

Ime

Kratka oznaka
območJa

Kvaliﬁkacijske vrste in habitati
(s poudarkom na obravnavano območje)

SI5000026

Posavsko
hribovje –
ostenje

Pas skalnatih sten nad najožjim
delom doline reke Save in
spodnjega toka Savinje ima izjemen
ornitološki pomen.

planinski orel (Aquila chrysaetos),
sokol selec (Falco peregrinus)

SI3000029

Mrzlica

Hribovito gozdnato območje s suhimi
travišči na karbonatih, življenjski
prostor ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst

Rastlinske in živalske vreste:
Travniški postavnež (Euphydryas (Eurodryas) aurinia)
Habitatni tipi:
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica
(aremonio-fagion)
(6210(*))Polnaravna suha travišča in grmiščne faze
na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia)(*pomembna
rastišča kukavičevk)

SI3000067

Savinja
– Letuš

Srednji tok reke Savinje, pomemben Rastlinske in živalske vrste:
habitat ogroženih živalskih vrst
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)
Pohra (Barbus meridionalis)
Sulec (Hucho hucho)

Opomba:
Znak * pomeni prednostno rastlinsko ali živalsko vrsto
ali prednostni habitatni tip ali območje, v katerem so prisotne
prednostne vrste ali habitatni tip
Legenda:
– Ev. št. – evidenčna številka naravne vrednote iz predloga Registra naravnih vrednot;
– Ime – ime naravne vrednote;
– Kratka oznaka – kratka oznaka naravne vrednote;
– Zvrst – zvrst naravne vrednote, in sicer:
nota,

– geomorf – geomorfološka površinska naravna vred-

– geomorfp – geomorfološka podzemeljska naravna
vrednota,
– hidr – hidrološka naravna vrednota,
– drev – drevesna naravna vrednota,
– ekos – ekosistemska naravna vrednota,
– Status, in sicer:
– NVDP – naravna vrednota državnega pomena,
– NVLP – naravna vrednota lokalnega pomena,
– npNVLP – novo predlagana naravna vrednota lokalnega pomena,
– EPO – ekološko pomembno območje,
– HT – habitatni tip,
– pNS, pKP – predlog za zavarovanje (naravni spomenik, krajinski park)
– NS – zavarovano območje (naravni spomenik)
– ORI – obvezno republiško izhodišče
* Oznaka naravne vrednote v »Naravovarstvenih smernicah za spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Prebold«, št. NC: 558/00, november 2000, št. dopisa:
02-3972/2-00.
** V oklepaju so napisana imena naravnih vrednot, ki
so podane v »Naravovarstvenih smernicah za spremembe
in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Prebold«, št. NC:
558/00, november 2000, št. dopisa: 02-3972/2-00.

3.7. Merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine
27. člen
Pred vsakim posegom v objekt ali območje kulturne
dediščine je v skladu s členi zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine. Enako je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi
pred načrtovanjem gradenj in prostorskih ureditev, ki lahko
vplivajo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine.
Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike so posegi dovoljeni v skladu
z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.
Varstvene usmeritve za posamezne zvrsti dediščine:
Legenda:
Stolpci:
1. oznaka enote dediščine, ki sestoji iz zavodove interne šifre vrste dediščine in tekoče številke,
2. ime enote iz zbirnega registra dediščine,
3. evidenčna številka dediščine (EŠD) oziroma številka
predloga za vpis v register dediščine,
4. valorizacija dediščine,
5. status enote in šifra varstvene skupine
6. lega na karti TTN 5.
(1) Arheološka dediščina
Na zavarovanih območjih arheoloških najdišč mora biti
raba tal takšna, da se ohranjajo podzemne ostaline nepoškodovane. To velja za gradnje kot za ostale posege v zemeljske
plasti (kmetijstvo, infrastrukturni posegi in podobno).
Pri gradnji večjih infrastrukturnih objektov ter ostalih
večjih posegih v prostor je potrebno zagotoviti arheološke
raziskave po metodologiji SAAS po celotni trasi oziroma na
celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju
do sedaj evidentirane dediščine.
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(1.1.) Seznam arheološke dediščine
1

2

3

4

5

6

K2.01
K2.02

Griže – Arheološko najdišče Bezovnik (del)

10395

KS

3

Celje 25, 35

Sveti Lovrenc – Prazgodovinske gomile na Gmajni

10396

KS

3

Celje 25

K2.03

Matke – Prazgodovinska naselbina Hom

10399

KS

3

Celje 35

K2.04

Prebold – Grajska razvalina Libenštajn na Tolstem vrhu

10400

KS

3

Celje 33, 34

K2.05

Sveti Lovrenc- Grajska razvalina Žaženberk

10409

KS

3

Celje 34

K2.06

Šešče pri Preboldu – Prazgodovinsko gomilno grobišče

10402

KS

3

Celje 25, 35

K2.07

Šešče pri Preboldu – Arheološko najdišče Gmajna

620/00

KS

3

Celje 25

(2) Profana in sakralna stavbna dediščina
Stavbno dediščino delimo na profano, sakralno in sakralno-profano (npr. župnišča). Med profano dediščino sodi tudi
etnološka dediščina.
Poleg splošnega varstvenega režima za stavbno dediščino, opredeljeno v razglasitvenem gradivu, velja tudi, da se
varujejo v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti. Poleg naštetih splošnih določb se lahko zanje predpišejo tudi posebni varstveni
pogoji za posamezen objekt. Vsi objekti in območja stavbne dediščine naj se funkcionalno vključijo v njihov življenjski prostor,
s tem, da se ohrani in revitalizira njihova pričevalna vloga in njihove avtentične sestavine.
(2.1.) Seznam sakralne stavbne dediščine
1

2

3

4

5

6

K3.01

Marija Reka – Cerkev Marijinega vnebovzetja

3153

KS

5

Celje 33

K3.02

Matke – Cerkev sv. Marije Magdalene

3221

KS

5

Celje 35

K3.03

Prebold – Cerkev sv. Pavla

1125

KS

5

Celje 24

K3.04

Sveti Lovrenc – Cerkev sv. Lovrenca

3220

KS

5

Celje 24

K3.05

Šešče pri Preboldu – Znamenje

10442

KS

5

Celje 25

3

4

5

6

(2.2.) Seznam profane stavbne dediščine
1

2

K4.01

Dolenja vas – Hiša Dolenja vas 167

419/01

KD

K4.02

Latkova vas – Hiša Latkova vas 222

420/01

KD

K4.03

Prebold – Dvorec s parkom

1124

KS

K4.04

Prebold – Hiša Graščinska 1

416/01

KD

Celje 24

K4.05

Prebold – Hiša Hmeljarska 2

417/01

KD

Celje 24

K4.06

Prebold – Hiša Hmeljarska 5

418/01

KD

Celje 24

K4.07

Prebold – Hiša Trg 1

413/01

KD

Celje 24

K4.08

Prebold – Hiša Trg 6

414/01

KD

Celje 24

K4.09

Prebold – Hiša Trg 7

415/01

KD

K4.10

Prebold – Hiša Trg 14

10419

KS

5

Celje 24

3

4

5

6

Celje 24
Celje 24
5

Celje 24

Celje 24

(2.3.) Seznam etnološke dediščine
1

2

01

Dolenja vas – Hiša z gospodarskim poslopjem Dolenja vas 15

3/02

KD

Celje 24

02

Dolenja vas – Kozolec na domačiji Dolenja vas 15

4/02

KD

Celje 24

03

Dolenja vas – Kozolec na domačiji Dolenja vas 16

5/02

KD

Celje 24

04

Dolenja vas – Hiša Dolenja vas 20

6/02

KD

Celje 24

05

Dolenja vas – Gospodarsko poslopje I. na domačiji Dolenja vas 20

7/02

KD

Celje 24

06

Dolenja vas – Gospodarsko poslopje II. na domačiji Dolenja vas 20

8/02

KD

Celje 24

07

Dolenja vas – Kozolec na domačiji Dolenja vas 36

9/02

KD

Celje 24

08

Dolenja vas – Hiša Dolenja vas 41

10/02

KD

Celje 24

09

Dolenja vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Dolenja vas 41

11/02

KD

Celje 24
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10

Dolenja vas – Kozolec na domačiji Dolenja vas 47

12/02

KD

Celje 24

11

Dolenja vas – Hiša Dolenja vas 61

13/02

KD

Celje 24

12

Dolenja vas – Kozolec Dolenja vas 61

14/02

KD

Celje 24

13

Dolenja vas – Hiša Dolenja vas 68

15/02

KD

Celje 24

14

Kaplja vas – Kozolec na domačiji Kaplja vas 11

16/02

KD

Celje 23

15

Kaplja vas – Kozolec na domačiji Kaplja vas 13

17/02

KD

Celje 23

16

Kaplja vas – Kozolec na domačiji Kaplja vas 21

18/02

KD

Celje 23

17

Kaplja vas – Kozolec na domačiji Kaplja vas 22

19/02

KD

Celje 23

18

Kaplja vas – Sušilnica za hmelj na domačiji
Kaplja vas 24

20/02

KD

Celje 23

19

Kaplja vas – Kozolec na domačiji Kaplja vas 25

21/02

KD

Celje 23

20

Kaplja vas – Kozolec s sušilnico na domačiji Kaplja vas 30

22/02

KD

Celje 23

21

Kaplja vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Kaplja vas 31

23/02

KD

Celje 23

22

Kaplja vas – Kozolec na domačiji Kaplja vas 31

24/02

KD

Celje 23

23

Kaplja vas – Hiša Kaplja vas 32

25/02

KD

Celje 23

24

Kaplja vas – Hiša Kaplja vas 34

26/02

KD

Celje 23

25

Kaplja vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Kaplja vas 34

27/02

KD

Celje 23

26

Kaplja vas – Kozolec na domačiji Kaplja vas 34

28/02

KD

Celje 23

27

Kaplja vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Kaplja vas 42

29/02

KD

Celje 23

28

Kaplja vas – Sušilnica za hmelj na domačiji Kaplja vas 45

30/02

KD

Celje 23

29

Kaplja vas – Kozolec na domačiji Kaplja vas 45

31/02

KD

Celje 23

30

Kaplja vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Kaplja vas 47

32/02

KD

Celje 23

31

Kaplja vas – Kozolec na domačiji Kaplja vas 47

33/02

KD

Celje 23

32

Kaplja vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Kaplja vas 48

34/02

KD

Celje 23

33

Kaplja vas – Kozolec na domačiji Kaplja vas 48

35/02

KD

Celje 23

34

Latkova vas – Kozolec na domačiji Latkova vas 20

36/02

KD

Celje 24

35

Latkova vas – Hiša z gospodarskim poslopjem Latkova vas 21

37/02

KD

Celje 24

36

Latkova vas – Kozolec na domačiji Latkova vas 26

38/02

KD

Celje 24

37

Latkova vas – Kozolec na domačiji Latkova vas 27

39/02

KS

38

Latkova vas – Kozolec na domačiji Latkova vas 45

40/02

KD

Celje 24

39

Latkova vas – Hiša z gospodarskim poslopjem Latkova vas 46

41/02

KD

Celje 24

40

Latkova vas – Kozolec na domačiji Latkova vas 47

42/02

KD

Celje 24

41

Latkova vas – Kozolec na domačiji Latkova vas 50

43/02

KD

Celje 24

42

Latkova vas – Hiša Latkova vas 113

44/02

KD

Celje 24

43

Latkova vas – Gospodarsko poslopje s sušilnico na domačiji Latkova
vas 113

45/02

KD

Celje 24

44

Latkova vas – Kozolec na domačiji Latkova vas 113

46/02

KD

Celje 24

45

Latkova vas – Kozolec na domačiji Latkova vas 121

47/02

KD

Celje 24

46

Latkova vas – Hiša z gospodarskim poslopjem Latkova vas 122

48/02

KS

-

Celje 24

47

Latkova vas – Kozolec na domačiji Latkova vas 122

49/02

KS

-

Celje 24

48

Latkova vas – Hiša Latkova vas 210

50/02

KD

Celje 24

49

Latkova vas – Kozolec pri hiši Latkova vas 210

51/02

KD

Celje 24

50

Latkova vas – Kašča na domačiji Latkova vas 219

52/02

KS

Celje 24

51

Latkova vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Latkova vas 219

53/02

KD

Celje 24

52

Marija Reka – Gospodarsko poslopje na domačiji Marija Reka 24

54/02

KD

Celje 34

53

Marija Reka – Kozolec na domačiji Marija Reka 36

55/02

KD

Celje 43

54

Marija Reka – Kozolec na domačiji Marija Reka 41

56/02

KD

55

Marija Reka – Gospodarsko poslopje na domačiji Marija Reka 48

57/02

KS

-

Celje 24

Celje 43
-

Celje 42
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56

Marija Reka – Kašča na domačiji Marija Reka 48

58/02

KS

-

57

Marija Reka – Kozolec na domačiji Marija Reka 53

59/02

KD

Celje 42

58

Marija Reka – Kozolec na domačiji Marija Reka 61

60/02

KD

Celje 43

59

Marija Reka – Kašča na domačiji Marija Reka 64

61/02

KD

Celje 43

60

Marija Reka – Kozolec na domačiji Marija Reka 66

62/02

KD

Celje 44

61

Marija Reka – Kozolec na domačiji Marija Reka 69

63/02

KD

Celje 44

62

Marija Reka – Sušilnica za hmelj na domačiji Marija Reka 69

64/02

KD

Celje 44

63

Matke – Mlin na domačiji Matke 2

65/02

KD

Celje 35

64

Matke – Kozolec na domačiji Matke 55

66/02

KD

Celje 35

65

Matke – Kašča na domačiji Matke 55

67/02

KD

Celje 35

66

Matke – Mlin na domačiji Matke 55

68/02

KS

67

Sveti Lovrenc – Kozolec na domačiji Sveti Lovrenc 13

69/02

KD

Celje 24

68

Sveti Lovrenc – Hiša z gospodarskim poslopjem Sveti Lovrenc 15

70/02

KD

Celje 24

69

Sveti Lovrenc – Kozolec na domačiji Sveti Lovrenc 18

71/02

KD

Celje 24

70

Sveti Lovrenc – Hiša z gospodarskim poslopjem na domačiji Sveti
Lovrenc 37

72/02

KD

Celje 24

71

Sveti Lovrenc – Kozolec domačije Sveti Lovrenc 37

73/02

KD

Celje 24

72

Sveti Lovrenc – Kozolec na domačiji Sveti Lovrenc 40

74/02

KD

Celje 24

73

Sveti Lovrenc – Kozolec na domačiji Sveti Lovrenc 43

75/02

KD

Celje 24

74

Sveti Lovrenc – Kozolec na domačiji Sveti Lovrenc 84

76/02

KD

Celje 24

75

Šešče – Kozolec na domačiji Šešče 10

77/02

KD

Celje 25

76

Šešče – Hiša Šešče 36

78/02

KD

Celje 25

77

Šešče – Kozolec na domačiji Šešče 43

79/02

KD

Celje 25

78

Šešče – Kozolec na domačiji Šešče 68

80/02

KD

Celje 25

-

Celje 42

Celje 35

(3) Naselbinska dediščina
Prenova in razvoj varovanega naselja mora upoštevati obstoječo grajeno strukturo in kontinuiteto načina pozidave. V
okviru grajene strukture so možne adaptacije in prenove posameznih objektov dediščine kot tudi objektov, ki predstavljajo samo
elemente v urbanističnem tkivu naselja. Sprejemljive so nadomestne gradnje gradbeno ogroženih in oblikovno neustreznih
objektov. Novogradnje so izjemoma mogoče kot nujna funkcionalna dopolnitev obstoječe strukture naselja, vendar tako, da
se naselje ne širi neorganizirano v prostor, same gradnje pa naj upoštevajo merila zavarovanega prostora.
(3.1.) Seznam naselbinske dediščine
1

2

K1.01

Prebold – Naselje

3

4

81/02

KD

5

6
Celje 24

(4) Memorialna dediščina
Varstvene oziroma razvojne usmeritve za ta tip dediščine so ohranjanje avtentične lokacije, arhitekturnih in plastičnih
sestavin spomenikov ter urejanje njihovih ambientov glede na krajinski oziroma oblikovni duh obstoječega okolja ter razpoložljivo arhivsko gradivo. Obnova je mogoča po predhodnih strokovnih osnovah spomeniške službe.
(4.1.) Seznam memorialne dediščine
1

2

3

4

5

6

K6.01

Matke – Spomenik žrtvam NOB

43/01

KS

4

Celje 35

K6.02

Prebold – Spomenik žrtvam NOB

42/01

KS

4

Celje 24

K6.03

Šešče pri Preboldu – Spominska plošča žrtvam NOB

221/01

KS

4

Celje 25
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3.8. Merila in pogoji za varstvo okolja
28. člen
Gradnje in prostorske ureditve so možne v vseh območjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so
dovoljene s predpisi. Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja. Vsak poseg
v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim
manjše obremenjevanje okolja.
Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno
vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na
okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva.
Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive
na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov
na okolje, ki jih posamezna dejavnost povzroča.
(1) Dovoljene dejavnosti
29. člen
V spodaj navedenih območjih so dovoljene dopolnilne
dejavnosti v okviru namenske rabe in ob upoštevanju naslednjih pogojev:
a) v območjih z oznako (SE):
1) obseg dejavnosti do vključno pet zaposlenih,
2) dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t,
ali gradbene stroje,
3) delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da
ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom.
b) v območjih z oznako (SV):
1) obseg dejavnosti omogoča do vključno dva zaposlena na stanovanje,
2) dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t,
ali gradbene stroje,
3) delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da
ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom.
c) v območjih z oznako (SK) znotraj poselitvenih območij:
1) dejavnosti, ki predstavljajo dopolnilno dejavnost kmetije,
2) dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t,
ali gradbene stroje;
3) kmetijske dejavnosti hlev do 120 glav goveje živine
oziroma ekvivalentov drugih domačih živali,
4) kmetijske dejavnosti, hlev od 40 do 120 glav goveje
živine oziroma ekvivalentov drugih domačih živali na območju kulturne dediščine, mora projektant arhitekturo hleva
predhodno uskladiti na ZVKD in zanj izdelati obvezno presojo
vplivov na okolje,
5) delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da
s hrupom ne moti stanovanjskega okolja.
d) v območjih (MS) – vaška jedra:
1) dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t,
ali gradbene stroje,
2) kmetijske dejavnosti, hlev do 40 glav goveje živine
oziroma ekvivalentov drugih domačih živali,
3) delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da
s hrupom ne moti stanovanjskega okolja.
(2) Varstvo zraka
30. člen
Za varstvo zraka je potrebno:
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati
vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije,
– nove stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije
(plin, bio masa...),
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– zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije stavb,
– obvezno je priključiti vse večje porabnike na zgrajeno
plinovodno omrežje,
– urediti večje zelene površine in zasaditi visoko vegetacijo za boljši lokalni pretok zraka,
– postopno preiti na način ogrevanja obstoječih stavb z
ekološko sprejemljivimi gorivi.
(3) Varstvo pred hrupom
31. člen
Na območju PUP Prebold se v skladu z uredbo o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju v poselitvenih območjih
določa III. stopnja varstva pred hrupom, razen za:
– območja pokopališč (ZK), kjer se določa II. stopnja varstva pred hrupom; ravni hrupa lahko izjemoma presegajo mejne vrednosti določene za II. stopnjo varovanja pred hrupom v
primeru, ko je pokopališče locirano v bližini cerkva zaradi zvonov in, ko je pokopališče locirano ob prometni cesti. V primeru
urejanja obstoječih in novih pokopališč ob prometnih cestah je
potrebno zagotoviti ukrepe za varstvo pred hrupom,
– športna in rekreacijska območja namenjena zunanjim
športnim igriščem (ZS) ter območja urejenih javnih zelenih
površin – parkov (ZP), kjer se določa II. stopnja varstva pred
hrupom,
– območja namenjena vzgoji in izobraževanju (DI), kjer
se določa II. stopnja varstva pred hrupom,
– območja osnovnega zdravstvenega varstva (DZ), kjer
se določa II. stopnja varstva pred hrupom,
– proizvodna območja (P) pretežno namenjena proizvodnji, skladiščem in parkiriščem, kjer se določa IV. stopnja
varstva pred hrupom.
Na območjih javne gospodarske infrastrukture se skladno uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju določa
IV. stopnja varstva pred hrupom za območja državnih cest
(DC), območja lokalnih cest (LC) in območja za čiščenje
vode (OC).
Na območju krajine se za vsa območja določa III. stopnja varstva pred hrupom razen za območja rekreacijskih
gozdov lokalnega pomena (GRL) in krajinskih parkov, kjer se
določa II. stopnja varstva pred hrupom. Na območjih smučišč
se določa III. stopnja varstva pred hrupom.
S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne določa
stopnja varstva pred hrupom za območja za potrebe obrambe in območje letališča.
Stopnje varstva pred hrupom so lahko izjemoma drugačne (javne prireditve, javni shodi ali vsaka uporaba zvočnih
ali drugih naprav), za kar je potrebno pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa, ki ga izda na podlagi
predhodne strokovne presoje.
Ne glede na določila prejšnjih odstavkov sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom območje pasu širine 25m od osi na
vsako stran ceste za naslednjo prometno infrastrukturo:
– regionalni cesti:
– R2-427 Latkova vas – Trbovlje,
– R2-447 Ljubljana – Celje.
Celotna obremenitev posameznega območja s hrupom
ne sme presegati mejnih ravni, določenih v predpisih o varstvu pred hrupom. Prav tako ne sme čezmernih obremenitev
povzročati vir hrupa na kraju imisije.
Nove gradnje in rekonstrukcije objektov in naprav ne
smejo povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom v območjih, kjer predpisane mejne ravni niso presežene oziroma ne
smejo povzročiti povečanja obremenitve s hrupom v območjih, v katerih je obremenitev s hrupom že čezmerna.
Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za
gradnjo; ali za spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje
in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o varstvu pred hrupom.
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Obstoječe vire čezmernega hrupa je potrebno sanirati
tako, da ravni hrupa ne presegajo mejnih ravni hrupa.
Pri novogradnjah, nadomestnih gradnjah objektov, rekonstrukcijah obstoječih objektov v varovalnih pasovih javnih
cest je vse posege načrtovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov zaradi prometa na cesti.
(4) Varstvo tal
32. člen
Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov
morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje
drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča
mora podati usmeritev za to pristojna strokovna služba.
(5) Varstvo voda ter obvodnih ekosistemov
33. člen
Za posege v vodovarstvenih območjih, vodnih in obvodnih ekosistemov je potrebno upoštevati zakon o vodah in
podzakonske akte ter odloke o varovanju vodnih virov.
– Na območjih zajetij in vodnih črpališč v vodovarstvenih območjih je obvezno spoštovanje omejitev v izvajanju
kmetijskih in drugih gospodarskih dejavnostih. Gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero so
vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi
na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno
soglasje ter objektov in naprave za odlaganje odpadkov, je
na vodovarstvenem območju prepovedana.
– Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode in odvzem toplote iz površinskih
in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji,
ki jih določa zakon in predpisi na področju varstva okolja.
Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je
prepovedano.
– Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike,
mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali
občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v
vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja
mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov, in so v stiku
s podzemno vodo je prepovedano.
– V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih
vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok
celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda,
ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.
– Prepovedano je gnojenje ali uporaba sredstev za
varstvo rastlinja. Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano odlaganje odpadkov.
– Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na
način, ki bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali
ne pospešuje škodljivega delovanja voda.
3.9. Merila in pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ureditve za potrebe obrambe
34. člen
(1) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem,
poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami. Pri vseh
posegih je potrebno upoštevati pogoje za:
– varen umik ljudi, živali in premoženja (če niso podani s
posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri
načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive
tuje države);
– potrebne odmike med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za
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omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni
s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV
204, požarnovarsnostni odmiki med stavbami);
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
(SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču);
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (pravilnik
o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/1991), zagotovitev hidrantnega
omrežja v skladu s predpisi;
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
Prostorske potrebe za področje zaščite in reševanja so
določene v občinskem načrtu zaščite in reševanja.
(2) Ureditve za potrebe obrambe
Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva in dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi
predpisi.
III. POSEBNE DOLOČBE
1. Skupne posebne določbe
35. člen
1.1. Morfološka celota severnega nižinskega dela
(1.1.1.) Posebna merila in pogoji za oblikovanje stanovanjskih stavb v območjih (SE):
– Tlorisni gabarit vseh stavb (stanovanjske, družbene,
storitvene stavbe in trgovine) mora imeti podolgovat tloris v
razmerju stanic vsaj 1:1,5, stanovanjskih dvojčkov pa vsaj
1:2. Tloris je lahko tudi lomljen. S prizidavami se ne sme
porušiti zgoraj predpisanega tlorisnega gabarita.
– Obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je
potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Strehe stavb so
praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice,
oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru
lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopom.
Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh
je dovoljen v razponu od 35° do 45° z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma dela naselja. Strešna
kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi sive barve,
če takšne strehe prevladujejo v okolici. Odpiranje strešin je
dopustno v obliki frčad. Najvišji del frčade ne sme biti višji od
slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi
značilnemu oblikovanju frčad v okolici. Sončni zbiralniki ne
smejo biti postavljeni višje od slemena. Strehe nad prizidki
morajo biti enake kot osnovna streha, kar ni obvezno za
zimske vrtove.
– Upoštevati je potrebno določila druge in četrte alineje
ter drugega odstavka točke (2.1.) 15. člena.
(1.1.2.) Posebna merila in pogoji za oblikovanje stavb
v območjih (SK):
Za območje morfološke celote ne veljajo določila (2.4.1.)
točke 15. člena. Za stanovanjske stavbe v območjih (SK)
veljajo na območju morfološke celote merila in pogoji za
arhitektonsko oblikovanje iz točke (1.1.1.) tega člena.
36. člen
1.2. Morfološka celota južnega hribovitega dela
(1.2.1.) Posebna merila in pogoji za oblikovanje stanovanjskih stavb v območjih (SE):
– Tlorisni gabarit vseh stavb (stanovanjske, družbene,
storitvene stavbe in trgovine) mora imeti podolgovat tloris v
razmerju stanic vsaj 1:1,5, stanovanjskih dvojčkov pa vsaj
1:2. Tloris je lahko tudi lomljen. S prizidavami se ne sme
porušiti zgoraj predpisanega tlorisnega gabarita.
– Obliko, naklon in kritino streh ter smeri slemen je
potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Strehe stavb so
praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice,
oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru
lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopom.
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Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh
je dovoljen v razponu od 35° do 45° z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma dela naselja. Strešna
kritina je praviloma opečne barve, lahko pa je tudi sive barve,
če takšne strehe prevladujejo v okolici. Odpiranje strešin je
dopustno v obliki frčad. Najvišji del frčade ne sme biti višji od
slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj praviloma sledi
značilnemu oblikovanju frčad v okolici. Sončni zbiralniki ne
smejo biti postavljeni višje od slemena. Strehe nad prizidki
morajo biti enake kot osnovna streha, kar ni obvezno za
zimske vrtove.
– Upoštevati je potrebno določila druge in četrte alineje
ter drugega odstavka točke (2.1.) 14. člena.
(1.2.2.) Posebna merila in pogoji za oblikovanje stavb
v območjih (SK):
Za območje morfološke celote ne veljajo določila (2.4.1.)
točke 15. člena. Za stanovanjske stavbe v območjih (SK)
veljajo na območju morfološke celote merila in pogoji za
arhitektonsko oblikovanje iz točke (1.2.1.) tega člena.
2. Podrobnejše posebne določbe
2.1. Usmeritve za območja kompleksnih zazidav
37. člen
V primeru, da se v fazi idejne zasnove kompleksne
zazidave izkaže, da so na območju možne še drugačne
rešitve, načrtovalec PUP Prebold na osnovi novih podatkov
o obravnavanem prostoru in v skladu z določili PUP Prebold
korigira predvideno usmeritev za kompleksno pozidavo območij in zanjo pridobi mnenje pristojne občinske službe.
2.1.1. Usmeritve za območja kompleksnih zazidav morfoloških enot: Nad tovarno NT S3 in Žvajga: ŽV Z1, ŽV Z2, ŽV
G2 so razvidne iz graﬁčnih prilog, ki so sestavni del PUP.
Ne glede na določila prve alineje (2.17.) točke 11. člena
se na območju morfološke enote Žvajga ŽV Z2 dovoljujejo
posegi za potrebe športnega ribolova in rekreacije. Na območjih navedenih morfoloških enot je potrebno pred začetkom gradbenih posegov izvesti ekstenzivne terenske
preglede, ki bi lahko odkrili morebitna arheološka najdišča.
V primeru odkritja arheoloških najdb je potrebno za vsak
gradbeni poseg pridobiti kulturnovarstvene pogoje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.
2.1.2. Usmeritve za območja kompleksnih zazidav morfološke enote Ob Savinji OS S1 so razvidne iz graﬁčnih prilog, ki so sestavni del PUP. Poleg dovoljenih posegov, ki izhajajo iz določene namenske rabe so na območju morfološke
enote možne še trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti
ter stavbe namenjene kulturi in javni upravi. Za arhitektonsko
oblikovanje stavb je potrebno upoštevati določila (2.1.) točke 15. člena. Ne glede na določila tretje alineje (2.1.) točke
15. člena so na območju dopustne tudi ločne in enokapne
strehe. Barve strešin so lahko opečne, sive oziroma temno
rjave. Na območju navedene morfološke enote je potrebno
pred začetkom gradbenih posegov izvesti ekstenzivne terenske preglede, ki bi lahko odkrili morebitna arheološka najdišča. V primeru odkritja arheoloških najdb je potrebno za vsak
gradbeni poseg pridobiti kulturnovarstvene pogoje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.
2.2. Glede vrste posegov
38. člen
2.2.1. Dolenja vas: DV M3, DV M4
Ne glede na določila prve in druge alineje (2.13.) točke
11. člena so na območju morfoloških enot Dolenja vas: DV M3
in DV M4 dovoljene gradnje in dozidave bencinskih servisov
s spremljajočo dejavnostjo (trgovina, bar, avtopralnica, avtomehanična delavnica ipd.) ter gradnje, dozidave in nadzidave
spremljajočih dejavnosti bencinskega servisa v skladu z merili
in pogoji za pozidanost in oblikovanje. Spremembe namembnosti so možne v okviru s to točko navedenih dejavnosti.
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2.2.2. Dolenja vas DV S9
Na območju morfološke enote ne veljajo določila (2.3.)
točke 11. člena.
Dovoljene so prostorske ureditve in gradnje objektov
namenjenih vrtnarstvu, spremljajočim objektom, ki služijo
tej dejavnosti, dejavnosti pripadajočim stanovanjskim stavbam ter gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne
potrebe, ograj, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov ter
postavitve začasnih objektov.
2.2.3. Ob Savinji OS P2
Na območju morfološke enote se na njenem SZ delu
in vzdolž ceste, ki poteka po njenem zahodnem robu določa
ureditev zelenega koridorja. V stavbah, ki mejijo na navedene zelene površine se določa možnost izgradnje stanovanj v
etažah nad pritličjem.
2.2.4. Matke: MA Z1, MA M2
Poleg dovoljenih posegov, ki izhajajo iz določene namenske rabe, so na območjih morfoloških enot dovoljeni tudi
posegi za potrebe prireditvenega prostora.
2.2.5. Gornji Prebold GP S1, Nad tovarno NT S2, Prebold – center: PR S1, PR S6
Poleg dovoljenih posegov, ki izhajajo iz določene namenske rabe, so v sklopu obstoječih kmetij dovoljene še:
– dozidave in nadzidave obstoječih gospodarskih poslopij in hlevov,
– gradnje, dozidave in nadzidave dopolnilnih dejavnosti
kmetij,
– spremembe namembnosti pod pogojem, da nova namembnost predstavlja dopolnilno dejavnost kmetije,
– gradnje in postavitve pomožnih kmetijsko-gozdarskih
objektov.
Za oblikovanje posegov iz prve, druge in tretje alineje te
točke je potrebno upoštevati (2.4.2.) točko 15. člena.
2.2.6. Žvajga ŽV Z3
Na območju smučišč se poleg vrst ureditev in gradenj
navedenih v 10. členu skupnih določb dovoljujejo še:
– rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve obstoječih
žičniških naprav,
– gradnje in postavitve varovalnih ograj namenjenih
ﬁzičnemu varovanju žičniških naprav in smučišč,
– postavitve opozorilnih in obvestilnih znakov na smučiščih,
– postavitve sistema dopolnilnega zasneževanja z
umetnim snegom v skladu z Zakonom o vodah, podzakonskimi akti, predpisi iz varstva okolja, odloki o varovanju
vodnih virov,
– dopolnjevanje obstoječih smučišč ter gradnje žičniških
naprav s pripadajočimi objekti (postaje, prostor za delavce,
delavnice za vzdrževanje in remont), po predhodni sanaciji
in rekultivaciji z zimsko športnimi in rekreacijskimi ureditvami
poškodovanih zemljišč na osnovi predhodno izdelane idejne
zasnove. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti izdelani s poudarkom na kvalitetnem vključevanju smučišč, žičniških objektov in naprav v krajinski okvir. Zagotoviti
je potrebno dostope in ustrezno število parkirnih mest,
– postavitve začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij
in urbane opreme.
2.2.7. Žvajga ŽV D1
Poleg dovoljenih posegov, ki izhajajo iz določene namenske rabe, so na območju morfološke enote dovoljeni tudi posegi
za potrebe aktivnosti in druženja starejših občanov in mladih.
2.3. Glede stopnje izkoriščenosti zemljišč za stavbe
39. člen
2.3.1. Kaplja vas KV S2, Šešče ŠE S2
Za območja morfoloških enot ne veljajo s (1.1.) točko 14. člena določeni faktorji zazidanosti gradbene parcele.
Največji dovoljeni faktor zazidanosti gradbene parcele na
območju morfoloških enot je 0,45.
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2.4. Glede arhitektonskega oblikovanja
40. člen
2.4.1. Brda BR M1, Dolenja vas: DV M7, DV M8, Gornji Prebold: GP M1, GP M2, Marija Reka MR M3, Prebold
– center: PR M2, PR M5
Ne glede na določeno namensko rabo je potrebno za
arhitektonsko oblikovanje stavb na območjih navedenih morfoloških enot upoštevati določila (2.6.) točke 15. člena.
2.4.2. Dolenja vas: DV M1 in DV M2
Za oblikovanje objektov v okviru dejavnosti MP ne veljajo določila (2.5.) točke 15. člena ampak določila (2.6.) točke
15. člena. Za oblikovanje objektov v okviru dejavnosti SK je
potrebno upoštevati določila skupnih določb.
2.5. Glede oblikovanja zelenih površin
41. člen
2.5.1. Kaplja vas KV S2, Šešče ŠE S2
Za območja morfoloških enot ne veljajo s točko (3.1.)
16. člena določeni minimalni deleži zelenih površin. V okviru
gradbene parcele je potrebno na območju navedenih morfoloških enot zagotoviti minimalno 10% zelenih površin.
IV. PREHODNE DOLOČBE
42. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)
Vsi postopki vloženi za izdajo gradbenega dovoljenja,
ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka se dokončajo
po določbah do sedah veljavnih odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva
postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.
V. KONČNE DOLOČBE
43. člen
(prenehanje veljavnosti IPA)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odloki
o prostorskih ureditvenih pogojih, in sicer:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP3 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96).
44. člen
(vpogled)
PUP Prebold je na vpogled vsem zainteresiranim v
prostorih Občine Prebold, Hmeljarska 3, Prebold.
45. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.
46. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Prebold, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.

42.

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih
javnih službah Občine Tržič

Na podlagi 29. in 65. 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, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01,
16/02 in 108/03), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 148. in 185. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) ter 10.
in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,
20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 13. redni seji
dne 22. decembra 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih
službah Občine Tržič
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 61/02 in 73/03 – v nadaljevanju: odlok) se
besedilo 7. točke 3. člena v celoti črta. Ostale točke 3. člena
odloka se ustrezno preštevilčijo.
V 3. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
‘’Z dnem uveljavitve Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite
rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom (Uradni list RS, št. 129/04) preneha veljati Odlok o
dimnikarski službi na območju občine Tržič (Uradni list RS,
št. 26/00).’’
2. člen
Besedilo 5. točke prvega odstavka 4. člena odloka se
v celoti črta. Ostale točke prvega odstavka 4. člena Odloka
se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Te spremembe Odloka o gospodarskih javnih službah
Občine Tržič začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-04/02-07
Tržič, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

43.

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov,
garaž in garažnih boksov v najem

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, in Uradni list RS,
št. 32/00 in 102/02), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in
na podlagi 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 13.
seji dne 22. decembra 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in
garažnih boksov v najem
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov,
garaž in garažnih boksov v najem (v nadaljevanju: pravilnik)
se ureja oddajanje stavb, delov stavb in prostorov v lasti Občine Tržič v najem za opravljanje pridobitnih ali nepridobitnih
dejavnosti in za potrebe garažiranja osebnih vozil v najem.
2. člen
Za poslovni prostor se štejejo:
– eden ali več prostorov, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben glavni vhod,
– garaže v sklopu poslovnih in stanovanjskih stavb,
– samostojni montažni objekti, namenjeni za poslovno
in drugo dejavnost (v nadaljevanju: poslovni prostori).
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo za oddajo zaklonišč, kioskov, stojnic in javnih površin za opravljanje poslovnih in drugih dejavnosti, če to ni urejeno v kakšnem
drugem občinskem predpisu.
Gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori je v
pristojnosti Urada za urejanje prostora občinske uprave Občine Tržič (v nadaljevanju: pristojni občinski urad).
3. člen
Register poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Tržič in
register sklenjenih najemnih pogodb za te poslovne prostore
vodi pristojni občinski urad.
2. KOMISIJA ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV
V NAJEM
4. člen
Javno ponudbo pripravi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Tržič, ki je imenovana v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo razpolaganje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju:
komisija), in ki izvaja celoten postopek oddaje poslovnih
prostorov v najem po tem pravilniku.
3. POSTOPKI IN POGOJI ZA ODDAJANJE
POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

čina:

5. člen
Poslovni prostori se oddajo v najem na naslednja na-

a) z javno ponudbo ali
b) z neposredno pogodbo v primerih, ki jih določata 12.
in 13. člen tega pravilnika.
3.1. Oddaja na podlagi javne ponudbe
6. člen
Javna ponudba je na nedoločen oziroma na določljiv
krog oseb naslovljeno javno vabilo k dajanju ponudb za najem pod vnaprej objavljenimi pogoji in se praviloma objavi na
oglasni deski Občine Tržič, lahko pa tudi v sredstvih javnega
obveščanja.
Javno ponudbo pripravi in objavi komisija Občine Tržič.
Oddaja v najem na podlagi javne ponudbe se lahko
prične po poteku 15 dni od objave javnega vabila k dajanju
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ponudb za najem. Javna ponudba velja do poteka v vabilu
določenega časa. V objavi javne ponudbe mora biti navedeno:
1. lokacija, velikost poslovnega prostora, garaže in garažnega boksa in višina izhodiščne najemnine veljavne v
času objave;
2. predvidena dejavnost oziroma prednostne dejavnosti
ali omejitve;
3. čas, za katerega se poslovni prostor, garaža in garažni boks odda v najem;
4. rok vezanosti na ponudbo, ki začne teči od dneva
oddaje ponudbe do sklenitve najemne pogodbe;
5. rok, v katerem mora pristojni organ odločiti in začne
teči z dnem poteka roka za oddajo ponudbe do odločitve o
izbiri ponudnika;
6. varščina za resnost ponudbe, v višini enomesečne
izhodiščne najemnine;
7. obvestilo ponudnikom, da bo po odločitvi o izbiri varščina vrnjena tistim, ki na izboru ne bodo uspeli in navedba
roka, v katerem bo vrnjena;
8. da lahko župan postopek oddaje v najem ustavi in
sicer do sklenitve najemne pogodbe;
9. drugi pogoji v zvezi s stanjem in ureditvijo poslovnega
prostora, garaže in garažnega boksa, ki jih mora ponudnik
izpolniti;
10. informacijo o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se
lahko ponudniki pred začetkom javne ponudbe seznanijo
s podrobnejšimi pogoji in ogledajo poslovne prostore, ki so
predmet razpisa.
V objavi javne ponudbe za oddajo poslovnih prostorov
morajo biti objavljeni tudi pogoji iz 7. člena tega pravilnika, ki
jih morajo izpolnjevati ponudniki.
7. člen
Ponudniki dvignejo prijavnico v pristojnem občinskem
uradu. K izpolnjeni prijavnici morajo v predpisanem roku
predložiti še naslednje priloge:
1. dokazilo o strokovni usposobljenosti – za ﬁzično osebo ali
2. dokazilo iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov – za samostojnega podjetnika posameznika ali
3. izpisek iz sodnega registra – za gospodarsko družbo
(ne starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe) ali
4. odločbo Upravne enote – za društvo, oziroma odločbo o podelitvi statusa društva v javnem interesu;
5. dokazilo o poravnanih ﬁnančnih obveznostih in dokazilo, da ni blokiran račun (ne starejša od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe);
6. potrdilo o registraciji, ki ga izda pristojni davčni organ
zavezancu za DDV;
7. dokazilo o stalnem prebivališču in državljanstvu Republike Slovenije;
8. izjavo, da ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Tržič;
9. dokazilo o plačilu varščine za resnost ponudbe v višini enomesečne izhodiščne najemnine na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Tržič.
Komisija se lahko odloči, da med zahtevane priloge iz
tega člena vključi še dodatne.
8. člen
Javna ponudba za oddajo garaž in garažnih boksov se,
poleg objave na način iz 6. člena tega pravilnika, objavi tudi
na oglasnih deskah stanovanjskih zgradb v neposredni bližini
garaž ali garažnih boksov.
Prednost pri najemu garaž in garažnih boksov v najem
imajo ponudniki, ki so lastniki in najemniki stanovanj v neposredni bližini garaž in garažnih boksov ter lastniki in najemniki
poslovnih prostorov v zgradbi ali na njenem funkcionalnem
zemljišču, v kateri je garaža ali garažni boks.
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9. člen
Ponudbe z zahtevanimi listinami in dokazili se pošljejo
po pošti s priporočeno pošiljko na naslov, ki je naveden v
objavi javne ponudbe ali oddajo v tajništvu občine.
Ponudbe, ki so prispele po roku (nepravočasne ponudbe) komisija s sklepom zavrže in o tem obvesti župana
Občine Tržič in ponudnike, katerih nepravočasne ponudbe so
bile zavržene. V primeru nepopolne ponudbe se ponudnika
pozove, da v roku 8 dni od dneva prejema poziva ponudbo
dopolni. Če tudi po poteku tega roka ponudnik ne dopolni
ponudbe, komisija ponudbo s sklepom zavrže.
10. člen
V primeru, da je na objavo javne ponudbe za oddajo
poslovnega prostora prispelo več ponudb, ki izpolnjujejo
pogoje in se enako prednostno obravnavajo, lahko komisija
izbere najugodnejšega ponudnika ali odloči, da se izvede
javna dražba najemnine.
Oddaja poslovnega prostora na podlagi dražbe najemnine se opravi po postopku, ki je določen v poslovniku
o postopku oddaje poslovnih prostorov v najem, ki ga izda
komisija.
3.2. Odločanje o oddaji v najem
11. člen
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika izda komisija
najkasneje v petnajstih dneh po izteku roka za oddajo ponudb. Komisija posreduje sklep vsem ponudnikom, ki so
sodelovali pri javni ponudbi.
Zoper odločitev o izbranem ponudniku lahko vsak, ki
se je udeležil javne ponudbe, vloži ugovor v osmih dneh od
dneva prejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ugovor se vloži pri organu, ki je sklep izdal. Ta ga odstopi županu v reševanje.
O ugovoru odloči župan v petnajstih dneh od prejema.
Odločitev župana je dokončna.
3.3. Neposredna pogodba
12. člen
Poslovne prostore komisija odda v najem na podlagi
neposredne pogodbe, in sicer:
1. če je glede na ocenjeno vrednost najemnine in trajanje najema predviden letni prihodek od oddaje poslovnega
prostora, garaže ali garažnega boksa, nižji od 1,000.000
SIT;
2. če javna ponudba ni uspela, po dveh neuspelih javnih
ponudbah;
3. v primeru oddaje poslovnega prostora, garaže ali garažnega boksa izključno za potrebe nevladnih humanitarnih
organizacij ali organizacij oziroma društev mladih, ki delujejo
na področju šolstva, znanosti, športa, zdravstva, sociale,
kulture ali človekovih pravic;
4. če se poslovni prostor, garaža ali garažni boks
odda osebi javnega prava in gre za oddajo za določen čas,
ki ne sme biti daljši od desetih let ali če se poslovni prostor, garaža ali garažni boks odda osebi, ki ji je podeljena
koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti
daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti daljši od
dvajsetih let.
13. člen
Poslovne prostore lahko odda komisija v najem na podlagi neposredne oddaje tudi v naslednjih primerih:
a) za določen čas, vendar največ za dobo petih let:
– ob elementarnih nesrečah ali drugih upravičenih primerih;
b) glede na določila tega pravilnika in že sklenjene pogodbe:
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– družinskemu članu (zakoncu, otroku, bratu, sestri,
snahi, zetu, vnukinji ali vnuku), če nadaljuje z isto dejavnostjo
dosedanjega najemnika, ki je samostojni podjetnik posameznik, v primeru upokojitve, bolezni ali smrti najemnika;
– če se ustanovijo nova ali reorganizirajo obstoječe
gospodarske družbe, celotno podjetje ali posamezni deli podjetja pa so pravni nasledniki dosedanjega najemnika;
– zaradi preselitve najemnika iz poslovnega prostora, ki
ga je potrebno porušiti;
– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi prenove ali rekonstrukcije objekta ali za druga nujna dela na
infrastrukturi objekta;
– najemniku, ki želi razširiti najem poslovnega prostora
zaradi opravljanja iste dejavnosti v trenutno prazen poslovni
prostor v isti zgradbi, ki ga je možno neposredno funkcionalno povezati s poslovnim prostorom, ki ga že ima v najemu;
– če gre za zamenjavo poslovnega prostora, ki po velikosti ali višini najemnine ne odstopa za več kot eno petino in
če je to v interesu najemodajalca Občine Tržič;
– če je dosedanji najemnik v stečaju ali likvidaciji, novi
najemnik pa prevzame dolgove dosedanjega najemnika do
najemodajalca Občine Tržič.
c) za določen čas do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, če je za poslovni prostor vložena zahteva za vračilo podržavljenega ali zaplenjenega premoženja in je vlagatelj
zahtevka (oziroma pravni naslednik denacionalizacijskega
upravičenca) dal pisno soglasje k oddaji.
4. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA
RAZMERJA
14. člen
S ponudnikom, ki je bil izbran, se sklene najemno pogodbo najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti sklepa o
izbiri. Plačana varščina se ponudniku všteje v najemnino.
Če ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku, Občina Tržič zadrži v postopku javne ponudbe
plačano varščino v višini enomesečne izhodiščne najemnine.
Ponudnikom, ki niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
roku, določenem v objavi javne ponudbe.
15. člen
Poslovni prostor, garaža in garažni boks se lahko odda
v najem za nedoločen čas ali za določen čas.
Sklenitev najemne pogodbe za dobo, ki je daljša od
dvajsetih let je možna le v primerih, ko gre za oddajo na
podlagi metode javne ponudbe in v primerih, ko želi obstoječi
najemnik, ki tekoče poravnava svoje obveznosti in spoštuje
določila najemne pogodbe, skleniti najemno pogodbo za določen čas, do 99 let, s podpisom aneksa k obstoječi pogodbi
ali s sklenitvijo nove pogodbe, v kateri se upoštevajo vse
spremembe tega pravilnika.
16. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo najemne pogodbe.
Najemna pogodba mora vsebovati:
– naslov, številko zemljiške parcele in katastrsko občino
poslovnega prostora oziroma stavbe, v kateri je poslovni
prostor;
– površino poslovnega prostora;
– višino najemnine in način plačila;
– določila o stroških uporabe stavbnega zemljišča ter
stroških zavarovanj in drugih stroških, ki bremenijo najemnika;
– čas, za katerega se sklene najemna pogodba;
– čas, potreben za usposobitev poslovnega prostora, v
katerem najemnik ne plačuje izračunane najemnine;
– navedbo poslovne dejavnosti, ki se bo opravljala v
poslovnem prostoru;
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– način oddaje poslovnega prostora: neposredna pogodba, javna ponudba, dražba najemnine;
– dolžnosti glede vzdrževanja poslovnega prostora;
– določila o oddaji v podnajem;
– možnost uporabe skupnih delov in naprav v zgradbi
– pogoji njihove souporabe;
– določilo, da pri večji obnovi ali preureditvi poslovnega
prostora najemodajalec Občina Tržič sklene z najemnikom
posebno pogodbo, s katero najemodajalec da soglasje za
obnovo oziroma preureditev in s katero se dogovorijo povračila vlaganj;
– odpovedni rok ter načini in razlogi za prenehanje najemne pogodbe;
– o pravici vstopa najemodajalca v poslovni prostor in
pravici ogleda oziroma pregleda;
– ostale obveznosti najemnika, ki izhajajo iz uporabe
poslovnega prostora.
5. DOLOČITEV NAJEMNIN
5.1. Najemnine za poslovne prostore
17. člen
Izhodiščna najemnina za poslovne prostore se določi v
odvisnosti od gradbene vrednosti, območja in dejavnosti, ki
se izvaja v poslovnem prostoru.
18. člen
Če s predpisom Občine Tržič ni določeno drugače, se
gradbena vrednost poslovnega prostora določi na podlagi
metodologije predpisane s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list
RS, št. 127/04).
Izračun najemnine se vrši po formuli:
Mn = VPP x LSN / 12 x 100
Mn = mesečna najemnina
VPP = vrednost poslovnega prostora = število točk x
vrednost točke x uporabna površina x korekcijski faktor
LSN = letna stopnja najemnine izražena v% od vrednosti poslovnega prostora.
Izračunana najemnina predstavlja izhodiščno najemnino, ki je sestavni del javne ponudbe.
Vrednost najemnine, za katero je bil izveden postopek
dražbe in vrednost točke iz zgoraj navedene formule za izračun vrednosti poslovnega prostora, se mesečno usklajuje z
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem
mesecu, ki ga objavi Statistični urad RS.
19. člen
Poslovni prostori so glede na vrsto dejavnosti razvrščeni v dve skupini.
1. Dejavnost A:
– pridobitne dejavnosti, ki jih opravljajo gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, razvrščeni po
standardni klasiﬁkaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) od
A do vključno K;
– ostale pridobitne dejavnosti.
2. Dejavnost B:
– skladišča, pomožni prostori, garaže;
– poslovni prostori, namenjeni za družbene dejavnosti,
dejavnosti društev, prostori krajevnih skupnosti in političnih
strank;
– ostale nepridobitne dejavnosti.
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina Tržič, ki
je (večinski) ﬁnancer njihove dejavnosti ali pa je po predpisih
odgovorna za zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje
njihovih dejavnosti, so oproščeni plačila najemnine.
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Komisija lahko na predlog najemnika, ki opravlja dejavnost razvrščeno v skupino B, zniža izračunano najemnino,
ki pa ne more biti nižja od 1/3 najemnine, ki bi jo najemnik
plačeval po določilih tega pravilnika.
O drugih izjemah od tega pravilnika odloča občinski
svet.
20. člen
Mesečna najemnina za garažne bokse se določi s sklepom župana na predlog komisije.
21. člen
Poslovni prostori so glede na lego razporejeni v naslednja območja:
I – ožje mestno območje:
– Trg svobode, Balos, Partizanska ulica od št. 1 do
mostu čez Tržiško Bistrico, Koroška cesta od št. 1 do 26,
Cankarjeva cesta od št. 1 do št. 5, Predilniška cesta od avtobusne postaje do Paviljona NOB, poslovni prostori v Bistrici
pri Tržiču na območju Deteljice, Zelenice in Kovorske ceste;
II – širše mestno območje:
– Poslovni prostori v mestu Tržič in v Bistrici pri Tržiču
(razen ulic zajetih v območju A), naselje Slap, Ravne, Pristava in Križe;
III – obmestno območje:
– Ostala naselja, ki niso zajeta v območjih I in II
Območja so razvidna na zemljevidu, ki je sestavni del
tega pravilnika in je na vpogled pri pristojnemu občinskemu
uradu.
22. člen
Višina najemnine se določi s pomočjo letne stopnje najemnine (LSN) po naslednji tabeli:
dejavnost
skupina
A
B

območje
stopnja

I
%

II
%

III
%

11
5

8
4

5
3

V primeru, ko se poslovni prostor ne nahaja v pritličju
zgradb, temveč v nadstropju ali kleti oziroma ima vhod v
prostor iz dvorišča, se območje zaradi manj ugodne lege
zniža za eno stopnjo.
5.2. Oddajanje posebnih prostorov (dvorane, sejne sobe in
podobno)
23. člen
Določeni prostori, kot so dvorane, sejne sobe in podobni
prostori se oddajajo v najem po dnevih oziroma po urah.
Prostori iz prvega odstavka se oddajo v najem z neposredno pogodbo na podlagi pisne vloge prosilca, ki jo odda
pristojnemu občinskemu uradu.
Cenik za oddajo prostorov iz prvega odstavka tega člena, na predlog komisije sprejme župan s sklepom.
6. VLAGANJE V POSLOVNE PROSTORE
24. člen
Najemniku poslovnega prostora se lahko odda v najem
delno tehnično opremljen in dokončan ali nedokončan poslovni prostor ali poslovni prostor, ki ga je treba za določeno
dejavnost v celoti obnoviti.
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25. člen
Najemnik in najemodajalec Občina Tržič se dogovorita
o obsegu in obliki potrebnih del za usposobitev oziroma preureditev poslovnega prostora. Na podlagi ocene potrebnih
vlaganj pred usposobitvijo oziroma preureditvijo poslovnega
prostora, se ugotovi potrebna višina investicije.
Najemojemalec vlogo, v kateri navede obseg in obliko
potrebnih del, naslovi na komisijo, ki izda soglasje v obliki
sklepa ali vlogo s sklepom zavrne.
26. člen
Po opravljenih delih je najemojemalec dolžan komisijo
obvestiti o obsegu opravljenih del in ji predložiti vsa potrebna
dokazila o njihovi vrednosti.
Dogovorjena potrebna vlaganja najemnika se upoštevajo najemniku za določen čas v obliki dogovorjene znižane
najemnine ali v celoti oproščene najemnine, kar se določi v
posebnem sklepu, ki ga izda komisija.
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31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list
RS, št. 35/94 in 42/94).
32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-012/04-10
Tržič, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

ŽIRI
7. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
27. člen
Najemna pogodba lahko preneha sporazumno, z odpovedjo, s potekom časa za katerega je bila pogodba sklenjena
in z odstopom od pogodbe.
Najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas, preneha z odpovedjo, in sicer s potekom odpovednega roka,
ki ga določa najemna pogodba in ki ne sme biti krajši od
enega leta.
28. člen
Najemodajalec lahko odstopi od najemne pogodbe in
zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času, ne
glede na pogodbene ali zakonske določbe o trajanju najema,
če najemnik tudi po pisnem opominu:
– uporablja poslovni prostor v nasprotju s pogodbo ali
ga uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela večja
škoda;
– če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva
meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil;
– če najemnik ne začne uporabljati poslovnega prostora, ko so za to izpolnjeni pogoji, oziroma brez upravičenega
razloga preneha uporabljati poslovni prostor za več kot dva
meseca oziroma ga uporablja le občasno;
– če najemnik odda poslovni prostor v podnajem ali ga
zamenja brez privolitve najemodajalca;
– če najemnik preneha opravljati dejavnost ali če namesto dejavnosti, določeni v pogodbi, brez soglasja najemodajalca opravlja drugo dejavnost, oziroma uporablja poslovni
prostor v drug namen kot je določeno s pogodbo;
– če najemnik odpove pri pristojnem organu obrtno
dejavnost, ali mu je ta odvzeta, oziroma je zoper njega zaključen stečajni postopek ter v vseh drugih primerih, ko najemnik
preneha z dejavnostjo;
– če najemnik ne vzdržuje poslovnega prostora s skrbnostjo dobrega gospodarja ali po navodilih najemodajalca;
– ob upokojitvi najemnika.

44.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986
do leta 2000 za območje trase obvoznice Žiri
odsek Stare Žiri – novi most

Na podlagi 30., 40. in 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št.
71/93), 2. in 6. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi
2. in 5. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95), na podlagi Uredbe
o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega
prostora Občine Žiri (Uradni list RS, št. 61/94) in na podlagi
9. in 15. člena Statuta Občine Žiri (Uradni Vestnik Gorenjske,
št. 18/99) na 3. izredni seji dne 19. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje
trase obvoznice Žiri odsek Stare Žiri – novi most
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 4/99
in Uradni list RS, št. 30/01) za območje trase obvoznice Žiri
odsek Stare Žiri – novi most.

29. člen
Najemnine se za dosedanje najemnike uskladijo v roku
30 dni po uveljavitvi tega pravilnika. O spremembi najemnin najemodajalec pisno obvesti vse najemnike poslovnih
prostorov.

2. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje
Občine Žiri se spremeni in dopolni:
1. Kartografska dokumentacija k planu (M 1: 5000) in
sicer Cerkno 50/89 in Idrija 10/94.
2. Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Žiri, avgust
2003 (kartografski del vsebuje območje celotne občine, TTN
M1: 5000)

30. člen
Vse obstoječe najemne pogodbe je treba uskladiti v
roku 12 mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.

3. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri se v točki 1.3.4.
Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in namenska
raba prostora – CESTNO OMREŽJE, drugi odstavek ukine
in nadomesti z:
Predvidena je izgradnja nadomestne ceste za regionalno cesto R2 – 408/1374 v Žireh in sicer na odseku Stare
Žiri – novi most.
Predvideni odsek nadomestne ceste za regionalno cesto R2 – 408/1374 Logatec Žiri poteka od križišča pri cerkvi
Sv. Martina proti jugu in na svoji desni strani spremlja vodotok Sore gorvodno do novega mostu, kjer prečka regionalno
cesto R2 – 408/1374 in se z njo spoji na naslednjem ovinku.
Trasa se nahaja v k.o. Žiri in poteka preko parcel št. 1273/2,
1302/16, 841/1, 836, 832/1, 1302/17, 830/1, 1302/3, 828/1,
825/1, 823/1, 822/1, 1302/18, 931/1, 1307/1, 933/1, 933/3,
934, 1271/5, 936.
Trasa regionalne ceste je zasnovana kot dvopasovna
cesta s pločnikom za pešce na strani vodotoka in obojestransko kolesarsko stezo na notranji strani.
Varstvo kulturne dediščine
Trasa regionalne ceste poteka v območju kulturne krajine Sore ter seka varovano območje naselbinske dediščine
v neposredni bližini cerkve Sv. Martina.
Varstvo naravne dediščine
Trasa regionalne nadomestne ceste poteka v vplivnem
območju Sore s pritoki, poplavno ravnico in z obrežnimi mokrotnimi travniki.
Varovanje bivalnega okolja
Predvidena trasa nadomestne regionalne ceste ne poteka skozi naselje. Hrup, ki predstavlja največjo motnjo v
prostoru, bo obvladljiv.
Trasa ceste ne bo bistveno spreminjala krajinskih elementov, pri izdelavi projektov je potrebno upoštevati kvalitete
odprtega prostora in zato v izogib preveliki degradaciji upoštevati pri izdelavi projektov naslednja izhodišča:
– prečkanja vodotokov (mostovi) morajo biti zaradi vedutno izpostavljene lege v prostoru primerno arhitektonsko
oblikovani,
– vsi oporni zidovi morajo biti izvedeni tako, da bodo
prilagojeni konﬁguraciji terena,
– na celotnem poteku trase ceste je potrebno obcestne
površine primerno hortikulturno urediti z avtohtono vegetacijo. Ohranja se obstoječi lipov drevored med vodotokom in
traso predvidene nadomestne ceste.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju in izgradnji ceste se morajo, na podlagi
ocen ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, upoštevati in izvajati predpisani prostorski, urbanistični, gradbeno
tehnični, tehnični in drugi ukrepi, ki preprečujejo nastanek
nesreč in omogočajo zaščito in reševanje. Upoštevati je potrebno poplavne in potresne nevarnosti.
Na območju trase nadomestne regionalne ceste ni
predvidenih rušitev.
4. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja
Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta
2000 začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 356-68/02
Žiri, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.
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Program priprave lokacijskega načrta za
izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Sovra

Občinski svet občine Žiri je na 8. redni seji dne 18. 5.
2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo
kamnoloma Sovra
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega programa priprave je občinski lokacijski
načrt (OLN) za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Sovra, s
katerim se omogoči izkoriščanje mineralne surovine, sprotna
sanacija ter končna sanacija in rekultivacija po prenehanju
izkoriščanja.
Območje kamnoloma je opredeljeno v prostorskem planu Občine Žiri, in sicer za eksploatacijo kamnitih agregatov.
Zainteresiranost za gospodarsko izkoriščanje mineralne
surovine tehnični kamen – apnenec in dolomit, in sicer za območje pridobivalnega prostora zemljišč parc. št. 832/3, 855/1,
855/2, 855/3, 859 in 862, vse k.o. Vrsnik II, skupne površine
okrog 3,8 hektarja, je bila podana v letu 2002, pridobitev
rudarske pravice je pričakovati v letu 2004.
Občina Žiri, kot nosilec rudarske pravice, želi pridobiti
predpisana dovoljenje za izkoriščanje oziroma pričeti izvajati
rudarsko pravico.
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– predmet in programska izhodišča OLN,
– meje območja OLN,
– nosilci urejanja prostora, od katerih bodo zahtevane
smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi OLN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev z navedbo pridobitve geodetskih podlag,
– terminski plan izdelave posameznih faz OLN, javne
razgrnitve in postopka sprejemanja, in
– obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem OLN.
2. člen
OLN se pripravi tako, da bo po vsebini in obliki ustrezal
določilom členov od 72 do 79 in od 171 do 178 zakona o urejanju prostora (ZureP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/02).
OLN mora biti izdelan skladno s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja
Loka za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine Žiri (Uradni
list RS, št. 4/99) in skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka
za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 81/02), ter s posebnimi strokovnimi podlagami, smernicami ter tehnološkimi
vhodnimi podatki za poseg.
3. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave OLN je podjetje
Adacta, Škofja Loka, d.o.o., Hafnerjevo naselje 90, Škofja
Loka. Koordinator postopka priprave in sprejemanja OLN bo
župan občine Žiri skupaj s svojimi strokovnimi službami.
Koordinator poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti:
– izdela tekstualni in graﬁčni del OLN v skladu z zakoni
in sprejetim programom priprave,
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– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja pros-

– sodeluje na prostorskih konferencah, javni obravnavi
osnutka OLN, ter v vseh postopkih sprejemanja OLN,
– pripravi strokovno stališče do zbranih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, ter za odločanje in sprejemanje
OLN.
ll. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
4. člen
V postopku priprave OLN mora nosilec strokovnih aktivnosti pridobiti smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora.
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi
izdelave osnutka OLN, mnenja pa k predlogu OLN.

so:

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi OLN
1. RS MOPE, Sektor za rudarstvo,

2. RS MOPE, Agencija RS za okolje – vode, Pisarna
Kranj,
3. Zavod za gozdove OE Ljubljana,
4. RS MPZ, Direkcija RS za ceste Ljubljana,
5. RS MOPE, Uprava RS za varstvo narave, OE Ljubljana,
6. Občina Žiri, upravljalec javnih poti in cest,
7. Občina Žiri, upravljalec javnega vodovoda na območju Občine Žiri,
8. Občina Žiri, upravljalec javne kanalizacije na območju
Občine Žiri,
9. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica,
10. Telekom Slovenije, PE Kranj,
11. RS MZ, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava
Kranj,
12. MO, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Izpostava Kranj.
Kolikor se v postopku priprave strokovnih podlag za
OLN ugotovi, da je potrebno predhodno pridobiti tudi smernice in mnenja od drugih organov, ki niso našteti v zgornjem
odstavku, se le ti pridobijo v postopku.
Smernice in končna mnenja podajo nosilci urejanja
prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za
pridobitev smernic in mnenj pisno, kolikor jih ne, se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k
predlogu OLN ni potrebno.
lll. STROKOVNE PODLAGE
6. člen
Pri izdelavi OLN je potrebno upoštevati veljavno prostorsko dokumentacijo (izhodišča in usmeritve iz veljavnega
občinskega prostorskega plana), ter rešitve, ki jih opredeli
naročnik OLN na podlagi obstoječe dokumentacije (strokovne podlage, rudarski projekt, poročilo o geoloških razmerah,
poročilo o miniranju in seizmičnih meritvah) za izkoriščanje
in sanacijo kamnoloma Sovra.
V OLN je potrebno določiti merila in pogoje za izkoriščanje mineralne surovine in sanacijo kamnoloma, rešitve za
varstvo naravnega bivalnega in delovnega okolja, ureditve
z ukrepi za varovanje krajinskih značilnosti obravnavanega
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prostora, ukrepe za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine, pogoje za komunalno ureditev ter pogoje za varstvo
okolja.
Za izdelavo OLN se uporabijo kartografske podlage,
ki morajo biti usklajene s katastrskimi podatki in jih pridobi
naročnik OLN, ter podlage iz veljavnih prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
Roki izdelave in postopka sprejemanja OLN:
– Prostorska konferenca: 30 dni po sprejetju programa
priprave (organizira in izvede jo strokovna služba Občine
Žiri).
– Osnutek OLN se dostavi občini (občinskemu svetu) v
roku 60 dni po pridobitvi in uskladitvi s smernicami nosilcev
urejanja prostora.
– Župan Občine Žiri sprejme sklep o enomesečni javni
razgrnitvi osnutka OLN, sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS in lokalnem časopisu.
– Javna razgrnitev osnutka OLN se izvede na sedežu
Občine Žiri in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni
razgrnitvi iz prejšnje alinee, javna razprava o osnutku se izvede na sedežu Občine Žiri v času trajanja javne razgrnitve
osnutka OLN.
– Občani, organi, organizacije, skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti so obveščeni o javni razgrnitvi na
krajevno običajen način; svoje pisne pripombe lahko podajo
v času trajanja javne razgrnitve osnutka OLN.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila
nosilca strokovnih aktivnosti (izdelovalca OLN) in strokovnih
služb občine, ki predhodno obravnavajo pripombe predloge
in poročilo izdelovalca OLN.
– Strokovne službe Občine Žiri v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naložijo izdelovalcu OLN, da poskrbi za pripravo usklajenega
predloga OLN oziroma dopolnitev in popravkov tistih njegovih
sestavin, na katere se bodo nanašale utemeljene pripombe
in predlogi, ter pridobi končna mnenja k predlogu OLN od
tistih nosilcev urejanja prostora, ki so podali svoje predhodne
smernice za izdelavo osnutka OLN.
– Župan Občine Žiri posreduje usklajen predlog OLN
Občinskemu svetu občine Žiri, da o njem razpravlja in ga
sprejme.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Naročnik OLN je Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri, ki
nosi tudi vse stroške izdelave strokovnega gradiva, vhodnih
strokovnih materialov in smernic oziroma mnenj.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 314-01-10/2004
Žiri, dne 24. decembra 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.
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46.

Program priprave lokacijskega načrta za
izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Plesk

Občinski svet občine Žiri je na svoji 8. redni seji dne
18. 5. 2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo
kamnoloma Plesk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega programa priprave je občinski lokacijski
načrt (OLN) za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Plesk, s
katerim se omogoči izkoriščanje mineralne surovine, sprotna
sanacija ter končna sanacija in rekultivacija po prenehanju
izkoriščanja.
Območje kamnoloma je določeno z rudarsko pravico,
podeljeno z odločbo o izbiri koncesionarja št. 354-14-31/2003
z dne 12. 9. 2003, in sicer za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit na območju pridobivalnega prostora na zemljišču parc. št. 552/2, k.o. Vrsnik,
za dobo 15 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
Občina Žiri, kot nosilec rudarske pravice, želi za omenjeno območje, ki je v katastrskem načrtu že opredeljeno kot
odprti kop, pridobiti predpisana dovoljenje za izkoriščanje
oziroma pričeti izvajati rudarsko pravico.
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– predmet in programska izhodišča OLN,
– meje območja OLN,
– nosilci urejanja prostora, od katerih bodo zahtevane
smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi OLN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev z navedbo pridobitve geodetskih podlag,
– terminski plan izdelave posameznih faz OLN, javne
razgrnitve in postopka sprejemanja, in
– obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem OLN.
2. člen
OLN se pripravi tako, da bo po vsebini in obliki ustrezal
določilom členov od 72 do 79 in od 171 do 178 zakona o urejanju prostora (ZureP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/02).
OLN mora biti izdelan skladno spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja
Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Žiri (Uradni
list RS, št. 4/99) in skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka
za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 81/02), ter s posebnimi strokovnimi podlagami, smernicami ter tehnološkimi
vhodnimi podatki za poseg.
3. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave OLN je podjetje
Adacta, Škofja Loka, d.o.o., Hafnerjevo naselje 90, Škofja
Loka. Koordinator postopka priprave in sprejemanja OLN bo
župan Občine Žiri skupaj s svojimi strokovnimi službami.
Koordinator poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti:
– izdela tekstualni in graﬁčni del OLN v skladu z zakoni
in sprejetim programom priprave,
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– sodeluje na prostorskih konferencah, javni obravnavi
osnutka OLN, ter v vseh postopkih sprejemanja OLN,
– pripravi strokovno stališče do zbranih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, ter za odločanje in sprejemanje
OLN.
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ll. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
4. člen
V postopku priprave OLN mora nosilec strokovnih aktivnosti pridobiti smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora.
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi
izdelave osnutka OLN, mnenja pa k predlogu OLN.

so:

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi OLN

1. RS MOPE, Sektor za rudarstvo,
2. RS MOPE, Agencija RS za okolje – vode, Pisarna
Kranj,
3. Zavod za gozdove OE Ljubljana,
4. RS MPZ, Direkcija RS za ceste Ljubljana,
5. RS MOPE, Uprava RS za varstvo narave, OE Ljubljana,
6. Občina Žiri, upravljalec javnih poti in cest,
7. Občina Žiri, upravljalec javnega vodovoda na območju Občine Žiri,
8. Občina Žiri, upravljalec javne kanalizacije na območju
Občine Žiri,
9. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica,
10. Telekom Slovenije, PE Kranj,
11. RS MZ, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava
Kranj,
12. MO, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Izpostava Kranj.
Kolikor se v postopku priprave strokovnih podlag za
OLN ugotovi, da je potrebno predhodno pridobiti tudi smernice in mnenja od drugih organov, ki niso našteti v zgornjem
odstavku, se le ti pridobijo v postopku.
Smernice in končna mnenja podajo nosilci urejanja
prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za
pridobitev smernic in mnenj pisno, kolikor jih ne, se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k
predlogu OLN ni potrebno.
lll. STROKOVNE PODLAGE
6. člen
Pri izdelavi OLN je potrebno upoštevati veljavno prostorsko dokumentacijo (izhodišča in usmeritve iz veljavnega
občinskega prostorskega plana), ter rešitve, ki jih opredeli
naročnik OLN na podlagi obstoječe dokumentacije (strokovne podlage, rudarski projekt) za izkoriščanje in sanacijo
kamnoloma Plesk.
V OLN je potrebno določiti merila in pogoje za izkoriščanje mineralne surovine in sanacijo kamnoloma, rešitve za
varstvo naravnega bivalnega in delovnega okolja, ureditve
z ukrepi za varovanje krajinskih značilnosti obravnavanega
prostora, ukrepe za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine, pogoje za komunalno ureditev ter pogoje za varstvo
okolja.
Za izdelavo OLN se uporabijo kartografske podlage,
ki morajo biti usklajene s katastrskimi podatki in jih pridobi
naročnik OLN, ter podlage iz veljavnih prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
Roki izdelave in postopka sprejemanja OLN:
– Prostorska konferenca: 30 dni po sprejetju programa
priprave (organizira in izvede jo strokovna služba Občine
Žiri).
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– Osnutek OLN se dostavi občini (občinskemu svetu) v
roku 60 dni po pridobitvi in uskladitvi s smernicami nosilcev
urejanja prostora.
– Župan Občine Žiri sprejme sklep o enomesečni javni
razgrnitvi osnutka OLN, sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS in lokalnem časopisu.
– Javna razgrnitev osnutka OLN se izvede na sedežu
Občine Žiri in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni
razgrnitvi iz prejšnje alinee, javna razprava o osnutku se izvede na sedežu Občine Žiri v času trajanja javne razgrnitve
osnutka OLN.
– Občani, organi, organizacije, skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti so obveščeni o javni razgrnitvi na
krajevno običajen način; svoje pisne pripombe lahko podajo
v času trajanja javne razgrnitve osnutka OLN.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila
nosilca strokovnih aktivnosti (izdelovalca OLN) in strokovnih
služb občine, ki predhodno obravnavajo pripombe predloge
in poročilo izdelovalca OLN.
– Strokovne službe Občine Žiri v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naložijo izdelovalcu OLN, da poskrbi za pripravo usklajenega
predloga OLN oziroma dopolnitev in popravkov tistih njegovih
sestavin, na katere se bodo nanašale utemeljene pripombe

in predlogi, ter pridobi končna mnenja k predlogu OLN od
tistih nosilcev urejanja prostora, ki so podali svoje predhodne
smernice za izdelavo osnutka OLN.
– Župan Občine Žiri posreduje usklajen predlog OLN
Občinskemu svetu občine Žiri, da o njem razpravlja in ga
sprejme.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Naročnik OLN je Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri, ki
nosi tudi vse stroške izdelave strokovnega gradiva, vhodnih
strokovnih materialov in smernic oziroma mnenj.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 314-01-9/2004
Žiri, dne 24. decembra 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

MINISTRSTVA
47.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v
visokem šolstvu

Na podlagi šestega odstavka 7. člena in šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 100/04 – prečiščeno besedilo) minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu
1. člen
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 1/04) se v tretjem odstavku 1. člena beseda »tri« nadomesti z besedo »štiri«.
2. člen
Šesta alinea prvega odstavka 2. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»– število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane
Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije«.
V prvi alinei tretjega odstavka se črtajo besede »pogoji
za vpis in«.
3. člen
Za 2. členom se dodata nova 2.a in 2.b člen, ki se
glasita:
»2.a člen
Prosta vpisna mesta iz šeste alinee prvega odstavka
2. člena tega pravilnika so namenjena tudi tujcem, ki imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so po predpisih o
dohodnini davčni zavezanci Republike Slovenije.

Za redni študij po dodiplomskih študijskih programih
se za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar
praviloma ne sme presegati 5 % glede na število iz šeste
alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika. Najmanj
polovica teh vpisnih mest je namenjena za Slovence brez
slovenskega državljanstva.
Za izredni študij po dodiplomskih študijskih programih
se za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar
praviloma ne sme presegati 50 % glede na število iz šeste
alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
Če ostanejo vpisna mesta za redni ali izredni študij iz
šeste alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
lahko vpisujejo tudi na ta mesta.
2.b člen
Ne glede na določbo iz šeste alinee prvega odstavka
2. člena in določbe 2.a člena tega pravilnika se državljani
članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko za določen čas vpisujejo na visokošolske
zavode v Republiki Sloveniji, če gre za študentske izmenjave
na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma sporazumov
med visokošolskimi zavodi, pod pogoji in po postopku, določenem s statutom.«
4. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Drugi rok traja od izteka roka za vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku, do 8. septembra. Kandidatom, za katere
se izbirni postopek v prvem roku do 8. septembra še ni končal, se rok določi s sklepom o izidu izbirnega postopka.«
5. člen
Četrti odstavek 10. člena se črta.
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si:

6. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se gla-

»Kandidati, ki so končali srednjo šolo v tujini, predložijo
zaključno spričevalo in spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. O izpolnjevanju pogojev za vpis
oziroma priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja odloča visokošolski zavod v skladu z Zakonom o priznavanju in
vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04).«
V četrtem odstavku se beseda »Spričevalo« nadomesti
z besedo »Diploma«.
7. člen
V petem odstavku 22. člena se beseda »spričeval« nadomesti z besedo »diplom«.
8. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, ki so končali srednjo šolo v tujini v šolskem letu,
v katerem se prijavljajo na razpis, visokošolski prijavno-informacijski službi predložijo spričevala v desetih dneh potem, ko
so bila izdana, najkasneje pa do 10. septembra.
Roke za oddajo spričeval za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce določijo pristojni organi univerz
in samostojnih visokošolskih zavodov.«
9. člen
Tretja alinea prvega odstavka 28. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»– kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani
članic Evropske unije, ki so srednjo šolo končali v tujini in zanje postopek priznavanja v skladu z Zakonom o priznavanju
in vrednotenju izobraževanja še ni bil končan, in«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v 1. členu Pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 5/94) črta besedilo »pogoji za vpis, število prostih vpisnih mest«, 2., 3., 4.,
5., 6., 7. in 8. člen pa prenehajo veljati.

Št.

13. člen
Ne glede na določbe 20. člena Pravilnika o razpisu za
vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se za vpis v študijsko
leto 2005/2006 preizkusi nadarjenosti in psihoﬁzičnih sposobnosti opravljajo le v prvem roku, dosežen uspeh pa se
upošteva v prvem, drugem in tretjem roku. O izjemni možnosti za opravljanje preizkusov nadarjenosti in psihoﬁzičnih
sposobnosti v drugem roku odloča pristojni organ visokošolskega zavoda.
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14. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 32. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se
za vpis v študijsko leto 2005/2006 izbirni postopek v drugem
roku opravi najkasneje do 27. septembra.
15. člen
Ne glede na določbe 36. člena Pravilnika o razpisu za
vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se morajo kandidati,
ki so se v skladu z 28. členom naknadno uvrstili na seznam
sprejetih v prvem roku, in kandidati, sprejeti v drugem roku, v
študijsko leto 2005/2006 vpisati do 1. oktobra 2005.«
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-1/2005
Ljubljana, dne 4. januarja 2005.
EVA 2005-3211-0008
Dr. Jure Zupan l. r.
Minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

–
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Preklic
V Uradnem list RS, št. 136/04 z dne 20. 12. 2004 preklicujem objavo:
– Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, pod št. akta 5835.
– Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitve obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, pod št. akta 5836.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

11. člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 8. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 117/02 in 1/04) za vpis v študijsko leto
2005/2006 tretji rok za prijavo traja od 3. do 6. oktobra.
12. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 14. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
kandidati, ki jim je bilo v tujini pridobljeno srednješolsko
spričevalo nostriﬁcirano po predpisih pred uveljavitvijo Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, predložijo
zaključno spričevalo, spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja in odločbo o nostriﬁkaciji spričevala
oziroma drugih listin o izobraževanju.
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Popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine
Vransko – dopolnitev v letu 2000, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 19-849/02 z dne 1. 3. 2002, se v 26. členu doda
nova zadnja alinea, ki se glasi:
»– oziroma do izdelave izvedbenega akta se območje
ureja po določilih PUP 4«.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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VSEBINA

28.
47.

29.

30.

MINISTRSTVA

Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

BANKA SLOVENIJE

Kolektivna pogodba Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2004

53
140

40.
85

94

32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.

95

96
96
97

DIVAČA

Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

44.

45.
46.

–

103

KRANJ

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
soﬁnanciranju športnih programov v Mestni občini
Kranj

104

–

106
106

PREBOLD

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in
garažnih boksov v najem

97

103

Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2005

42.

DORNAVA

Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb Občine Dornava za leto 2005

POSTOJNA

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine
Prebold

BREŽICE

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Brežice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika
Dolina
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za soﬁnanciranje izgradnje nove osnovne
šole na Bizeljskem
Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana
Občine Brežice

KRŠKO

Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih
taks v Občini Krško za leto 2005

41.

43.

OBČINE
31.

39.

108

TRŽIČ

132
132

ŽIRI

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje trase
obvoznice Žiri odsek Stare Žiri – novi most
Program priprave lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Sovra
Program priprave lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Plesk

136
137
139
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Preklic Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitve
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov

141

POPRAVEK

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec za območje Občine Vransko
– dopolnitev v letu 2000

141
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PRIPOROČAMO

Zakon o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-1)
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Miha Kunstlerja
Novi Zakon o varnosti cestnega prometa je sopotnik novega Zakona o prekrških. Oba
zakona sta začela 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 pešce, 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

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
Z ALOŽBA

Žepna izdaja brez uvodnih pojasnil in stvarnega kazala, v velikosti 8×12 cm.

990 SIT z DDV

– 261216 žepna izdaja
Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
– 261201 broširana izdaja 4500 SIT z DDV
– 261216 žepna izdaja

Štev. izvodov

990 SIT z DDV

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

DA

NE

Stran

144 /

Št.

2 / 7. 1. 2005

Uradni list Republike Slovenije

PREDNAROČILO

REGISTER

veljavnih predpisov
Republike Slovenije 2004

Z ALOŽBA

Založnik Uradnega lista Republike Slovenije bo do konca januarja
2005 izdal Register predpisov, ki veljajo v Republiki Slovenije zadnji
dan leta 2004.
Register, ki ga izdaja založnik uradnega glasila od leta 1997, bodo za
leto 2004 dobili le naročniki te publikacije, ne pa več vsi naročniki na
tiskano izdajo uradnega glasila, saj je Skupščina Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije d.o.o. ceno knjižne izdaje Registra
veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji izločila iz naročniške cene
na uradno glasilo.
Če želite prejeti Register veljavnih predpisov Republike Slovenije,
ki bo enak dosedanjim, s stvarnim kazalom pa bo obsegal okoli
1200 strani, nam pošljite prednaročilo. Vsem zainteresiranim bomo
takoj poslali ponudbe za plačilo prednaročniške cene,
ki znaša 4340 SIT z DDV.
– 261210 broširana izdaja

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/200 18 25


4340 SIT z DDV

PREDNAROČILO
S tem nepreklicno naročam

Register veljavnih predpisov Republike Slovenije 2004
– 261210 broširana izdaja

4340 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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