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MINISTRSTVA
1101.

Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o
nevarnem proizvodu

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o splošni
varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister za gospodarstvo

PRAVILNIK
o obliki in vsebini obvestila o nevarnem
proizvodu
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in natančnejšo vsebino obvestila, ki ga morajo pristojni inšpekciji poslati proizvajalci
in distributerji, če kot strokovnjaki na podlagi pridobljenih
informacij, ki jih imajo, ugotovijo, da proizvod, ki so ga dali
na trg, predstavlja nevarnosti, ki niso skladne s splošno varnostno zahtevo.
2. člen
(1) Obvestilo iz prvega odstavka prejšnjega člena se
pristojni inšpekciji pošlje na obrazcu iz priloge, ki je sestavni
del tega pravilnika. Obrazec je dostopen na spletni strani
Ministrstva za gospodarstvo. Izpolnjen obrazec se pošlje z
običajno ali elektronsko pošto.

Cena 440 SIT

Leto XV

(2) Če je proizvajalec oziroma distributer v dvomu glede
tega, katera inšpekcija je pristojna za proizvod, na katerega
se obvestilo nanaša, pošlje obvestilo Tržnemu inšpektoratu
Republike Slovenije.
3. člen
(1) Pri ugotavljanju obstoja nevarnosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika, pri obveščanju o njih in pri
izpolnjevanju obrazca iz prvega odstavka prejšnjega člena
tega pravilnika uporabljajo proizvajalci in distributerji smernice, ki so določene v Odločbi Komisije 2004/905/ES z dne
14. decembra 2004 o določitvi smernic za prijavo nevarnih
potrošniških proizvodov pristojnim organom držav članic s
strani proizvajalcev in distributerjev v skladu s členom 5(3)
Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL
L št. 381 z dne 28. 12. 2004, str. 63) (v nadaljnjem besedilu:
smernice).
(2) Smernice so dostopne na spletni strani Ministrstva
za gospodarstvo.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. marca 2005.
EVA 2004-2111-0079

Priloga
OBVESTILO O NEVARNEM PROIZVODU
1. del: Podatki o obveščeni inšpekciji/podjetju1
Pristojna inšpekcija/ kontaktna
oseba/naslov/telefon/faks/
e-pošta/spletna stran
Identiﬁkacija prijavnih podjetij in
njihova vloga v dajanju proizvoda v promet
2. del: Podatki o proizvajalcu/distributerju2
Proizvajalec ali zastopnik proizvajalca / distributer, ki izpolni
obrazec
Kontaktna oseba /funkcija
/naslov/telefon/faks/ e-pošta/
spletna stran
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3. del: Podatki o obravnavanem proizvodu4
Vrsta proizvoda/zaščitni znak/
blagovna znamka / naziv modela/številka tipa/črtna koda/država porekla
Opis/fotograﬁja
4. del: Podatki o nevarnostih5
Opis nevarnosti in možnosti
ogrožanja zdravja/varnosti ter
ugotovitve izvedene ocene
tveganja ter ovrednotenja
Podatki o nesrečah
5. del: Opis izvedenih korektivnih ukrepov6
Vrsta/obseg/trajanje sprejetih
ukrepov in dodatnih previdnostnih ukrepov ter identiﬁkacija
odgovornega podjetja
Ta del se izpolni le v primeru resne nevarnosti ali ko proizvajalec oziroma distributer obvesti le pristojno inšpekcijo v
državi članici, kjer ima sedež.*
6. del: Podatki o drugih podjetjih, vključenih v dobavno verigo7
Seznam proizvajalcev/uvoznikov ali zastopnikov: naziv/naslov/ telefon/faks/e-pošta/
spletna stran
Seznam distributerjev/trgovcev: naziv/naslov/telefon/faks/
e-pošta/spletna stran
Število proizvodov (številke
serij, datumske oznake), ki se
nahajajo pri proizvajalcih/uvoznikih /distributerjih/trgovcih
/potrošnikih v državi članici
1
Vnesejo se pošiljatelju znani podatki o pristojnih inšpekcijah/podjetjih, katerim bo obvestilo poslano. O dolžnosti obveščanja drugih
podjetij – glej točko 4.1 smernic. Podatki o inšpekcijah so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo.
2
Vnesejo se podatki o osebi in podjetju, ki pošilja obvestilo in njegovi vlogi pri dajanju proizvoda na trg.
3
Vnesejo se natančni podatki o proizvodu in se priloži njegova fotograﬁja. Obvestilo se pošlje tudi, če pošiljatelj nima na voljo vseh
potrebnih podatkov – glej točko 4.3 smernic.
4
Vnesejo se podatki o vrsti in naravi nevarnosti, vključno s podatki o morebitnih nesrečah in ugotovljenih učinkih na zdravje oziroma
varnost. Vnesejo se tudi ugotovitve opravljenih analiz ob upoštevanju meril iz točke 3 in priloge II smernic.
5
Vnesejo se podatki o izvedenih ukrepih oziroma ukrepih, predvidenih za zmanjšanje ali preprečitev tveganj za potrošnike (npr. odpoklic ali umik proizvoda, spremembe na proizvodu, obveščanje potrošnikov) in odgovornost podjetja zanje.
6
Vnesejo se podatki o podjetjih v dobavni verigi, ki imajo na zalogi nevaren proizvod. Vnesejo se tudi podatki o približnem številu
proizvodov, ki so v rokah podjetij oziroma potrošnikov.
* Za oceno obstoja resne nevarnosti – glej prilogo II smernic.

1102.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki
živali in trgovci z živalmi ter o postopku
registracije

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04
– ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in
trgovci z živalmi ter o postopku registracije

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni
centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku
registracije (Uradni list RS, št. 85/02 in 62/03) se v prvem
odstavku 4. člena za deveto alineo doda nova deseta alinea,
ki se glasi:
»- če gre za zbirni center za ovce in koze, primeren
sistem za zbiranje odpadnih vod.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-83/02-2
Ljubljana, dne 28. januarja 2005.
EVA 2005-2311-0022
Marija Lukačič l. r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1103.

Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu

Na podlagi druge alinee 39. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo),
desetega odstavka 27. člena in prvega odstavka 77. člena
Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02
– ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o zaščiti živali pri zakolu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za premikanje, začasno namestitev, omejitev, omamljanje in zakol živali, ki se redijo za
proizvodnjo mesa, v skladu z Direktivo Sveta št. 93/119/ES z
dne 22. decembra 1993 o zaščiti živali pri zakolu ali usmrtitvi
(UL L št. 340, z dne 31. 12. 1993, str. 21, z vsemi spremembami).
2. člen
(izrazi)
Za namen tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. klavnica so vsi objekti, vključno s tistimi za premikanje ali začasno namestitev živali, ki se uporabljajo za
komercialni zakol živali;
2. premikanje je razkladanje živali ali gnanje iz razkladalnih ploščadi, hlevov ali ograd v klavnicah v zgradbe ali
prostore, kjer se opravi zakol;
3. začasna namestitev je namestitev živali v hlevih,
ogradah, na pokritih površinah ali na poljih, ki jih uporabljajo
klavnice, da se živalim pred zakolom lahko nudi potrebno
nego (voda, krma, počitek);
4. omejitev je uporaba kakršnih koli postopkov, s katerimi se omeji gibanje živali zaradi učinkovitega omamljanja;
5. omamljanje je vsak dovoljen postopek po tem pravilniku, ki živali povzroči takojšnjo izgubo zavesti, ki traja do
zakola;
6. zakol je povzročitev smrti živali z izkrvavitvijo.
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3. člen
(zaščita živali)
Pri postopkih iz tega pravilnika je treba poskrbeti, da se
živalim prihrani vsako vznemirjanje, bolečine ali trpljenje, ki
se jim je mogoče izogniti.
4. člen
(usposabljanje)
Delavci, ki delajo na mestih, kjer se živali ženejo, nameščajo v hleve, omejujejo, omamljajo in koljejo, se morajo
udeležiti usposabljanja v obliki predavanj v trajanju najmanj
6 šolskih ur, v skladu s programom, katerega vsebina je kot
Priloga sestavni del tega pravilnika, ter opraviti pisni preizkus
znanja v trajanju dveh šolskih Uradni O opravljenem preizkusu znanja prejmejo potrdilo. Usposabljanje organizirajo
za to registrirane osebe, katerih programe predhodno potrdi
Veterinarska uprava Republike Slovenije.
II. PREMIKANJE IN ZAČASNA NAMESTITEV
5. člen
(premikanje in začasna namestitev)
(1) Vsaka klavnica mora imeti na voljo opremo in naprave za razkladanje živali iz prevoznih sredstev.
(2) Živali je treba razložiti takoj po prispetju. Če je zamuda neodložljiva, je treba živali zaščititi pred neugodnimi
vremenskimi vplivi in zagotoviti ustrezno zračenje. Živali, ki
se jih takoj po prispetju v klavnico ne zakolje, morajo imeti
stalno na voljo vodo za napajanje z ustreznimi napravami za
napajanje. Živali, ki bi se lahko zaradi različnih vrst, spola,
starosti ali izvora med seboj poškodovale, je treba ločiti. Če
so bile živali izpostavljene visokim temperaturam v vlažnem
vremenu, jih je treba na primeren način ohladiti.
(3) Če se živali dlje časa zadržuje v hlevih, je treba njihovo počutje in zdravje preverjati vsak dan, najmanj zjutraj
in zvečer.
(4) Živali, ki zaradi posledic prevoza ali ob prispetju v
klavnico trpijo bolečine, ter mlade še dojene živali, je treba
takoj zaklati. Če to ni mogoče, jih je treba ločiti od drugih in
zaklati najpozneje v dveh urah. Živali, ki ne morejo hoditi,
ni dovoljeno vleči, temveč jih je treba zaklati na mestu, kjer
ležijo. Take živali je dovoljeno tudi prepeljati s posebnim
vozičkom ali gibljivo ploščadjo, pod pogojem, da prevoz ne
povzroči dodatnega nepotrebnega trpljenja živali.
(5) Kjer imajo klavnice na voljo opremo za razkladanje,
mora imeti takšna oprema tla, ki ne drsijo, po potrebi pa tudi
stranska varovala. Mostički, rampe in prehodi morajo biti
opremljeni s stranicami, ograjami ali kakšno drugo zaščito,
ki preprečuje, da bi živali padle iz njih. Izhodne ali vhodne
rampe morajo imeti najmanjši možen naklon.
(6) Med razkladanjem je treba skrbeti, da se živali ne
prestraši ali vznemiri in da ne padejo. Ne sme se jih dvigati
za glavo, roge, ušesa, noge ali repe. Živali je treba gnati
previdno. Kjer je le mogoče, je treba izkoristiti njihov čredni
nagon. Kadar je potrebno, je treba voditi vsako posebej. Naprave za priganjanje je dovoljeno uporabljati le izjemoma, in
sicer na mišicah zadnjega dela telesa le pri odraslih govedih
in prašičih, ki se nočejo premakniti. Električni sunek ne sme
biti daljši od 2 sekund. Pred živaljo, ki se jo priganja z električnim priganjačem, mora biti dovolj prostora, da se lahko
premakne.
(7) Živali se ne sme udariti ali pritisniti na kateri koli posebej občutljiv del telesa. Živalim se še zlasti ne sme stisniti,
zviti ali zlomiti repov ali jih grabiti za oči. Udarci in brce so
prepovedani.
(8) Posebej previdno je treba ravnati z živalmi, ki se jih
prevaža v kletkah ali zabojnikih. Kletk ni dovoljeno prevračati
ali premetavati, raztovoriti jih je treba v vodoravnem položaju,
da se prepreči poškodbe. Če je potrebno, je treba živali raz-
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tovoriti posamično in jih zaklati v najkrajšem možnem času,
sicer jih je treba nahraniti in napojiti.
(9) Klavnih živali ni dovoljeno odgnati na klavno mesto,
če jih ni mogoče takoj zaklati. V tem primeru jih je treba namestiti v hleve, kjer morajo ves čas imeti na voljo pitno vodo
iz ustreznih naprav. Živali, ki jih ne zakoljejo v roku 12 ur po
njihovem prihodu, je treba nahraniti in jim zatem v ustreznih
časovnih razmakih zagotoviti zmerne količine hrane.
6. člen
(hlevi)
Hlevi morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imeti morajo rampo za sprejem oziroma razkladanje
živali, prostore za živali, hodnik (koridor) za odgon živali na
zakol in prostore za bolne živali oziroma živali, za katere se
sumi, da so bolne;
b) rampa za sprejem živali mora biti urejena tako, da se
živali pri razkladanju ne poškodujejo; prilagojena mora biti
višini vozila oziroma mora imeti klanec s čim manjšim naklonom; imeti mora tla, ki ne drsijo, in ograjo, da živali ne morejo
pasti z rampe. Materiali in gradnja rampe morajo omogočati
čiščenje in razkuževanje;
c) če se v obratu koljejo živali različnih vrst, mora imeti
obrat posebne hleve za veliko živino, posebne za drobnico
in posebne za prašiče;
d) tla v hlevih morajo biti iz materiala, ki preprečuje
drsenje in poškodbe živali;
e) predelne stene in betonske ali kovinske ograje med
hlevi in ograde morajo biti izdelane tako, da se živali ne morejo poškodovati in da se jih zlahka čisti, pomiva in razkuži;
f) imeti morajo ustrezno ventilacijo glede na najvišje
pričakovane krajevne temperature; kjer je potrebna dodatna
mehanična ventilacija, mora biti zagotovljena rezervna oprema v primeru okvare;
g) imeti morajo umetno osvetlitev, ki je tako močna, da
omogoča pregled živali. Za primer okvare je treba zagotoviti
rezervno osvetlitev;
h) omogočen mora biti privez živali, če je to potrebno;
i) hlevi in ograde morajo biti tako veliki, da lahko živali
počivajo leže, in imeti korita za krmljenje in napajanje živali;
j) zadostne zaloge primerne stelje za vse živali, ki ostanejo začasno nastanjene čez noč.
7. člen
(ograde)
Kjer imajo klavnice poleg hlevov tudi prostore za začasno namestitev na odprtem (ograde) brez naravnega zaklona
ali sence, je treba zagotoviti ustrezno zaščito pred slabim
vremenom. Prostore za začasno namestitev na odprtem je
treba vzdrževati v takšnem stanju, da se zagotovi, da živali
niso izpostavljene ﬁzičnim, kemičnim ali drugim zdravstvenim
tveganjem.
III. OMEJITEV, OMAMLJANJE IN ZAKOL
8. člen
(omejitev, omamljanje in zakol)
(1) Živalim je treba pred omamljanjem na primeren način omejiti možnost premikanja, tako da se jim prihranijo vse
bolečine, trpljenje, vznemirjenje, poškodbe ali obtolčenine,
ki se jim je mogoče izogniti, in s tem zagotoviti zanesljivo
omamljanje. Zlasti pomembno je pravilno ﬁksirati glavo govedi in prašičev, kadar se uporablja za omamljanje strel ali
električni tok. Konstrukcija, naprave in oprema klavnice ter
način dela morajo biti takšni, da se prepreči vznemirjenje in
trpljenje živali. Živalim ni dovoljeno zvezati nog pred omamljanjem, prav tako ne smejo biti obešene, razen perutnine in
kuncev.
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(2) Oprema za omamljanje in zakol mora biti načrtovana, izdelana in vzdrževana tako, da omogoča hitro in učinkovito omamljanje in zakol. Omamljanje živali ni dovoljeno, če
ni zagotovljen takojšen zakol in izkrvavitev živali.
(3) Klavnica mora imeti primerno rezervno opremo,
shranjeno na mestu omamljanja in klanja, za uporabo v sili,
če odpove obstoječa oprema. Rezervna oprema mora biti
redno vzdrževana in pregledana.
(4) Živali, ki jih omamimo z mehanskimi ali električnimi
sredstvi, usmerjenimi v glavo, je treba pripeljati v takšni
legi, da se lahko naprave uporabijo enostavno, natančno in
ustrezno dolgo.
(5) Naprave za električno omamljanje se ne smejo uporabljati kot sredstvo za ﬁksiranje ali imobilizacijo ali za to, da
bi živali prisilili k premikanju
9. člen
(načini omamljanja)
(1) Pred zakolom se morajo toplokrvne živali na strokoven in predpisan način omamiti. Omamljanje se sme izvajati
samo, če je mogoče takoj po njem živali izkrvaviti.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo:
– za zakol perutnine in kuncev na domu pri rejcu, za
lastno uporabo;
– kadar je potrebno žival usmrtiti v sili, da bi bilo preprečeno njeno nepotrebno trpljenje;
– za divjad, ki se je ne kolje, temveč lovi v skladu s
predpisi o lovstvu.
(3) Dovoljeni načini omamljanja so:
– s strelno napravo s penetrirnim klinom;
– z udarcem po glavi;
– z elektriko;
– izpostavitev ogljikovemu dioksidu.
(4) Pri omamljanju z uporabo strelne naprave s penetrirnim klinom je treba zagotoviti naslednje ukrepe:
a) napravo je treba namestiti tako, da klin zagotovo
vstopi v možganski korteks; prepovedano je ustreliti govedo
v zatilje; ovce in koze se lahko ustreli v zatilje, če prisotnost
rogov preprečuje temenski strel; v tem primeru mora biti strel
usmerjen tik pod zasnovo rogov proti gobcu, izkrvavitev pa
se mora začeti v 15 sekundah po ustrelitvi;
b) pri uporabi penetrirnega klina mora operater preveriti, da se klin po vsakem strelu v celoti potegne nazaj;
če se to ne zgodi, se klin ne sme več uporabljati, dokler ni
popravljen;
c) žival ni dovoljeno zapreti v boks za omamljanje, če
operater, ki naj bi jo omamil, ni pripravljen, da to stori takoj,
ko žival pripeljejo v boks; dokler operater ni pripravljen, da jo
omami, se živali ne sme imobilizirati glave.
(5) Pri omamljanju z udarcem po glavi morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
a) ta način je dovoljen samo z uporabo mehansko vodene naprave, ki izvede udarec na lobanjo; operater mora
zagotoviti, da se naprava namesti v pravilno lego in da je
moč uporabljenega naboja takšna, da ima v skladu z navodili
proizvajalca za posledico učinkovito omamljenje, ne da bi pri
tem počila lobanja;
b) v primeru manjših pošiljk kuncev, pri katerih se ne
uporablja mehanske naprave za udarec po lobanji, je treba to
operacijo opraviti tako, da se žival takoj onesvesti in ostane
nezavestna, dokler se je ne zakolje in nastopi smrt.
(6) Pri omamljanju z elektriko morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. za naprave za omamljanje s pomočjo elektrod:
(a) elektrode je treba namestiti na vsako stran možganov tako, da lahko tok steče skoznje. Poleg tega je treba
ukreniti vse, kar je potrebno za temeljit električni kontakt,
zlasti z odstranitvijo odvečne dlake s kože;
(b) če se živali omamljajo posamično:
– mora aparat vsebovati napravo, ki meri upornost med
delovanjem aparata in ga izključi, če skozenj ni mogoče spustiti minimalnega potrebnega toka;
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– mora aparat vsebovati napravo, ki zvočno ali vizualno
prikazuje čas delovanja na žival;
– je treba aparat priključiti na napravo, ki kaže napetost
in tok med delovanjem aparata in ki mora biti nameščena
tako, da jo operater jasno vidi;
2. omamljanje s pomočjo bazenov z vodo:
(a) če se za omamljanje perutnine uporabljajo naprave
za omamljanje v bazenih z vodo, mora biti možno nastaviti
nivo vode in s tem zagotoviti, da je kontakt z glavo vsake
živali zagotovljen; moč in trajanje toka, ki se uporabi v tem
primeru, mora zagotoviti, da se žival takoj onesvesti in ostane
nezavestna do smrti;
(b) če se opravlja skupinsko omamljanje perutnine v
vodnem bazenu, je treba ohranjati tako električno napetost,
ki povzroči dovolj močan električni tok, da se zagotovi omamljenje vseh živali;
(c) ukreniti je treba vse potrebno za nemoten prehod
toka, zlasti z dobrimi električnimi kontakti in vlaženjem stika
med obešali in nogami perutnine;
(d) vodni bazen za omamljenje perutnine mora zadoščati za vrsto živali v zakolu po velikosti in po globini in ne
sme preplaviti roba bazena; elektroda, potopljena v vodi,
mora biti nameščena vzdolž celega bazena z vodo;
(e) po potrebi mora biti na voljo ročna oprema za omamljanje.
(7) Pri omamljanju s pomočjo ogljikovega dioksida je
treba zagotoviti naslednje pogoje:
(a) koncentracija ogljikovega dioksida za omamljanje
prašičev mora biti najmanj 70% prostornine;
(b) komora, v kateri se prašiči izpostavijo plinu, in oprema, ki se uporablja za dostavo prašičev v komoro, mora biti
konstruirana, zgrajena in vzdrževana tako, da se preprečijo poškodbe prašičev in stiskanje prsnega koša, ter da se
prašičem omogoči, da ostanejo pokonci, dokler ne izgubijo
zavesti. V komori ali na tekočem traku, če je urejen dovoz
prašičev na ta način, je treba zagotoviti zadostno razsvetljavo, tako da lahko prašiči vidijo druge prašiče in okolico;
(c) komoro je treba opremiti z napravami za merjenje
koncentracije plina na točki maksimalne izpostavitve in za
sprožitev jasno vidnega in slušnega opozorilnega signala,
če koncentracija ogljikovega dioksida pade pod potrebno
raven;
(d) če se prašiče dostavlja v komoro v boksih ali zabojnikih, je treba zagotoviti, da živali lahko vidijo druga drugo,
in jih v 30 sekundah po namestitvi v bokse ali zabojnike prepeljati v komoro. Treba jih je čim hitreje prepeljati od vhoda
do točke maksimalne koncentracije plina ter jih pustiti izpostavljene plinu dovolj dolgo, da ostanejo nezavestni, dokler
ne nastopi smrt.
10. člen
(zakol in izkrvavitev živali)
(1) Izkrvavitev omamljenih živali je treba začeti čim prej
po omamljenju. Opraviti jo je treba tako, da žival čim hitreje,
obilno in temeljito izkrvavi. V vsakem primeru je treba izkrvavitev izvesti, preden žival pride ponovno k zavesti.
(2) Vse omamljene živali je treba zaklati tako, da se
prebode vsaj eno od vratnih arterij ali žil, ki izhajajo iz njih.
Po rezu krvnih žil se na živalih do popolne izkrvavitve ne
sme izvajati nikakršnih nadaljnjih obdelovalnih postopkov ali
električne stimulacije.
(3) Kadar je ena sama oseba odgovorna za omamljanje, pritrjevanje živali na obešala, dviganje na prevozni tir in
izkrvavitev živali, mora te postopke opraviti na vsaki živali
posebej, tako da mora te operacije končati na eni živali, preden jih začne na naslednji.
(4) Pri klanju perutnine z avtomatskim nožem za rezanje vratov mora biti na voljo možnost ročnega rezanja vratov,
če avtomatski nož odpove oziroma ne zareže pravilno.
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IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(usposabljanje)
Delavci, ki ob uveljavitvi tega pravilnika delajo na mestih,
kjer se živali ženejo, nameščajo v hleve, omejujejo, omamljajo in koljejo, so dolžni opraviti usposabljanje iz 4. člena tega
pravilnika v roku dveh let od uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-488/2004
Ljubljana, dne 9. februarja 2005.
EVA 2004-2311-0391
Marija Lukačič l. r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
PRILOGA
PROGRAM USPOSABLJANJA
1. Osnove zakonodaje s področja zaščite živali
2. Premikanje: – osnovna načela pri razkladanju živali
iz prevoznih sredstev, njihovemu gnanju iz razkladalnih ploščadi, hlevov ali ograd v klavnicah v objekte ali prostore, kjer
bodo zaklane
3. Začasna namestitev: – osnovna načela zaščite in dobrega počutja živali nameščenih v hlevih, ogradah, pokritih
površinah ali na poljih, ki jih uporabljajo klavnice
4. Omejitev: – osnovna načela ﬁksacije živali pred zakolom ali uporabe kakršnih koli postopkov, s katerimi omejimo
gibanje živali
5. Omamljanje: – osnovna načela in dovoljeni postopki,
ki povzročajo takojšnjo izgubo zavesti
6. Izvajanje postopkov po omamljanju
7. Praktični ali ﬁlmski prikaz navedenih postopkov

1104.

Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi 3.a in 75. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04
– ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o priznanju skupin proizvajalcev posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
Ta pravilnik določa posebne pogoje in postopek za priznanje skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil in za izvajanje:
– Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992
o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL L št. 208 z dne 24. 7. 1992, str.
1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2081/92/EGS);
– Uredbe Sveta (EGS) št. 2082/92 z dne 14. julija 1992
o certiﬁkatih o posebnih lastnostih za kmetijske proizvode in
živila (UL L št. 208 z dne 24. 7. 1992, str. 9, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2082/92/EGS) in

Stran

3082 /

Št.

33 / 31. 3. 2005

– Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 z dne 23. 12. 2003 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno
pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
(UL L št. 1 z dne 3. 1. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1/2004/ES).
2. člen
Posebni kmetijski pridelki oziroma živila po tem pravilniku so tisti kmetijski pridelki oziroma živila, ki so z zakonom,
ki ureja kmetijstvo, in podzakonskim predpisom, izdanim na
njegovi podlagi, o priznavanju označb posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil, opredeljeni kot kmetijski pridelki oziroma živila tradicionalnega ugleda, kmetijski pridelki oziroma
živila z geografske označbe in kmetijski pridelki oziroma živila z označbo geografskega porekla in so navedeni v Uredbi
2081/92E/GS in Uredbi 2082/92/EGS.
3. člen
(1) Za skupine proizvajalcev iz tega pravilnika se štejejo
skupine proizvajalcev, kot jih opredeljuje Uredba 1/2004/
ES.
(2) Ta pravilnik se ne nanaša na organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, medpanožna
združenja in skupine proizvajalcev, opredeljene po predpisih
o ureditvi trgov za kmetijske pridelke oziroma živila.
4. člen
Skupino proizvajalcev ustanovijo pridelovalci ali predelovalci posebnih kmetijskih izdelkov oziroma živil z namenom:
– zagotavljanja načrtovanja in usklajevanja pridelave s
povpraševanjem, zlasti glede kakovosti in količine;
– pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega
trženja pridelkov svojih članov;
– zmanjševanja proizvodnih stroškov in stabilizacije pridelovalnih cen.
5. člen
Pogoji za priznanje skupin proizvajalcev glede minimalnega števila članov in minimalnega obsega pridelave ali
predelave so:
– minimalno število članov: 3
– minimalni obseg pridelave ali predelave na leto v SIT:
2,000.000.
6. člen
Vloga za priznanje mora vsebovati naslednje podatke
oziroma dokazila:
a) navedba posebnega kmetijskega pridelka oziroma
živila, za katero je ustanovljena skupina proizvajalcev;
b) o minimalnem številu članov in obsegu pridelave ali
predelave oziroma za novo ustanovljene skupine proizvajalcev minimalni obseg pridelave ali predelave po enem letu od
priznanja skupine proizvajalcev;
c) pravila delovanja skupine proizvajalcev;
č) o dejanskem in uspešnem poslovanju v skladu s
predpisom, ki ureja poslovne knjige in druge davčne evidence oziroma za novo ustanovljene skupine proizvajalcev po
enem letu od priznanja skupine proizvajalcev;
d) poročilo upravnega oziroma nadzornega odbora o
poslovanju za preteklo leto oziroma za novo ustanovljene
skupine proizvajalcev po enem letu od priznanja;
e) operativni program dejavnosti za obdobje najmanj
treh let, ki vsebuje najmanj aktivnosti iz 4. člena tega pravilnika;
f) o notranjih pravilih skupine proizvajalcev, s katerimi
morajo biti določeni:
– obveznost članov, da svojo proizvodnjo tržijo skladno
s pravili o ponudbi in dajanju v promet, ki jih je uvedla skupina
proizvajalcev;

Uradni list Republike Slovenije
– pridelovalci ali predelovalci, ki se pridružijo skupini
proizvajalcev, ostanejo njeni člani najmanj tri leta in da imajo
vsaj 12-mesečni odpovedni rok.
7. člen
Skupina proizvajalcev po tem pravilniku mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do 15. aprila
tekočega leta sporočiti evidenco, ki vsebuje podatke za preteklo leto o:
– številu članov v skupini proizvajalcev,
– obsegu proizvodnje (število prodanih enot, SIT/enoto,
prihodek).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-294/2004
Ljubljana, dne 10. marca 2005.
EVA 2004-2311-0418
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1105.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013)

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

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013), št. 14-07/04
z dne 20. januarja 2005, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Brkini I, ki meri 8.704 ha, se
nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Divača in Hrpelje-Kozina, oziroma v katastrskih občinah
Podgrad, Barka, Vareje, Misliče, Vatovlje, Kozjane, Artviže,
Rodik, Brezovica, Tatre, Javorje, Kovčice, Hotična in Slivje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Brkini I je z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 8.704 ha, od katere je 1.200,86 ha državnih gozdov in 5.050,45 ha zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih
oseb;
B) lesna zaloga: 167,7 m3/ha, od tega 45,4 m3/ha iglavcev in 122,3 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,26 m3/ha, od tega 1,66 m3/ha
iglavcev in 4,6 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Brkini I (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Kraškega gozdnogospodar-
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skega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001
do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Brkini I določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.951,41 ha,
– ekološke funkcije na površini 424,34 ha ter
– socialne funkcije na površini 121,28 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Brkini I (2004 – 2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom
in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Brkini I za
obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 201.188 m3, od tega
62.668 m3 iglavcev in 138.520 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 141,19 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 193,56 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita z ograjo v obsegu 20 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, in
sicer graditev protipožarnih presek v obsegu 50 delovnih dni
in vzdrževanje protipožarnih presek v obsegu 250 delovnih
dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 17,6 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Brkini
I v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Brkini I (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana,
Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-3/2001/7
Ljubljana, dne 7. marca 2005.
EVA 2004-2311-0414
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–
2013)

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

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Rodni vrh
(2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013), št.
12-30/04 z dne 18. januarja 2005, ki ga je za obdobje od
1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Rodni vrh, ki meri 6.072,63
ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v
občinah Majšperk, Videm, Podlehnik in Žetale, oziroma v
katastrskih občinah Janški vrh, Zgornja Pristava, Jurovci,
Gorca, Dolena, Rodni vrh, Jablovec, Zakl, Dežno, Stanošina,
Kozminci, Strajna, Dobrina in Kočice.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Rodni vrh je z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 2.930,29 ha, od katere je 502,64 ha državnih gozdov, 2.321,03 ha zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih oseb
in 106,62 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 285,9 m3/ha, od tega 31,7 m3/ha
iglavcev in 254,2 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 8,55 m3/ha, od tega 1,07 m3/
ha iglavcev in 7,48 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Rodni vrh (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev
iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001
do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Rodni vrh določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.903,59 ha,
– ekološke funkcije na površini 166,02 ha ter
– socialne funkcije na površini 26,7 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Rodni vrh (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom
in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Rodni vrh za
obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 136.620 m3, od tega
15.006 m3 iglavcev in 121.614 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 549,97 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 65,02 ha,
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– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 53.520 kosov ter
vzdrževalna varstvena dela v obsegu 164,5 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 118 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari v obsegu 28 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 2,03 ha, vzdrževanje vodnih površin v
obsegu 6 delovnih dni ter postavitev valilnic in druga podobna dela v obsegu 4 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 8,2 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 12,5 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Rodni vrh (2004–2013) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Rodni
vrh v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Rodni vrh (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Ptuj, Zoisova pot 5, Ptuj, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-10/01/8
Ljubljana, dne 7. marca 2005.
EVA 2004-2311-0413
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1107.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Šentilj v
Slovenskih goricah (2004–2013)

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

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Šentilj
v Slovenskih goricah (2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah
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(2004–2013), št. 12-08/04 z dne 18. januarja 2005, ki ga je
za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Šentilj v Slovenskih goricah, ki meri 20.988 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem
območju Maribor, v občinah Kungota, Maribor, Pesnica in
Šentilj, oziroma v katastrskih občinah Ceršak, Šentilj v Slovenskih goricah, Selnica ob Muri, Sladki vrh, Zgornja Velka,
Trate, Spodnja Velka, Plodršnica, Ročica, Spodnje Hlapje,
Zgornje Hlapje, Počenik, Šomat, Srebotje, Zgornji Jakobski
dol, Polička vas, Polički Vrh, Vajgen, Kaniža, Štrihovec, Cirknica, Zgornje Dobrenje, Kresnica, Podigrac, Ciringa, Svečina,
Slatina, Špičnik, Slatinski dol, Plač, Zgornje Vrtiče, Spodnje
Vrtiče, Plintovec, Zgornja Kungota, Jedlovnik, Grušena, Jurski Vrh, Pesnica, Vršnik, Kozjak, Gradiška, Spodnje Dobrenje, Ranca, Jelenče, Gačnik, Jareninski dol, Jareninski vrh,
Vukovski vrh, Vukovski dol, Flekušek, Spodnji Jakobski dol,
Vukovje, Kušernik, Vosek, Pesniški Dvor, Dolnja Počehova,
Mali Rošpoh, Dragučova, Pernica, Ložane, Ruperče, Grušova, Metava, Trčova, Nebova, Celestrina, Malečnik, Hrenca,
Vodole, Orešje, Melje in Zgornji Dražen vrh.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Šentilj v Slovenskih goricah
je z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje
gozdov:
A) površina: 5.663,54 ha, od katere je:
– 5.575,05 ha večnamenskih gozdov, 13,95 ha gozdov
s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi
niso dovoljeni in 74,54 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
– 1.388,73 ha državnih gozdov, 4.158,01 ha zasebnih
gozdov v lasti ﬁzičnih oseb in 116,8 ha zasebnih gozdov v
lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 322 m3/ha, od tega 37,8 m3/ha iglavcev in 284,2 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 8,25 m3/ha, od tega 0,73 m3/
ha iglavcev in 7,52 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje
od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega
stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti
razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Šentilj v Slovenskih
goricah določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov,
ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 4.334,3 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.204,34 ha ter
– socialne funkcije na površini 330,65 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013) določeni cilji
gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve
za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Šentilj v
Slovenskih goricah za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 305.595 m3, od tega
32.965 m3 iglavcev in 242.630 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 824,44 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 63,64 ha,
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– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 50.468 kosov ter
vzdrževalna varstvena dela v obsegu 149 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 148 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari v obsegu 34 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje vodnih površin v obsegu 12 delovnih dni ter postavitev
valilnic in druga podobna dela v obsegu 9 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 2,05 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013) so določeni
ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih
razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Šentilj
v Slovenskih goricah v obdobju od uveljavitve tega pravilnika
do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve
in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013)
je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Območne enote Maribor, Tyrševa ulica 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor,
Tyrševa ulica 15, Maribor, in na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentilj
v Slovenskih goricah (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-25/01/8
Ljubljana, dne 7. marca 2005.
EVA 2004-2311-0411
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1108.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o pogojih za uporabo označbe “tradicionalni
ugled” za idrijske žlikrofe

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02
– ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK O SPREMEMBI
IN DOPOLNITVI PRAVILNIKA
o pogojih za uporabo označbe “tradicionalni
ugled” za idrijske žlikrofe

Št.

33 / 31. 3. 2005 /

Stran
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1. člen
V Pravilniku o pogojih za uporabo označbe “tradicionalni ugled” za idrijske žlikrofe (Uradni list RS, št. 52/02) se
besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Surovine za pripravo idrijskih žlikrofov so:
1. testo:
– do 30 dag moke,
– 1-2 jajci,
– olje, voda ali mleko po potrebi, da testo nastane
mehko;
2. nadev:
– 50 dag krompirja,
– do 5 dag ocvirkove masti (zaseke) ali prekajene sesekljane slanine,
– do 5 dag čebule,
– drobnjak,
– majaron,
– črni poper,
– sol.
Proizvajalec sam določi količino čebule in ocvirkove
masti, vsekakor pa morata biti obe sestavini uporabljeni.
Proizvajalci, ki prodajajo zamrznjene žlikrofe, morajo
zaradi ohranjanja senzoričnih lastnosti uporabiti manjšo količino začimb in debelejše testo. Za isto količino nadeva se
potrebuje za testo: 40–50 dag bele moke, do 4 jajca, olje,
voda ali mleko po potrebi.
Surovine so navedene za 150 kosov idrijskih žlikrofov.«
2. člen
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je neka napaka tako izrazita, da se izdelku za
določeno lastnost odbije vse možne točke, je tak izdelek
diskvaliﬁciran.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-40/2002
Ljubljana, dne 14. marca 2005.
EVA 2005-2311-0113
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1109.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o pristojbinah na področju
veterinarstva

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04
– ZdZPKG in 62/04 – odl.US) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o pristojbinah na področju veterinarstva
1. člen
V Pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva
(Uradni list RS, št. 28/04, 42/04 in 58/04) se v 6. členu 5.
točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

Stran

5.

si:

3086 /
»

Št.

33 / 31. 3. 2005

– brojlerje in iz proizvodnje izločene kokoši
nesnice
– drugo perutnino do
vključno 2 kg žive teže
– drugo perutnino nad
2kg do vključno 5 kg žive
teže
– drugo perutnino nad 5
kg žive teže
noja
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0,132

točke

0,132

točke

0,263

točke

0,527
17,117

točke
točk

2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »treh let« nadomesti z besedilom »enega leta«.
3. člen
V 6. členu se črta drugi odstavek.

«.

2. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se gla-

»(2) Za uradni veterinarski pregled izvozne pošiljke
živali na mejni veterinarski postaji v RS oziroma na namembnem mestu v RS ob izstopni točki na ozemlju RS se
plača EU pristojbina v višini 270 točk na pošiljko do 30 ton.
Za pošiljke nad 30 ton se plača pristojbina po dejansko
porabljenem času uradnega veterinarja v višini 270 točk za
vsako začeto uro.«.
3. člen
V 21. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za govedo in prašiče se pristojbina iz 1., 2. in 3.
točke prvega odstavka tega člena ne zaračuna, če lahko
imetnik živali dokaže, da je bila ta pristojbina za zadevno
žival že plačana. Na potrdilo o plačilu pristojbine se v tem
primeru vstavi sklic na številko zdravstvenega spričevala, s
katerim imetnik dokazuje plačano pristojbino.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-122/2004-3
Ljubljana, dne 14. marca 2005.
EVA 2005-2311-0106
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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4. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost večletnih rastlin se izračuna tako, da se vrednost nasada deli s številom rastlin na hektar.
Vrednost nasada se preračuna iz skupne napravne
vrednosti enega hektarja nasada, predvidene življenjske
dobe nasada, kakovosti in starosti nasada v času uničenja.
Če je nasad uničen pred obiranjem, se upošteva neamortizirana skupna napravna vrednost nasada in vrednost
pridelka v letu uničenja ter izpad dohodka v naslednjih dveh
letih, ki sledijo letu uničenja. Če je nasad uničen po obiranju,
se upošteva neamortizirana skupna napravna vrednost nasada in izpad dohodka v naslednjih dveh letih, ki sledijo letu
uničenja.
Vrednost pridelka v letu uničenja se določi na podlagi
odkupnih cen po podatkih SURS ali na podlagi njihovih veleprodajnih cen za pridelke enake kakovosti, zmanjšanih za
trgovsko maržo, če gre za neposredno prodajo pri pridelovalcih, in za stroške pridelave, ki zaradi uničenja niso nastali.
Izpad dohodka v naslednjih dveh letih po uničenju se v
celoti upošteva le, če starost nasada ne presega povprečne
amortizacijske dobe nasada za več kot 30% glede na vrsto
rastlin, oziroma se v primeru, da jo presega za več kot 30%,
prizna le polovični izpad dohodka.«.
5. člen
Postopki odmerjanja odškodnin, ki so bili uvedeni pred
uveljavitvijo tega pravilnika, se v delu, ki se nanaša na določbe tega pravilnika, nadaljujejo v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-122/2003-4
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
EVA 2005-2311-0096
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
odškodninah na področju zdravstvenega
varstva rastlin

Na podlagi devetega odstavka 59. člena in drugega
odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
(Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 – ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG
in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o odškodninah na
področju zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
V Pravilniku o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 27/03) se v 3. členu v
tretjem odstavku besedilo četrte alinee spremeni tako, da
se glasi:
»zaradi zmanjšane ali spremenjene pridelave in pričakovanega dobička.«.

1111.

Izhodiščne povprečne cene za oceno delne
škode na stavbah

Na podlagi drugega odstavka 35. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in
79/04), objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje

IZHODIŠČNE POVPREČNE CENE
za oceno delne škode na stavbah
I
Izhodiščne povprečne cene so prirejene in izračunane
na podlagi kalkulacij, izdelanih pri izvajalcih del oziroma proizvajalcih določenih materialov in polizdelkov, ter na podlagi
pridobljenih cen in cenikov:

Uradni list Republike Slovenije
– vzorčno izbranih proizvajalcev gradbenih materialov;
– vzorčno izbranih trgovskih podjetij z gradbenim in
instalacijskim materialom;
– proizvajalcev končnih izdelkov vgrajenih v objekte;
– izvajalcev posameznih del.
Cene za enoto proizvoda vključujejo:
– povprečno nabavno vrednost osnovnih materialov, ki
sestavljajo proizvod;
– stroške zunanjega transporta, upoštevajoč razdaljo
nabave do 20 km;
– stroške notranjega transporta, upoštevajoč razdalje
horizontalno do 30 m in vertikalno do 10 m;
– povprečne kalkulativne vrednosti dela za izvedbo enote proizvoda oziroma vrednotenje kalkulativne ure.
Cene za enoto proizvoda so proizvodne cene za izvedbo posameznega dela in so brez davka na dodano vrednost.
Opisi označujejo le vrsto dela. Izvedba ni opisana, vendar mora biti vsako delo opravljeno v skladu s tehničnimi pred-
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II
VREDNOSTI KALKULATIVNO – IZDELAVNIH UR:
V pretežnem delu kalkulacij za dela navedena v tem
seznamu so uporabljene povprečne kalkulativne osnove, ki
so določene v kolektivni pogodbi za panogo »gradbeništvo
in njej pripadajoče dejavnosti«.

1.886.2.066.2.240.2.510.2.960.-

A) ZEMELJSKA, BETONSKA in ASFALTNA DELA:

1. Izkopi:
– široki ročni odkop v III. kat.- odv.10 m
– široki strojni odkop v III.kat. z naklad.
– pasovni temelji, h=do 2,00 m - odv.10 m
– planiranje terena ±3,00 cm
– gramozni tampon deb.25 cm – strojno
– odvoz materiala z nakladanje – do 10 km
2. Betoniranje:
– pasovni temelji MB 20
– armirane preklade, nosilci, plošče,
stopnice itd MB 30
– armirani stebri, poševne plošče MB 30
– podložni betoni d = 6 cm, MB 20
– podložni betoni d = 10 cm, MB 20
– betonski robniki 15/25 z montažo
– betonski tlaki- zaribana površina
d=10 cm MB 25
– granitne kocke 8/8 v pesek
– granitne kocke 8/8 v cem.malti
– granitne kocke 8/8 zalivane z bitumenom
– betonski steber za kozolec – 5,00 m
– 3,50 m
3. Asfaltna dela:
– krpanje poškodb vel. do 1,00 m2 – d=3cm
– grobi sloj d = 10 cm do 15,00 m2
– grobi sloj d = 10 cm nad 15,00 m2
– obrabni sloj 3 – 5 cm do 15,00 m2
– obrabni sloj 3 – 5 cm nad 15,00 m2
– asfaltbeton za preplastitev
– izdelava koritnice š = 60 cm deb. do 6 cm
– rušenje asfalt tlaka – 3 cm – kompresor
– 5 cm – -»– 10 cm – kompresor
– zasekavanje asfalta 5 – 10 cm – strojno
– zarisovanje talnih cestnih označb
– prometni znak komplet z vgraditvijo

3087

pisi, standardi in navodili, ki so za posamezno opisano delo
običajna in predpisana s strani proizvajalca materialov oziroma
tehnologa ali določena s tehničnimi predpisi stroke.
Če so ugotovljene bistveno spremenjene okoliščine, ki
so dokazljive (daljši transporti itd.) se cene lahko izjemoma
povečajo ali zmanjšajo, glede na te okoliščine.
Cene omogočajo tudi obračunavanje sestavljenih del,
ki jih je treba opraviti zaradi nastale škode. Uporabnik cenika mora poznati postopek odprave škode. Po tehnološkem
zaporedju izvedbe posameznih del, sestavi opis postavk,
posname na kraju nastale škode izmere za delo, ki ga obravnava postavka in v ceniku izbere ustrezno ceno.

Kalkulativne brutto/brutto osnove pri F = 3,10 znašajo:
– nekvaliﬁciran delavec
SIT/ ura
– polkvaliﬁciran delavec
SIT/ ura
– priučen delavec
SIT/ ura
– kvaliﬁciran delavec
SIT/ ura
– visokokvaliﬁciran delavec
SIT/ ura

Naziv dela

Stran

Enota
mere

Cena
v SIT

m3
m3
m3
m2
m3
m3

5.016.650.6.300.710.5.506.2.966.-

m3

19.050.-

m3
m3
m2
m2
m1

20.691.26.717.1.448.1.804.2.560.-

m2
m2
m2
m2
kd
kd

2.268.12.300.12.980.16.350.32.380.24.900.-

m2
m2
m2
m2
m2
t
m1
m2
m2
m2
m1
m2
kd

2.160.4.230.3.800.2.960.2.200.13.200.4.700.1.300.1.660.2.350.850.2.980.32.700.-

Stran
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B) ZIDOVI, STROPNE KONSTRUKCIJE, DIMNIKI:
Naziv dela

Enota
mere

Cena
v SIT

1. Zidovi, stebri – opečni:
– nosilni zidovi iz MODULARNE opeke
– nosilni in drugi z NF opek. deb. 25 cm in več
– stebri – raznih tlorisnih oblik z NF opeko
– loki, svodi, oboki raznih dimenzij z NF opeko
– predelni z NF votlaka 12 cm
– predelni – Porolit, Siporex 5 – 8 cm
– predelni – Porolit, Siporex 10 – 12 cm
– injektiranje starih kamenitih in mešanih zidov
– injektiranje razpok v opečnih zidovih

m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m3
m1

28.400.46.400.54.580.58.200.8.800.4.200.5.400.14.500.8.580.-

2. Zidovi – betonski:
– nearmirani nosilni – 20 cm in debelejši
– armirano bet. MB 30
– siporex – 20 cm in debelejši

m3
m3
m3

19.850.22.300.27.800.-

3. Zidovi – kamniti:
– obdelan kamen – pravokotniki / beton
– delno obdelan – bunja / beton
– suhi zid – škarpe deb.50cm
– mešan zid – kamen / opeka tanjši od 50 cm
– obdelan kamen – dvostransko lice
– stebri obdelan kamen do 60/60
– obloge Bunja – penobeton
– Čaška
– Hotavlje

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2

41.630.36.180.26.540.32.720.46.840.52.520.12.840.14.990.20.700.-

4. Delovni odri:
– premični odri do h = 2,00 m
– premični odri do h = 2,00 – 4,00 m
– fasadni odri do h = 10,00 m
– fasadni odri h = > 10,00 m
– lovilni odri z železno konzolo
– leseni dohodi (trepne)
– lesene varovalne ograje

m2
m2
m2
m2
m1
m2
m1

530.920.1.500.2.050.1.880.790.670.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

5.260.5.600.12.300.16.500.2.200.1.900.1.600.3.800.16.500.-

m2
m2
m2

4.980.5.380.5.810.-

m2

8.980.-

m2
m2
m2

18.530.15.300.7.500.-

7. Stropne konstrukcije – betonske:
– armirano bet. plošče – do d = 14 cm
– polmontažne – betonski elementi do d = 10 cm
– siporex plošče – 12 cm

m3
m2
m2

26.800.6.500.8.100.-

8. Armatura za arm. betonske konstrukcije:
– dobava, polaganje in vezanje – do ﬁ 12
ročno
– nad ﬁ 12
– armaturne mreže

kg
kg
kg

480.370.260.-

5. Stropne konstrukcije – lesene:
– navadni tramovni (razmak do 1,00 m)
– navadni tramovni razpon nad 4,00 m
– mozničen tramovni (smreka, bor)
– mozničen tramovni (hrast)
– nasipni opaž – pogreznjen
– stropni opaž
– nasipni opaž zgoraj
– slepi pod 24 mm na moralih 5x8 cm
– kmečki strop – vidni,obdelani elementi
– stropne obloge na ogrodju iz letev:
• opažne deske 12 mm + letve
• furnirane iver. ploš.13 mm – hrast
– jesen
6. Stropne konstrukcije – opečne:
– obokane z opeko NF deb. 12 cm
– obokane med »I« jeklenimi proﬁli vključno s
proﬁli z NF opeko deb. 6,5 cm
– križni oboki z NF opeko
– polmontažne MONTA, RAPID, NORMA itd.
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9. Dimniki – zračniki:
– opečni zidani z NF v PAM
– montažni SCHIEDEL – ena tuljava ﬁ 16
– montažni SCHIEDEL – ena tuljava ﬁ 20
– dimniška kapa – dve tuljavi
– montažni zračniki – dve tuljavi
– sanacija dimnika DREHFIX ﬁ 150
– obzidava SCHIEDEL -12 cm, 2x žgana
– sanacija dimnika ﬁ 150 po sistemu
SIGMANOVA z materialom INOX 316 Ti
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m3
m1
m1
kd
m1
m1
m2

56.200.18.300.21.000.28.350.12.800.16.900.14.500.-

m1

18.250.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

3.400.4 100.4.500.5.400.5.100.7.200.2.900.-

m2
kd
kd
kd
kd
kd

6.820.24.000.35.200.55.000.1.600.2.300.-

2. Letvanje:
– za Bobrovec – enojno kritje, letve 3/5 cm
– dvojno kritje, letve 3/5 cm
– za zareznik – letve 3/5 cm
– za Bramac – letve 4/5 cm
– za cementni špičak – letve 3/5
– za salonit valoviti – letve 5/8
– za salonitke – letve 3/5
– za AC ravne plošče – Eternit – dvojno, let.3/5
– enojno, let.3/5
– za korce in planete – letve 4/5
– za skodle – letve 5/8
– za DECRA kritino
– vetrne letve 10/14 cm

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m1

980.1.380.790.860.890.580.840.1.310.780.1.180680.600.980.-

3. Čelni, strešni in kapni opaži:
– deske navadne 24 mm in enostavno ogrodje
– deske opažne 16 mm in enostavno ogrodje
– deske opažne 16 mm in zahtevno ogrodje
– opaži strešin – kosmati 24 mm
– samo ogrodje za zaprte napušče
– opaži žlot in vencev – deske 24 mm

m2
m2
m2
m2
m2
m2

2.700.4.200.5.600.1.800.2.400.3.200.-

D) STREŠNE KRITINE:
1. Slemena in grebeni:
– Bobrovec
– Zareznik- opečni, cementni
– Špičak – cementni
– Bramac
– Salonitka
– Valovitka – vlaknocem. kritina
– Vlaknocem. ravna kritina
– les – deska 24 mm
– skodle
– ALU – Trimoterm
– Eternit v barvi
– DECRA ventilacijski slemenjak
žlotni element
odkapniki
– HOSEKRA

m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

1.750.1.850..500.2.200.1.600.1.900.2.400.470.750.1.700.1.900.2.350.1.980.1.370.1.680.-

2. Kritina – opečna:
– bobrovec – enojno prekrivanje

m2

3.970.-

C) STREŠNE KONSTRUKCIJE:
1. Strešno ogrodje:
– trikotna vešala – les 0,035 m3/m2
– trikotna vešala – les 0,045 m3/m2
– trapezna vešala – les 0,045 m3/m2
– trapezna vešala – les 0,055 m3/m2
– kombinirana vešala – les 0,05 m3/m2
– kombinirana vešala – les 0,08 m3/m2
– enokapnica
– arm. bet. plošča ali polmontažna
plošča (MONTA)
– konstrukcija frčade površine do 2,00 m2
– konstrukcija frčade površine 2 – 4,00 m2
– polkrožna frčada površine do 2,00 m2
– obdelava glav špirovcev in leg – enostavno
– obdelava glav špirovcev in leg – proﬁlirano
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– bobrovec – dvojno »kronsko« prekrivanje
– zareznik
– zaklopnik (Kikinda)
– mediteran
– korci na planetah in planete
– korci na opažu ali na letvah
– ARDOGREZ keram. 40/40
– ARDOGREZ opečni strešnik
– ARDOGREZ korci
– HEISTERHOLZ – bobrovec svetleče engobiran
– bobrovec lakiran
– zareznik standard svet. engob.
– zareznik standard lakiran
– zareznik KARTAGO sv. eng.
– zareznik KARTAGO LAKIRAN
– TONDACH – bobrovec 18/38 – barvan E1
– vlečeni zareznik 22/40
– prekrivanje – bobrovca
– korcev
– paropropustna folija za ostrešje
3. Kritina – cementna:
– špičak – karo opeka
– zareznik – siv
– zareznik – barvan
– Bramac – klasik, donav, adria
(fazonski komadi se določijo s faktorjem!)
– Trajanka
– Škrilje – naravni kamen
– prekrivanje – Bramaca
– špičaka
4. Kritina – salonit, eternit:
– valovite plošče V5,VA – 1,25
– valovite plošče – v barvi
– vlaknocementne plošče – ravne 40/40 sive
– vlaknocementne plošče – ravne 40/40 barvne
– vlaknocementne plošče – ravne 72/40 barvna
– vlaknocementne valovitke V5-P-U 1250 sive
– vlaknocementne – ločne 1250 sive
– salonitke – navadne 40x60
– salonitke – v barvi
– eternit – 40x40 dvojno v barvi
– eternit – 40x40 dvojno v sivem
– eternit – francosko pokrivanje v barvi
5. Kritina – pločevina:
– FE gladka z antikorozivnim premazom
– Fe Zn – gladka
– Fe Zn – valovita
– cinkotit pločevina 0,70 mm
– ALU – gladka 0,70 mm
– ALU – tip Trimoval 0,80 mm – na deske
– ALU – Trimoterm 8 cm / 0,60 mm – na deske
– bakrena 0,60 mm
– zidna obroba razvite. šir. 40 cm:
• pocinkana
• ALU
• bakrena
Opomba: Pri pokrivanju ločnih strešin se cene povečajo z F = 1,40
6. Kritina – drugi materiali:
– valoplast – razne barve
– DECRA / AS – skandinavska kritina
– DECRA/ AS – žlota
– HOSEKRA – domača Decra
– TEGOLA CANADESE
– IZOKRIT -bitumenska skodla
– strešna lepenka – enojno
– strešna lepenka – dvojno
– bitumenska kritina FLEXOPER HS-5
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m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

4.680.4.200.3.200.4.380.4.600.3.770.7.540.4.700.5.650.4.500.5.760.4.400.5.700.5.600.7.200.4.100.3.550.690.1.830.600.-

m2
m2
m2
m2

2.530.2.990.3.300.3.300.-

m2
m2
m2
m2

2.800.5.640.850.800.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2.110.2.318.3.100.3.800.4.700.2.600.3.200.2.510.2.960.3.470.2.900.4.200.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

4.150.5.500.5.810.6.600.6.490.7.150.8.030.9.350.-

80

m1
m1
m1

3.080.3.200.4.860.-

15
25
80

m2
m2
m1
m2
m2
m2
m2
m2
m2

3.540.4.960.2.650.4.150.3.210.2.920.510.880.3.340.-
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– deske – smreka, jelka – preklop
– skodle – navadno kritje
– slepa trifa (dvojno)
– trifa (trojno)
– slamnata kritina
– prezračevalna folija TYVEK HD PLUS
– dvostenske akrilne plošče + ogrodje
– ARMATERM SO 20 – 2 cm izolacije
– METALKO ALU kritina
– norveška skodla ISOLA – tip bobrovec
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m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2.400.3.880.4.5006.100.7.400.740.10.430.6.100.5.400.2.950.-

kd
kd
kd
kd
kd
m1
m1
m1
kd

410.650.370.630.420.3.620.8.580.5.150.1.780.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

7.100.9.600.8.700.10.200.6.900.5.300.10.400.-

m2

50.900.-

m2

19.800.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2

6.130.6.000.7.010.7.150.8.360.9.790-

m2
m2
m2

6.450.7.860.4.940.-

F) IZOLACIJE – OMETI:
1. Hidroizolacije:
– temeljev, tlakov – 3x bitumen in lepenka
– temeljev, tlakov – IZOTEK T5 varjeno
– zidovi vertikalno – Ibitol, bitumen 1x
– zidovi vertikalno – IZOTEK E-P4
– za mostove – IZOTEK AL-T5
– trakovi za parno zaporo IZO. Ventizol Al4-S
– PVC folija 1x
– zaščita vertik. izol. s STIROFORM 4 cm

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

5.370.1.860.1.800.2.100.2.810.1.190.100.1.735.-

2. Toplotne izolacije:
– tlakov, stropov, sten
– TERVOL 5 cm + PVC fol.
– FRAGMAT- 150- 5 cm + PVC fol.
– NOVOTERM 5 cm + PVC fol.
– pluta beton 5 cm
– malton 10 cm
– stiropor 3 + 5 estrih + mreža Q 133
– troslojne KOMBI plošče 5 cm
– steklena volna v rolah 5 cm
– Tyvek VCL parna ovira
– Tyvek Dry folija

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1.440.1.810.2.230.3.290.1.230.2.910.3.720.810.380.670.-

7. Snegolovci:
– točkasti snegolov za Bramac

– pocinkani
– bakreni
– točkasti snegolov za Bobrovec – pocinkani
– bakreni
– ALU
– linijski kovinski
– Fe Zn trak 30 x 5
– Cu trak 30x5
– linijski kovinski – Fe Zn trikotniki in cev za eternit
– za ARDOGREZ kritino – 25/40

E) LESENE STENE:
– tramovne žagane – do 15 cm deb.
– tramovne žagane – nad 15 cm deb.
– poloblasti trami – do 15 cm deb.
– ogrodje – stebri in plohi – trdi les
– ogrodje – stebri in plohi – mehki les
– predalčne (morali 5x5 in dvojni opaž 24 mm)
– montažne tip MARLES, JELOVICA
– predelne – natur lakiran hrast, samonosne
in delno zastekljene
– predelne – ogrodje smreka, obloge
s T- FIX panles ploščami
– predelne – ogrodje smreka, obloge
s CLASSENS panelami 8x160x2600 mm
– javor zelen
– jesen beli
– hrast svetel
– javor korenina
– aquarel
– crezy marmor
– predelne stene RIGIPS ali Knauf z izolacijo
– 75 mm enostavna z enojno oblogo
– 75 mm enostavna z dvojno oblogo
– obloga na strešni konstrukciji
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3. Fasadne izolacije:
– TIMTERMO omet 4 cm
– Grapoizoﬁx + bavarka – 5 cm
– DUROBLEND 5 cm – montažna
– DEMIT + TIMFAS 5 cm
– TERAPLAST omet zariban
– stiropor 3 cm + silikatna NF obloga
– Novolit kombi 5 cm + Rabic mreža
– IZOFAS fasadna obloga z izolacijo
– bandažiranje stikov – na zidovih
– na stropovih
– obloga z Rabitz pletivom
4. Ometi:
– trstikanje stropa ali stenskih površin
– obrizg površin s PAM 1:2:6
– notranji stenski – F – na betonski zid
– notranji stenski – G+F – na trstiko
– na opečni zid
– na betonski zid
– notranji stropni – F – na bet. Plošče
– notranji stropni – G+F – na trstiko
– na opečne strope
– na betonske plošče
– notranji stenski – FC – zalikan do čr.sijaja
– omet pod hidro izolacijo – FC
– brušenje betonskih površin
– fasadni – G+F na razčlenjeni fasadi
– fasadni – G + TERANOVA – bela
– fasadni – G+F in obrizg v barvi
– fasadni – G + BAVALIT
– stičenje opečnih delov fasade
in površin dimnikov, zidov, lokov
itd. – poglobljeno
– fasadni podstavek v pranem kulirju
5. Okenske police:
– naravni kamen š = 20 cm, d = 3 cm od
do
– naravni kamen š = 20 cm, d = 2 cm od
do
– umetni kamen š = 20 cm, d = 3 cm
– teraco beton š = 20 cm, d = 3 cm
– pločevina r.š. 25 cm – FeZn
– Alu
– Cu
– lesena – smreka, bor – š=20 cm, d=3 cm
G) TLAKI, TALNE, STENSKE IN STROPNE OBLOGE:
1. Grobi tlaki:
– podložni beton MB 20, d = 8 cm
– zaščitni beton MB 20, d = 6 cm – zariban
– cementni estrih – zariban, 3 cm
– cementni estrih – zariban, 5 cm
– cementni estrih – zariban, 5 cm + mreža Q 133
– cementni estrih 1: 2 – zalikan, 3 cm
2. Talne obloge:
– keramične (oziraje se na kvalit.) od
do
– keramix 10x20
– klinker Ljubečna 24x11,5
– opečni tlakovec
– klinker glaziran
– obloga podnožja sten h=10 cm
– granitogrez
– betonske plošče zaribane 40/40/5
– betonske prane plošče 40/40/5
– tlakovec betonski barvni 24/12/6
– marmor – naravni 3 cm – Lipica unito
– Lesno Brdo
– Adria grigio
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m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

3.630.6.210.8.295.5.610.3.660.9.600.4.990.5.680.920.1.340.1.100.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1.340.520.1.550.3.2803.060.2 830.2.258.3.860.3.730.3.390.4.770.1.820.950.3.680.5.420.4.300.4.940.-

m2
m2

5.550.13.480.-

m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

5.800.13.200.4.100.10.500.3.260.3.850.1.900.2.100.3.200.1.820.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2

1.550.1.950.2.270.2.730.3.640.3.820.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

3.590.8.800.4.270.5.280.3.450.3.480.1.420.5.800.3.450.3.810.4.310.34.900.54.200.19.100.-
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– Carara beli
– Tonalit
– marmor obloga stopnic 3 cm – isti materiali
stop. ploskve š = 30 cm
od
do
čelne plosk. š = 16 cm
od
do
– venecianski tlak
od
do
– teraco tlak
– obloge PVC – topli podi z juto, ﬁlcom, gumo
– vinaz plošče
– podolit, vinﬂex
– gumi tekači 3 mm
– točkasta guma v ploščah
– zaključni kotni trakovi PVC
– lesen navadni pod – smreka
– lesen navadni pod – mecesen, bor
– ladijski pod – smreka, jelka 12 mm
– ladijski pod – smreka, jelka 19 mm
– parket klasičen – hrast ekstra d=30 cm
– hrast rustika d=30 cm
– hrast ekstra d=50 cm
– hrast rustika d=50 cm
– bukev standard d=30 cm
– bukev standard d=50 cm
– jesen standard d=40 cm
– parket lamelni – hrast ekstra 16/16
– hrast rustika 16/16
– bukev standard 16/16
– jesen prva 16/16
– parket ladijski pod LHD – hrast
– parket ladijski pod LHD – jesen
– parket panelni – 75/400 – 1200 – hrast prva
– hrast standard
– jesen prva
– jesen standard
– bukev prva
– bukev standard
– češnja prva
– parket mozaik – hrast, jesen – intarzija II
– laminatne obloge CLASSEN – hrast
ALEGRO IP 11000
– bukev
– češnja
– kotne letve – 3/3 cm
– hrastove
– bukove
– jesenove
– kotne letve – 2/6 cm
– hrastove
– bukove
– jesenove proﬁl.
– kotne letve -2/10 cm
– hrastove proﬁl.
– bukove proﬁl.
– jesenove proﬁl.
– stopniščni robniki PVC
– izravnave estrihov z izravnalno maso
– protiprašni premaz Takril
– strojno brušenje – novega parketa
– starega parketa
– ﬁno brušenje pred lakiranjem
– lakiranje podov 3x – z IDEAL lakom
– s SINTEKO lakom
– iglani podi
– tapison
– itison
– sintelon – razni od
do
Pri polaganju iglanih podov na stopnice, se cene povečajo z F = 1,40
– pluta – plastiﬁcirana
– navadna lakirana
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m2
m2

27.100.24.100.-

m1
m1
m1
m1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

8.810.21.580.4.600.18.300.4.550.12.400.4.850.3.250.2.420.3.180.6.630.6.280.450.1.780.3.210.3.950.4.880.8.900.7.500.9.900.8.500.8.300.7.200
9.100.5.500.4.600.5.300.5.900.9.950.8.100.10.840.9.860.11.120.9.860.11.120.9.290.13.475.6.400.4.860.4.860.5.500.940.710.1.220.2.730.2.110.3.140.3.190.2.780.3.630.860.720.2.300.1.080.1.410.360.1.980.2.100.1.940.3.410.4.540.8.600.-

m2
m2

6.180.4.390.-
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3. Stenske in stropne obloge:
– keramične, na lepilo – (oziraje se na kvalit.) od
do
– marmor tanke ploščice 30/30/1 – Lipica
– Carara
– Sivac kalc.
– marmor – naravni 2 cm na lepilo – Lipica unito
– Lesno Brdo
– Adria grigio
– Carara beli
– Tonalit
– Multicolor
Pri oblogi stebrov se cene povečajo z F = 1,30
– bunja šir. 10 cm – penobeton
– adria grigio
– brač, ﬁorito
– čaška, carara, sivec kalc.
– hotavlje
– svilari
– bunja šir. 16 cm – adria grigio
– brač, ﬁorito
– čaška, carara, sivec kalc.
– hotavlje
– svilari
– marmor obloge fasad 3 cm – višina do 10,0 m
– Lipica unito
– Lesno Brdo
– Adria grigio
– Carara beli
– Tonalit
– Multicolor
Pri višinah nad 10,0 m se cene povečajo z F = 1,20
– lesene naravne 18 mm – smreka
– lesene naravne 18 mm – mecesen
– furnirane iverice 17 mm + ogrodje
– plutovina – navadna
– plutovina – plastiﬁcirana
– tekstilne obloge – itison
– tekstilne zidne obrobe 10 cm m1 810.– mavčne štukatur okrasne obloge
– mavčni štukatur okrasni pasovi – ravni od
do
– okrasne zaključne letve kotne – od
do
– okrasne rozete ﬁ 44 do 65 cm od
do
Okrasne rozete in kotne letve iz penjenega polistirena:
– rozete
RP – 280
RP – 350
RP – 410
RP – 450
RP – 500
– kotne letve
LP – 30
LP – 40
LP – 57
LP – 70
LP – 80
LP – 90
LP – 107
LX – 20
LX – 40
LX – 50
LX – 105
LX – 141
LX – 150
LX – 200
Opomba: Letve z oznako LP so izdelane po postopku ekspandiranja
Letve z oznako LX so izdelane po postopku ekstrudiranja
– Knauf / Rigips stenske obloge – brez izolacije
– Knauf / Rigips stropne obloge – brez izolacije
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m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

3.100.8.850.9.190.10.100.11.700.29.500.43.400.18.540.24.190.26.980.41.970.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

5.490.8.550.8.550.8.800.10.400.10.700.8.900.8.900.9.300.11.300.11.660.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2

41.680.60.950.25.860.33.870.31.350.46.350.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2

2.480.3.770.5.650.3.650.6.480.3.280.-

m2
m1
m1
m1
m1
kd
kd

5.390.1.810.3.250.2.940.4.830.5.150.10.260.-

kd
kd
kd
kd
kd
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

3.100.3.500.3.900.4.650.4.800.400.430.550.630.720.740.810.270.360.480.700.1.150.1.820.2.170.-

m2
m2

3.730.4.050.-
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– KNAUF AK 100 – akustične obloge
Upoštevaj: Pri izvedbah na stropu se vrednosti povečajo za 20%,
če ni cena že oblikovana za strop!
4. Montažni stropi – spuščeni:
– stropi ARMSTRONG 60/60:
BOARD – Cortega, beli
– Cortega sijajni
MICROLOK – Dune, beli
– Dune, sijajni
– stropi ATENA kovinski 60/60
Modular ali Tegular – nesvetleč
– svetleč
– rešetkasti strop – GRIGLIATO od
do
– lamelni DAMPA stropi P-100-A, – beli
– sijajni
P-100-C, – beli
– sijajni
– kasetni strop Rigips – GYPTONE BASE D1
– GYPTONE POINT A
– DECOGIPS CAPRI A
H) SLIKARSKA IN PLESKARSKA DELA:
1. Notranja in zunanja slikarija:
– izpiranje rje na betonskih površinah
– izoliranje dimnih in drugih madežev
– struganje apnene barve na suho
na mokro
– globinska impregnacija na osnovi topil
– zidarsko beljenje v apnu – 2 x
– apneni belež v barvnem tonu – 2x
– beljenje z jupolom – 2x
– beljenje z bio barvo – 2x
– disperz. barve svetlih tonov – dvobarvno – 2 x
– disperz. barve – poudarjene – 2 x
– disperzijske barve FASADEX – 2 x
ACRILCOLOR – 2 x
– mozaik barve na kitano podlago
– beljenje z latex saten pralno barvo – 2x
– beljenje z antinikotinsko barvo – 2x
– impregnacija acryl emulzijo
– kitanje površin + brušenje – apno/mavec
– kitanje – izravnave z mavcem
– kitanje beton. površin + brušenenje in impreg.
– slikanje Knauf oblog – kit jubolin + poldisper.b.
– boljše obdelave – JAGER s preddeli
– MARMORIN s preddeli
– ARTCOLOR
– MOZAIK
– izdelava odtisov z valjčkom 2 x
– dekorativno kitanje (špatolato)na že glajeno
– izdelava valit ometa
– kitanje fasadnih površin
– fasada z – ACRYLKOLOR
– HELIOFAS
– JUBOLIT plastika brizgano
– ACRINOLIT
– BAVALIT
– FASADEX barva
– slikanje fasade s silikatno barvo
s silikonsko barvo
– fasadni podstavek v KULIRPLASTU
Cene za fasade veljajo za izdelavo na ﬁnem ometu fasade.
Na grobih površinah se cene povečajo z F = 1,40.
Pri slikanju v temnih barvah se cene povečajo z F = 1,30.
Pri večbarvnem slikanju se za vsak dodatni ton poveča cena z F = 1,05.
Odri za izvedbo dela niso zajeti v teh cenah!
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m2

14.340.-

m2
m2
m2
m2

4.080.4.460.5.540.5.930.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

6.670.7.820.6.920.14.840.5.220.6.330.6.340.7.520.7.618.5.610
4.121.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

195.778.659.465.302.410.454.453.480.572.630.1.550.1.090.2.920.1.410.1 260.190.810.570.1.310.1.430.3.200.3.600.2.350.2.950.550.4.990.720.810.1.145.1.420.1.650.1.870.1.680.1.550.1.180.1.640.3.200.-
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2. Pleskanja:
– oljnati oplesk sten – nov omet
– oljnati oplesk sten – na star olj. oplesk
– oljni oplesk sten s kitanjem
– kovinske ograje, mreže, pokrovi, okvirji, vrata
okna, konstrukcijski deli 2 x + tem.barva
– cevi, pasovi do razvite šir.20 cm 2 x
– žlebovi in odtočne cevi 2 x
– pleskanje strešne pločevine in obrob s
predhodnim miniziranjem
– pleskanje radiatorjev z brizganjem
s pleskanjem
– lesene obloge – premazi z lazurnimi sredstvi
(Beltop, Lesol itd.) 2x
– lesena okna, vrata 2x lak lazurni premaz
– prvi premaz z Bellesom (grundiranje)
– obnova opleska mizarskih izdelkov
– oplesk oken, vrat z glasurit barvo
– lakiranje mizarskih izdelkov 2x
– nanos domﬂok laka – 1 x
– izolacija madežev – olje, saje itd.
– oplesk starih mizarskih izdelkov s kitanjem,
temeljno barvo, 1x mat lakirano
– odstranjevanje stare oljne barve s kemikalijami
– gladki mizarski izdelki
– izdelki s polnili in robovi
– BETONAL premazi estrihov, podstavkov
– lakiranje parketa s Cromodem lakom 3x
– protipožarni premaz lesa
Pomembno: Pri izmerah upoštevati faktorje za površino:
– za enojna okna
1,45
– za dvojna okna
2,40
– za vrata
2,00
– za ograje
1,50
– za kovinske konstrukcije
1,80
3. Polaganje tapet:
– navadne papirnate od
do
– pralne – dekorativne tapete
– tekstilne
– foto – tapete
– zaključni trakovi – razni
– tapete za beljenje (raufazer)
– odstranjevanje starih tapet
– kitanje – izravnava površin
I) KLEPARSKA DELA:
– dimniške obrobe, razv. šir. 50 cm – Zn
– Alu
– Cu
– Alu barvan
– Zn barvan
– kapne, slemenske, čelne obrobe, r.š. 40 cm
– Zn
– Alu
– Cu
– Alu barvan
– zidne prekrivne in kotne obrobe, r.š. 50 cm – Zn
– žlote razv.šir. 50 cm – Al
– žlote razv. šir. 50 cm – Cu
razv. šir. 80 cm – Al
– Cu
– žlebovi polkrožni r.š. 33 cm + kljuka – Zn
– Cu
– Alu
– žlebovi pravokotni r.š. 33 cm + kljuka – Zn
– Cu
– Alu
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m2
m2
m2

2.440.1.450.2.980.-

m2
m1
m2

2.100430.2.160.-

m2
m2
m2

2.500.1.520.2.100.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

1.330.1.620.580.3.800.3.100.1.960.710.580.-

m2

3.810.-

m2
m2
m2
m2
m2

1.840.2.200.1.380.2.150.2.370.-

m2
m2
m2
m2
m2
m1
m2
m2
m2

960.1.250.1.310.1.540.1.100.280.980.520.330.-

m1
m1
m1
m1
m1

3.750.4.500.6.000.4.500.4.000.-

m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

3.000.3.200.4.800.3.600.3.750.2.770.4.160.6.400.9.600.2.420.4.400.2.750.2.640.5.480.3.520.-
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– odtočne cevi ﬁ 100 + objemke – Zn
– Cu
– Alu

m1
m1
m1

2.420.4.400.2.750.-

– Alu barvan
– odtočne cevi ﬁ 150 + objemke – Zn
– Cu
– Alu
– Alu barvan
– odtoč. cevi kvadratne r.š. 42 cm + objemke – Zn
– Cu
– Alu
– kolena enojna ﬁ 100 – Zn
– koleno dvojno podaljšano ﬁ 100 – Zn
– litoželezne odtočne cevi ﬁ 150
– litoželezna kolena ﬁ 150
– plastični žlebovi polkrožni ﬁ 150 + kljuke
– plastične odtočne cevi ﬁ 150 + objemke
– snegolovci točkasti – po kritinah – Zn
– snegolovci linijski – Fe Zn trak 30x5
– Cu trak 30x5
– kljuka za žleb – Zn
– okenske police razvite širine 25 cm – Zn
– strešni zračniki h = 50 cm – ﬁ 100 – bakreni
– ALU
– cinkotit
– demontaža kleparskih izdelkov

m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
kd
kd
m1
kd
m1
m1
kd
m1
m1
kd
m1
kd
kd
kd
m1

3.190.2.670.4.960.3.120.3.590.3.150.5.040.3.360.1.680.3.740.13.6400.7.330.3.550.3.780.410.3.620.8.580.770.1.870.2.590.1.730.2.420.410.-

Stran

3097

Upoštevaj: Cene žlebov, odtočnih cevi, okenskih polic, snegolovcev in kljuk veljajo za izvedbo iz pocinkane pločevine
oziroma traku če ni pri opisu navedena vrsta materiala!
Pri izvedbi iz ALU pločevine se cene Zn povečajo za 40% in življenska doba se poveča na 25 let.
Pri izvedbi iz bakrene pločevine se cene Zn povečajo za 100% in življenska doba se poveča na 80 let!
Pri izvedbi iz cinkotit pločevine se cene Zn povečajo za 65% in življenska doba se poveča na 40 let!
Pri izvedbi z barvano pocinkano pločevino se cene Zn povečajo za 35% in življenska doba se poveča na 20 let!
J) VODOVODNE INSTALACIJE:
1. Oprema:
– kad tuš – pločevina 80/80 + oprema
– BERMUDA 80 in pd. + oprema
– kad kopalna – pločevina140 + oprema
– BERMUDA 140 in pd. + oprema
– pločevina170 + oprema
– BERMUDA 170 in pd.+ oprema
– kad kotna KOLPASAN 145/145
– umivalnik – Bermuda 55 ipd.
– Bermuda 70 ipd.
– beli navadni od
do
– bide beli – navadni
– boljši DAMA
– boljši z odtokom v zid
– WC školjka bela – navadna
– boljša DAMA
– boljša z odtokom v zid
– deska za WC – plastika
– lesena od
do
– pisoarji od
do
– izplakovalni kotliček WC – nizka montaža
– talni sifon – cromiran 15/15
– pipa kromirana zidna1/2 col.
– pipa stoječa 1/2 col.
– baterija stoječa krom.dvoročna 1/2 col.
– baterija zidna, enoročna od
do
– baterija zidna OMEGA bela
– baterija zidna s prho enoročna
– baterija zidna s prho -pozlačena
– baterija stoječa za bide
– baterija stoječa za umivalnik

kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd

21.300.29.700.27.900.52.500.27.400.62.800.75.400.13.300.15.500.3.900.9.500.10.500.19.170.25.800.10.200.22.200.30.600.2.800.5.200.12.300.7.300.18.600.5.900.3.800.2.600.3.800.6.500.5.700.18.200.23.600.18.200.34.250.18.200.16.800.-
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– baterija stoječa za pom. korito od
do
– pomivalno korito-enojno + oprema
– pomivalno korito-dvojno + oprema
– pomiv. korito – dvojno z odcejalnikom
+ oprema
– držalo za toaletni papir
– etažera – kromirana
– držalo za milo
– držalo za brisače
– grelec vode – 10 lit
– 80 lit
– tuš kabina – plexi steklo
– polkrožna s steklom od
do
– kad in masažna kabina komplet
– napajalnik za govedo
– pokrov za jašek 50/50 s smradno
zaporo – kovinski
– okvir pokrova za jašek 50/50 s smradno
zaporo – (za beton, keramiko)
Opomba: – V ceni ni vračunana montaža in drobni material !
– Izbrani so povprečni artikli iz širokega izbora na tržišču !
2. Instalacija:
– komplet tipski vodomerni jašek skupaj
z vodomerom
– vodovodna instalacija s ﬁtingi, izolacijo
in pritrdilnim materialom – cevi 1/2 col.
– cevi 3/4 col.
– cevi 1 col.
– cevi 5/4 col.
– zasuni – 1/2 col.
– 3/4 col.
– PVC kanalizacijske cevi – ﬁ 32
ﬁ 50
ﬁ 110
– PVC fazonski kosi
– ﬁ 32
ﬁ 50
ﬁ 110
– LŽ kanalizacijske cevi
– ﬁ 50
ﬁ 100
– LŽ fazonski kosi
ﬁ 50
ﬁ 100
Opomba: Vse cene za instalacije so proizvodne cene brez DDV !
K) INSTALACIJE ZA CENTRALNO OGREVANJE:
– peč za centralno – brez bojlerja
od
15 – 30 KW
do
– peč za centralno – z bojlerjem
od
15 – 30 KW
do
– hranilnik sanitarne vode 150 lit
od
do
– oljni gorilci
od
do
– plinski gorilci
od
do
– kombinirani gorilci
od
do
– obtočna črpalka od
do
– cisterne za olje kovinske – 2000 l
– 3000 l
– 6000 l
– oljetesni premaz betonskih površin prostorov
kjer je vgrajena cisterna
– radiator APOLLO 22/605*1000
– radiator VA-HA tip 11 – 900/1134
– 900/ 810
– 900/ 486
– 500/ 1944

Uradni list Republike Slovenije
kd
kd
kd
kd

16.000.38.600.15.600.23.200.-

kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd

30.700.2.400.3.900.2.800.3.900.16.200.34.400.26.100.48.500.150.000.392.600.6.800.-

kd

36.400.-

kd

14.600.-

kd

105.000.-

m1
m1
m1
m1
kd
kd
m1
m1
m1
kd
kd
kd
m1
m1
kd
kd

1.850.2.150.2.540.2.890.2.490.3.350.980.1.200.1.850.500.660.920.6.880.12.500.3.950.6.480.-

kd

kd
kd
kd

80.000.750.000.135.000.950.000.78.500.550.000.64.600.160.000.130.000.310.000.280.000.420.000.12.000.45.000.60.000.78.500.156.000.-

m2
kd
kd
kd
kd
kd

1.450.14.000.17.200.14.200.11.600.18.260.-

kd
kd
kd
kd
kd
kd

Uradni list Republike Slovenije
tip 20 – 500/ 1782
600/ 1134
900/ 648
900/ 1134
– termostatni ventil komplet
od
do
– plamaﬂex izolacija (povprečje)
– ocena vrednosti razvodov instalacij od peči do radiatorjev,
vezave in opremljanje radiatorjev z ventili, vezava peči,
povezava s cisterno – z vsemi potrebnimi materiali za
dvostanovanjsko hišo z neto površino
(brez peči,cisterne in gorilca)
– ocena vrednosti instalacij na eno
grelno mesto v stanovanjski hiši normalna izvedba – komplet s pečjo
– ocena vrednosti instalacij na eno
grelno mesto v stanovanjski hiši boljša izvedba – komplet s pečjo
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m1

26.400.21.200.18.400.26.550.5.400.18.100.950.-

do
od
do

250 m2
665.000.1,100.000.-

od
do

80.000.96.000.-

od
do

140.000.152.000.-

Opomba: Ocena vrednosti je podana na osnovi ponudbenih cen izvajalca del.
L) ELEKTRO IN STRELOVODNE INSTALACIJE:
1. Elektroinstalacije
– razvodna plošča z varovalkami ali avtomati za
najmanj 5 tokokrogov, enofazni priključek (običajno
starejše hiše in vikendi) + števec
kompl.
– razvodna plošča z varovali, trofazni dvotarifni števec,
stikalna ura, vse za najmanj 8 tokokrogov – običajna
izvedba v dvostanovanjski hiši z neto površino nad
120 m2
kompl.
– ocena vrednosti enofaznega izpusta
kd
– ocena vrednosti trofaznega izpusta
kd
Opomba: Elektroinstalacija v gospodarskih poslopjih se vrednoti po dejanski
opremljenosti. Za posamezni izpust je vrednost enaka ali večja.
2. Strelovodne instalacije:
– montaža strešnih in zidnih konzol, pritrditev vodnika
(valjanec ali Cu vrv) do nivoja temeljev ter povezava
vseh kovinskih delov strehe (obrobe, žlebovi)
z vodnikom ozemljitve – material inox
m2
– izvedba ozemljitve z vkopanim valjancem krožno
okrog objekta oddaljeno do 3,00 m1 in vgraditvijo
ozemljila – valjanec
m1
Opomba: Osnova za obračun je dejanska površina strehe objekta in dolžina
vodnika v zemlji. Izračun je pripravljen na osnovi pokalkulacije
objekta P+2 oziroma P+1+M s tlorisno površino 130 m2 ob
upoštevanju deleža v strukturi posameznih del na objektu.
M) MIZARSKA DELA:
1. Klasični izdelki:
– okno enokrilno – dvojno, plohasti podboj, brez rolete,
klasična izvedba velikosti do 1,00 m2
– okno dvokrilno – dvojno, plohast podboj, brez rolete,
klasična izvedba velikost 1,00 do 2,00 m2
– prenova oken po sistemu JELOVICA
– harmonika vrata v naravnem lesu
TIP PIONIR 91/205
– harmonika predelne stene PIONIR
– preklopna vrata PIOPLAN 80/200
– stopnice lesene nasedlane na lesenih plohastih
nosilcih, š = 90 cm (smreka, jelka)
– stopnice lesene nasedlane na kovinskih
nosilcih, š = 1,00 m – hrast, brez čelnih zapor
– stopnice – obloga betonskih stopnih, čelnih in stranskih
površin ter podesta v hrastu – lakirano, razvita površina
– stopniščne ograje enostavne izvedbe – stebriči
in deske v mehkem lesu – kovinsko ogrodje
– stopniščne ograje sestavljene in rezljane oblike,
stebriči in deske v mehkem lesu – kov. ogrodje

108.000.-

195.000.7.200.9.500.-

1.150.3.100.-

kd

48.000.-

kd
m2

61.300.75.000.-

kd
m2
kd

55.500.47.800.49.600.-

m1

46.100.-

m1

51.200.-

m2

96.500.-

m1

24.500.-

m1

42.300.-
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– stopniščne ograje enostavne izvedbe pritrjene
na kovinskem ogrodju – hrastov les
– balkonske lesene ograje masivne izvedbe in
rezljane, mecesen, bor – kovinsko ogrodje
– balkonske enostavne lesene ograje (bor, mecesen)
pritrjene na kovinsko ogrodje
– balkonske lesene ograje -Tirolsko Bavarski stil,
nosilni del kovinski stebriči – macesen
PODSTREŠNE PROTIPOŽARNE STOPNICE:
– T 15 standard kovinske h = 2,75 m
– T 19 h = 3,40 m
– T 21 standard lesene h = 2,70 m
tridelne – preklopne
– T 14 škarjasta izvedba h = 2,70 m
Opomba: Cene oken in vrat vključujejo le vrednost izdelka. Vgrajevanje in
montaža nista vračunana.
Pri stopnicah in ograjah je montaža vračunana!

m1

28.800.-

m1

38.400.-

m1

26.800.-

m1

62.100.-

kd
kd

86.300.136.900.-

kd
kd

48.600.57.300.-

2. Industrijski izdelki stavbnega pohištva:
a) Okna, balkonska vrata, polkna, omarice z roleto:
Dimenz.
Š/V
v cm

Okna
JELOTERM S
impregnacija
SIT

Okna
JELOTERMS
končni laz. prem.
SIT

Okna
JELOTERM ALU
st.4-16-4
SIT

Polkna
ﬁksne lamel.
LS3 in PS1
SIT

16.900.17.800.17.800.22.100.24.900.33.200.23.300.26.400.26.700.31.100.38.100.26.200.28.700.31.100.35.400.42.300.33.800.36.800.39.700.64.800.-

19.300.21.500.21.500.27.500.30.100.41.300.28.200.32.400.33.800.38.300.47.300.32.700.35.300.38.500.45.300.51.400.39.600.44.300.50.600.78.500.-

31.600.35.400.35.400.44.800.47.900.68.300.44.800.50.800.53.200.59.900.76.400.50.600.56.200.59.800.67.300.84.500.69.400.69.200.76.300.124.600.-

11.100.13.300.13.300.22.100.23.800.28.500.16.200.25.600.27.400.29.700.37.500.22.400.27.600.37.300.40.200.43.600.45.300.34.500.40.800.63.200.-

60/60
80/60
60/90
100/90
120/90
140/90 S
80/120
100/120
120/120
140/120
140/120 S
80/140
100/140
120/140
140/140
140/140 S
100/180
80/220
100/220
140/220 S
Panoramska stena:
240/220
300/220

168.500.190.700.-

Harmonika panoramska stena – štev. kril:
360/220
415.500.400/220
425.700.500/220
544.900.600/220
621.500.-

Dimenz.
Š/V
v cm
60/60
80/60
60/90
100/90
120/90
140/90 S
80/120
100/120
120/120

141.500.175.600.5
5
7
8

Polkna –
gibljive lamele
LS3 in PS1
SIT

Omarice
z roleto
PVC
SIT

Žaluzije
kd
SIT

Vezana okna
JELOBOR-K
st. 3-36-3
SIT *

13.200.15.600.15.600.28.500.31.300.33.800.21.400.33.600.36.900.-

9.600.10.500.9.600.12.400.14.200.–
12.000.14.200.16.400.-

5.200.5.200.5.200.5.200.5.200.9.100.5.200.5.200.5.200.-

15.610.17.930.17.930.22.850.24.410.34.020.23.089.25.960.27.780.-
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140/120
140/120 S
80/140
100/140
120/140
140/140
140/140 S
100/180
80/220
100/220
140/220 S
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38.600.38.600.22.300.37.400.37.900.41.500.41.500.47.700.34.800.52.100.64.300.-

18.100.–
12.100.-.
14.200.16.400.18.100.–
16.900.15.800.18.200.–
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6.600.9.500.6.600.6.600.6.600.6.900.9.600.6.600.6.600.9.600.12.400.-

31.460.39.740.25.800.28.480.31.460.35.680.43.370.33.010.34.155.37.015.59.080.-

Opomba: Vezana okna JELOBOR-K so vzeta iz proizvodnje zato cene ostanejo
take kot so bile za zadnjo serijo.
Pojasnila in doplačila:
– Okna JELOBOR- K so obdelana z rjavim lesolom
– Pri končni obdelavi z debeloslojnim akrilnim premazom se cene povečajo:
� pri oknih JELOTERM S za 15%
– Oznaka LS3 pomeni rjavo lazurno barvo in PS1 belo barvo.
– Pri lakiranju v drugih barvah se cena poveča za 8%.
– Za okna JELOTERM iz dolžinsko nespojenega lesa se cena poveča za 10%.
– Če se vgradi toplotno izolirno steklo se cena poveča.
� za okna JELOTERM Ug = 1,1 W/m2K za 10%
Osnova za obračun je vedno okno Jeloterm S z osnovno impregnacijo.
– Pololive niso vračunane v cenah oken !
b) Mreže in križi za okna:
– pravi križ
– nalepljeni križ
– lesena mreža
– leseni križi
– medeninasti križi
– švicarski križi

impregnacija
3.400.- Sit/polje
2.500.2.150.1.900.1.550.1.750.-

končna barva
3.900.- Sit/polje
2.800.2.450.2.280.1.550.1.750.-

c) Strešna okna – VELUX:
Oznaka

Dimenzija
šir. x viš. v cm

GZL 1054
GZL 1054
GGL 3059
GGL 3059 114 x140
GHL 3059

66 x 118
78 x 98
78 x140
126.800.78 x140

Cena
komplet

Nadomestitev

69.600.74.000.102.100.36.100.117.400.-

30.000.32.500.36.100.38.500.45.100.-

Montaža
Nova vgradnja
32.300.35.100.38.500.47.800.-

V ceni je upoštevana tudi strešna obroba, notranja žaluzija in zunanje senčilo!
Vgraditev v novem objektu, kjer je odprtina že pripravljena znaša od 21.000.- / 32.000.-.
d) Sobna, vhodna in garažna vrata:
Tip

Mera
cm

P–1

P–2
in
P–3

65
75
85
95
75
85
95

Izvedba – kvaliteta notranjih kril in podbojev
bukov furnir
mahagonij hrast natur
lakiran belo-pleskanlakiran lak.,
lužen
27.800.28.500.29.700.30.700.31.500.32.900.34.700.-

26.600.27.300.28.300.29.200.30.500.31.700.33.100.-

25.700.26.300.27.200.28.000.29.300.30.400.31.700.-

Opomba: Cene upoštevajo hrastov ali bukov furniran plohasti podboj š = 15 cm
brez nadsvetlobe ter tipsko vratno krilo!
Pri vratih z nadsvetlobo je treba te cene povečati zaradi večjega podboja za
5.600.- SIT
Izvedba – kvaliteta notranjih stilnih vratnih kril in podbojev

26.800.27.300.28.500.29.400.30.200.31.500.33.200.-

Stran

3101

Stran
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Hrast – lakiran ali lužen
KLASIK
BAROK

STIL
P-1

P-3
P-3 LM6

65
75
85
95
75
85
95
75
85
95

35.400.36.900.37.900.41.400.42.800.44.300.46.900.47.800.49.300.52.100.-

59.100.60.500.61.800.66.900.57.300.58.600.63.600.64.100.65.400.70.500.-

77.300.78.600.81.600.86.700.75.900.78.800.81.600.85.100.88.600.93.500.-

Opomba: Cene upoštevajo dekor hrastov natur ali lužen plohasti podboj š = 15
cm brez nadsvetlobe ter tipsko vratno krilo !
Pri vratih z nadsvetlobo je treba te cene povečati zaradi večjega podboja za
4.000.- SIT.
Ozn.

Vhodna letvičasta vrata: Naravni premaz
ŠirinaEnokrilna
Ozn.
Širina
Dvokrilna

OVV 1
OVV 2
VVO
OPALE

108,4 58.100.108,4 60.400.108,4 50.800.108,4 51.200.-

DV 1/1
DV 2/1

148,4
148,4

89.800.90.700.-

Opomba: Steklo katedral 4 / 12 / 4 mm, površinska obdelava – impregnacijska lazura, Les – smreka, navadna cilindrična
ključavnica
Masivna vhodna vrata in stranske svetlobe:
Lazurni premaz in bakreni dodatki
Vrata
Stran. svetlobe

Oznaka
TRAMO T 402 HRAST
TRAMO T 406 HRAST
TRAMO T 422 HRAST
TRAMO T 432 HRAST
VARIANT V 203 SMREKA
VARIANT V 243 HRAST

194.800.212.400.251.200.224.600.156.800.251.500.-

85.900.88.700.83.800.85.900.66.200.-

MODERN M 312 HRAST
MODERN M 331 HRAST
MODERN M 301 SMREKA
BACH B 501 HRAST zastekljena
BACH B 522 HRAST zastekljena
FUTURA F 712 SMREKA
FUTURA F 722 SMREKA

223.100.199.600.162.500.277.300.311.500.195.600.159.800.-

101.300.98.900.72.500.90.300.104.300.60.800.60.800.-

Opomba: Steklo katedral ali činčila ali altdeutch 4 / 16 / 4, hrast debeloslojna lazura, 3 x varnostna zapora, smreka
impregnacijska lazura.
Garažna vrata – 244,4 x 207,2 – naravni premaz:
Oznaka
Letvičasta vrata Oznaka
Les
OGV
GV – P 1

87.400.109.900.-

SONCE
ELIPSA

SMREKA
SMREKA

Opomba: Vrata je možno opremiti z avtomatom za odpiranje.
e) drugi dodatki in pojasnila:
– kljuke in ščitniki za vrata:
notranja vrata
od 3.400.vhodna vrata
od 8.800.-

do
do

12.600.- SIT
30.500.- SIT

Pojasnila: – Cene za okna vključujejo tudi stekla;
– V ceno vrat so vključeni tudi ustrezni podboji šir.15 cm;
– Slepih podbojev se ne proizvaja več ker se vrata vgrajujejo direktno v zidne odprtine in se zatesnijo z purpenom;
– Kovinske mreže na oknih in vratih se vrednotijo dodatno k ceni vrat;
– Pri vhodnih in garažnih vratih kljuke in ščitniki niso vključeni v ceno - vrednotiti jih je treba dodatno;
– Vgrajevanje v objekt se vrednoti dodatno;
– Cene veljajo franko trgovsko skladišče, DDV ni vključen!
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3. Vgrajevanje oken in vrat:
– vzidava enojnih ali vezanih oken
– vzidava dvojnih klasič.oken
– vzidava lesenih zastekljenih sten
– vgrajevanje vrat v gotove zidne
odprtine (tesnitev s purpenom)
– vzidava vrat – plohasti podboj
– okvirni podboj
– balkonska

N) STEKLARSKA DELA:
Vrsta stekla –
debelina
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– velikost do 2,0 m2
– velik. nad 2,0 m2
– vel. do 2,0 m2
– vel. nad 2,0 m2
– mehak les
– trdi les

kd
kd
kd
kd
m2
m2

9.450.14.300.10.600.16.480.4.750.6.200.-

– vel. do 2,0 m2
– vel. 2,0 – 4,0 m2
– vel. do 2,0 m2
– vel. nad 2,0 m2
– vel. do 2,0 m2
– vel. nad 2,0 m2
– vel. do 2,0 m2
– vel. 2,0 – 4,0 m2
– vel. nad 4,0 m2

kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd

4.200.6.500.6.680.11.380.10.320.13.950.11.430.15.125.18.560.-

Stran

3103

Cena za m2
Vgrajevanje v
nov izdelek

Popravilo
starega

3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
10 mm

3.870.4.200.4.630.6.130.7.100.-

5.530.5.870.6.300.7.800.8.760.-

bela 4 mm
beli 4 mm
bela 5 mm
beli 4 mm
bela 4 mm
523 4 mm
rumeni 4 mm
rjavi 4 mm
rjavi 4 mm
rjavi 5 mm

4.190.4.190.5.980.4.800.9.500.4.190.6.480.5.730.9.770.6.450.-

5.550.5.850.7.640.6.460.11.160.5.850.8.140.7.390.11.430.8.110.-

PARSOL – razne barve
5 mm
8 mm
10 mm

4 mm

4.820.5.410.7.600.8.870.-

6.480.7.070.9.260.10.530.-

PARSOL – priva blue
8 mm

6 mm

7.920.10.140.-

9.580.11.800.-

STOPSOL – clear
– bronza
– grey
– grey
– bronza
– green
– green

4 mm
4 mm
4 mm
8 mm
6 mm
6 mm
8 mm

6.740.7.350.7.350.12.400.9.480.9.480.12.400.-

8.400.9.010.9.010.14.060.11.150.11.150.14.060.-

4-16-4
5-16-5
6-16-6
8-16-8
4-16-4
4-16-4
4-16-4

8.350.9.200.10.270.12.200.8.340.10.620.9.750.-

10.010.10.870.11.930.13.870.10.000.12.280.11.420.-

5-16-4 1,1
4-16-4 1,1

10.820.14.340.-

12.480.16.000.-

PRIREZANA STEKLA:
Float – brezbarv.

Ornamentna stekla:
Rosa
Katedral
Niagara
Silwit
Alt deutch
Ornament
Katedral
Silwit
Alt deutsch
Niagara
Sončnozaščitna stekla:

Izolacijska stekla:
STANDARD

Katedral beli
Katedral rumeni
Gotic beli
Toplotno-zaščitna:
Niagara bela
Alt deutsch beli

Stran

3104 /

Št.

33 / 31. 3. 2005

Katedral rumeni
TZ IPLUS
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4-16-4 1,1
4-15-4 1,1

11.310.9.040.-

12.980.10.700.-

4-16-4
6-16-4
6-16-4
6-16-4

8.970.12.500.13.630.15.400.-

10.630.14.170.15.290.17.070.-

10.350.19.050.28.230.-

12.020.20.710.29.900.-

36/26 1,1
39/34 1,1
42/36 1,1

10.000.12.580.19.130.-

11.670.14.250.20.790.-

Varnostno steklo S in Iplus:
ESG
6-14-6
VSG
8-16-6
VSG
8-16- VSG 6
ESG
8-16- VSG 6

12.720.14.140.17.010.17.460.-

14.380.15.800.18.680.19.120.-

13.870.14.780.17.530.18.920.-

15.530.16.450.19.190.20.580.-

m2
m2
m2
m2
m2
kd
kd

29.650.43.475.48.750.36.400.36.400.12.500.25.400.-

5.370.7.000.15.360.8.040.9.030.9.840.10.750.11.550.-

7.030.8.670.17.100.9.700.10.700.11.500.12.410.13.200.-

Sončno-zaščitna:
PARSOL – razne barve
STOPSOL s. clear
s. grey
s. dark blue
Zvočno- zaščitna:
Ipaphon S 37/22
S 45/30
S 53/42
Ipaphon Iplus

VSG
VSG
ESG

8-16-4 1,1
8-16-6 1,1
4-16- VSG 8 1,1
6-16-9,5 GH 1,1

STEKLENE PRIZME Z VGRAJEVANJEM:
– prozorne – Wolke – 19x19x8 cm
– barvne – Wolke tirkizna 19x19x8 cm
– satenaste – Sahara Wolke azur 19x19x8
– prozorne – Savona 24x24x8 cm
– prozorne – Digona 19x19x8 cm
– prezračevalno okence 19x19
– prezračevalno okence 39x39
OSTALA STEKLA:
žično 6/7 mm
žično 6/7 mm – barvano
žično 6 mm – polirano
lepljeno 6 mm
8 mm
10 mm
6 mm mlečna folija
8 mm mlečna folija
OGLEDALA:

Cena za izdelavo m2

FLOAT 4 mm
5 mm
6 mm
4 mm modra
4 mm zelena

3.780.4.270.- + dodatna montaža in
5.200.obdelava
6.970.5.200.-

CENE VGRAJENEGA KALJENEGA STEKLA:
Debelina
v mm

4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Prozorno
ﬂoat brezb.
SIT/m2
6.100.6.900.7.800.9.500.11.200.-

Parsol
razne barve
SIT/m2

clear

6.700.7.700.8.750.10.900.13.200.--

8.600.10.950.14.000.-

Sončno – zaščitno steklo
Stopsol silver
grey
green
v SIT/m2
12.100.15.800.-

12.100.15.800.-

blue
13.850.18.300.-
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Stran

3105

ORNAMENTNA KALJENA STEKLA:
Debel.
v mm

Jedkano
steklo

Rosa
bela

bela

4
5
6
8
10

10.800.11.700.13.100.15.000.19.200.-

6.100.7.300.13.600.-

7.500.9.300.11.000.-

Činčila

rjava

Altdeutsch
bela

7.900.-

11.400.-

CENE ZA OBDELAVO STEKLA:
OBDELAVA ROBOV – po m1
Deb.st. Grob. bruš.
Fino in pol.Deb.st.
do 6 mm
74.324.- 4 – 8 mm
8 mm
190.434.- 10 mm
10 mm
247.542.nad 10 mm predmet posebnega dogovora
VOGALNI IN STRANSKI
IZREZI – po kd
Deb.st.
vse velik.
Deb.st.
4–6
810.4–8
8 – 10
1.100.10
12
1.300.nad 12 mm predmet dogovora
EMAJLIRANJE:

cela površina –
samo robovi –

SITOTISK:

cela površina
proti zdrsni sitotisk

PESKANJE:

cela površina
delna površina
enostavni vzorci

FAZETIRANJE:

pravilna oblika
nepravilna oblika

Silwit Mastercarre
rjava
bela
7.600.-

Gotic
rjava

9.800.13.200.16.570.-

7.900.-

IZREZI ZA GOVORILNE LINE - po kd
Posnet rob
Poliran rob
8.880.13.320.13.320.19.320.-

PREMER IZVRTINE v mm – po kd
4 do 30
122.245.-

32 do 40
500.980.-

45 do 80
980.2.200.-

3.930.- sit/m2
2.830.- sit/m1
– nad 10 m2
– do 10 m2

3.930.- sit/m2
7.070.- sit/m2
5.200.- sit/m2
2.700.- sit/m2
7.860.- sit/m2
13.130.- sit/m2

680.- sit/m1
2.100.- sit/m1

pravilna oblika in brušeni robovi
nepravilna oblika in brušeni robovi

1.120.- sit/m1
2.850.- sit/m1

Upoštevaj:
1. Vse cene upoštevajo dobavo stekla franko dobavitelj in vgrajevanje v nov izdelek ali zamenjavo poškodovanega ter
potrebne drobne materiale!
2. Transport stekla do kraja vgrajevanja ni vštet v ceno – obravnava se dodatno!
3. Cene se povečajo: za kose do 0,25 m2 za 25%
za kose kjer sta širina in višina nad 2500 mm za 100%
4. Nepravilnim oblikam stekel se cene povečajo.
O. SVETLOBNE KUPOLE IN SVETLOBNI TRAKOVI:
1. Svetlobne kupole iz akrilnih plošč PMMA:
Svetla mera
v cm
60 x 60
70 x 70
70 x 100
80 x 130
80 x 220
100 x 100
100 x 160
100 x 220
100 x 300
130 x 130
130 x 220
130 x 280
140 x 140
160 x 160
160 x 220

Enoslojna
s podstavkom

Dvoslojna
h = 30 cm + Al okvir

Vgrajevanje

37.680.40.560.52.000.56.880.73.200.53.280.67.300.83.400.109.800.68.700.94.000.109.700.75.000.86.000.110.700.-

42.480.45.840.56.400.65.000.84.960.61.000.77.370.97.200.129.400.82.000.111.000.130.200.87.600.107.400.133.400.-

18.300.18.300.19.900.19.900.22.700.22.700.24.300.24.300.28.200.24.300.28.800.28.200.24.300.28.200.28.800.-

Stran
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Svetla mera
v cm
180 x 180
200 x 200
ﬁ 70
ﬁ 100
ﬁ 130
ﬁ 160
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Enoslojna
s podstavkom

Dvoslojna
h = 30 cm + Al okvir

Vgrajevanje

127.900.132.700.41.280.53.900.69.300.100.000.-

165.800.170.700.44.850.61.700.79.800.107.400.-

29.800.29.800.18.300.18.300.19.900.19.900.-

Opomba: Cene zajemajo ročno odpiranje kupol!
Za električno odpiranje je k tem cenam treba dodati še 44.300. SIT za komad!
Izdeluje se tudi s podstavkom h = 15 cm.
2. Stenske svetlobne kupole – okna:
Svetla mera
v cm

Brez odpiranja
enoslojna – netesnjeno

Za odpiranje
dvoslojna – podstavek
h = 15 cm

Vgrajevanje

11.300.13.700.15.400.22.700.13.600.25.700.19.900.27.000.11.300.13.600.19.900.41.200.-

30.700.35.100.44.800.64.500.41.400.71.800.66.000.88.600.32.400.46.200.63.100.88.700.-

18.300.18.300.24.300.28.200.24.300.28.200.24.300.28.200.18.300.18.300.24.300.28.200.-

70 x 70
70 x 100
80 x 130
80 x 220
100 x 100
100 x 220
130 x 130
160 x 160
ﬁ 70
ﬁ 100
ﬁ 130
ﬁ 160
3. Svetlobni trakovi
Svetla mera
širine v cm
100
125
150
175
200
225
300

Enota
mere

Enoslojni
s podstavkom

Dvoslojni
h = 15 cm + Al okvirjem

Končni element
+ SIT

m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

35.520.38.800.42.100.46.300.50.000.56.000.74.200.-

47.000.51.300.55.600.60.100.65.000.71.600.99.100.-

5.400.6.000.6.600.7.100.7.500.8.600.----

Opomba: Serijsko se izdelujejo tudi podstavki h = 30 cm (+ 1.520.- SIT/m1) in h = 50 cm (+ 3.240.- SIT/m1).
Cena montaže na objektu predstavlja od 20 do 30% vrednosti naročenih svetlobnih trakov (večja je količina manjši je %).
4. Ekstrudirane akrilne plošče:
Debelina
v mm

Dimenzija plošče
v mm

Cena plošče
SIT/m2

Cena SIT/m2
z razrezom

Prozorne, opalne, dimno rjave, modre, zelene, rumene, oranžne, rdeče itd
2
1700 x 2600
2.040.3
1700 x 2600
3.060.4
1700 x 2600
4.100.5
1700 x 2600
5.100.6
1700 x 2600
6.120.8
1700 x 2600
8.200.10
1700 x 2600
10.200.12
1700 x 2600
15.300.-

2.300.3.420.4.600.5.700.6.900.9.200.11.500.17.200.-

Ornamentne – štirje različni vzorci:
3 mm
760 x 2200

5.100.-5.700.-

Dvostenske akrilne plošče:
SDP – 16 mm
1200 x 6000
SDP- 16/TD
1200 x 6000

(za vertikalne zasteklitve)
(za nadstreške – ojačane)

Opomba: Vgrajevanje zavisi od okoliščin, kjer se plošče vgrajujejo. Lahko jih privijamo
ravne ali ukrivljene na različne podlage. Oceno dela je zato treba napraviti na
terenu. Okvirno pa znaša od 650.- do 1.700.- SIT za m2.

4.800.6.000.-
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5. Proﬁlirane akrilne plošče za kritino ali stenske obloge:
Po obliki ločimo petnajst različnih tipov!
Prevladujeta salonitna in trapezna proﬁlacija!
Dimenzije so različne po tipih, prevladujejo:

780 x 1420 mm
800 x 1420 mm
920 x 1420 mm
960 x 1420 mm
920 x 1250 mm

Cena za 1 m2 za salonitno proﬁlacijo znaša
Za trapezno proﬁlacijo znaša
Vgrajevanje

5.200.- SIT/m2
5.800.- SIT/m2
580.- SIT/m2

840 x 2400 mm
850 x 3000 mm
1000 x 2950 mm
1200 x 2950 mm

6. Telefonske govorilnice iz akrilnih plošč in poliestra:
Tip govorilnice

Cena za komad

Vgraditev

56.200.61.700.72.000.210.000.298.600.168.000.355.200.-

6.700.6.700.6.700.11.200.11.200.8.700.6.600.-

TG – 750
TG – 850, TG – 1000
TG – 1200
TG – 2100
TG – 2200
TG – 2300
TG – 2400/TD

do 19.100.do 19.100.-

Opomba: V ceni vgraditve ni vračunana potrebna telefonska in elektro instalacija
7. Večstenske polikarbonatne plošče:
Debelina
V mm
mat.za m2
4,5
6
8
10
16
20
25
32
40

struktura

K – faktor

standardna
W/m2 K

cena v
dimenzija

montaža + pritrd.
SIT/m2

2 – slojna
2 – slojna
2 – slojna
2 – slojna
3 – slojna
5 – slojna
6 – slojna
5 – slojna
4 – slojna

3,8
3,5
3,3
3,0
2,4
1,8
1,5
1,4
1,5

2100 x 6000
2100 x 6000
2100 x 6000
2100 x 7000
2100 x 7000
2100 x 7000
1250 x 7000
1250 x 7000
500 x 7000

1.950.2.540.2.900.3.300.5.500.6.500.7.200.7.800.9.400.-

3.100.3.100.3.100.3.100.3.900.3.900.4.800.4.800.4.800.-

Opomba: Cene veljajo za bruto porabljeno količino. Formatiziranje je zajeto v ceni.
Obračunava se cela širina plošče, dolžina se zaokrožuje na meter.
Barvne plošče so 10% dražje.
Opozorilo: Cene za vse izdelke od 1 – 7 tega poglavja ne vključujejo prevozov, veljajo franco skladišče Litija.
Tehnična življenjska doba za vse izdelke v tem poglavju je najmanj 30 let (že preizkušeno).
P) ŽALUZIJE IN SENČILA:
1. Žaluzije – z montažo:
Tip
Obračunska
mera – m2
KRPAN 65 mm
+ pokrov
elektromotor
LIPICA 50 mm
+ pokrov
SAVICA 35 mm
VESNA 25 mm
upravljanje na gumb
LOKVA 16 mm
DALEX 25 MM
Elektromotor – kd
Daljinski upravljalec – kd
s sprejemnikom

Zunanje
m2

Notranje
m2

Balkonske
m2

Medstekelne
m2

--

--

--

4.450.-

5.740.-

--

1,0
1,0

12.530.1.770.38.880.5.740.1.770.---

4.000.4.400.-

4.000.4.400.-

1,0
1,0

---

6.200.8.450.37.440.19.200.-

6.200.--

3.770.4.160.7.200.5.900.8.400.37.440.19.200.-

2,0
1,5

Opomba: Žaluzije 25 mm s perforiranimi lamelami so dražje za 30%
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2. Žaluzije v izolacijskem steklu – funkcije dvig / spust, opiranje / zapiranje:
Upravljanje z
verižico – za m2
1,5
--distančnik stekla 27 mm
Upravljanje z elektromotorjem in daljincem
Žaluzije v izolacijskem steklu – funkcija reguliranja svetlobe samo s spustom in dvigom:
Upravljanje z
gumbom – za m2
distančnik stekla 22 mm

1,5

Vgraditev žaluzij v termopan steklo 4-27-4
Vertikalne žaluzije – razni vzorci
od
do

--

3.700.17.500.-

--

--

10.560.-

+

64.300.-

--

8.350.-

– 6.500.- SIT/m2

Plisirane platnene zavese – razni vzorci od 3.500.do 15.000.Opomba: Življenjska doba – notranje žaluzije 10 let
– zunanje žaluzije 8 let
– medstekelne žaluzije 12 let
– notranje vertikalne žaluzije 6 let
– plisirane žaluzije 6 let
R) PEČARSKA DELA:
– krušna peč z zapečkom – kotna, ena stran
zapečka je zaprta. Kurilna vrata navadna kovinska.
Temena obložena. Barva rjava ali zelena in
pečnice tip »skleda« ali podobne, dimenzija
140 x 160 cm, višina nad podstavkom 90 cm.
Podstavek ne sodi v ceno!
Enostavnejša izvedba, po dimenzijah enaka – od
Boljša izvedba, po dimenzijah enaka
– do
– krušna peč brez zapečka- teme ravno obloženo,
postavljena ob zidu, pečnice s treh strani – vzorčaste.
Dimenzija 120 x 140 cm, višina nad podstavkom
90 cm. Barva rjava ali zelena.
Podstavek ne sodi v ceno!
Enostavnejša izvedba – dimenzije iste
– od
Boljša izvedba – dimenzije iste
– do
– krušna peč iz posebnih pečnic 31 x 60 cm z
motivi in vzorčastimi vogelniki. Sims pečnicam
pripadajoče oblike spodaj in zgoraj. Kurilna
vratca boljša – kromirana. Dimenzija 109 x 124 cm,
višina nad podstavkom 82 cm. Barva rjava ali
zelena.
Podstavek ne sodi v ceno!
Enostavnejša izvedba – dimenzije iste
– od
Boljša izvedba – dimenzije iste
– do
– lončena sobna peč z lončenim podstavkom.
Pečnice z robnim vzorcem in štiristransko!
Kurilna vratica kromirana in tesnjena. Barva
rujava ali zelena. Dimenzija 60 x 60 in višina
180 cm. Lokacija v kotu ali ob zidu!
Enostavnejša izvedba – iste dimenzije
– od
Boljša izvedba – iste dimenzije
– do
– lončena sobna peč z lončenim podstavkom
Pečnice boljše – vzorčaste, štiristransko. Vratica
kromirana in tesnjena. Barva rjava ali zelena.
Dimenzija 60 x 140, višina 140. Lokacija v kotu
ali ob zidu.
Enostavnejša izvedba – iste dimenzije
– od
Boljša izvedba – iste dimenzije
– do
– lončena sobna peč – standardna, z litoželeznim
podstavkom na štirih nogah. Dimenzija 44 x 132,
višina je 140 cm.
Enostavnejše izvedbe – dimenzija ista
– od
Boljša izvedba – dimenzija ista
– do
– zidan štedilnik – plošča na dve grelni luknji,
pekač in kotliček za vodo – vse obloženo z
gladkimi pečnicami. Kovinski deli svetleči in v

komplet
750.000.1,110.000.-

990.000.-

komplet
636.000.1.000.000.-

850.000.-

komplet
800.000.1.200.000.-

1.100.000.-

komplet
420.000.650.000.-

540.000.-

komplet
600.000.900.000.-

750.000.-

komplet
350.000.510.000.-

410.000.-
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Enostavnejša izvedba – ista dimenzija
– od
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– do
– zidanje podstavka peči s siporex bloketi ter
naprava AB plošče deb. 6 cm preko podstavka,
vse površine obdelane in zaglajene z izravnalno
maso – tudi v podpečku.
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• v opečnem zidu deb. nad 30 cm:

AM
v PAM
v CM
v AM
v PAM
v CM

– Dolbljenje reg v zidove za instalacije (elektrika, vodovod,
kanalizacija, centralna itd.) – strojno
• rege do 6 x 6 cm –
v kamnitem zidu
v betonu
v opeki
v siporexu
• rege 10 x10 cm –
v kamnitem zidu
v betonu
v opeki
v siporexu
• rege 15 x 15 cm –
v kamnitem zidu
v betonu
v opeki
v siporexu
– Dolbljenje reg za instalacije – ročno:
• rege 3 x 3 do 6 x 6 cm
v opeki z AM
v opeki z PAM
v opeki z CM
v siporexu
– Odbijanje apn. malte iz zidov
– opečnih, betonskih
– trstičenih

3109

komplet
400.000.750.000.-

550.000.-

m3

58.480.-

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

32.350.72.500.85.900.119.200.136.500.60.900.37.500.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2

1.680.9.300.2.460.1.800.730.4.840.-

m3
m3
m3
m2
m2

11.000.15.100.31.500.1.030.3.300.-

m2
m2
m2

930.1.350.1.920.-

m3
m3
m3
m3
m3

8.420.12.500.28.300.6.400.20.600.-

kd
kd
kd
kd
kd
kd

3.140.4.100.5.800.7.000.8.100.10.000.-

m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

3.900.3.700.960.620.6.550.5.700.1.830.1.400.11.700.10.500.3.700.1.900.-

m1
m1
m1
m1
m2
m2

780.990.1.320.490.830.760.-

S) RAZNA GRADBENA IN DRUGA DELA:
1. Rušitvena dela:
– Rušenje betonskih zidov, temeljev in konstrukcij deb. 15 cm in več s kompresorjem:
• pustega betona
• nearmiranega betona brez kamna
• nearmiranega betona z dodatkom kamna
• armir. betonskih stebrov in zidov
• armir. betonskih preklad in nosilcev
• armir. betonskih plošč
• MONTA in podobnih plošč
– Rušenje tankih betonskih zidov in konstrukcij s kompresorjem:
• nearmiran betonski zid 10 cm
• armiran betonski zid 10 cm
• nearmiran tlak 8 cm – kamnita podlaga
• betonski tlak nad izolacijo
• estrihi do deb. 5 cm
• armirano betonska plošča do 10 cm
– Rušenje kamnitega zidu in konstrukcij:
• stebrov in zidov v apneni malti ročno
• stebrov in zidov v PAM strojno
• stebrov in zidov CM strojno
• kamnit tlak v pesku do 10 cm
• kamnit tlak v CM do 10 cm
– Rušenje tankih opečnih zidov in konstrukcij:
• predelnih sten do 8 cm
• predelnih sten 12 cm v PAM
• predelnih sten 12 cm v CM
– Rušenje opečnih zidov in konstrukcij deb. 20 cm in več:
• zidov in stebrov iz NF v AM – ročno
• zidov in stebrov iz NF v PAM – strojno
• zidov in stebrov iz NF v CM – strojno
• zidov iz Modularja v AM
• zidov iz Modularja v CM
– Prebijanje lukenj 30/30 cm – strojno:
* v opečnem zidu deb. do 30 cm: v

Stran
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– Odbijanje cem. malte iz zidov
– Odstranitve oblog in tlakov

– Odstranitev strešnih kritin

– Odstranitev ostrešij

– Zamenjava lesenih strešnih in stropnih
konstrukcij
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– kamnitih
– opečnih, betonskih
– kamnitih
– lesenih stenskih
– toplotnih izolacij
– kamnit tlak
– ladijski pod
– parketa, pribitega
– parketa, lepljenega
– stropnih lesenih
– nasipni opaž
– stropni opaž z ometom
– korcev
– salonita
– zareznikov
– Tegole
– pločevinastih kritin
– bitumenskih kritin
– enostavne izvedbe
– sestavljene izvedbe
– strešnega opaža
– strešnih letev
– špirovcev

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

980.2.320.3.000.850.490.1.090.590.850.960.640.530.1.620.730.390.560.730.940.750.920.1.250.500.280.500.-

– enostavne izvedbe
– zahtevne izvedbe

m3
m3

156.200.174.500.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
kd
m2
m2
m2
m2

1.200.1.900.2.050.3.010.610.800.770.960.1.100.1.450.850.-

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m1
m1
m1
m2
m2
m1
m2
m2
m2
kd
kd
kd
kd
kd

1.450.350.420.710.520.580.850.1.500.1.300.5.500.850.1.400.1.600.7.000.900.1.250.700.350.180.120.1.450.2.100.360.73.200.460.840.1.150.1.450.1.680.3.350.-

2. Storitve čiščenja objektov:
– Izdelkov – enojna okna – steklo, les – vel. do 2,0 m2
– vel. nad 2,0 m2
– vezana okna – steklo, les – vel.do 2,0 m2
– vel. nad 2,0 m2
– vrata – krilo + podboj – vel. do 2,0 m2
– vel. nad 2,0 m2
– sanitarna oprema – wc, bide, kad itd.
– izložbe in zastekljene stene
– kopelit stekla
– šedno strešno industrijsko steklo
– pranje zunanjih žaluzij
– žaluzije notranje / zunanje
demontaža, čiščenje, montaža
– lesene – stenske obloge
– stropne obloge
– keramične – stenske obloge
– talne obloge
– laminati, parketi ipd. + emulzij. premaz
– marmor – tlak strojno
– strojno z impregnacijo
– poliranje do visokega sijaja
– diamantno brušenje
– granit – tlak strojno
– strojno z impregnacijo
– poliranje do visokega sijaja
– diamantno brušenje
– teraco – tlak strojno z impregnacijo
– poliranje do visokega sijaja
– PVC, linolej, viﬂex, guma – s premazom
– police
– marmor
– pločevina
– lesene
– opečni tlaki – neglazirani + impregnacija od
do
– stopniščne ograje – razne
– tekstilne obloge tal – globinsko sesanje
– šamponiranje s peno
– ekstrakcijsko čiščenje
– oblazinjeno pohištvo – stol pisarniški
– fotelj z naslonom
– fotelj veliki
– garnitura (enosed)
– garnitura (dvosed)
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– garnitura (trosed)
kd
– odstranjevanje graﬁtov
– iz gladkih površ.
– iz hrapavih pov.
– generalna čiščenja po izvedenih gradbenih
in obrtniških delih – čiščenje objekta
– čiščenje opreme
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5.100.m2
m2

2.450.3.350.-

m2
ura

490.2.050.-

Opozorila in navodila: – Cene čiščenja predmetov veljajo za višino do vključno 3,40 m. Za vsaki nadaljnjih 2,60 m višine
se cene povečajo za 100%
– Pri čiščenje stopnic velja za tekoči meter stopnice (nastopne ploskve) cena, ki odgovarja m2 enakega materiala na
tlaku.
Upoštevaj: – delo pri umetni svetlobi – cene se povečajo z fa – 1,10
– delo na lestvah – cene se povečajo z fa – 1,30
– pri majhnih količinah – cene se povečajo z fa – 1,25
3. Transporti materiala:
Predmeti

Enota
Mere

Naklad.
in
razklad.
v urah

Prenos

m3

1,43

1,43

0,79

0,99

t

0,85

0,66

0,39

0,49

t

1,06

0,71

0,44

0,55

t

0,73

0,55

0,31

0,40

Prenos z nosili:
– malte, betoni
– predmeti do 25 kg

m3
t

1,50
1,05

0,95
0,58

0,60
0,34

0,72
0,40

Prevoz s samokolnico:
– malte, betoni
– predmeti do 25 kg

m3
t

1,35
1,20

0,34
0,45

0,23
0,09

1.700
2.100
2.200
3.400
1.500
2.200
10
600
1.800

kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/1000
kg/1000
kg/1000
kg/m2
kg/m3
kg/m3

Transportna
razdalja

Kosovni mat.
Sit / t

Razsuti mat.
Sit / t

Beton / malte
Sit / do 5 m3

1 km
3 km
5 km
7 km
10 km
12 km
15 km
20 km
25 km
30 km
35 km
40 km
45 km
50 km
100 km

1.050.1.300.1.840.2.250.2.800.3.200.3.600.4.400.5.200.5.930.6.580.7.230.7.850.8.450.12.590.-

300,00
421,00
610,00
750,00
940,00
1.040,00
1.230,00
1.400,00
1.730,00
1.980,00
2.190,00
2.410,00
2.610,00
2.810,00
4.200,00

4.720.»
7.380.»
8.580.»
9.800.11.000.13.300.16.800.19.400.21.500.24.000.26.700.32.800.-

Prenos – ročno:
– malte, betoni
– predmeti do 25 kg po
kom – enostavne nošnje
– predmeti do 25 kg po
kom – nerodni za nošnjo
– predmeti 25 – 50 kg
enostavno nošnje

4. Speciﬁčne teže nekaterih materjalov:
apnena malta
cementna malta
beton
opeka NF
bobrovec – strešnik
zareznik – strešnik
salonit plošče
les – smreka, jelka
ruševine – od objekta

10 m
v urah

Za 1,00 m
višine – ur
do 10 nad 10

5. Prevozi materialov z avtomobili:
Prevozno
Sredstvo
kamioni od 3 – 15 t
ali avtomikser

Stran
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Opomba: Pri prevozih betonov in malt z avtomikserjem je cena za večjo količino npr. za 3, 4 ali 5 m3 pri kratkih razdaljah
(do 10 km) višja le za povprečno 15%. Pri daljših razdaljah (nad 40 km) pa samo za 6%
Prevozno sredstvo
prekucnik
6t
12 t
15 t
dostavna vozila 1 – 3 t

Obratovanje SIT/h
4.560.6.500.7.380.3.200.-

Stojnina
2.740.3.900.4.430.1.920.-

Pri povprečnem razmerju: – 3 ure nakladanja
– 1 ura prevoza znaša cena ene ure 3.000.Prevozi kosovnega materiala na razdaljah (večje količine):
Material

Enota
mere

do 50 km

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg

5,70
10,50
14,60
3,10
3,40
2,60
2,20

4,60
8,40
11,90
2,60
2,80
2,00
1,80

m2
m2
m2
m2

450.390.920.630.-

opeka NF
porolit 8 cm
modularni blok
strešnik špičak
Bramac
Bobrovec
cement, apno
6. Zunanje ureditve:
– zatravitev površin ob objektih – groba izravnava
– ﬁna izravnava
– humuziranje 16 cm
– sejanje trave

Razdalja

do 100 km

III.
Izhodiščne povprečne cene za oceno delnih škod na stavbah se začnejo uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 840-00-3/2005-1
Ljubljana, dne 11. marca 2005.
EVA 2005-1911-0007

Bojan Žmavc l. r.
generalni direktor
Ime regije

1112.

Povprečne gradbene cene in korekcijski
faktorji povprečnih gradbenih cen po regijah

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03
in 79/04) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje

POVPREČNE GRADBENE CENE
in korekcijske faktorje povprečnih gradbenih
cen po regijah
I
Povprečne gradbene cene na m² koristne površine in
korekcijski faktorji, s katerimi se upoštevajo razlike teh cen
po regijah, so:
FAKTORJI ZA IZENAČEVANJE POVPREČNIH
GRADBENIH CEN PO REGIJAH
Ime regije
1.
2.
3.
4.
5.

POMURJE
VZHODNOŠTAJERSKA IN PODRAVJE
KOROŠKA
ZAHODNOŠTAJERSKA
ZASAVJE

Faktor
0,925
0,956
0,943
1,005
0,984

Faktor

6. POSAVJE
7. DOLENJSKA
8. LJUBLJANSKA
9. GORENJSKA
10. NOTRANJSKA
11. SEVERNO PRIMORSKA
12. OBALNA

1,002
1,085
1,086
1,029
1,084
0,984
1,202

POVPREČNE GRADBENE CENE PO VRSTAH STAVB
01. STANOVANJA IN STANOVANJSKI OBJEKTI V
BLOKOVNI GRADNJI
Šifra – koda
Objekta*
01--01—1
01--02—1
01--03—1
01--04—1
01--05—1
01--06—1
01--07—1
01--08—1
01--09—1
01--10—1
01--11—1

Enota
mere
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Vrednost v SIT
208.653
212.883
221.494
192.604
197.418
200.629
187.789
192.604
247.175
256.003
178.978
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Šifra – koda
Objekta*
01--12—1
01--13—1
01--14—1
01--15--1
01--16--1
01--17--2

Enota
mere

Št.

Vrednost v SIT

m2
m2
m2
m2
m2
m2

182.011
163.810
115.722
111.953
88.678
91.166

* šifra objekta je določena v priročniku iz 33. člena uredbe, pri čemer prvi dve številki označujeta gradbeno kategorijo
stavbe, drugi dve številki zaporedno številko stavbe v skupini
in tretja številka, številkotipične skupine.
02. POSLOVNI OBJEKTI, JAVNE ZGRADBE, LOKALI
IN POSLOVNI PROSTORI
Šifra – koda
objekta
02--01--1
02--02--1
02--03--1
02--04--1
02--05--1
02--06--1
02--07--1
02--08--1
02--09--1
02--10--1
02--11--1
02--12--1
02--13--1
02--14--1
02--15--1
02--16--1
02--17--1
02--18--1
02--19--1
02--20--1

Enota
mere

Vrednost v SIT

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

154.811
205.961
132.546
196.994
247.462
300.517
267.126
298.787
205.262
161.976
152.742
181.562
218.557
153.173
181.463
251.341
446.330
231.143
368.324
243.191

03. GOSTINSKO – TURISTIČNI OBJEKTI
Šifra – koda
objekta
03--01--1
03--02--1
03--03--1
03--04--1
03--05--1
03--06--2
03--07--2
03--08--1
03--09--1
03--10--1
03--11--1

Enota
mere
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Vrednost v SIT
145.495
183.936
223.678
313.347
290.782
175.751
228.476
160.758
178.159
438.173
496.596

04. STANOVANJSKI OBJEKTI
Šifra – koda
objekta
04--01--1
04--02--1

Enota
mere
m2
m2

Vrednost v SIT
195.421
164.755

Šifra – koda
objekta
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Enota
mere

04--03--1
04--04--1
04--05--1
04--06--1
04--07--1
04--08--1
04--09--1
04--10--1
04--11--1
04--12--1
04--13--1
04--14--1
04--15--1
04--16--2
04--17--1
04--18--1
04--19--1
04--20--1
04--21--1
04--22--2
04--23--2
04--24--2
04--25--3
04--26--3
04--27--2
04--28--1
04--29--1
04--30--1
04--31--1
04--32--1
04--33--1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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Vrednost v SIT
179.788
170.331
180.790
198.741
192.896
156.497
124.679
195.037
189.301
190.484
159.035
152.571
185.892
137.387
184.406
158.526
155.793
98.566
109.008
110.857
102.539
97.269
113.431
106.342
80.617
79.446
123.548
118.516
116.047
139.558
141.801

05. POČITNIŠKE HIŠE
Šifra – koda
objekta

Enota
mere

05--01--1
05--02--1
05--03--3
05--04--3
05--05--3
05--06--2
05--07--3
05--08--3
05--09--3
05--10--3
05--11--1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Vrednost v SIT
139.747
129.045
79.005
63.944
98.440
190.293
215.884
217.972
169.551
75.404
737.479

06. KMEČKI OBJEKTI
Šifra – koda
objekta
06--01--1
06--02--1
06--03--1
06--04--3
06--05--3
06--06--2
06--07--2
06--08--3
06--09--2
06--10--2
06--11--3

enota
mere
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Vrednost v SIT
121.875
104.284
77.287
104.941
98.521
95.878
84.418
93.006
119.023
72.237
68.846
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Šifra – koda
objekta
06--12--1
06--13--3
06--14--1
06--15--1
06--16--1
06--17--1
06--18--1
06--19--1
06--20--1
06--21--1
06--22--3
06--23--2
06--24--2
06--25--2
06--26--3
06--27--3
06--28--2
06--29--2
06--30--2
06--31--3
06--32--2
06--33--3
06--34--1
06--35--1
06--36--3
06--37--3
06--38--3
06--39--3

Št.

33 / 31. 3. 2005
enota
mere
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m3
m3
m2
m2
m2
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Vrednost v SIT
65.567
52.211
100.931
92.195
139.573
117.960
182.602
136.598
91.066
75.888
68.299
60.710
47.809
59.011
44.941
40.980
51.907
27.320
9.562
9.562
9.107
64.639
25.251
31.917
21.007
40.980
30.052
24.588

07. OBJEKTI ZA MOTORNI PROMET
Šifra – koda
objekta
07--01--1
07--02--1
07--03--1
07--04--1
07--05--1
07--06--1
07--07--1
07--08--1
07--09--1
07--10--1
07--11--3
07--12--1

Enota
mere
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Vrednost v SIT
97.053
46.625
55.368
54.791
98.654
106.243
60.710
248.608
110.493
203.987
45.647
48.507

08. ŠPORTNI OBJEKTI
Šifra – koda
objekta
08--01--1
08--02--1
08--03--1
08--04--2
08--05--1
08--06--1
08--07--1
08--08--1
08--09--1
08--10--1
08--11--1
08--12--1
08--13--1

Enota
mere
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Vrednost v SIT
85.265
31.144
85.538
92.341
109.279
136.598
54.639
327.836
10.624
250.886
166.536
383.125
226.873

Šifra – koda
objekta
08--14--1
08--15--1
08--16--1
08--17--1

Enota
mere

Vrednost v SIT

m2
m1
m2
m2

297.141
177.575
22.766
12.142

09. OBRTNI IN INDUSTRIJSKI OBJEKTI
Šifra – koda
objekta
09--01--1
09--02--1
09--03--2
09--04--3
09--05--2
09--06--1
09--07--1
09--08--1
09--09--1
09--10--1
09--11--1
09--12--1
09--13--1
09--14--1
09--15--1
09--16--1
09--17--1
09--18--1
09--19--1
09--20--1
09--21--1
09--22--1

Enota
mere
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Vrednost v SIT
35.312
38.703
46.443
31.349
77.406
128.302
147.342
137.937
162.552
148.038
139.330
143.046
148.722
141.910
153.263
155.281
170.292
162.552
150.940
154.156
131.125
149.216

10. RAZNOVRSTNI OBJEKTI
Šifra – koda
objekta
10--01--1
10--02--2
10--03--2
10--04--1
10--05--1
10--06--3
10--07--1
10--08--1
10--09--1
10--10--1
10--11--1
10--12--1
10--13--3
10--14--3
10--15--1
10--16--1
10--17--1
10--18--1
10--19--1
10--20--1
10--21--1
10--22--1
10--23--1
10--24--1
10--25--1
10--26--1

Enota
mere
m1
m1
m2
m2
m2
m2
m3
m2
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

Vrednost v SIT
243.380
231.232
385.226
234.881
223.137
219.062
101.108
122.899
112.342
122.899
571.800
86.992
133.147
71.335
82.036
76.711
130.113
45.550
54.495
25.554
18.325
22.666
6.261
14.598
4.800
13.354
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Šifra – koda
objekta
10--27--1
10--28--1
10--29--1
10--30--1
10--31--1
10--32--1
10--33--1
10--34--1
10--35--1

Enota
mere

Št.

Vrednost v SIT

m1
m1
m1
m3
m3
m3
m3
ha
ha

20.754
21.252
14.608
68.219
41.291
82.699
55.772
2.931.257
3.603.114

11--01--1
11--02--1
11--03--1
11--04--1
11--05--1
11--06--1
11--07--1
11--08--1
11--09--1
11--10--1
11--11--1
11--12--1
11--13--1
11--14--1
11--15--1

Enota
mere

Vrednost v SIT

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

358.395
238.504
327.730
224.875
99.831
128.835
78.153
182.285
113.289
183.350
143.528
183.988
559.419
139.695
83.817

II
S povprečnimi gradbenimi cenami in korekcijskimi faktorji, določenimi v I. točki, se nadomesti priloga 2 k Uredbi o
metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03
in 97/04).
Povprečne gradbene cene in korekcijski fakotrji določeni v I. točki se začno uporabljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 844-00-4/2005-1
Ljubljana, dne 11. marca 2005.
EVA 2005-1911-0008
Bojan Žmavc l. r.
generalni dikrektor

1113.
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za vrednotenje nadomestne vrednosti gradbenih objektov,
uporabljajo naslednji korekcijski količniki:
Vrsta objekta
Korekcijski količnik (Kk)
Montažne hiše
0,90
Vrstne hiše
0,88
Novejše zidane hiše
0,80
Starejše zidane hiše
0,65
Novejši, večji gospodarski objekti
0,90
Starejši, manjši gospodarski objekti
0,75
Lesene lope, skednji, seniki
0,95
Proizvodne, obrtne, kmetijske in industrijske hale
0,92
Pri izračunu se upošteva vse etaže in ugotovljene bruto
površine objekta ter razvrstitev v skupine I – II – III.

11. OPREMA RAZNIH LOKALOV
Šifra – koda
objekta

33 / 31. 3. 2005 /

Korekcijski količniki za ugotavljanje tlorisnih
površin objektov

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03
in 79/04) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje

KOREKCIJSKE KOLIČNIKE
za ugotavljanje tlorisnih površin objektov
I
Pri ocenjevanju škode na objektih se pri ugotavljanju
neto tlorisnih površin objektov z upoštevanjem zunanjih tlorisnih mer po katalogu vzorčnih gradbenih objektov in priročniku

II
Korekcijski količiniki se začnejo uporabljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 844-00-5/2005-1
Ljubljana, dne 11. marca 2005.
EVA 2005-1911-0009
Bojan Žmavc l. r.
generalni direktor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1114.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku
specializacij za magistre farmacije

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno
besedilo in 80/04) in tretje alinee drugega odstavka 9. člena
Statuta Lekarniške zbornice Slovenije (Lekarništvo 1-2/98
– prečiščeno besedilo) je skupščina Lekarniške zbornice
Slovenije dne 30. 11. 2004 s soglasjem ministra za zdravje
sprejela

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrstah, vsebini in poteku specializacij za
magistre farmacije
1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij za
magistre farmacije (Uradni list RS, št. 79/00 in 55/04) se v
13. členu četrta alinea prvega odstavka spremeni tako, da
se glasi:
»– izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije,«.
V drugem odstavku se za drugo alineo pika nadomesti
z vejico in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije.«.
2. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»Na podlagi pravnomočne odločbe, s katero je bila posameznemu kandidatu odobrena specializacija, plačnik stroškov specializacije pred začetkom opravljanja specializacije
sklene z zbornico posebno pogodbo, s katero se določi način
obračunavanja in plačevanja stroškov specializacije ter druge
medsebojne obveznosti v zvezi s specializacijo.

Stran
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Plačnik specializacije je lahko izvajalec javne službe v
zdravstveni dejavnosti, druga pravna ali ﬁzična oseba, pri
kateri je specializant zaposlen ali specializant sam (samoplačnik).
Višino stroškov specializacije, ki vključuje tudi stroške
izpita, določi zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za
zdravje.«.

8. člen
V Prilogi 1 se pod ''Specializacija iz preizkušanja zdravil'' v točki 4.1 za besedilom »Načrtovanje kakovosti in validacija v farmacevtski proizvodnji 15 KT« v novi vrstici doda
besedilo: »Predmet iz teoretičnega dela iz drugega programa
specializacij za farmacevte 15 KT«.

3. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Poleg dokazil iz prejšnjega odstavka specializant k
vlogi priloži tudi vezano specialistično nalogo v toliko izvodih, kolikor je članov izpitne komisije, za glavnega mentorja
in somentorja, če je bil ta specializantu imenovan, za arhiv
zbornice in za knjižnico Fakultete za farmacijo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane nov četrti odstavek.

9. člen
V Prilogi 1 se pod ''Specializacija iz lekarniške farmacije'' v točki 4.2.1.A) v prvem odstavku številka »10« nadomesti
s številko »12«, številka »7« pa s številko »9«.
V točki 4.2.2.B) se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Trajanje: 12 mesecev (3 mesece v ustanovi mentorja + 9
mesecev na lastnem delovnem mestu pod vodstvom mentorja).«. Dosedanji prvi odstavek postane nov drugi odstavek.
Črtata se točki 4.2.3 in 4.2.7.
Dosedanje točke 4.2.4, 4.2.5 in 4.2.6 postanejo nove
točke 4.2.3, 4.2.4 in 4.2.5.

4. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Specialistični izpit se opravlja na zbornici ali na Fakulteti za farmacijo.«.
5. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
Kandidat na specialističnem izpitu najprej predstavi specialistično nalogo.
V nadaljevanju specialističnega izpita člani izpitne komisije kandidatu zastavljajo vprašanja, ki se nanašajo na
specialistično nalogo in na teoretično poznavanje stroke s
področja temeljnega predmeta specializacije oziroma predmeta, ki ga določi mentor ob pričetku izdelave specialistične
naloge.
Specialistični izpit praviloma traja do dve uri.«.

10. člen
Določbe 1., 2., 6., 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se
ne uporabljajo za osebe, ki jim je bila specializacija odobrena pred dnem uveljavitve tega pravilnika in so do dneva
uveljavitve tega pravilnika začele opravljati program specializacije.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0220-49/2004
Ljubljana, dne 28. februarja 2005.
EVA 2004-2711-0111

6. člen
V 39. členu se četrta alinea drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»– izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije,«.
7. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za tuje državljane veljajo določbe tega pravilnika, ki
se nanašajo na vsebino in potek specializacije, opravljanje
specialističnega izpita ter plačevanje stroškov specializacije
enako, kakor veljajo za državljane Republike Slovenije.«.

Predsednica
Lekarniške zbornice Slovenije
mag. Andreja Čufar, mag.farm., spec. l. r.

Soglašam!
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
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OBČINE

CELJE
1115.

Spremembe poslovnika Mestnega sveta
mestne občine Celje

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 10. marca
2005 sprejel

SPREMEMBE POSLOVNIKA
Mestnega sveta mestne občine Celje
1. člen
V Poslovniku Mestnega sveta mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97, 28/99,
117/00 in 3/04) se naslov IV. poglavja spremeni tako, da se
glasi: »IV. KLUBI SVETNIKOV«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
V svetu delujejo klubi svetnikov.
Klub svetnikov sestavljajo svetniki ene ali več političnih
strank oziroma list volivcev. Svetnik je lahko član samo enega kluba svetnikov.
Klub svetnikov deluje v skladu s svojim planom dela.
Klub svetnikov se ﬁnancira mesečno na osnovi števila
svetnikov v klubu in zneska, ki ga za enega svetnika določi
svet s sklepom.«
3. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-5/95
Celje, dne 10. marca 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

1116.

Odlok o lokacijskem načrtu Toplarna Celje

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 23. in
175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) na seji dne 10. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu Toplarna Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Mestni svet mestne občine Celje je na seji dne 10. 3.
2005 sprejel Odlok o lokacijskem načrtu toplarna Celje, katerega sestavni del je lokacijski načrt Toplarna Celje, ki ga je
pod številko 24/04 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o.
Celje in je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski
prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list
RS, št. 86/01), ki obravnavano zemljišče namenja za različne
proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti.
II. VSEBINA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Lokacijski načrt Toplarna Celje vsebuje: posebne strokovne podlage za širše vplivno območje lokacijskega načrta
in lokacijski načrt Toplarna Celje.
III. POSEBNE STROKOVNE PODLAGE
3. člen
Za območje južnega dela Trnovelj sta bila v skladu s
planskimi opredelitvami Celjskih prostorskih planov izdelana
Zazidalni načrt Trnovlje JUG (projekt RC Celje št. 7/84, Uradni list SRS, št. 23/86) ter Zazidalni načrt Plinarna (projekt RC
Celje št. 587/90, Uradni list RS, št. 18/91). Oba zazidalna
načrta sta namenjena različnim gospodarskim dejavnostim,
razmeščenih v kareje, ki so zasnovani ob predvidenih servisnih cestah. Območje lokacijskega načrta se umešča na
skrajni zahodni del obeh zazidalnih načrtov ter ju v konceptu
karejev in servisnih cest spreminja.
Posebne strokovne podlage prikazujejo spremembo zasnove karejev ter prometne infrastrukture v obeh zazidalnih
načrtih v skladu z zasnovo lokacijskega načrta Toplarna
Celje. Predlagane rešitve so zasnovane tako, da bo preostali prostor obeh zazidalnih načrtov mogoče na podlagi
sprememb in dopolnitev obeh izvedbeno prostorskih aktov
realizirati in prostor racionalno izkoristiti za namen različnih
gospodarskih dejavnosti.
Prometna zasnova:
Posebne strokovne podlage načrtujejo kot dolgoročno
možnost napajanja kompleksa toplarne Celje in gospodarske cone Trnovlje JUG preko novega cestnega omrežja,
ki se bo preko mostu čez Hudinjo in štirikrakega krožnega
križišča navezovalo na poslovno – trgovski kompleks TUŠ,
INTERSPAR, KLASJE in na Mariborsko cesto na zahodu,
na vzhodu pa preko Kotne ulice na cesto Petrol in dalje na
Bežigrajsko cesto. Predlagana cestna povezava bo dvignila
nivo prometnih povezav vzhod-zahod in hkrati omogočila
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obstoječim in predvidenim poslovnim dejavnostim ugodnejše
navezave na mestno cestno omrežje ter povezavo preko
Bežigrajske ceste na avtocestni priključek Celje-vzhod.
Urbanistična zasnova:
Posebne strokovne podlage hkrati s prometnim omrežjem načrtujejo tudi koncept karejev za nove poslovne dejavnosti ob predlaganih servisnih cestah kar je posledica
umestitve lokacije Toplarne Celje, ki je spremenila zasnovo
pozidave obstoječega ZN Trnovlje JUG in ZN Plinarna.Posebne strokovne podlage so torej osnova za spremembe in
dopolnitve obeh zazidalnih načrtov.
IV. OBSEG IN MEJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta Toplarna Celje
leži na levem bregu Hudinje, zajema parcelne številke 390,
391, 388, 389/1 del, 395/6 del, 387/1 del, 400 del in 1728/1
del vse v k.o. Trnovlje in meri 15.715 m2.
V. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO POVRŠIN
5. člen
Območje lokacijskega načrta je namenjeno izgradnji
toplarne v skladu z energetsko zasnovo mesta Celja, ki temelji na nadaljnjem razvoju daljinskega ogrevanja in oskrbo
z zemeljskim plinom z upoštevanjem možnosti izrabe različnih oblik primarne energije: zemeljskega plina, lahkega
kurilnega olja, biomase in energijsko bogatega preostanka
odpadkov iz mehanske biološke obdelave oziroma suhe
stabilizacije komunalnih odpadkov in dehidriranega blata iz
centralne čistilne naprave. Pridobljena toplotna energija se
bo koristila v sklopu daljinskega ogrevanja mesta Celja in
za proizvodnjo električne energije; le ta se bo uporabila
za lastne potrebe v toplarni, viški se bodo oddajali v javno
električno omrežje. Predvidena letna zmogljivost naprave za
termično izkoriščanje odpadkov je 25 tisoč ton. V sklopu te
faze je predviden tudi izkoristek pare in električne energije iz
toplote ob sežiganju.
6. člen
Izraba površin je zasnovana tako, da omogoča izgradnjo toplarne v dveh fazah:
– v I. fazi je predvidena gradnja plinske kotlarne na
zemeljski plin – oznaka 1
– v II. fazi je predvidena gradnja postrojenja za kurjenje
biomase in energijsko bogatega preostanka odpadkov iz mehansko-biološke obdelave oziroma stabilizacije komunalnih
odpadkov in dehidriranega blata iz centralne čistilne naprave
(nenevarni odpadki) – oznake 2, 3, 4, 5.
VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN ZUNANJE UREDITVE
7. člen
Objekti na kompleksu toplarne bodo locirani v smeri
sever – jug med brežino Hudinje in varovalnim pasom visokonapetostnega daljnovoda 2 x 110 kV daljnovoda Maribor
– Selce.
Posamezni objekti morajo biti konstrukcijsko in oblikovno zasnovani tako, da bodo po dokončni realizaciji tvorili
enovit objekt s prepoznavnimi elementi značilnimi za vsebino
objektov. Konstrukcija objektov je lahko klasična ali skeletna
armirano betonska oziroma kovinska z enotnimi polnili ter z
ravnimi ali simetričnimi dvokapnimi strehami v minimalnem
naklonu.
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Plinska kotlarna: okvirne tlorisne dimenzije 30 x 22 m;
višina okvirno 9,40 m; etažnost P; jeklena nosilna konstrukcija, ravna ali dvokapna streha.
Zaprta deponija za dnevne odpadke: okvirne tlorisne
dimenzije 22 m x 17 m; etažnost P; višina okvirno 11,50 m;
jeklena konstrukcija,ravna ali dvokapna streha.
Strojnica s kotlarno: okvirne tlorisne dimenzije 25 x
17 m + 14 m x 34 m; etažnost P; višina okvirno 15,40 m,
dimnik višine do 25 m; klasična ali jeklena konstrukcija; ravna
ali dvokapna streha.
Poslovno upravni objekt: okvirne tlorisne dimenzije
20 m x 17 m; etažnost P+1; višina okvirno 11,50 m; streha
ravna ali dvokapnica; konstrukcija klasična ali skeletna.
Elektrarna: okvirne tlorisne dimenzije 30 x 17 m; višina
okvirno 11,50 m; etažnost P; skeletna jeklena konstrukcija;
streha ravna ali dvokapnica.
Ograja: kompleks toplarne bo ograjen z varovalno ograjo iz žičnega pletiva na kovinskih ali betonskih stebričkih
višine od 2,20 m do 3,50 m.
Enostavni objekti: po potrebi je mogoče prekritje parkirnih mest za osebna vozila in postavitve manj zahtevnih
objektov v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj
zahtevni in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči.
Celoten objekt s posameznimi funkcionalno zaključenimi deli mora biti oblikovan enotno z uporabo sodobnih materialov tako, da bo v zaključeni fazi deloval kot enovit objekt.
Večji del površin v lokacijskem načrtu bo pozidan, manjši del pa je namenjen ureditvi zelenic ni bo zatravljen in zasajen z drevoredom. Pri izbiri dreves je potrebno upoštevati
klimatske in speciﬁčne rastiščne razmere ter zahteve po zadrževanju prahu, zmanjševanju hrupa.
Kota platoja dovoznih cest in parkirišča bo na 239.15 n.
m.v., kota pritličja objektov pa nad koto HQ 100.
Rušenje objektov: Ureditveno območje lokacijskega načrta je nepozidano, v naravi predstavlja travnike in njive, le
na južnem delu kompleksa stojijo trije leseni provizoriji, ki so
predvideni za odstranitev.
VII. UREJANJE VODA
8. člen
Obravnavano območje lokacijskega načrta toplarne
Celje leži na levem bregu Hudije, ki je poplavno ogroženo.
Zaradi zagotovitve poplavne varnost območja je izdelana
Hidrološko hidravlična analiza, ki jo je pod številko 52/04 v
novembru 2004 izdelal Hidrosvet d.o.o. Hidrološko hidravlična analiza ugotavlja naslednje stanje:
– vodotok Hudinja je na obravnavanem območju že
regulirana
– korito je utrjeno s kamnitim zavarovanjem
– levi breg vodotoka ni zaraščen z grmičevjem
– korito Hudinje ne prevaja visokih vod s povratno dobo
sto let
– na območju obravnavanega lokacijskega načrta se
visoke vode prelivajo preko obeh brežin, zato je celotno območje poplavno ogroženo
– veliko oviro na Hudinji dolvodno na Hudinji predstavljajo tudi neprimerne mostne odprtine, ki imajo premajhno
prevodnost.
Za zagotovitev poplavne varnosti so v hidrološko hidravlični analizi predvideni ukrepi za zaščito območja pred
visokimi vodami, ki so za realizacijo lokacijskega načrta
obvezujoči:
– kota platoja ob objektih oziroma zunanje ureditve
mora biti na koti 239.15 n.m., kote pritličja objektov pa nad
koto HQ 100,
– območje toplarne bo varno pred visokimi vodami Hudinje s povratno dobo 100 let šele po izgradnji objektov
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protipoplavne zaščite območja na levem bregu – visokovodni
nasipi in zidovi,
– v pasu širine 12 m ob Hudinji je predvidena izvedba
protipoplavnega nasipa višine ca. 1,20 m, s širino krone
1,50 m in naklonom stranic 1:2,
– v pasu 12 m ne sme biti objektov, transportnih poti in
predvidene komunalne infrastrukture,
– od zaključka nasipa (na zračni strani) morajo biti objekti odmaknjeni dodatnih 5 m; skupno mora biti ohranjen
12 m širok rezervat za protipoplavne ukrepe,
– v kasnejši fazi je potrebno odstraniti obstoječi most
na Bežigrajski cesti in ga nadomestiti z novo mostno konstrukcijo, ki bo imela glede na hidravlične izračune takšne
dimenzije, da bo prevajala visoke vode Hudinje s povratno
dobo 100 let
– dokončno pa bo potrebno vse navedene protipoplavne
rešitve še naknadno uskladiti s hidravlično hidrološko analizo
visokovodnega režima Voglajne in Hudinje z Vzhodno Ložnico, ki bo podala celovite rešitve na navedenih vodotokih.
Meteorne vode bodo speljane preko interne meteorne kanalizacije in odprtega zadrževalnega bazena volumna
122 m3 v vodotok. Izpustna glava mora biti načrtovana pod
naklonom brežine vodotoka in ne sme segati v svetli proﬁl
vodotoka. Na območju vodotoka mora biti izvedeno zavarovanje struge vodotoka pred erozijo.
Zadrževanje padavinskih voda je predvideno pred iztokom v površinski odvodnik z zatravitvijo, travnimi ploščami
na parkirnih površinah in izvedbo suhega zadrževalnika.
Fekalne odplake bodo speljane po interni kanalizacijski
mreži v javno kanalizacijsko omrežje v Kotni ulici.
Tehnološke odpadne vode se bodo odvajale po tehnološki kanalizaciji, ki je v objektu ločena od fekalne in meteorne
kanalizacije, v predvideno nevtralizacijsko in hladilno jamo.
Pred odvodom tehnoloških odpadnih vod v javno kanalizacijo, ki jih določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96) ter posebne uredbe, ki urejajo emisije snovi
iz določenih objektov in naprav (Uredba o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod in naprav za hlajenje ter naprav za
proizvodnjo pare in vroče vode – Uradni list RS, št. 38/00 in
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vod iz objektov in naprav
za čiščenje dimnih plinov – Uradni list RS, št. 28/00).
VIII. PROMETNA, KOMUNALNA, ENERGETSKA
IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA
9. člen
Cestno omrežje:
Obravnavano območje se bo napajalo iz Bežigrajske
ceste, po tej pa na ostalo krajevno in medkrajevno cestno
omrežje.
Kot dolgoročna rešitev je z ureditvijo krožnega križišča
predvidena povezava z gospodarsko cono na zahodnem
bregu Hudinje. Za izvedbo te povezave bo potrebno zgraditi
nov most preko Hudinje.
Notranje manipulacijske in parkirne površine so zasnovane tako, da omogočajo transport tovornih in osebnih
vozil in omogočajo varne in dostopne požarne poti.Parkiranje za zaposlene je predvideno na vzhodni in severni strani
kompleksa.
Električno omrežje:
Predvideni objekti se bodo napajali na SN zbiralnicah v
RTP Trnovlje kar pomeni, da bo potrebno dograditi SN celico
v RTP Trnovlje.
Objekt Toplarne Celje je lociran izven elektroenergetskega koridorja DV 2 x 110 kV Maribor – Selce, pri izgradnji
je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– dostopna cesta s krožnim križiščem, dovoz na vzhodni
strani toplarne ter predvidena parkirišča posegajo v elektro-
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energetski koridor DV 2 x 110 kV Maribor – Selce, zato mora
biti za križanje izveden elaborat križanja ob upoštevanju Pravilnika o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV
(Uradni list SFRJ št. 65/88).
– predvideva drevesa na vzhodni strani toplarne ne
smejo s svojo višino ogrožati varnega obratovanja DV.
– postavitev nosilcev javne razsvetljave v elektroenergetski koridor ni dovoljena. Ograja kompleksa toplarne mora
biti predpisano ozemljena.
Vodovod:
Oskrba objektov z vodo bo možna iz javnega vodovoda
LŽ – TRM DN 100mm v Kotni ulici ali iz LŽ DN 350 mm, ki
poteka po severni strani Bežigrajske ceste.
Za zagotovitev požarne vode bo zgrajeno hidrantno
omrežje, ki bo del internega vodovodnega omrežja.
Kanalizacija in površinske vode:
Kanalizacija bo izvedena kot ločen sistem. Vse padavinske vode s povoznih površin morajo biti pred iztokom v
vodotok speljane preko lovilcev olj in odprtega zadrževalnega
bazena. Meteorna kanalizacija se bo izvedla iz cevi DN 200
in DN 300 mm.
Za potrebe odvoda fekalnih odplak bo potrebno zgraditi
novo fekalno kanalizacijo iz PVC DN 200 mm, ki se bo priključevala na obstoječi kanal v Kotni ulici.
Tehnološke odpadne vode se bodo odvajale po tehnološki kanalizaciji, ki je v objektu ločena od fekalne in meteorne
kanalizacije, v predvideno nevtralizacijsko in hladilno jamo.
To bodo predvidoma kalužne vode iz kotla in tehnološke
vode iz regeneracije. Tehnološke vode morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščene v skladu z veljavno
zakonodajo.
Za odvajanje površinskih vod iz dovoznih cest in parkirišč bo potrebno pred izlivom v vodotok zgraditi zemeljski
zadrževalnik površinskih vod, ki je lociran na južnem delu
kompleksa v zelenici.
Plinovod:
Kompleks toplarne se bo napajal z zemeljskim plinom
od obstoječega srednjetlačnega plinovoda na južni strani
kompleksa. Kot alternativa je predvidena cisterna za ELO.
Telefonsko omrežje:
Za potrebe toplarne bo potrebno zgraditi novo TK
omrežje v smislu položitve zemeljskih kablov oziroma TK
kanalizacije.
Vročevod:
Za odvod vroče vode bo potrebno izvesti vročevodni
sistem iz cevi DN 2 x 350 mm, ki bo pri prečkanju vodotoka
obešen na samonosno konstrukcijo.
IX. VARSTVO OKOLJA
10. člen
Pogoji varovanja okolja
Načrtovana toplarna je z vidika vpliva na okolje sprejemljiva pod pogojem, da se vplivi na okolje omilijo tako, da v
fazi izgradnje in obratovanja poseg v okolje ne bo povzročal
prekomernega onesnaževanja okolja. Ukrepi, ki jih je za to
potrebno izvesti tako pri izdelavi PGD, izgradnji in obratovanju so natančneje navedeni v Poročilu o vplivih na okolje za
objekt Toplarna Celje), ki je ena od strokovnih podlag za pripravo lokacijskega načrta. Pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora investitor upoštevati omilitvene ukrepe in druga
okoljevarstvena priporočila, navedena v Poročilu o vplivih na
okolje. V primeru ugotovitve čezmernih obremenitev v času
poskusnega obratovanja je potrebno določiti in izvesti ustrezne dodatne zahtevane okoljevarstvene ukrepe.
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11. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje lokacijskega načrta je v skladu z Uredbo o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 45/95 in 66/96) opredeljeno v IV. stopnjo varstva pred
hrupom kar pomeni, da je takšno območje namenjeno industrijski, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim
komunalnim dejavnostim.
V času gradnje je zaradi obratovanja strojev in dovoza
tovornih vozil pričakovati občasne povečane emisije hrupa.
Za zmanjšanje emisij hrupa v času gradnje je predvideno,
da bodo vsa gradbena dela potekala v dnevnem času, med
delovnim tednom, uporabljala se bo gradbena mehanizacija
z minimalnimi emisijami hrupa.
V času obratovanja Toplarne so za zmanjšanje emisij
hrupa iz objektov in naprav predvideni naslednji omilitveni
ukrepi:
– nakup tehnologije z nizkimi emisijami hrupa (npr. ventilatorji),
– izvedba protihrupne zaščite na vseh postrojenjih z
visokimi emisijami hrup,
– razmestitev objektov v prostoru tako, da bodo hrupnejša postrojenja postavljena v smeri, kjer ni poselitve.
12. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo objektov lahko na ožjem območju izvajanja del in ob transportnih poteh se pričakuje emisije prašnih
delcev. Za zmanjšanje emisij prašnih delcev mora investitor
zagotoviti vlaženje makadamskih poti na gradbišču in redno
pranje dovoznih cest na gradbišču.
Med obratovanjem toplarne bodo glavni možni viri emisij
v zrak naslednji objekti: plinska kotlarna (prah), energetska
postaja za proizvodnjo toplote in električne energije oziroma
postrojenje za sežig odpadkov (prah, dušikovi oksidi, kisli
plini, dioksini, furani, težke kovine), manipulacija z odpadki
in blatom iz čistilne naprave (vonjave), ravnanje s pepelom
in žlindro (prah), polnjenje silosa za apno (prah), oskrba
čistilne naprave za dimne pline z apnom (prah), polnjenje
silosov za odpadni prah iz vrečastih ﬁltrov (prah), emisije
zaradi prometa.
Za zmanjšanje emisij v zrak so predvideni naslednji
ukrepi:
– uporaba zemeljskega plina kot gorivo,
– izbira sodobne tehnologije sežiga odpadkov, ki vključuje računalniško vodenje procesa sežiga odpadkov na
osnovi podatkov o emisijah snovi v zrak (v primeru povišanja
emisij računalnik ukrepa v smislu uravnoteženja procesa,
v primeru prekoračitve dovoljenih emisij pa se samodejno
ustavi),
– vgradnja oziroma namestitev čistilnih naprav za dimne
pline, ki omogočajo zmanjševanje emisij dušikovih oksidov,
kislih plinov, prašnih delcev, dioksinov in furanov.
– uporaba oziroma namestitev transportnih naprav v
zaprti izvedbi pri manipulaciji s tistimi odpadki in surovinami,
kjer obstaja možnost pojavljanja emisij prahu.
Za zmanjšanje emisij vonjav zaradi manipulacije z odpadki in blatom iz čistilne naprave so predvideni naslednji
ukrepi:
– vodenje odpadkov v zalogovnik s podtlakom, odsesovani zrak se vodi v kurilno napravo,
– namestitev zaprtega transporterja za transportiranje
goriva (odpadkov) v kurišče,
– izgradnja začasne deponije odpadkov zaprtega tipa.
Za zmanjšanje emisij iz prometa je predvidena uporaba istih transportnih sredstev kot za odvoz odpadkov na
deponijo (obojestranski transport).Takšen način transporta
bo omogočil, da se ne bo povečalo število vozil.
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13. člen
(varstvo voda)
Območje lokacijskega načrta je do izvedbe celovitih
protipoplavnih ukrepov lahko občasno poplavljeno.
Pri načrtovanju, izgradnji in obratovanju objekta je potrebno izvesti ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do
škodljivih vplivov na vode in vodni režim in da ne bo poslabšana poplavna varnost območja ter da ne bo prišlo do drugih
škodljivih vplivov.
Vsi vitalni deli tehnološke opreme bodo locirani nad
koto poplavnih vod HQ 100, vsipna jaška za predobdelane
komunalne odpadke in blato iz čistilne naprave pa bosta izdelana vodotesno. Deponija, ki je predvidena za kratkotrajno
deponiranje embaliranih odpadkov, mara biti izvedena kot
zaprti objekt.
Za obratovanje toplarne bodo izdelana obratovalna navodila, katerih sestavni del bodo tudi navodila za ukrepanje
v primeru poplave.
Med obratovanjem toplarne bodo nastajale naslednje
vrste odpadnih voda: tehnološke odpadne vode, padavinske
in komunalne odpadne vode.
Za zmanjšanje emisij odpadnih voda so predvideni naslednji okoljevarstveni ukrepi:
– vse odpadne tehnološke vode se bodo preko zbiralnikov odpadnih voda v katerih se bodo po potrebi ohladile in
nevtralizirale, vodile v javno kanalizacijsko omrežje,
– padavinske vode se bodo preko lovilcev olj vodile
v ločeno kanalizacijsko omrežje in naprej v površinski odvodnik,
– komunalne odpadne vode iz sanitarij se bodo vodile
v javno kanalizacijsko omrežje,
Vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo pri
izvajanju dejavnosti, morajo biti skladiščene na način, ki
onemogoča nekontrolirano odtekanje le teh v okolje.
14. člen
(ravnanje z odpadki)
Komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v skladu
z Odlokom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Celje (Uradni
list RS, št. 69/99).
Nevarne odpadke je potrebno zbirati ločeno in jih preko
pooblaščenih zbiralcev oddajati v predelavo v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
15. člen
(obratovalni monitoring)
Investitor gradnje Toplarne mora pred gradnjo objektov zagotoviti posnetek ničelnega stanja okolja (hrup, zrak,
vode).
V času gradnje, poskusnega obratovanja in med obratovanjem toplarne je potrebno spremljati stanje okolja v skladu
s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring
emisije snovi v zrak in vode in emisije hrupa.
X. GRADBENA PARCELA
16. člen
Gradbena parcela meri 15.715 m2 in predstavlja celotno
območje lokacijskega načrta.
XI. POTRESNA OGROŽENOST
17. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta se nahaja na
območju, kjer se lahko pričakuje potrese do sedme stopnje s
povratno dobo 500 let, zato mora biti pri gradnji zagotovljena
potresna varnost v skladu z veljavno zakonodajo.
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XII. POŽARNA VARNOST
18. člen
V lokacijskem načrtu so upoštevani pogoji Zakona o
varstvu pred požarom. Manipulacijske površine ob objektih
omogočajo dovoz gasilnim avtomobilom in zagotavljajo delovne površine za intervencijska vozila.
Predvideni objekti toplarne bodo od drugih objektov odmaknjeni več kot 0.5 H objekta tako, da so zagotovljeni pogoji
za omejevanje širjenja požara.
Požarna voda je zagotovljena iz javnega vodovodnega
omrežja preko nadzemnih hidrantov.

Št.

33 / 31. 3. 2005 /

Stran

3121

23. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-00003/2004
Celje, dne 10. marca 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

XIII. ETAPNOST IZVAJANJA
19. člen
V prvi fazi je predvidena gradnja nove plinske toplarne,
v drugi fazi pa postroj za kurjenje biomase in energijsko bogatega preostanka odpadkov iz mehansko biološke obdelave
komunalnih odpadkov in dehidriranega blata iz centralne
čistilne naprave.
Vsaka posamezna faza mora biti izvedena z vsemi potrebnimi elementi zunanje ureditve in komunalne infrastrukture, ki zagotavljajo nemoteno funkcioniranje posamezne
faza.
XIV. TOLERANCE
20. člen
Pri mikrolokaciji in tlorisnih gabaritih objektov toplarne
so mogoče tolerance znotraj maksimalne gradbene linije
predvidenih posegov, ki je prikazana v graﬁčnem delu lokacijskega načrta; pri višinskih gabaritih je glede na določeno
število etaž mogoče minimalno odstopanje od predpisanih
višinskih gabaritov in v skladu s pravilniki, ki se nanašajo na
varstvo okolja.
Kot tolerance so na območju gradbene parcele mogoče
postavitve in izvedbe manj zahtevnih objektov 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.
Odmiki objekta od prometnic in roba brežine Hudinje
so obvezujoči, sprememba tehnologije toplarne ne pomeni
tolerance.
Pri izvedbi prometne, komunalne in energetske infrastrukture, pri zunanji ureditvi ter posegih v zvezi z urejanjem
voda so kot tolerance mogoča tista odstopanja od predlaganih rešitev, ki zagotavljajo ustreznejše tehnične rešitve
in so usklajene z vsemi nosilci planiranja in ob upoštevanju
pogojev, da spremembe bistveno ne spreminjajo načrtovanih
rešitev lokacijskega načrta in ne poslabšujejo okoljevarstvenih in tehnoloških pogojev. Naštete tolerance so mogoče
izven poplavnega območja Hudinje.
XV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
22. člen
Z dnem sprejetja Odloka o lokacijskem načrtu Toplarna Celje se v obsegu meja lokacijskega načrta spremenita
Zazidalni načrt Trnovlje JUG in Zazidalni načrt Plinarna iz
3. člena tega odloka.
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

CERKNICA
1117.

Odlok o priznanjih Občine Cerknice

Na podlagi 7. in 130. člena Statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na
13. redni seji, dne 17. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Cerknica
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Cerknica, pogoje,
postopek in način podeljevanja priznanj Občine Cerknica ter
način vodenja evidence dodeljevanja priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Cerknica so:
– naziv častni občan/občanka;
– priznanje 12. junij Občine Cerknica;
– zlati taborski znak;
– srebrni taborski znak;
– bronasti taborski znak.
3. člen
O podelitvi priznanj Občine Cerknica iz 2. člena tega odloka odloča župan/županja na predlog komisije za priznanja
(nadalje: komisija).
4. člen
Komisija sprejme poslovnik o delu s katerim podrobneje
opredeli način svojega dela.
2. NAZIV ČASTNI OBČAN/OBČANKA
5. člen
Naziv častni občan/občanka se podeli občanom/občankam in drugim državljanom/ državljankam Republike Slovenije, kakor tudi državljanom/državljankam tujih držav, ki imajo
posebne zasluge za napredek in razvoj Občine Cerknica ter
so dosegli druge izjemne dosežke pomembne za Občino
Cerknica.
6. člen
Naziv častni občan/občanka se podeli na slavnostni seji
občinskega sveta.
7. člen
Dobitnik/dobitnica naziva prejme poleg priznanja tudi
pisno utemeljitev naziva častni občan/občanka.

Stran

3122 /

Št.

33 / 31. 3. 2005

3. PRIZNANJE 12. JUNIJ OBČINE CERKNICA
8. člen
Priznanje Občine Cerknica se podeli posameznikom/
posameznicam, skupinam posameznikov/posameznic, društvom ter družbenim organizacijam, javnim zavodom in gospodarskim družbam za življenjsko delo oziroma za izjemne
uspehe in dolgoletno delo in aktivnostih na posameznih
področjih življenja in delovanja pomembnih za razvoj Občine
Cerknica.

niku.

9. člen
Priznanje se vroči na svečan način ob občinskem praz-

10. člen
Poleg priznanja prejme nagrajenec/nagrajenka tudi pisno obrazložitev, ki vsebuje sklep o dodelitvi in utemeljitev.
4. ZLATO TABORSKO PRIZNANJE
11. člen
Zlato taborsko priznanje se podeljuje posameznikom/
posameznicam, skupinam posameznikov/posameznic,
društvom in družbenim organizacijam, javnim zavodom in
gospodarskim družbam za dolgoletno uspešno delo in pomemben prispevek k razvoju Občine Cerknica.
12. člen
Priznanje se prejemniku/prejemnici vroči na svečan način ob občinskem prazniku.
13. člen
Priznanje sestavlja znak in listina.
5. SREBRNO TABORSKO PRIZNANJE
14. člen
Srebrno taborsko priznanje se podeljuje za izjemne
uspehe in dosežke pomembne za razvoj občine, dosežene
v zadnjem oziroma krajšem obdobju pred podelitvijo priznanja, posameznikom/posameznicam, društvom in družbenim
organizacijam, skupinam posameznikov/posameznic, javnim
zavodom in gospodarskim družbam.
15. člen
Priznanje se prejemniku/prejemnici vroči na svečan način ob občinskem prazniku.
16. člen
Priznanje sestavljata znak in listina.
6. BRONASTO TABORSKO PRIZNANJE
17. člen
Bronasto taborsko priznanje se podeljuje posameznikom/posameznicam, društvom in družbenim organizacijam,
skupinam posameznikov/posameznic, javnim zavodom in
gospodarskim družbam za uspehe in dosežke pomembne
za Občino Cerknica dosežene v zadnjem oziroma krajšem
obdobju pred podelitvijo priznanja ali za izjemne enkratne
dosežke.
18. člen
Priznanje se prejemniku/prejemnici vroči na svečan način ob občinskem prazniku.
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19. člen
Priznanje sestavlja znak in listina.
7. JAVNI RAZPIS
20. člen
Razpis za podelitev priznanj Občine Cerknica objavi
komisija vsako leto najkasneje do 30. marca. Razpis traja
najmanj 30 dni.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj;
– vrste priznanj;
– možni predlagatelji/predlagateljice;
– katere podatke mora vsebovati predlog;
– rok za predložitev predlogov.
21. člen
Pobudo za podelitev priznanj lahko podajo občina, podjetja in gospodarske družbe, društva in družbene organizacije, politične stranke ter druge osebe javnega in zasebnega
prava.
V imenu občine lahko oblikuje posamezne predloge
tudi komisija.
22. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu/kandidatki tudi ustrezno obrazložitev ter navedbo za katero priznanje kandidira.
8. KOMISIJA ZA PRIZNANJA
23. člen
Komisijo sestavlja predsednik/predsednica in štirje člani/članice.
24. člen
Komisijo imenuje občinski svet na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
9. NAČIN VODENJA EVIDENCE O PODELJENIH
PRIZNANJIH
25. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja Občinska uprava občine
Cerknica.
26. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na
vpogled v prostorih občinske uprave.
Priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje
naslednje podatke:
– zaporedna številka vpisa;
– ime, priimek oziroma naziv in osebni podatki o prejemniku/prejemnici;
– številka sklepa o dodelitvi in datum izdaje;
– vrsta podeljenega priznanja;
– kraj in datum vročitve priznanja.
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Priznanja podeljena po prejšnjih predpisih ostanejo v
veljavi.
28. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov odvzeti po enakem postopku kot so bila podeljena, če
takšno pobudo sprejme komisija soglasno.
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29. člen
Občina Cerknica podeljuje tudi priznanja skladno z določili Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 7/98), Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa in telesne
kulture v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 10/97), Odloka
o gasilski javni službi v Občini Cerknica (Uradni list RS, št.
62/98) in Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 7/98).
Določila iz navedenih odlokov ostanejo še nadalje v
veljavi.
Dosedanji prejemniki/prejemnice priznaj se vpišejo v
evidenco prejemnikov/prejemnic priznanj Občine Cerknica.
30. člen
Župan/županja izda najkasneje v roku trideset dni po
uveljavitvi tega odloka pravilnike o posameznih priznanjih.

Št.

CERKNO
1118.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe
do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto
2005

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95)
je Občinski svet občine Cerkno na 15. redni seji dne 24. 3.
2005 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005,
vendar največ do 30. 6. 2005, se ﬁnanciranje funkcij občine
ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v
nadaljnjem besedilu: začasno ﬁnanciranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2004 in za iste programe
kot v letu 2004.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se uporabljajo sredstva v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v proračunu za leto 2004, razen sredstev za naloge, opredeljene
z zakonskimi predpisi. V obdobju začasnega ﬁnanciranja se
ne sme povečati število zaposlenih glede na stanje 31. 12.
2004.
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4. člen
Župan Občine Cerkno skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa
za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 4. 2005.
Št. 40302-01/05
Cerkno, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem
glasilu.

Župan
Občina Cerknica
Miroslav Levar l. r.

Stran

3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času
začasnega ﬁnanciranja so sestavni del proračuna Občine
Cerkno za leto 2005.

31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o priznanjih Občine Cerknica (Uradni list SRS, št.
26/73 in 7/87).

Št. 00108-1/2005
Cerknica, dne 17. februarja 2005.
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1119.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
in o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) in 25. člena Statuta Občine Cerkno
(Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno, na
15. redni seji dne 24. 5. 2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
in o vzpostavitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za
naslednji nepremičnini:
v k.o. Gorje, parcela št. 648/1, cesta v izmeri 217 m2,
v k.o. Gorje, parcela št. 647/4, dvorišče v izmeri 13 m2,
2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata imeti status javnega dobra in postaneta lastnina Občine
Cerkno.
3. člen
S tem sklepom pridobijo status zemljišča v splošni rabi
in se razglasi za javno dobro na:
– nepremičnini v k.o. Gorje, parcela št. 98/2 cesta v
izmeri 26 m2,
– nepremičnini v k.o. Gorje, parcela št. 97/4 cesta v
izmeri 7 m2,
– nepremičnini v k.o. Gorje, parcela št. 288/4 cesta v
izmeri 46 m2.
4. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena pridobijo status zemljišča v splošni rabi in se razglasijo za javno dobro z dnem
sklenitve pravnih poslov.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Uradni list Republike Slovenije
v tisoč tolarjev

Št. 466–04/04
Cerkno, dne 24. marca 2005.

Skupina/Podskupina kontov

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

II.
40

DOBJE
1120.

41

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2005

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
12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99,
102/01) je Občinski svet občine Dobje na 12. redni seji dne
24. 3. 2005 sprejel

43

ODLOK
o proračunu Občine Dobje za leto 2005

III.

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

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

v tisoč tolarjev
Proračun leta 2005

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Davki na blago in storitve
706 Drugi davki
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

42

117.984
50.449
42.925
38.042
4.453
430
–
7.524
330
313
–
30
6.851
–
–
–
–
200
200
–
67.335
67.335

Proračun leta 2005

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
157.984
Tekoči odhodki
40.325
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
11.738
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.027
402 Izdatki za blago in storitve
23.160
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
3.400
Tekoči transferi
58.389
410 Subvencije
3.050
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
30.850
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
5.537
413 Drugi tekoči domači transferi
18.952
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
56.270
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
56.270
Investicijski transferi
3.000
431 Investicijski transferi
3.000
Proračunski presežek (I-II)
-40.000
(Proračunski primanjkljaj)

B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
IV. Prejeta vračila
40.000
Danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
40.000
750 Prejeta vračila danih posojil
40.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V.
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
–
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)
40.000
C) Račun ﬁnanciranja
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
VII. Zadolževanje (500)
–
50 Zadolževanje
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. Odplačila dolga (550)
–
55 Odplačila dolga
–
550 Odplačila domačega dolga
–
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
–
(I. +IV. +VII.-II-V.-VIII.)
X
Neto zadolževanje
–
(VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto ﬁnanciranje
40.000
(VI. +X.)
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcijski klasiﬁkaciji po področjih proračunske porabe,
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javnoﬁnančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt skupin razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
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1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
2. prihodki za vzdrževanje gozdnih cest.
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča, o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu avgustu in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 25% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% 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 25%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 dodatno oblikuje v
višini 900.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
500.000 tolarjev župan, in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži do višine 7,200.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Dobje, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic 0
tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko
v letu 2005 zadolžijo in izdajo poroštva drugim ﬁzičnim in
pravnim osebam, do skupne višine 0 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja občine Dobje v letu
2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
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11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 403-02-01/2005
Dobje, dne 24. marca 2005.
Župan
Občina Dobje
Franc Salobir l. r.

LOGATEC
1121.

Spremembe programa priprave za ureditveni
načrt – naselje Kalce SP /12 Urn v Občini
Logatec

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. člena Statuta
Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/99) župan Občine
Logatec objavlja

SPREMEMBE PROGRAMA
PRIPRAVE
za ureditveni načrt – naselje Kalce SP /12 Urn
v Občini Logatec
Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega
leta 2000 za območje Občine Logatec je nujno novelirati dokumente in začeti postopke prostorskih izvedbenih aktov.
Spremeni se naslov dokumenta in naziv obravnavanega območja:

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt za območja
Mala stran S12-S1 in Male Laze S12- S2
v naselju Kalce
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za spremembe in dopolnitve prostorskega akta
Območje obdelave je novelirano v sprejetih planskih
izhodiščih. Opis lege in danosti se ne spreminjajo.
Osnova za izdelavo občinskega lokacijskega načrta
(OLN) je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od
leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta
1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 2000 za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 75/04), ki se nanašajo na:
– korekcija območja,
– uskladitev namenske rabe,
– smernice podrobne namenske rabe;
II. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Zaledje obstoječe pozidave v Kalcah prevzema funkcijo
dopolnilnega stanovanjskega jedra, ki pomeni razvojno poselitveno širitev naselja Logatec.
Celotno območje se deli na dva dela na padajočem
terenu z razgibanim reliefom, ki se močno zarašča. Vmesne
travnate površine so predvsem vrtačastega značaja.

Stran

3126 /

Št.

33 / 31. 3. 2005

Predvideno novo naselje Kalce se navezuje na severnem delu na naselje Gorenji Logatec, imenovan Male Laze
S12–S2 s predvideno podrobno rabo SV, na južnem delu nad
križiščem v Kalcah pa nov del imenovan Mala stran S12–S1
s predvideno podrobno rabo SV, DC, Z in PI.
III. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev (PUP-ov)
Območje OLN je znotraj poselitvenega območja naselja Kalce povzeto po sprejetih spremembah in dopolnitvah
planskih dokumentov.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi sprememb in dopolnitev obravnavanih prostorskih ureditvenih
pogojev so:
– RS Ministrstvo za obrambo, inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota,
– Direkcija RS za ceste,
– RS MOPE, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
– ELES Elektro Slovenije d.o.o. Ljubljana,
– Elektro Ljubljana –okolica,
– Komunala Logatec,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Geo-plin d.o.o.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
bodo podali pogojev in usmeritev, skladno z 34. členom ZUrep-1, nimajo smernic oziroma pogojev.
Po predložitvi dopolnjenega predloga OLN v 30 dneh
ugotovijo z mnenjem upoštevanje danih pogojev, sicer se
šteje, da se z njimi strinjajo.
V. Seznam posebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve
Načrtovalec mora upoštevati smernice, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi OLN se upošteva veljavne
planske akte, kakor tudi podrobne strokovne podlage, ki so
bile izdelane pri planskih spremembah.
VI. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo OLN Kalce v digitalni
obliki preskrbi Občina Logatec.
VII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko
ureditvenih pogojev
Izdelovalec OLN mora biti strokovna organizacija, ki je
registrirana za opravljanje strokovnih nalog urbanističnega
načrtovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelana so programska izhodišča obravnavanih območij.
Terminski plan:
– obvestilo o nameri izdelave OLN na Ministrstvo za
okolje in prostor glede celovite presoje vplivov na okolje,
– delovni razgovor z nosilci planiranja
gospodarskih javnih služb
24. 4. 2005
– pridobitev smernic
24. 5. 2005
– izdelava predloga OLN
1. 8. 2005
– II. prostorska konferenca
1. 9. 2005
– javna razgrnitev,
predvidoma od 1. 8. 2005 do 1. 9. 2005
– javna obravnava
15. 9. 2005
– opredelitev do pripomb, predvidoma do 30. 9. 2005
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– I. obravnava na občinskem svetu
oktober 2005
– izdelava dopolnjenega predloga OLN 10. 11. 2005
– pridobitev mnenj nosilcev planiranja
10. 12. 2005
– II. obravnava na občinskem svetu
in sprejem odloka
december 2005
akta

VIII. Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem prostorskega

Finančna sredstva za pripravo OLN Kalce zagotovi
Občina Logatec.
IX. Končna določba
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05/05-2
Logatec, dne 25. marca 2005.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

MEŽICA
1122.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mežica za leto 2004

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), in 16. člena
Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in
16/03) je Občinski svet občine Mežica na 20. seji dne 10. 3.
2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Mežica
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Mežica za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov
in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun
ﬁnanciranja.
2. člen
Proračun Občine Mežica za leto 2004 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SIT
v 000
I. PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74) 443.573
II. ODHODKI SKUPAJ
479.283
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ
– 35.710
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v 000
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
3.650
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
2.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.650
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILO DOLGA

v 000
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- II.- V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE ((VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
31. 12. 2003

Št.

3. člen
Presežek odhodkov v znesku 34.157 SIT se pokriva iz
sredstev na računih preteklih let, del presežka prihodkov v
znesku 97 SIT pa se prenese na rezervni sklad.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03-101/05
Mežica, dne 10. marca 2005.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

1123.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu »Smrečnik /ZN4-1. faza,
ZN5/«

Na podlagi 37., 38. in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 47/93
in 44/97) in 16. člena Statuta Občine Mežica (16/99, 73/00 in
16/03) je Občinski svet občine Mežica na 20. seji dne 10. 3.
2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu »Smrečnik /ZN4-1. faza, ZN5/«
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu »Smrečnik /ZN4-1. faza,
ZN5/« (Uradni list RS, št. 44/04) se v 5. členu na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »1. fazo je možno izvajati
po etapah.«
2. člen
Spremeni in dopolni se zadnja alinea 9. člena »Morfološka enota 1«, ki se glasi: »Strehe hiš so izvedene v sistemu
enokapne strehe, naklon 10°–20°. Določene anekse objektov
je možno izvesti z ravnimi strešinami. Konstrukcija strešin je
predvidena v klasični leseni izvedbi. Smeri naklonov strešin
so razvidne iz ustreznih graﬁčnih prilog. Strešine bodo pokrite s kritino sive barve /eternit/«.
V zadnji alinei 9. člena »Morfološka enota 2«, se
»38°– 42°« nadomesti z »20°–30°«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
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Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

161.952

5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega
računa je priloga zaključnemu računu.
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Št. 350-05-101-1
Mežica, dne 10. marca 2005.

– 34.060

4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Mežica za leto 2004 je sestavni del tega
odloka.
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1124.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana
Občinskega sveta občine Mežica

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega
sveta občine Mežica
Občinska volilna komisija je na seji, dne 20. 2. 2005,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na nadomestnih volitvah člana Občinskega
sveta občine Mežica, dne 20. 2. 2005 ugotovila naslednje
rezultate glasovanja:
I
Na volitvah 20. 2. 2005 je imelo pravico voliti 3289
volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike. Skupno je glasovalo 853 volivcev ali 25,93% vseh volilnih upravičencev
od tega
1
2
3
4

853
0
15
0

na voliščih po volilnem imeniku
po pošti
predčasno
s potrdilom

II
Skupno število oddanih glasovnic je bilo 853. Od tega
je bilo 7 neveljavnih in 846 veljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov.
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
Št. glasov
ALEŠ PUSTOSLEMŠEK – lista volivcev
243
ALBIN HOLCMAN- DESUS
33
PAVEL PRAPER- SLS
69
IGOR GOMILŠEK- LDS
55
JOŽEF LIBNIK- ZLSD
45
MIRO PETEK- SDS
401
SKUPAJ
846

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil v skladu z
18. členom o Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni v svet občine Mežica naslednji kandidat:
žica

Miro Petek, roj. 6. 3. 1959, Celovška c. 60, 2392 Me-

Izvoljenemu kandidatu je volilna komisija izdala potrdilo
o izvolitvi.
Št. 006-02-103/05
Mežica, dne 20. februarja 2005.
Namestnica predsednika Darja Cokan l. r.
Član Dejan Kavtičnik l. r.
Namestnica člana Marija Praper l. r.
Članica Frančiška Merkač l. r.
Namestnik članice Franc Jesih l. r.

Stran

3128 /

Št.

33 / 31. 3. 2005

Članica Bojana Mlakar l. r.
Namestnica članice Olga Rastočnik l. r.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Mežica
Emil Mori l. r.

NOVA GORICA
1125.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kozara Nova Gorica

Na podlagi člena 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96) in 41. člena Zakona o organizaciji
in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) so sprejeli Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/2002), na seji dne 11. 7. 2002, Občinski svet občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine
Brda (Uradno glasilo, št. 5/99), na seji dne 21. 1. 2003. Občinski svet občine Kanal na podlagi 16. člena Statuta Občine
Kanal (Uradne objave Primorskih novic, št. 30/99), na seji
dne 9. 3. 2004, Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na
podlagi 18. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 58/99), na seji dne 22.10 2003 in Občinski svet
občine Šempeter-Vrtojba na podlagi 9. člena Statuta Občine
Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), na seji dne
24. 4. 2003

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kozara Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97) se besedilo
1. člena dopolni z novo ustanoviteljico, tako da se za »Občina
Miren-Kostanjevica« doda »in Občina Šempeter-Vrtojba«.
2. člen
Druga alinea v drugem odstavku 5. člena odloka se dopolni z »za predšolske in šolske otroke«
Besedilo pete alinee se nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi:
»– dejavnost menz H/ 55.510«
Za zadnjo šesto alineo se dodajo nove alinee, ki se
glasijo:
– vzgoja in izobraževanje otrok s kombiniranimi motnjami,
– vzgoja in izobraževanje otrok z motnjami gibanja,
– razvojni oddelek za predšolske otroke,
– logopedska dejavnost
– izvajanje terapij za ublažitev motenj za otroke s posebnimi potrebami.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se v besedilu na koncu prvega stavka namesto »22 mm« vpiše: »20 mm«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 11. člena odloka se črta in
nadomesti z novim, ki se glasi:
»Predstavniki ustanovitelja so imenovani na naslednji
način:
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– enega imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in ima glasovalno pravico celoten mandat
– ostale štiri občine bodo imenovale vsaka po enega
predstavnika za celoten mandat, glasovalno pravico pa bosta
vsako leto imela dva predstavnika, pri čemer se upošteva
abecedni red imena občine.
V tretjem odstavku istega člena se besedilo prvega
stavka spremeni, tako da se glasi:
»Na seje sveta javnega zavoda se vabi tudi predstavnika občin, ki v tistem letu nimata glasovalne pravice in ne
vplivata na sklepčnost, na seji pa lahko razpravljata«.
V nadaljnjem besedili istega odstavka, kjer se pojavlja
besedilo »občina Kanal«, se le-to črta in nadomesti z novim
besedilom v ustreznem sklonu: »občina, ki nima predstavnika
z glasovalno pravico«.
5. člen
V drugem odstavku 22. člena odloka se spremeni mandat direktorja, tako da se namesto »štiri leta« pravilno glasi
»pet let«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih
objavah.
Št. 02600-13/96
Nova Gorica, dne 11. julija 2002.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Črtomir Špacapan l. r.
Št: 022-00/03
Brda, dne 21. januarja 2003.
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l. r.
Št. 640-04/04-1
Kanal, dne 9. marca 2004.
Župan
Občine Kanal
Miran Ipavec l. r.
Št. 032-01/2003-7-7
Miren-Kostanjevica, dne 22. oktobra 2003.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.
Št. 032-01-5/2003-12
Šempeter-Vrtojba, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

ROGAŠOVCI
1126.

Slep o ﬁnanciranju političnih strank v Občini
Rogašovci

Na podlagi in 26. člena Zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02) in 17. člena Statuta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03),
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je Občinski svet občine Rogašovci na 17. redni seji z dne
18. 3. 2005 sprejel

SKLEP
o ﬁnanciranju političnih strank
v Občini Rogašovci
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet občine
Rogašovci, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu volivcev, ki jih je dobila posamezna politična
stranka na volitvah. stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev
enega člana občinskega sveta.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za ﬁnanciranje političnih
strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko
leto in znaša 50 SIT mesečno za dobljen glas na volitvah za
člane Občinskega sveta občine Rogašovci.
3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno
na njihove račune.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od veljavnosti odloka o proračuna Občine Rogašovci za leto 2005.
Št. 024 01-1/2005-1
Rogašovci, dne 18. marca 2005.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

SLOVENSKE KONJICE
1127.

Program priprave lokacijskega načrta
povezovalne ceste od vile Marije do
pokopališča v Slovenskih Konjicah

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter na podlagi 27. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in
100/02)) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta povezovalne ceste od vile
Marije do pokopališča v Slovenskih Konjicah
1. člen
(predmet)
Ta program priprave se nanaša na izdelavo lokacijskega načrta povezovalne ceste od vile Marije do pokopališča v
Slovenskih Konjicah.
2. člen
(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)
V Sl. Konjicah je v izgradnji gimnazija, zaradi katere je
po spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin plana
Občine Sl. Konjice predvidena ureditev nove povezovalne
ceste, ki bi razbremenila območje šolskega kompleksa s tranzitnim prometom, ki poteka preko le tega. Za obravnavano
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območje so izdelane programske zasnove (RC – planiranje
d.o.o. Celje št. 617/02-B). Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta za obravnavano območje so spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu
1993 in 1994 in 1998 ter 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87 in
Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00, 75/04) in družbenega plana
razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 / dopolnjen 1994 in 1998 ter 2001 (Uradni list
SRS št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00, 75/04).
3. člen
(predmet in programska izhodišča)
Lokacijski načrt se pripravi za ureditveno območje na
površini ca. 0,4 ha k.o. Slovenske Konjice v obsegu in vsebini kot je določeno v 43. in 73. členu Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), skladno s pogoji
in usmeritvami pristojnih organov in nosilcev javnih pooblastil
ter v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave
državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
4. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega funkcionalno območje predvidene povezovalne ceste na odseku
od Šolske ulice do pokopališča v dolžini ca. 450 m, skupne
površine ca. 0,4 ha.
5. člen
(subjekti, ki sodelujejo pri pripravi)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje;
3. Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, Maribor;
4. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Glavni trg 1, Celje;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova
6, Celje;
7. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3, Sl. Konjice;
8. Telekom Slovenije PE Celje, Lava 1, Celje;
9. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor;
10. ELES Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
11. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Sl. Konjice.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili
34. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.
Na usklajeni predlog LN morajo nosilci urejanja prostora
ravno tako v roku 30 dni podati svoje mnenje.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN kljub temu
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Ministrstvo za okolje in prostor je bilo obveščeno o nameri priprave LN v skladu z določili 40. člena ZVO (41/04) in koli-
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kor bo potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje bo
izdelana v skladu z odločitvijo Ministrstva za okolje in prostor.
6. člen
(geodetske in strokovne podlage)
Za območje predvidene prostorske ureditve bo pripravljavec pridobil geodetske podloge v digitalni obliki.
Upoštevane bodo strokovne podlage varstva kulturne
dediščine NC 631/02, julij 2002 in Uredba o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 (Uradni list RS, št. 49/04).
7. člen
(javna razgrnitev)
Predlog lokacijskega načrta se skladno z 31. in 34. členom Zakona o urejanju prostora pred sprejetjem javno razgrne za najmanj 30 dni. Kraj in čas razgrnitve določi Občina
Slovenske Konjice.
8. člen
(postopek sprejemanja)
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni lokacijski načrt v
skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne
razgrnitve in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz
6. člena tega programa priprave, da dajo mnenja k dopolnjenem predlogu lokacijskega načrta.
Odlok lokacijskega načrta sprejme občinski svet.
9. člen
(terminski plan)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Faza dela
Priprava in sprejem programa priprave
po 1. prostorski konferenci
Pridobivanje smernic
Izdelava predloga lokacijskega načrta
Javna razgrnitev po 2. prostorski konferenci
in javna obravnava v času javne razgrnitve
Sprejem stališč do pripomb in predlogov
Priprava predloga lokacijskega načrta
Pridobivanje mnenj
Izdelava usklajenega predloga in sprejem
na občinskem svetu

Rok
14 dni
30 dni
30 dni
30 dni
7 dni
15 dni
30 dni
15 dni

10. člen
(ﬁnanciranja prostorskega akta)
Financiranje lokacijskega načrta je obveza naročnika
Občine Slovenske Konjice.
11. člen
(konča določba)
Ta program priprave lokacijskega načrta se objavi v
Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-0002/2005-200
Slovenske Konjice, dne 7. marca 2005.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

1128.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta za območje Center – vzhodno od
obvoznice

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in8/03) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je
župan Občine Slovenske Konjice sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta za območje
Center – vzhodno od obvoznice
1. člen
predmet in cilj občinskega lokacijskega načrta
(v nadaljevanju: OLN)
Program priprave določa postopek priprave občinskega
lokacijskega načrta za izgradnjo trgovine z živili in krožišča
v območju Center – vzhodno od obvoznice za investitorja
Kranjska investicijska družba d.d.
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi za pripravo OLN,
– predmet in programska izhodišča OLN,
– okvirno ureditveno območje prostorskega akta,
– nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi
OLN in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve,
– način pridobitve strokovnih rešitev
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag
– roki za posamezne faze priprave OLN
– obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem prostorskega
akta.
2. člen
ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Pravna podlaga za izdelavo občinskega lokacijskega
načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje
1986–00 / dopolnjen v letu 1993 in 1998 ter 2001 (Uradni list
SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00 in 75/01)
in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 / dopolnjen 1994 in 1998
ter 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št.
50/98, 72/00 in 75/01).
Namenska raba predvidene ureditve je skladna s planskimi izhodišči.
Pripravljalec OLN je Občina Slovenske Konjice.
3. člen
predmet in programska izhodišča
Območje obravnave je travnik ob križišču dveh regionalnih cest: R2-688 (Slovenske Konjice Tepanje), R3-686 (Loče)
in predvidene obvozne ceste R3-700 (Bezina).
Občinski lokacijski načrt se pripravi za območje določeno kot C24, območje za centralne, oskrbne ter turistične
dejavnosti). Predvidena je ureditev za trgovsko dejavnost in
ureditev križišča v krožišče.
OLN se pripravi za del območja na površini ca 15.826
m² v obsegu in vsebini kot je določeno v 43. in 73. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
4. člen
okvirno območje
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega okvirno
površino 15.826 m². Nahaja se na parcelah št. 287/, 288/1,
287/2, 288/2 (trgovski objekt), 1315/5, 1620/3, 1620/2, 340/3,
1315/4, 399/9, 1315/4, 1315/5, 283/1 (krožišče) vse k.o. Slovenske Konjice in parcela št. 677 (krožišče) k.o.Tepanje.
5. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi
lokacijskega načrta so:
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– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Celje, Izpostava Slovenske Konjice
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, OE Celje
– Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Območna pisarna Maribor
– Ministrstvo za promet, DRSC, Celje
– Občina Slovenske Konjice, Oddelek za okolje in prostor ter promet
– Javno komunalno podjetje d.o.o., Slovenske Konjice
– Telekom Slovenije PE Celje
– Elektro Maribor.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili
29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.
K usklajenemu predlogu bo navedene nosilce urejanja
prostora pripravljalec OLN zaprosil za izdajo mnenj. V primeru, da v 30 dneh po prejemu vloge mnenja ne bodo izdana,
se bo štelo, da se z usklajenim predlogom strinjajo.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v
postopku izdelave dokumenta.
6. člen
seznam potrebnih strokovnih podlag
Idejne zasnove objekta in zunanje ureditve s potrebno
komunalno, energetsko in prometno ureditvijo izdela oziroma
pridobi investitor.
Za ureditev krožišča je potrebno pridobiti idejno zasnovo.
7. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je potrebno
med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane
smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
Pripravljavec lokacijskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Slovenske Konjice.
8. člen
navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je potrebno
izdelati geodetske podlage, kot jih predpisuje ZureP-1, pridobi jih naročnik lokacijskega načrta, kakor tudi katastrski načrt
pri Geodetski upravi RS.
9. člen
roki za pripravo OLN
Postopek priprave OLN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

1.
2.
3.

4.

faze
župan Občine Slovenske
Konjice sprejme program
priprave
priprava gradiva za
pridobitev smernic
program priprave
z gradivom pošlje
pripravljavec pristojnim
organom in nosilcem
javnih pooblastil
izdelava strokovnih
podlag

okvirni roki v dnevih

10 dni po sprejemu
programa priprave
30

v času pridobivanja
smernic
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faze
izdelava predloga OLN
2. prostorska konferenca
javna razgrnitev predloga
OLN
javna obravnava
zbiranje pripomb
priprava strokovnih
stališča do pripomb
sprejem stališč do
pripomb
izdelovalec na podlagi
sprejetih stališč pripravi
dopolnjen predlog
lokacijskega načrta
pridobivanje mnenj
izdelava usklajenega
predloga OLN
obravnava in sprejem
usklajenega predloga
OLN oziroma odloka
na občinskem svetu – I.
branje
obravnava in sprejem
usklajenega predloga
OLN oziroma odloka na
občinskem svetu – II.
branje
objava odloka v Uradnem
listu RS
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okvirni roki v dnevih
20
14 dni pred JR
30
v času JR
še 15 dni po JR
7

8

30
5

1. Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne
razgrnitve.
2. Izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta
3. Pridobivanje mnenj (30 dni po prejemu poziva).
4. Izdelava usklajenega predloga OLN
5. Občinski svet na predlog župana obravnava dopolnjen predlog lokacijskega načrta v prvi obravnavi.
6. Izdelovalec na podlagi morebitnih pripomb občinskega sveta pripravi drugi dopolnjen predlog lokacijskega
načrta.
7. Izdelava predloga lokacijskega načrta (15 dni).
8. Občinski svet občine Slovenske Konjice na predlog
župana obravnava in sprejme usklajen predlog lokacijskega
načrta oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem sprememb
in dopolnitev ZN
Finančna sredstva za pripravo OLN zagotovi investitor
posega.
11. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Slovenske Konjice, dne 7. marca 2005.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.
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Program priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o PUP za dele naselij – območje
5/B predel Kmetijsko gozdarske zadruge Sl.
Konjice

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.
list RS, št. 110/02, 8/03) ter na podlagi 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in
100/02)) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za
dele naselij – območje 5/B predel Kmetijsko
gozdarske zadruge Sl. Konjice
1. člen
(predmet)
Ta program priprave se nanaša na izdelavo tekstualnih
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89, 4/00).
2. člen
(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)
V obravnavanem območju predvidenih sprememb in
dopolnitev po veljavnem odloku niso dovoljeni posegi v obstoječe zelene površine. Razlogi za spremembe in dopolnitve
se nanašajo na pobudo Kmetijsko gozdarske zadruge po širitvi centralne dejavnosti – trgovino s pripadajočimi parkirnimi
prostori. Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta za
obravnavano območje so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1993 in 1994 in
1998 ter 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št.
50/98 in 72/00, 75/04) in družbenega plana razvoja Občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 /
dopolnjen 1994 in 1998 ter 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87
in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00, 75/04), kjer je to območje
opredeljeno za centralne dejavnosti C4 Zadruga, predvidena
prenova in zapolnitev.
3. člen
(predmet in programska izhodišča)
Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanašajo na spremembo zelenih površin v velikosti ca. 0,3 ha za
potrebe širitve centralnih dejavnosti – trgovine na delu parc.
št. 249/1, 261/8 in 249/5 vse k.o. Konjice s pripadajočimi
parkirnimi prostori na delu parc. št. 249/5 k.o. Konjice. Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se bodo pripravljale
in sprejemale po skrajšanem postopku v skladu s 34. členom
Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) in
skladno s pogoji ter usmeritvami pristojnih organov in nosilcev javnih pooblastil. Spremembe in dopolnitve se nanašajo
na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo
dejavnosti osnovne namenske rabe.
4. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje predvidene ureditve obsega funkcionalno območje Kmetijsko gozdarske zadruge s pripadajočimi zelenicami, skupne površine ca. 0,5 ha.
5. člen
(subjekti, ki sodelujejo pri pripravi)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje;
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2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Glavni trg 1, Celje;
4. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3, Sl. Konjice;
5. Telekom Slovenije PE Celje, Lava 1, Celje;
6. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor;
7. Direkcija RS za ceste Celje, Lava 42, Celje;
8. Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Mestni
trg 12, Sl. Konjice.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 15 dni
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili
34. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.
Na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev odloka
morajo nosilci urejanja prostora ravno tako v roku 15 dni podati svoje mnenje.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja
prostora ne bodo podane, mora pripravljavec kljub temu
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja
tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v
istem postopku.
6. člen
(geodetske in strokovne podlage)
Za območje predvidenih sprememb in dopolnitev odloka
ne bo potrebno pridobiti geodetskega posnetka in strokovnih
podlag.
7. člen
(javna razgrnitev)
Predlog sprememb in dopolnitev odloka se skladno z
31. in 34. členom Zakona o urejanje prostora pred sprejetjem
javno razgrne za najmanj 15 dni. Kraj in čas razgrnitve določi
Občina Slovenske Konjice.
8. člen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(terminski plan)
Faza dela
Priprava in sprejem programa priprave
Pridobivanje smernic
Izdelava predloga lokacijskega načrta
Javna razgrnitev po prostorski konferenci
in javna obravnava v času javne razgrnitve
Sprejem stališč do pripomb in predlogov
Priprava predloga
Pridobivanje mnenj
Izdelava usklajenega predloga in sprejem
na občinskem svetu

Rok
14 dni
15 dni
7 dni
15 dni
7 dni
7 dni
15 dni
15 dni

10. člen
(ﬁnanciranja prostorskega akta)
Financiranje sprememb in dopolnitev prostorskega akta
je obveza naročnika Kmetijsko gozdarske zadruge z.o.o.
Slovenske Konjice.
11. člen
(končna določba)
Ta program priprave lokacijskega načrta se objavi v
Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
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Št.

Št. 350-03-0001/2005-200
Slovenske Konjice, dne 18. marca 2005.
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Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

II.
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VELIKA POLANA
1130.

Odlok o proračunu Občine Velika Polana za
leto 2005

41

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 88.,
89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS,
št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet občine Velika Polana na
19. redni seji, dne 8. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Velika Polana
za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
2. člen
Proračunska sredstva se uporabljajo za ﬁnanciranje
vseh izvirnih in prenesenih funkcij občine in delovanje njihovih organov pri izvajanju teh nalog, ki so opredeljene v ustavi
in z zakoni oziroma občinskimi odloki.
Pri trošenju oziroma porabi proračunskih sredstev so se
vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.
V proračunu občine so izkazani vsi prejemki, ki pripadajo občini in vsi izdatki občine.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev po namenih sta sestavni del tega odloka.
Sestavni del proračuna občine je račun ﬁnanciranja.
Splošni del proračun na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

I.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
242.794
Tekoči prihodki (70+71)
93.953
Davčni prihodki (700+703+704+706)
53.133
700 Davki na dohodek in dobiček
45.603
703 Davki na premoženje
5.998
704 Domači davki na blago in storitve
1.532
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 30.820
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
1.632
711 Takse in pristojbine
750
712 Denarne kazni
5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.700
714 Drugi nedavčni prihodki
20.733
Kapitalski prihodki (720+722)
8.768
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7.768
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prod. zemlj.
in nemater. dolg. sred.
1.000
Prejete donacije (730+731)
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–

70

71

72

73

v 1000 SIT
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B)
IV.
75

V.
44
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731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
150.072
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnan.
institucij
150.072
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
252.624
Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
69.311
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
28.438
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4.343
402 Izdatki za blago in storitve
35.780
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
750
Tekoči transferi (410+411+412+413)
116.082
410 Subvencije
2.400
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
17.930
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
49.939
413 Drugi tekoči domači transferi
(4130+4131+4132+4133)
45.813
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki (420)
57.160
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
57.160
Investicijski transferi (430)
10.071
430 Investicijski transferi
4.237
432 Investicijski transferi občinam
5.834
Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)
-9.830
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Dana posoj. in poveč. kapit. delež. (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje
50 Zadolževanje (500)
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
55 Odplačilo dolga (550)
550 Odplačilo domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+X.)

9.830
9.830
9.830
–
–
–
–
9.830
9.830

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasiﬁkacije javnoﬁnančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije domačih virov
in iz tujine, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega
stvarnega premoženja.
4. člen
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva
proračunske rezerve se izloči 0,33% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Ta sredstva se uporabljajo za namene,
določene v 42. členu Zakona o javnih ﬁnancah.
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O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan
in o uporabi sredstev obvešča občinski svet.
5. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo enakomerno
čez vso leto.
Med izvajanjem proračuna lahko župan zaradi nižjih
prilivov od načrtovanih, zniža mesečno porabo do višine, ki
jo omogočajo dejanski prihodki. V tem primeru so prioritetni
tisti uporabniki proračuna, ki imajo znotraj porabe tudi zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen:
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,
– da odloča o prerazporeditvi porabe sredstev znotraj
proračunskih postavk, če gre za porabo do višine 1 mio SIT
v okviru temeljne porabe proračuna, oziroma če je vrednost v
okviru investicijske porabe proračuna posamezne transakcije
v skladu z zakonom,
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na postavkah znotraj posameznih segmentov za namene, ki so
povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,
– da lahko zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki
občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O ukrepu mora župan obvestiti občinski svet in
predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega
proračuna,
– da odloča o dolgoročni zadolžitvi proračuna, največ
do 9,830.000 SIT, na podlagi predhodnega sklepa občinskega sveta in soglasja ministra pristojnega za ﬁnance,
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski
namen oziroma tekoča proračunska rezerva,
– da daje soglasja k sklenitvi pravnega posla,
– da odloča o izdaji soglasij in poroštev za najem posojila javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je
občina,
– sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih
zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu s pravilnikom, ki
ga sprejema občinski svet.
7. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto
sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen
v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma
z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračun tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva
za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let.
8. člen
Vsak proračunski porabnik je dolžan opravljati notranji
nadzor nad porabo in namenskostjo sredstev.
Nadzor nad izvajanjem proračuna občine, ﬁnančnih načrtov, zavodov in zvez, ki so ustanovljena na občinski ravni,
izvaja nadzorni odbor občine. Ta je dolžan opraviti vsakoletni
nadzor nad proračunsko porabo in vsaj drugo leto nad porabo in trošenjem sredstev ostalih proračunskih porabnikov.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika oziroma pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito
uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri
uporabniku.
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9. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto,
v katerem se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, ter predvidena in dosežena izvršitev računa ﬁnanciranja ter sredstev rezerv.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 40302-19/05
Velika Polana, dne 8. marca 2005.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l.r.
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Odlok o grbu in zastavi Občine Velika Polana

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet občine
Velika Polana na 18. redni seji, dne 17. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o grbu in zastavi Občine Velika Polana
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določata grb in zastava Občine Velika
Polana (v nadaljevanju: grb in zastava) ter njuna uporaba.
2. člen
Grb in zastava sta istovetnostna simbola in predstavljata ter označujeta pripadnost Občini Velika Polana.
II. OBLIKA IN BARVE GRBA
3. člen
Grb Občine Velika Polana je hkrati grb vasi Velika Polana, Mala Polana in Brezovica.
4. člen
Opis grba, splošno:
Grb Občine Velika Polana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila s tem, da so v prvem polju trije srebrni cvetovi
marjetice na modrem, v drugem polju pa stoji štorklja (bela
štorklja) na črnih tleh, ozadje je zeleno.
Blazon:
Grb Občine Velika Polana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitiske oblike.
Zeleni trak seka ščit v modro in zeleno polje; v prvem
lebde vertikalno trije srebrni cvetovi marjetice /bellis perennis/ (1, 1, 1), v drugem stoji štorklja /ciconia ciconia/ na črnih
tleh.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatne graﬁke, v heraldični šrafuri in v barvah
skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del mape z
občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.
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Zunanja zlata obroba ščita služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatne graﬁke, v heraldični »šrafuri« in v barvah
skupaj z barvnimi kodami, so sestavni del mape »DOS« z občinsko istovetnostno simboliko, ki je sestavni tega odloka.
III. UPORABA GRBA
5. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih
organov na območju Občine Velika Polana;
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah
občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih
uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene
uporablja župan Občine Velika Polana oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;
3. z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob
svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine,
kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd;
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
6. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih
in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in
javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
7. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Na desni strani (v podrejenem položaju) je občinski grb
ob državnem (oz. pokrajinskem) grbu.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki,
je praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi
strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni
v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS,
št. 67/-94, v nadaljevanju: zakon).
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Zastavina ruta je modre barve z dvema vertikalno postavljenima rumenima poljema, ob katerih prvo pokriva drugo
šestino zastavine rute, drugo rumeno polje pa pokriva peto
šestino rute; sredino srednjega modrega, kvadratnega polja
rute krasi prvi atribut iz grba Občine Velika Polana: trije beli
cvetovi marjetice (bellis perennis) v modrem polju s tem, da
na zastavi lebde v sestavu 2 + 1;
Premer posameznih cvetov znaša (1/3) dolžine stranice
kvadratovega polja zastavine rute.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del mape »DOS« z istovetnostno simboliko
Občine Velika Polana in kot takšna je priloga tega odloka.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del mape z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.
10. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na zelenem
kvadratu vodoravno položene zastavine rute tako postavljen
trikotni lik z belimi marjeticami postavljen v 2 cveta zgoraj,
tretji pa v sredini pod zgornjima dvema cvetovoma.
Horizontalno zastavino ruto izobešamo na vertikalni
drog oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen,
vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti
manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne
zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim
robom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih
stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
zelenem kvadratu vertikalno obešene zastavine rute tako
postavljen trikotni lik z belimi marjeticami, da sta dva cvetova v horizontali zgoraj, tretji pa je v sredini pod zgornjima
dvema.
Zastavina ruta je napram prejšnji zaobrnjena za 90 kotnih stopinj tako, da njen vetrni del visi vertikalno navzdol.
V. UPORABA ZASTAVE

9. člen
Opis zastave, splošno:
Zastava Občine Velika Polana je modre in rumene
barve s prvim atributom iz grba občine, tremi belimi cvetovi
marjetice v sprednjem modrem polju zastavine rute, kjer
lebde v sestavu 2 + 1 (dva plus ena).

11. člen
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena ipd,
3. ob obisku uradnih domačih in mednarodnih in državnih delegacij, lokalnih skupnosti,
4. ob za občino pomembnih komemoracijah, na splošnemu protokolu ustrezen način,
5. ob drugih za Občino Velika Polana pomembnih priložnostih.
Če gre v 4. točki tega člena za izraz žalovanja na poslopjih javnih ustanov, se na zgradbah izobesi zastava na
splošnemu protokolu ustrezen način. Župan občine lahko
odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah,
zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine,
slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar
predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v
primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih
skupaj z zastavo Republike Slovenije in EU na način, ki ga
določa zakon.
Zastava Občine Velika Polana mora biti stalno izobešena na sedežih organov Občine Velika Polana.

Opis zastave:
Rumeno-modra zastava Občine Velika Polana je krojena v razmerju višine »H« proti dolžini »L« je ena proti dve
celi in pet desetin, oziroma »H«: »L« = 2,5.

12. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 11. členu in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem,
ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.

8. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti
prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda
Občine Velika Polana.
IV. OBLIKA IN BARVE ZASTAVE
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13. člen
Način uporabe zastave Občine Velika Polana ob različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja
grba občine, obravnavanih v 7. členu tega odloka.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano
od spredaj, drog z zastavo Občine Velika Polana (oziroma
vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na
območju Občine Velika Polana.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
14. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,
obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način,
ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine
Velika Polana.
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imajo sedež v Občini Velika Polana lahko zaprosijo, da se jim
dovoli uporaba simbolov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi ﬁrmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije
na raznovrstnih osnovah, samostojnih bedžih, našitkih na
oblačilih,..),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v
sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem veku ter o pogojih uporabe
simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Velika
Polana.
Uporaba simbola (grba) Občine Velika Polana v njegovi
celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo
javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti
občine.
VII. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI

VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
15. člen
Grb in zastava se uporabljata v skladu z določbami tega
odloka. Njuna uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Velika Polana.
Obliko in vsebino uporabe grba in zastave določa župan,
kolikor ni drugače določeno z drugimi členi tega odloka.
16. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Velika Polana in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor
občinske uprave (tajnik), ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi
simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga
strokovno administrativna opravila.
17. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave
Občine Velika Polana mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov
uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, perorisba
ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotograﬁja ipd.) in naklado.
Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji
opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za
katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov tega
člena predložiti pri občinski upravi Občine Velika Polana v
dveh izvodih.
Tiskane materiale, ki vsebujejo grb oziroma zastavo
Občine Velika Polana ali dele le-teh, mora prosilec predložiti
vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
18. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se
določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za
določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba
dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če
ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v
odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz
simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan občine.
19. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki

20. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzorujejo direktor občinske uprave in medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana.
21. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih
osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, izjeme so
zapisane pod členi 16., 17., 18. in 19.
Izjemno sta grb in zastava avtorska zavarovana pred
nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi
oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
Naročnik je s plačilom pogodbenih obveznosti pridobil
pravico do neomejenega razmnoževanja in uporabe simbolov v vseh oblikah brez ﬁnančnih obveznosti do avtorja!
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako,
da kvari ugled Občine Velika Polana
2. uporablja simbole brez dovoljenja
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje ﬁzična oseba,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

nijo:

23. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grb in zastava) se hra– v Arhivu Republike Slovenije,
– v registru Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Velika Polana.

24. člen
Pravne in ﬁzične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne simbole Občine Velika Polana, morajo v roku
enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom
tega odloka.
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25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 2-2/05
Velika Polana, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.
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MINISTRSTVA
1132.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o službeni
izkaznici in znački davčnega inšpektorja in
davčnega izterjevalca

Na podlagi 17. člena Zakona o davčni službi (Uradni list
RS, št. 57/04 in 139/04) izdaja minister za ﬁnance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o službeni izkaznici
in znački davčnega inšpektorja in davčnega
izterjevalca
1. člen
V Pravilniku o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca (Uradni list RS, št. 140/04)
se besedilo prvega odstavka 16. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Izkaznice in značke po tem pravilniku se izdajo najkasneje do 1. oktobra 2005.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-07-4/2005/7
Ljubljana, dne 30. marca 2005.
EVA 2005-1611-0105
dr. Andrej Bajuk l. r .
Minister za ﬁnance

1133.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v februarju 2005

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente in električno energijo (Uradni list
RS, št. 1/05, 5/05, 9/05, 19/05 in 25/05) minister za ﬁnance
objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v februarju 2005
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo) je za obdobje od 1. 2. 2005 do 28. 2. 2005 znašal
79.499 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/47
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
EVA 2005-1611-0103
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister za ﬁnance
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