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Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 24/05, uradno prečiščeno besedilo – uradno prečiščeno besedilo in 53/05) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o plačah direktorjev v javnem sektorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) Ta uredba določa plačne razrede in podrobnejše
kriterije za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in
tajnikov (v nadaljevanju: direktor) v plačne razrede. Plačni
razredi so določeni z neposredno uvrstitvijo delovnega mesta
v plačni razred ali z določitvijo razponov plačnih razredov.
(2) Kot delovna mesta direktorjev se štejejo tudi delovna
mesta rektorjev, dekanov, direktorjev vladnih služb, generalnih direktorjev in direktorjev organov v sestavi, načelnika
Generalštaba Slovenske vojske, generalnih direktorjev direktoratov, glavnih inšpektorjev, generalnih sekretarjev oziroma
sekretarjev državnih organov, ki niso funkcionarji, načelnikov
upravnih enot, direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav in
strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij.
(3) Delovna mesta tajnikov se nanašajo na glavne tajnike univerz ter tajnike samostojnih visokošolskih zavodov.
(4) Ta uredba se uporablja tudi za namestnike direktorjev.
2. člen
(Obseg veljavnosti)
Določbe te uredbe veljajo za vse osebe javnega prava
(v nadaljevanju: uporabniki proračuna) iz 1. in 2. točke 2.
člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 53/05; v nadaljevanju: ZSPJS).
II. UVRSTITEV DELOVNIH MEST DIREKTORJEV
V PLAČNE RAZREDE
3. člen
(Uvrstitev v plačne razrede)
Delovna mesta direktorjev, ki niso neposredno uvrščena v plačni razred s prilogo I te uredbe, se uvrstijo v plačne
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razrede znotraj razponov, določenih v prilogah II in III te
uredbe.
4. člen
(Organ, pristojen za uvrščanje)
(1) Delovno mesto direktorjev uvrsti v plačni razred pristojni minister oziroma pristojni organ v skladu z določilom
11. člena ZSPJS ter prilogami I, II in III te uredbe.
(2) Delovna mesta direktorjev v državni upravi uvrsti
v plačni razred minister, pristojen za državno upravo, s soglasjem vlade.
(3) Delovna mesta dekanov in direktorjev članic univerze oziroma drugih članic univerze v plačne razrede uvrsti
pristojni minister na predlog rektorja univerze. Delovna mesta
dekanov oziroma direktorjev samostojnih visokošolskih zavodov in tajnika samostojnih visokošolskih zavodov uvrsti v
plačne razrede pristojni minister na predlog organa upravljanja samostojnega visokošolskega zavoda.
(4) Delovna mesta direktorjev v pravosodnih organih,
ki se urejajo s to uredbo, uvrsti v plačni razred minister za
pravosodje na predlog Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega državnega tožilstva oziroma Državnega
pravobranilstva.
5. člen
(Podrobnejši kriteriji za uvrstitev)
(1) Podrobnejši kriteriji in njihov vpliv na uvrstitev delovnih mest direktorjev v plačne razrede se upoštevajo po
posameznih dejavnostih, kot je to določeno v prilogi IV te
uredbe.
(2) Za delovna mesta iz prilog II in III se uvrstitev delovnega mesta določi na podlagi seštevka vrednosti posameznih podrobnejših kriterijev iz priloge IV te uredbe, v skladu z
metodologijo, opredeljeno v 6. členu uredbe.
(3) Delovna mesta:
– strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij se uvrščajo najmanj za en plačni razred nižje kot delovna mesta
direktorjev;
– namestnikov direktorjev se uvrščajo najmanj za dva
plačna razreda nižje kot delovna mesta direktorjev;
– direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav se uvrščajo za pet plačnih razredov nižje kot so uvrščene funkcije
županov.
6. člen
(Metodologija za uvrščanje delovnih mest direktorjev
znotraj razponov v plačne razrede)
(1) Znotraj razponov plačnih razredov za posamezen tip
oseb javnega prava se pri prvi uvrstitvi po tej uredbi delovna
mesta direktorjev uvrstijo v plačne razrede tako, da je delovno mesto, ki ima najnižji seštevek vrednosti podrobnejših
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kriterijev, uvrščeno v najnižji plačni razred, delovno mesto,
ki ima najvišji seštevek vrednosti podrobnejših kriterijev, pa
v najvišji plačni razred. Ostala delovna mesta se glede na
njihovo zahtevnost sorazmerno porazdelijo znotraj razpona
plačnih razredov.
(2) V primeru sprememb pri osebah javnega prava,
ki imajo za posledico drugačen seštevek posameznih podrobnejših kriterijev, ki bi privedle do spremembe plačnega
razreda, se delovno mesto uvrsti v plačni razred, ki ustreza
novemu seštevku. Ta sprememba ne povzroči spremembe
pri uvrstitvah ostalih delovnih mest direktorjev pri istem tipu
oseb javnega prava.
(3) Če bi bil v primerih iz drugega odstavka tega člena
seštevek vrednosti posameznih podrobnejših kriterijev pri
delovnem mestu določenega tipa oseb javnega prava višji oziroma nižji od najvišjega oziroma najnižjega seštevka
vrednosti podrobnejših kriterijev ob prvi uvrstitvi, se delovno
mesto uvrsti v najvišji oziroma najnižji plačni razred.
(4) Sprememba uvrstitve zaradi drugačnega seštevka
vrednosti posameznih podrobnejših kriterijev se lahko za
posamezno delovno mesto direktorja izvede z začetkom
mandata direktorja.
7. člen
(Upravičenost do dodatkov)
(1) Direktorji niso upravičeni do naslednjih dodatkov:
– položajnega dodatka,
– dodatka za manj ugodne delovne pogoje,
– dodatka za nevarnost in posebne obremenitve,
– dodatka za delo v manj ugodnem delovnem času.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko direktorji
javnih zavodov, ki hkrati opravljajo tudi delo v svojem osnovnem poklicu, izjemoma, s soglasjem pristojnega ministra,
opravljajo tudi delo preko polnega delovnega časa, delo v
dežurstvu in stalni pripravljenosti, če je tako delo nujno potrebno zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti.
(3) Za delo preko polnega delovnega časa, dežurno
službo in stalno pripravljenost pripadajo direktorjem plača
in dodatki od delovnega mesta, na katerem se tako delo
opravlja.
8. člen
(Del plače za delovno uspešnost)
(1) Direktorjem v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava se del plače za
delovno uspešnost v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za delovno
uspešnost v preteklem letu. Delovna uspešnost se jim lahko
določi v višjem obsegu kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s KPJS, pod pogojem, da dodatna sredstva za
ta namen zagotovi ﬁnancer ali se zagotovijo iz drugih virov
za opravljanje dejavnosti.
(2) Drugim direktorjem se delovna uspešnost izplačuje
v rokih, ki veljajo za ostale javne uslužbence.
(3) O dodelitvi dela plače za delovno uspešnost odloča organ, pristojen za imenovanje direktorja, v soglasju z
ustanoviteljem. V primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne ﬁnancirajo iz proračuna
lokalne skupnosti, mora biti podano tudi soglasje pristojnega
ministra.
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III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(Dodatki)
Do uveljavitve kolektivne pogodbe za javni sektor se
začasno uporablja višina dodatkov, do katerih so upravičeni
direktorji iz te uredbe, in sicer:
– dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne
plače za vsako zaključeno leto delovne dobe;
– dodatek za mentorstvo za največ 20 ur mesečno, pri
čemer je dodatek za mentorstvo določen v višini 15% urne
postavke osnovne plače mentorja in se obračunava le za
čas, ko direktor dela v pogojih, zaradi katerih mu dodatek
pripada;
– dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, če
znanstveni naziv ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, pri
čemer je dodatek določen v nominalnem znesku, in sicer
dodatek za specializacijo znaša 10.000,00 SIT bruto, za
magisterij 15.000,00 SIT bruto in za doktorat 25.000,00 SIT
bruto.
– dodatek za dvojezičnost na podlagi 28. člena ZSPJS,
pri čemer višino dodatka iz prve in druge alinee 28. člena
ZSPJS določi pristojni minister oziroma pristojni organ lokalne skupnosti iz 11. člena ZSPJS.
10. člen
(Merila za delovno uspešnost)
Do uveljavitve meril, ki jih določijo pristojni ministri, se
direktorjem oseb javnega prava del plače za delovno uspešnost izplačuje na podlagi kriterijev iz osmega odstavka 52.
člena ZSPJS.
11. člen
Z začetkom uporabe te uredbe prenehata veljati Uredba
o kriterijih za določanje količnikov za določitev osnovne plače
direktorjev javnih zavodov (Uradni list RS, št. 26/94 in 5/97)
in Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih
mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov (Uradni list RS, št.
11/04 in 71/04).
12. člen
Direktorjem se začne obračunavati in izplačevati plača
na osnovi plačnih razredov iz te uredbe z začetkom uporabe
te uredbe.
13. člen
Uvrstitve v plačne razrede iz 4. člena te uredbe morajo
biti opravljene do 15. 10. 2005, zahtevana soglasja k uvrstitvam pa je potrebno pridobiti do 15. 11. 2005.
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 1. 2006.
Št. 00714-18/2005/20
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-3111-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
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Priloga I: Neposredna uvrstitev direktorjev oseb javnega prava v pla�ne razrede, katerih ustanovitelj je država in jih
pretežno financira državni prora�un ali blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja
Šifra
Osebe javnega prava / prora�unski uporabnik
delovnega
mesta
B019301
Univerza v Ljubljani (UL)
B019330
Klini�ni center Ljubljana (KC)
B017390
RTV Slovenija (RTV SLO)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS)
B017391
B017391
B017370
B017102
B017102
B017102
B019301
B017102
B017367
B017391
B017101
B017101
B017102
B017392
B017392
B019301
B017330
B017330
B017370
B017366
B017391
B019110
B017391
B017392
B017392
B017392
B017375
B017370
B017390
B017370
B017392
B017392
B017392
B017392
B017390
B017360
B017360
B017360
B017360
B017391
B017390
B017391
B017390
B017390
B017390
B017390

Ime delovnega mesta
Rektor UL
Generalni direktor KC
Generalni direktor RTV SLO
Generalni direktor ZZZRS

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (ZPIZ) Generalni direktor ZPIZ
Institut Jožef Stefan (IJS)
Direktor IJS
Generalni direktor DURS
Dav�na uprava RS (DURS)
Policija (POL)
Generalni direktor POL
Generalštab SV (GŠSV)
Na�elnik GŠSV
Univerza v Mariboru (UM)
Rektor UM
Generalni direktor CURS
Carinska uprava RS (CURS)
Cankarjev dom Ljubljana (CD)
Generalni direktor CD
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
Generalni direktor ZRSZ
Služba vlade za zakonodajo (SVZ)
Direktor SVZ
Statisti�ni urad Republike Slovenije (SURS)
Generalni direktor SURS
Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)
Direktor UMAR
Agencija za zavarovalni nadzor (AZN)
Direktor AZN
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATRP)
Direktor ATRP
Univerza na Primorskem (UP)
Rektor UP
Bolnišnica Golnik - Klini�ni oddelek za plju�ne bolezni in alergijo KOPA (BG) Direktor BG
Psihiatri�na klinika Ljubljana (PKL)
Direktor PKL
Direktor OIL
Onkološki inštitut Ljubljana (OIL)
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)
Ravnatelj NUK
Stanovanjski sklad RS (SS)
Direktor SS
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)
Direktor SAZU
Direktor SKZG
Sklad kmetijskih zemljiš� in gozdov (SKZG)
Javna agencija Republike Slovenije za energijo (JARSE)
Direktor JARSE
Agencija za pošto in elektronske komunikacije (APEK)
Direktor APEK
Javna agencija RS za železniški promet (JAŽP)
Direktor JAŽP
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)
Predsednik KGZS
Inštitut za varovanje zdravja (IVZ)
Direktor IVZ
Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM)
Direktor ZTM
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (IRSR)
Direktor IRSR
Direktor ARRS
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Javna agencija RS za regionalni razvoj (JARR)
Direktor JARR
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)
Direktor AJPES
Javna agencija za tehnološki razvoj RS (JATR)
Direktor JATR
Zavod RS za varstvo kulturne dediš�ine (ZVKD)
Direktor ZVKD
Slovensko narodno gledališ�e (SNG DRAMA)
Ravnatelj SNG DRAMA
Slovensko narodno gledališ�e (SNG OPERA)
Ravnatelj SNG OPERA
Slovensko narodno gledališ�e (SNG MB))
Direktor SNG MB
Slovenska filharmonija (SF)
Direktor SF
Ekološki razvojni sklad RS (ERS)
Direktor ERS
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ)
Direktor ZRSŠ
Direktor JPS
Jamstveni in preživninski sklad RS (JPS)
Zavod za gozdove (ZG)
Direktor ZG
Zavod za varstvo narave (ZVN)
Direktor ZVN
Zavod RS za blagovne rezerve (ZRSBR)
Direktor ZRSBR
Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (ZORND)
Direktor ZORND

Pla�ni
razred
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
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B017390
B017362
B017378
B017390
B017101
B017375
B017390
B017392
B017360
B017362
B017362
B017390
B017390
B017391
B017370
B017370
B017391
B017390
B017303
B017390
B017370
B017362
B017364
B017105
B017366
B017390
B017390
B017370
B017390
B017390
B017390
B017390
B017362
B017391
B017364

Zavod za farmacijo in preizkušanje zdravil (ZFPZ)
Narodni muzej Slovenije (NM)
Triglavski narodni park (TNP)
Državni izpitni center (DIC)
Kabinet predsednika vlade (KPV)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)
Center za poklicno izobraževanje (CPI)
Agencija za radioaktivne odpadke (ARO)
Slovenski narodno gledališ�e Nova Gorica (SNG_NG)
Slovenski etnografski muzej (SEM)
Tehniški muzej Slovenije (TMS)
Kobilarna Lipica (KL)
Slovenska turisti�na organizacija (STO)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD)
Geodetski inštitut Slovenije (GIS)
Inštitut za vode Republike Slovenije (IVRS)
Sklad RS za sukcesijo (SS)
Javni zavod za protokolarne storitve Brdo (JZPS)
Študentski domovi v Ljubljani (ŠD)
Zavod RS za presaditev organov in tkiv (ZPOT)
Inštitut za socialno varstvo (ISV)
Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS)
Narodna galerija (NG)
Upravna enota Ljubljana (UELJ)
Centralna tehniška knjižnica (CTK)
AD futura (ADF)
Podjetniški center za malo gospodarstvo (PCMG)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)
Center za mobilnost, evropske programe in sodelovanje (CMEPISU)
Andragoški center Slovenije (ACS)
Šola za ravnatelje (ŠR)
Muzej novejše zgodovine Slovenije (MNZS)
Filmski sklad RS (FSRS)
Moderna galerija (MG)

Direktor ZFPZ
Direktor NM
Direktor TNP
Direktor DIC
Direktor KPV
Direktor KGZS
Direktor CPI
Direktor ARO
Direktor SNGNG
Direktor SEM
Direktor TMS
Direktor KL
Direktor STO
Direktor JSKD
Direktor GIS
Direktor IVRS
Direktor SS
Direktor JZPS
Direktor ŠD
Direktor ZPOT
Direktor ISV
Direktor PMS
Direktor NG
Na�elnik UELJ
Direktor CTK
Direktor ADF
Direktor PCMG
Direktor IHPS
Direktor CŠOD
Direktor CMEPISU
Direktor ACS
Direktor ŠR
Direktor MNZS
Direktor FSRS
Direktor MG

B017390
B017106
B017106

Filmski studio viba film (FSVF)
Državno pravobranilstvo (DP)
Vrhovno državno tožilstvo (VDT)
Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK (S NEK)
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (JSRSP)
Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjenost poseljenosti slovenskega
podeželja (JSRRPSP)
Univerza v Ljubljani (UL)
Arboretum Vol�ji potok (AVP)
Slovenski inštitut za standardizacijo (SIS)
Javni zavod Slovenska akreditacija (JZSA)
Zavod za šport (ZŠ)
Univerza v Mariboru (UM)
Slovenski šolski muzej (SŠM)
Javni sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov (JSSZI)
Zavod za ribištvo (ZR)
Univerza na Primorskem (UP)
Slovenska kinoteka (SK)
Slovenski gledališki muzej (SGM)
Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable (CRKDJ)

Direktor FSVF
Generalni sekretar DP
Generalni sekretar VDT

56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Direktor S NEK

52

B017391
B017391
B017391
B017302
B017390
B017370
B017390
B017390
B017302
B017362
B017391
B017390
B017302
B017390
B017362
B017390

Direktor JSRSP

52

Direktor JSRRPSP

52

Glavni tajnik UL
Direktor AVP
Direktor SIS
Direktor JZSA
Direktor ZŠ
Glavni tajnik UM
Direktor SŠM
Direktor JSSZI
Direktor ZR
Glavni tajnik UP
Direktor SK
Direktor SGM
Direktor CRKDJ

52
52
51
51
51
51
51
51
50
50
50
49
49
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Priloga II: Razponi za uvrstitev direktorjev oseb javnega prava v pla�ne razrede, katerih ustanovitelj je država ali lokalna
skupnost in jih pretežno financira državni prora�un ali blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja
Šifra
delovnega
mesta
B017101
B017104
B017106
B017103
B017102
B017105
B017306
B017307
B017310
B017312
B017313
B017314
B017316
B017317
B017321
B017320
B017322
B017325
B017327
B019303
B017305
B017332
B017334
B017336
B017340
B017345
B017347
B017350
B017352
B017360
B017362
B017364
B017368
B017370
B017375
B017378
B017390
B017501
B017398
B017399

Tip osebe javnega prava
Vladna služba (VS)
Ministrstvo (MIN)
Pravosodni organ (PO)
Ministrstvo (MIN)
Organ v sestavi ministrstva (OSM)
Upravna enota (UE)
Višja strokovna šola (VSŠ)
Višja strokovna šola - organizacijska enota (VSŠOE)
Šolski center (ŠC)
Srednja šola (SŠ)
Srednja šola (SŠ)
Srednja šola - organizacijska enota (SŠOE)
Osnovna šola (OŠ)
Osnovna šola s prilagojenim programom (OŠPP)
Zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami (ZPP)
Zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami (ZPP)
Zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami - organizacijska enota (ZPPOE)
Dijaški dom (DD/ DDOE)
Glasbena šola (GŠ)
�lanica univerze oz. druge �lanice univerze (�UD�U)
Samostojni visokošolski zavod (SVZ)
Bolnišnica (BOLN)
Zdravstveni dom (ZD)
Lekarna (LEK)
Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV)
Center za socialno delo (CSD)
Dom upokojencev, posebni socialno varstveni zavod (DU PSVZ)
Varstveno delovni center (VDC)
Socialno varstveni zavod za usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami (SVZPP)
Gledališ�e (GLED)
Muzej (MUZ)
Galerija (GAL)
Arhiv (ARH)
Javni raziskovalni zavod / javni infrastrukturni zavod(JRZ/JIZ)
Kmetijsko gozdarska zbornica (KGZ)
Naravni park (NP)
Javni zavod (JZ)
Javni gospodarski zavod (JGZ)
Vse osebe javnega prava
Vse osebe javnega prava

Pla�ni
razred
najnižji

Pla�ni
razred
najvišji

Direktor VS
Generalni sekretar MIN
Sekretar PO
Generalni direktor direktorata MIN
Direktor/inšpektor OSM
Na�elnik UE
Direktor VSŠ
Ravnatelj VSŠOE
Direktor ŠC
Direktor/ravnatelj SŠ
Ravnatelj SŠ
Ravnatelj SŠOE
Ravnatelj OŠ
Ravnatelj OŠPP

50
54
45
54
50
48
49
44
49
45
44
42
42
42

57
55
52
59
58
52
52
49
54
52
50
49
50
50

Ravnatelj ZPP

47

52

Direktor ZPP

48

53

Ime delovnega mesta

Ravnatelj ZPPOE

45

50

Ravnatelj DD/DDOE
Ravnatelj GŠ
Dekan / Direktor �UD�U
Dekan / Direktor SVZ
Direktor BOLN
Direktor ZD
Direktor LEK
Direktor ZZV
Direktor CSD
Direktor DU PSVZ
Direktor VDC

42
42
49
45
54
50
47
53
42
44
42

49
50
55
55
58
55
53
55
50
53
50

Direktor SVZPP

48

53

Direktor GLED
Direktor MUZ
Direktor GAL
Direktor ARH
Direktor JRZ/JIZ
Direktor KGZ
Direktor NP
Direktor JZ
Direktor JGZ
Namestnik direktorja
Strokovni direktor/strokovni vodja

45
45
45
45
50
47
50
40
47

51
51
51
53
57
49
53
55
52

Priloga III: Razponi za uvrstitev direktorjev oseb javnega prava v pla�ne razrede, katerih ustanovitelj in pretežni financer
je lokalna skupnost oziroma prora�un lokalne skupnosti
Šifra
delovnega
mesta
B017801
B017803
B017805
B017810
B017815
B017820
B017825
B017830
B017835
B017841
B017840
B017845
B017850
B017855
B017880
B017890
B017891

Tip osebe javnega prava
Ob�inska uprava (OB� UPR)
Ljudska univerza (LU)
Vrtec (VRT)
Javni zavod s podro�ja športa (JZŠ)
Javni zavod gasilsko reševalne dejavnosti (GRD)
Zavod za oskrbo na domu (ZOD)
Gledališ�e (GLED)
Muzej (MUZ)
Galerija (GAL)
Knjižnica (KNJ)
Regionalna knjižnica (REG KNJ)
Kulturni dom (KD)
Javni zavod s podro�ja turizma (JZT)
Regionalna razvojna agencija (RRA)
Javni sklad in javni zavod (JS/JZ)
Vse osebe javnega prava
Vse osebe javnega prava

Ime delovnega mesta
Direktor/tajnik OB� UPR
Direktor LU
Ravnatelj VRT
Direktor JZŠ
Direktor GRD
Direktor ZOD
Direktor GLED
Direktor MUZ
Direktor GAL
Direktor KNJ
Direktor REG KNJ
Direktor KD
Direktor JZT
Direktor RRA
Direktor JS/JZ
Namestnik direktorja
Strokovni direktor/strokovni vodja

Pla�ni
razred
najnižji

Pla�ni
razred
najvišji

41
42
41
32
40
45
35
36
35
36
45
32
32
45
32

54
52
50
45
52
50
45
46
45
46
51
45
45
50
45
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Priloga IV: Podrobnejši kriteriji ter njihove višine po dejavnostih:
1. Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA in LOKALNA SAMOUPRAVA
Tip osebe javnega prava: RS - upravna enota
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: na�elnik upravne enote (UE)

Na�elnik upravne enote (UE)
Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 60%

Podrobnejši kriteriji
1.1. Število prebivalcev/potencialnih uporabnikov storitev

* do vklju�no 50.000
* nad 50.000 do vklju�no 100.000
* nad 100.000

10%
30%
60%

1.2. Obseg finan�nih sredstev (v milijonih oziroma milijardah
SIT)

do 15%

1.3. Število sistemiziranih delovnih mest

do 10%

* do vklju�no 500 mio SIT
* nad 500 do vklju�no 1 mrd SIT
* nad 1 mrd SIT

5%
10%
15%

* do vklju�no 30
* nad 30 do vklju�no 60
* nad 60
1.4. Obseg sodelovanja/koordinacije glede na število LS
* do vklju�no 5 lokalnih skupnosti
* nad 5 lokalnih skupnosti
* UE Ljubljana

2%
6%
10%

do 15%
5%
10%
15%

100%

Tip osebe javnega prava: RS - organ v sestavi ministrstva
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor/glavni inšpektor organa v sestavi ministrstva (OSM)

Direktor/glavni inšpektor organa v sestavi ministrstva (OSM)
Podrobnejši kriteriji
1.1. Število sistemiziranih delovnih mest

* do vklju�no 50
* nad 50 do vklju�no 100
* nad 100

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 15%
5%
10%
15%

1.2. Obseg finan�nih sredstev (v milijardah SIT)

do 30%

1.3. Strateško-razvojni pomen organa

do 45%

1.4. Pogostost sodelovanja z instit. oz. delovnimi telesi EU

do 10%

* do vklju�no 1 mrd SIT
* nad 1 do vklju�no 5 mrd SIT
* nad 5 do vklju�no 10 mrd SIT
* nad 10 mrd SIT
* velik
* zelo velik
* izjemen
* ob�asno
* pogosto

5%
10%
15%
30%

10%
20%
45%

5%
10%

100%
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Tip osebe javnega prava: RS - ministrstvo
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: generalni direktor direktorata (MIN)

Generalni direktor direktorata (MIN)
Podrobnejši kriteriji
1.1. Število sistemiziranih delovnih mest

* do vklju�no 30
* nad 30 do vklju�no 60
* nad 60

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 15%
5%
10%
15%

1.2. Obseg finan�nih sredstev (v milijardah SIT)

do 30%

1.3. Strateško-razvojni pomen direktorata

do 30%

1.4. Število oseb javnega prava ali PU v pristojnosti
direktorata

do 15%

1.5. Pogostost sodelovanja z instit. oz. delovnimi telesi EU

do 10%

* do vklju�no 1 mrd SIT
* nad 1 do vklju�no 5 mrd SIT
* nad 5 do vklju�no 10 mrd SIT
* nad 10 mrd SIT
* velik
* zelo velik
* izjemen

* do vklju�no 3
* nad 3 do vklju�no 5
* nad 5
* ob�asno
* pogosto

5%
10%
15%
30%

10%
15%
30%

5%
10%
15%

5%
10%

100%

Tip osebe javnega prava: RS - ministrstvo
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: generalni sekretar (MIN)

Generalni sekretar (MIN)
Podrobnejši kriteriji
1.1. Število sistemiziranih delovnih mest (brez OS)

* do vklju�no 400
* nad 400

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 40%
20%
40%

1.2. Število organov v sestavi

do 20%

1.3. Število direktoratov

do 40%

*1
*2
* 3 ali ve�

* do vklju�no 3
* ve� kot 3

5%
10%
20%

20%
40%

100%
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Tip osebe javnega prava: RS - vladna služba
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor vladne službe (VS)

Direktor vladne službe (VS)
Podrobnejši kriteriji
1.1. Število sistemiziranih delovnih mest

* do vklju�no 10
* nad 10 do vklju�no 30
* nad 30

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 15%
5%
10%
15%

1.2. Obseg finan�nih sredstev (v milijonih in milijardah SIT)

do 15%

1.3. Raven odgovornosti

do 30%

1.4. Pomen službe glede na prioritete politike vlade

do 40%

* do vklju�no 500 mio SIT
* nad 500 mio do vklju�no 1 mrd SIT
* nad 1 mrd SIT

* neposredna odgovornost generalnemu sekretarju vlade
* neposredna odgovornost predsedniku vlade
* velik
* zelo velik
* izjemen

5%
10%
15%
20%
30%

10%
20%
40%

100%

Tip osebe javnega prava: ob�ina - ob�inska uprava
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: direktor/ tajnik ob�inske uprave (OB� UPR)

Direktor / tajnik ob�inske uprave (OB� UPR)
Podrobnejši kriteriji
1. Število uporabnikov / prebivalcev
* do 5.000
* od 5.001 do 15.000
* od 15.001 do 30.000
* od 30.001 do 100.000
* nad vklju�no 100.000
2. Obseg finan�nih sredstev ob�inskega prora�una (v milijonih oziroma
milijardah SIT)
* do vklju�no 500 mio SIT
* nad 500 mio do vklju�no 1 mrd SIT
* nad 1 mrd do vklju�no 3 mrd SIT
* nad 3 do vklju�no 10 mrd SIT
* nad 10 mrd SIT
3. Število sistemiziranih delovnih mest
* do 5
*od 6 do 15
* od 16 do 30
* od 31 do 100
* nad 100

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 60%
10%
15%
20%
30%
60%
do 30%
6%
12%
18%
24%
30%
do 10%
1%
3%
5%
8%
10%
100%
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2. Dejavnost: PRAVOSODJE
Tip osebe javnega prava: pravosodni organ
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: sekretar pravosodnega organa (PO)

Sekretar pravosodnega organa (PO)
Podrobnejši kriteriji
1. Nivo odlo�anja

* I. okrajno sodiš�e
* II. okrožno sodiš�e, delovno sodiš�e, del. in soc. sodiš�e, okrožno drž.
tožilstvo
* III. višje sod., upr. sod., višje del. in soc. sod.

2. Obseg finan�nih sredstev (v milijonih in v milijardah SIT)

* okrajno sodiš�e do vklju�no 400 mio sit
* okrajno sodiš�e nad 400 mio SIT do vklju�no 700 mio SIT
* okrajno sodiš�e nad 700 mio do vklju�no 1 mrd SIT
* okrajno sodiš�e nad 1 mrd SIT
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva do vklju�no 500 mio SIT
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva nad 500 mio SIT do vklju�no 1 mrd SIT
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva nad 1 mrd SIT

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 40%
20%
30%
40%

do 15%
6%
8%
10%
13%
11%
12%
15%

3. Število zaposlenih

do 30%
12%
16%
20%
26%
28%
22%
24%

4. Obseg poslovanja sodiš�a

do 5%

5. Umski napori - zahtevnost, interdisciplinarnost

do 5%

6. Psihi�ni napori (roki, odlo�anje, konflikt interesov…)

do 5%

* okrajno sodiš�e do vklju�no 30 zaposlenih
* okrajno sodiš�e nad 30 zaposlenih do vklju�no 70 zaposlenih
* okrajno sodiš�e nad 70 zaposlenih do vklju�no 100
* okrajno sodiš�e nad 100 zaposlenih
* okrajno sodiš�e nad 200 zaposlenih
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva do vklju�no 30 zaposlenih
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva nad 30 zaposlenih do vklju�no 100
zaposlenih
* ostala sodiš�a in drž. tožilstva nad 100 zaposlenih
* okrajno sodiš�e
* II. okrožno sodiš�e, delovno sodiš�e, del. in soc. sodiš�e, okrožno drž.
tožilstvo
* višje sod., upr. sod., višje del. in soc. sod./dir. oz. vodja službe VSRS
* okrajno sodiš�e
* II. okrožno sodiš�e, delovno sodiš�e, del. in soc. sodiš�e, okrožno drž.
tožilstvo
* višje sod., upr. sod., višje del. in soc. sod./dir. oz. vodja službe VSRS
* okrajna sodiš�a
* ostala sodiš�a/ dir. oz. vodja službe VSRS/okrožno drž. tožilstvo

30%
2%
4%
5%

2%
4%
5%

3%
5%

100%
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3. Dejavnost: VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Tip osebe javnega prava: osnovna šola
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: ravnatelj osnovne šole (OŠ)

Ravnatelj osnovne šole (OŠ)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost javnega zavoda - u�enci
* do 120 u�encev
* od 121 do 300 u�encev
* od 301 do 400 u�encev
* od 401 do 600 u�encev
* od 601 do 800 u�encev
* nad vklju�no 801 u�encev

2. Velikost javnega zavoda - oddelki

* do 6 oddelkov
* od 7 do 12 oddelkov
* od 13 do 20 oddelkov
* od 21 do 28 oddelkov
* od 29 do 36 oddelkov
* nad vklju�no 37 oddelkov

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 40%
10%
15%
25%
30%
35%
40%

do 40%
10%
15%
25%
30%
35%
40%

3.Število podružnic

do 10%
5%
8%
10%

* 1 do 2 podružnici
* 3 do 4 podružnice
* nad vklju�no 5 podružnic

4.Število programov

do 10%
5%
8%
10%

* 2 programa
* 3 programi
* nad vklju�no 4 programi

100%

Tipi oseb javnega prava: osnovna šola s prilagojenim programom
Priloga: priloga II
Delovna mesta: ravnatelj osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP)

Ravnatelj osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost javnega zavoda - u�enci
* do 30 u�encev
* od 31 do 70 u�encev
* od 71 do 100 u�encev
* od 101 do 150 u�encev
* od 151 do 200 u�encev
* nad vklju�no 201 u�encev

2. Velikost javnega zavoda - oddelki

* do 4 oddelkov
* od 5 do 8 oddelkov
* od 9 do 16 oddelkov
* od 17 do 20 oddelkov
* od 21 do 28 oddelkov
* nad vklju�no 29 oddelkov

3.Število programov

* 2 programa
* 3 programi
* nad vklju�no 4 programi

4.Celodnevna organizacija

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 40%
10%
15%
25%
30%
30%
40%

do 40%
10%
15%
25%
30%
35%
40%

do 10%
5%
8%
10%

do10%
100%
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Tipi oseb javnega prava: zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor/ravnatelj zavoda ter ravnatelj OE za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami (ZPP)

Direktor/ravnatelj zavoda ter ravnatelj OE za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami (ZPP)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost javnega zavoda - u�enci
* do 30 u�encev
* od 31 do 70 u�encev
* od 71 do 100 u�encev
* od 101 do 150 u�encev
* od 151 do 250 u�encev
* nad vklju�no 251 u�encev

2. Velikost javnega zavoda - oddelki

* do 4 oddelkov
* od 5 do 8 oddelkov
* od 9 do 16 oddelkov
* od 17 do 20 oddelkov
* od 21 do 40 oddelkov
* nad vklju�no 41 oddelkov

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 40%
10%
15%
25%
30%
30%
40%

do 40%
10%
15%
25%
30%
35%
40%

3.Število programov

do 10%
5%
8%
10%

* 2 programa
* 3 programi
* nad vklju�no 4 programi

4.Celodnevna organizacija

do10%
100%

Tipi oseb javnega prava: glasbena šola
Raven: priloga II
Delovna mesta: ravnatelj glasbene šole (GŠ)

Ravnatelj glasbene šole (GŠ)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost javnega zavoda - u�enci
* do 12 oddelkov
* od 13 do 20 oddelkov
* od 21 do 28 oddelkov
* od 29 do 36 oddelkov
* od 37 do 44 oddelkov
* nad vklju�no 45 oddelkov

2. Velikost javnega zavoda - oddelki

* do 200 u�encev
* od 201 do 300 u�encev
* od 301 do 400 u�encev
* od 401 do 500 u�encev
* od 501 do 600 u�encev
* nad vklju�no 601 u�encev

3. Število lokacij

* 1 podružni�na šola ali 1 do 3 dislocirani oddelki
* 2 in ve� podružni�nih šol ali 4 in ve� dislociranih oddelkov

4. Raznovrstnost vzgojno-izobraževalnih programov

* do 14 predmetov
* nad vklju�no 15 predmetov

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 40%
10%
15%
25%
30%
30%
40%

do 40%
10%
15%
25%
30%
30%
40%

do 10%
6%
10%

do 10%
6%
10%

100%
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Tip osebe javnega prava: šolski center
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor šolskega centra (ŠC)

Direktor šolskega centra (ŠC)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost zavoda (število dijakov, u�encev in študentov višjih šol)

* od 1000 do 1500
* od 1501 do 2000
* od 2001 do 2500
* od 2501 do 3000
* nad vklju�no 3001

2. Strukturiranost dejavnosti glede na vrste izobraževanja (nižje poklicno
izobraževanje,srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno
izobraževanje, gimnazije, dejavnost dijaškega doma, dejavnost višje
strokovne šole, dejavnost glasbene šole)

* ena vrsta
* dve vrsti
* tri vrste
* štiri vrste
* pet vrst
* šest vrst ali dejavnost glasbene šole

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 85%
41%
50%
59%
75%
85%

do 15%
6%
8%
10%
12%
14%
15%

100%

Tip osebe javnega prava: srednja šola
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor/ravnatelj srednje šole (SŠ)

Direktor/ravnatelj srednje šole (SŠ)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost zavoda (število dijakov, u�encev in študentov višjih šol)

* do 500
* od 501 do 750
* od 751 do 1000
* od 1001 do 1300
* od 1301 do 1500
* nad vklju�no 1501

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 77%
41%
47%
55%
59%
70%
77%

2. Posebne obremenitve in odgovornosti

do 8%

3. Strukturiranost dejavnosti glede na vrste izobraževanja (nižje poklicno
izobraževanje,srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno
izobraževanje, gimnazije, dejavnost dijaškega doma, dejavnost glasbene
šole)

do 15%

* delovanje višje strokovne šole v okviru zavoda

* ena vrsta
* dve vrsti
* tri vrste
* štiri vrste
* pet vrst ali dejavnost glasbene šole

8%

6%
8%
10%
12%
15%

100%
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Tip osebe javnega prava: srednja šola
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: ravnatelj srednje šole (SŠ)

Ravnatelj srednje šole (SŠ)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost zavoda (število dijakov, u�encev in študentov višjih šol)

* do 250
* od 251 do 500
* od 501 do 750
* od 751 do 1000
* nad vklju�no 1001

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 75%
35%
41%
47%
55%
75%

2. Posebne obremenitve in odgovornosti

do 10%

3. Strukturiranost dejavnosti glede na vrste izobraževanja (nižje poklicno
izobraževanje,srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno
izobraževanje, gimnazije, dejavnost dijaškega doma, dejavnost glasbene
šole)

do 15%

8%
2%

* mednarodna matura
* mednarodna šola

* ena vrsta
* dve vrsti
* tri vrste
* štiri vrste
* pet vrst ali dejavnost glasbene šole

6%
8%
10%
12%
15%

100%

Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: ravnatelj srednje šole - organizacijske enote (SŠOE)

Ravnatelj srednje šole - organizacijske enote (SŠOE)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost zavoda (število dijakov, u�encev in študentov višjih šol)

* do 250
* od 251 do 500
* od 501 do 750
* od 751 do 1000
* nad vklju�no 1001

2. Strukturiranost dejavnosti glede na vrste izobraževanja (nižje poklicno
izobraževanje,srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno
izobraževanje, gimnazije, dejavnost glasbene šole)

* ena vrsta
* dve vrsti
* tri vrste
* štiri vrste ali dejavnost glasbene šole

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 85%
35%
45%
55%
65%
85%

do 15%
6%
8%
10%
15%

100%
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Tip osebe javnega prava: dijaški dom
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: ravnatelj dijaškega doma (DD, DDOE)

Ravnatelj dijaškega doma (DD, DDOE)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost zavoda (število dijakov, u�encev in študentov višjih šol)

* do 100
* od 101 do 150
* od 151 do 200
* od 201 do 250
* od 251 do 350
* od 351 do 500
* nad vklju�no 501

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 60%
27%
29%
31%
35%
43%
47%
60%

2. Vklju�enost študentov visokih šol in u�encev osnovnih šol

do 25%

3. Strukturiranost dejavnosti glede na raven izobraževanja

do 15%

* od 15 u�encev osnovne šole
* od 50 do 149 študentov visokih šol
* od 150 do 200 študentov visokih šol
* od 201 do 300 študentov visokih šol
* nad vklju�no 301 študentov visokih šol

* organizacijska enota zavoda
* enovit zavod
* zavod z vsaj dvema organizacijskima enotama

4%
6%
10%
15%
25%

5%
9%
15%

100%

Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor višje strokovne šole (VSŠ)

Direktor višje strokovne šole (VŠŠ)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost zavoda (število rednih študentov višjih šol)

* do 200
* od 201 do 300
* nad vklju�no 301

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 60%
40%
45%
60%

2. Velikost zavoda (število izrednih študentov)

do 25%

3. Razli�nost študijskih programov

do 15%

* do 50
* od 51 do 100
* od 101 do 150
* od 151 do 300
* nad vklju�no 301

* en študijski program
* dva študijska programa
* trije ali štirje študijski programi
* pet ali ve� študijskih programov

3%
8%
13%
20%
25%

6%
10%
12%
15%

100%
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Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola–organizacijska enota
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: ravnatelj višje strokovne šole - organizacijska enota (VSŠOE)

Ravnatelj višje strokovne šole - organizacijska enota (VSŠOE)
Podrobnejši kriteriji
1. Velikost zavoda (število rednih študentov višjih šol)

* do 70
* od 71 do 150
* od 151 do 200
* od 201 do 250
* od 251 do 300
* nad vklju�no 301

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 60%
31%
37%
41%
47%
53%
60%

2. Velikost zavoda (število izrednih študentov)

do 25%

3. Razli�nost študijskih programov

do 15%

* do 50
* od 51 do 100
* od 101 do 150
* od 151 do 300
* nad vklju�no 301

* en študijski program
* dva študijska programa
* trije ali štirje študijski programi
* pet ali ve� študijskih programov

3%
8%
13%
20%
25%

4%
6%
10%
15%

100%

Tip osebe javnega prava: vrtec
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: ravnatelj vrtca (VRT)

Ravnatelj vrtca (VRT)

1. Funkcija

Podrobnejši kriteriji

* Ravnatelj (poslovodni in pedagoški organ)
* Direktor (poslovodni organ)
* Direktor (poslovodni in pedagoški organ)

2.Število oddelkov

* do 12 oddelkov
* nad 12 do 20 oddelkov
* nad 20 do 30 oddelkov
* nad 30 oddelkov

3. Število otrok

* do 220 otrok
* nad 220 do 400 otrok
* nad 400 do 600 otrok
* nad 600

4. Izvajanje razli�nih programov

* en program
* 2 oz. 3 programi vrtca - trajanje (dnevni, poldnevni, krajši)
* 2 oz. 3 programe - vrste (vzgojni in izobraževalni)

Vrednost podrobnejših
kriterijev

do 15%
10%
10%
15%

do 19%
8%
12%
16%
19%

do 19%
8%
12%
16%
19%

do 12%
4%
8%
12%

5. Število enot

do 15%

* do 2 enoti
* 3 do 6 enot
* 7 in ve� enot

5%
10%
15%

6. Sodelovanje z ob�inami

* en ustanovitelj
ve� kot en ustanovitelj oziroma soustanovitelj

7. Posebnosti programa - bolniš., razvojni odd., odd. otrok Romov,
dodatni prog. za otroke, ki niso vklju�eni v vrtec.

* ni posebnosti
* 1 posebnost
* nad 1 posebnostjo

do 15%
10%
15%

do 5%
0%
3%
5%

100%

Stran
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Tip osebe javnega prava: ljudska univerza
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: direktor ljudske univerze (LU)

Direktor ljudke univerze (LU)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih

* do 5
*od 6 do 15
* nad vklju�no 16

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 25%
10%
15%
25%

2. Število uporabnikov

do 30%

3. Število glavnih programov

do 30%

4. Število ustanoviteljev
* do vklju�no 2 ustanovitelja
* nad 2 ustanovitelja
5. Obmo�je delovanja

do 5%

* do 1000
* od 1001 do vklju�no 2500
* nad 2500
* od 3 do 5 programov
* od 5 do vklju�no 10 programov
* nad 10 programov

* do vklju�no 5 ob�in
* nad 5 do vklju�no 10 ob�in
* nad 10 ob�in

6. Sodelovanje z uporabniki

15%
25%
30%

15%
25%
30%
3%
5%

do 5%
3%
4%
5%

do 5%
100%

Tip osebe javnega prava: Javni zavod s podro�ja športa
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: direktor javnega zavoda s podro�ja športa (JZŠ)

Direktor javnega zavoda s podro�ja športa (JZŠ)
Podrobnejši kriteriji
1.Število zaposlenih

* do 5
* od 6 do 15
* od 16 do 30
* nad vklju�no 31

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 25%
5%
10%
15%
25%

2. Število uporabnikov

do 30%

3. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT)

do 30%

4. Število ustanoviteljev

do 5%

5. Obmo�je delovanja

do 5%

6. Sodelovanje z uporabniki

do 5%
100%

* do 20.000
* od 20.001 do 50.000
* od 50.001 do 100.000
* nad 100.000

* do vklju�no 50 mio SIT
* nad 50 mio do vklju�no 150 mio SIT
* nad 150 mio do vklju�no 250 mio SIT
* nad 250 mio SIT
* do vklju�no 2 ustanovitelja
* nad 2 ustanovitelja
* do vklju�no 5 ob�in
* nad 5 do vklju�no 10 ob�in
* nad 10 ob�in

10%
15%
25%
30%

10%
15%
25%
30%
3%
5%

3%
4%
5%
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3. Dejavnost: ZDRAVSTVO
Tip osebe javnega prava: bolnišnica, zdravstveni dom, lekarna, zavod za zdravstveno varstvo
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor bolnišnice (BOLN), zdravstvenega doma (ZD), lekarne (LEK), zavoda za zdravstveno
varstvo (ZZV)

Direktor bolnišnice (BOLN), zdravstvenega doma (ZD), lekarne (LEK), zavoda za
zdravstveno varstvo (ZZV)
Podrobnejši kriteriji
1. Celotni prihodki zavoda (v milijonih in milijardah SIT)

* do 175 mio SIT
* nad 175 mio SIT do 520 mio SIT
* nad 520 mio SIT do 1 mrd SIT
* nad 1 mrd SIT do 2 mrd SIT
* nad vklju�no 2 mrd SIT

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 37%
27%
29%
32%
34%
37%

2. Število zaposlenih

do 26%

3. Pomen zavoda in odgovornost- gravitacijsko podro�je

do 15%

4. Raven dejavnosti

do 14 %

* do 260
* nad 260 do 900
* nad 900 do 1600
* nad vklju�no 1600

* do 50.000
* nad 50.000 do 70.000
* nad 70.000 do 100.000
* nad vklju�no 100.000

* primarni, sekundarni nivo dejavnosti
* terciarni nivo dejavnosti

5. Število podro�ij dela ali enot poslovanja

* manjše
* ve�je

18%
21%
24%
26%

10%
12%
13%
15%

10%
14%

do 8%
6%
8%

100%

4. Dejavnost: SOCIALA
Tip osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni socialno varstveni zavod
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor doma upokojencev (DU), posebnega socialno varstvenega zavoda (PSVZ)

Direktor doma upokojencev (DU), posebnega socialno varstvenega zavoda (PSVZ)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih (brez javnih del)
* do 65
* od 66 do 110
* od 111 do 155
* nad vklju�no 156

2. Število uporabnikov v storitvah javne službe
* do 150
* od 151 do 200
* od 201 do 300
* nad vklju�no 301

3. Vrsta zavoda
* splošni socialnovarstveni zavod - dom za starejše
* kombinirani socialnovarstveni zavod
* posebni socialnovarstveni zavod

4. Druge storitve javnega zavoda
* dodaten zdravstveni program (javna služba: reh, ft, amb)
* druge storitve v bivalnem okolju (pomo� na daljavo)
* dnevni center
* oskrbovana stanovanja
* pomo� na domu
* tržne dejavnosti

5. Število lokacij
* ena lokacija
* dve ali ve� lokacij v enem kraju
* dve ali ve� lokacij v razli�nih krajih

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 20%
14%
16%
18%
20%

do 20%
14%
16%
18%
20%

do 25%
15%
20%
25%

do 20%
2%
3%
4%
4%
5%
2%

do 15%
9%
12%
15%

100%

Stran
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Tip osebe javnega prava: center za socialno delo
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor centra za socialno delo (CSD)

Direktor centra za socialno delo (CSD)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih po osnovni pogodbi z MDDSZ (brez javnih del)
* do 8
* od 9 do 15
* od 16 do 22
* nad vklju�no 23

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 35%
23%
27%
31%
35%

2. Izvajanje dodatnih programov socialnega varstva
* najmanj trije enoletni programi
* ve�letni program

3. Druge storitve

do 10%
5%
5%

do 20%

* centralna enota za starševsko varstvo
* komisija za družinskega pomo�nika
* krizni center ali interventna služba
* pomo� na domu (neposredna socialna oskrba)

4. Število pokrivajo�ih ob�in
*ena ob�ina
*dve ob�ini
* tri ob�ine
* 4 in ve� ob�in ali mestna ob�ina

2%
2%
8%
8%

do 35%
23%
27%
31%
35%

100%

Tip osebe javnega prava: socialno varstveni zavod za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor socialno varstvenega zavoda za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami (SVZPP)

Direktor socialno varstvenega zavoda za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami
(SVZPP)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih (brez javnih del)
* do 100
* od 101 do 200
* od 201 do 300
* nad vklju�no 301

2. Število uporabnikov v storitvah javne službe
* do 120
* od 121 do 240
* od 241 do 360
* nad vklju�no 361

3. Storitve, ki jih zavod izvaja poleg osnovne storitve
* vodenje in varstvo ter zaposlitev
* institucionalno varstvo odraslih
* tržna dejavnosti

4. Število lokacij
* ena lokacija
* dve ali ve� lokacij v enem kraju
* dve lokaciji v razli�nih krajih
* tri ali ve� lokacij v razli�nih krajih

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 25%
16%
19%
22%
25%

do 30%
20%
23%
26%
30%

do 25%
11%
11%
3%

do 20%
11%
14%
17%
20%

100%
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Tip osebe javnega prava: varstveno delovni center
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor varstveno delovnega centra (VDC)

Direktor varstveno delovnega centra (VDC)

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 25%

Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih (brez javnih del)
* do 10
* od 11 do 20
* od 21 do 30
* nad vklju�no 31

16%
19%
22%
25%

2. Število uporabnikov v storitvah javne službe

do 30%

* do 40
* od 41 do 100
* od 101 do 170
* nad vklju�no 171

20%
23%
26%
30%

3. Druge storitve javnega zavoda:

do 30%

* institucionalno varstvo
* pomo� (na domu, mobilna pomo�, svetovalno, terapevtsko delo)
* tržne dejavnosti

25%
3%
2%

4. Število lokacij

do 15%

* ena lokacija
* dve ali ve� lokacij v enem kraju
* dve ali ve� lokacij v razli�nih krajih

10%
13%
15%

100%

Tip osebe javnega prava: zavod za oskrbo na domu
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: direktor zavoda za oskrbo na domu (ZOD)

Direktor zavoda za oskrbo na domu (ZOD)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih
*
*
*
*

do 40
od 41 do 80
od 81 do 120
nad vklju�no 121

2. Število uporabnikov v osnovni dejavnosti
* do 250
* od 251 do 500
* nad vklju�no 501

3. Druge storitve javnega zavoda

* pomo� na daljavo
* socialni servis
* druge dejavnosti

4. Število lokacij
* ena lokacija
* dve ali tri lokacije v razli�nih krajih
* štiri ali ve� lokacij v razli�nih krajih

Vrednosti podrobnejših kriterijev
do 25%
16%
19%
22%
25%

do 30%
20%
25%
30%

do 25%
10%
10%
5%

do 20%
14%
17%
20%

100%

Stran
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6. Dejavnost: KULTURA
Tip osebe javnega prava: galerija, gledališ�e, muzej, arhiv
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor galerije (GAL), gledališ�a (GLED), muzeja (MUZ), arhiva (ARH)

Direktor gledališ�a (GLED), muzeja (MUZ), galerije (GAL), arhiva (ARH)
Podrobnejši kriteriji
1. Struktura dejavnosti

* en glavni program
* dva ali ve� glavnih programov

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 8%
4%
8%

2. Število zaposlenih

do 31%

3. Prihodki iz naslova opravljanja javne službe

do 31%

4. Število lokacij delovanja zavoda

do 10%

* 0 - 20 zaposlenih
* 21 -100 zaposlenih
* nad 100 zaposlenih

* do 100 mio SIT
* nad 100 mio - 500 mio SIT
* nad 500 mio SIT

* do 5 lokacij znotraj statisti�ne regije
* nad 5 lokacij znotraj statisti�ne regije
* lokacije tudi zunaj statisti�ne regije

5. Število ustanoviteljev zavoda

* dva ustanovitelja
* ve� ko dva ustanovitelja

6. Strateška odlo�itev ministra za kulturo o pozicioniranju JZ z vidika
dolgoro�ne kulturne politike ( dolgoro�ni strateški razvoj, vpetost v slovenski
kulturni prostor, vpetost v mednarodni prostor…) (ŠO)

10%
20%
31%
10%
20%
31%
4%
7%
10%

do 10%
7%
10%

do10%
100%

Tip osebe javnega prava: regionalna knjižnica
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: direktor regionalne knjižnice (REG KNJ)

Direktor regionalne knjižnice (KNJ)
Podrobnejši kriteriji
1. Struktura dejavnosti

* en glavni program
* dva ali ve� glavnih programov

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 8%
4%
8%

2. Število zaposlenih

do 31%

3. Prihodki iz naslova opravljanja javne službe

do 31%

4. Število lokacij delovanja zavoda

do 10%

* 0 - 20 zaposlenih
* 21 -100 zaposlenih
* nad 100 zaposlenih

* do 100 mio SIT
* nad 100 mio - 500 mio SIT
* nad 500 mio SIT

* do 5 lokacij znotraj statisti�ne regije
* nad 5 lokacij znotraj statisti�ne regije
* lokacije tudi zunaj statisti�ne regije

5. Število ustanoviteljev zavoda

* dva ustanovitelja
* ve� ko dva ustanovitelja

6. Strateška odlo�itev ministra za kulturo o pozicioniranju JZ z vidika
dolgoro�ne kulturne politike ( dolgoro�ni strateški razvoj, vpetost v slovenski
kulturni prostor, vpetost v mednarodni prostor…) (ŠO)

10%
20%
31%
10%
20%
31%
4%
7%
10%

do 10%
7%
10%

do10%
100%
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Tip osebe javnega prava: knjižnica, galerija, gledališ�e, muzej, kulturni dom
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: direktor knjižnice (KNJ), galerije (GAL), gledališ�a (GLED), muzeja (MUZ), kulturni dom (KD)

Direktor knjižnice (KNJ), galerije (GAL), gledališ�a (GLED), muzeja (MUZ),
kulturni dom (KD)
Podrobnejši kriteriji
1.Število zaposlenih

* do 5
* od 6 do 10
* od 11 do 25
* nad vklju�no 26

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 20%
5%
10%
15%
20%

2. Število uporabnikov

do 30%

3. Število programov

do 30%

* do 20.000
* od 20.001 do 50.000
* od 50.001 do 100.000
* nad 100.000

10%
15%
25%
30%

* 1 program
* 2 ali ve� programov

4. Sodelovanje z uporabniki

15%
30%

20%
100%

7. Dejavnost: VISOKO ŠOLSTVO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Tip osebe javnega prava: �lanica univerze oz. druga �lanica univerze, samostojni visokošolski zavod
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: dekan/direktor �lanice univerze oz. druge �lanice univerze (�UD�U), dekan/direktor samostojnega visokošolskega zavoda (SVZ)

Dekan/direktor �lanice univerze oz. druge �lanice univerze (�UD�U),
dekan/direktor samostojnega visokošolskega zavoda (SVZ)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih

* do 50
* od 51 do 200
* nad vklju�no 200

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 19 %
17%
18%
19%

2. Celotni prihodki zavoda (v milijardah SIT)

do 19 %

3. Vrednost sredstev (aktiva v milijardah SIT)

do 19 %

4. Število študentov ali število programskih oz. infrastrukturnih
skupin

do 15%

5. Pedagoška oz. znanstvena usposobljenost

do 10%

* do vklju�no 1 mrd SIT
* 1 mrd do vklju�no 5 mrd SIT
* nad 5 mrd SIT
* do vklju�no 1 mrd SIT
* 1 mrd do vklju�no 5 mrd SIT
* nad 5 mrd SIT

* do 2 skupini oz. do 500 študentov
* od 3 do 5 skupin oz. od 501 do 1.000 študentov
* nad 5 skupin oz. nad 1.000 študentov
* pedagoška oz. znanstvena usposobljenost
* drugo

6. Primarno podro�je dejavnosti

* primarno podro�je: naravoslovno-matemati�ne, tehni�ne,
biotehni�ne in medicinske vede oz. po ISCED klasifikaciji:
št. 21, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 72, 85 in UKM
* primarno podro�je: družboslovne in humanisti�ne vede oz.
po ISCED klasifikaciji: št. 14, 22, 31, 32, 34, 38, 76, 81, 84, 86
in ŠD

17%
18%
19%
17%
18%
19%

13%
14%
15%
10%
7%

do 18%
18%
17%
100%

Stran

7738 /

Št.
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Tip osebe javnega prava: javni raziskovalni zavod / javni infrastrukturni zavod
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor javnega raziskovalnega zavoda / javnega infrastrukturnega zavoda (JRZ/JIZ)

Direktor javnega raziskovalnega zavoda / javnega infrastrukturnega zavoda
(JRZ/JIZ)
Podrobnejši kriteriji
1.Število zaposlenih

* do vklju�no 50
* 51 do 200
* nad vklju�no 200

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 19 %
17%
18%
19%

2.Celotni prihodki zavoda (v milijardah SIT)

do 19 %

3.Vrednost sredstev (aktiva v miljardah SIT)

do 19 %

4.Število programskih oziroma infrastrukturnih skupin

do 15 %

5. Status javnega zavoda

do 10%
10%

* do vklju�no 1 mrd SIT
* nad 1 mrd do vklju�no 5 mrd SIT
* nad 5 mrd SIT
do vklju�no 1 mrd SIT
nad 1 mrd do vklju�no 5 mrd SIT
nad 5 mrd SIT
do 2 skupini
od 3 do 5 skupin
nad 5 skupin

- javni raziskovalni zavod
- javni infrastrukturni zavod in drugi javni zavodi s podro�ja
raziskovalne dejavnosti

6. Primarno podro�je dejavnosti javnega zavoda

- primarno podro�je: naravoslovno-matemati�ne, tehni�ne,
biotehni�ne in medicinske vede
- primarno podro�je: družboslovne in humanisti�ne vede

17%
18%
19%

17%
18%
19%

13%
14%
15%

7%
do 18%
18%
17%
100%
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8. Dejavnost: OKOLJE IN PROSTOR
Tip osebe javnega prava: naravni park
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor naravnega parka (NP)

Direktor naravnega parka (NP)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih

* do 10
* od 10 do 40
* nad 40

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 25%
20%
23%
25%

2. Velikost obmo�ja - raznovrstnost

do 25%

3. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT)

do 20%

4. Število obmo�ij delovanja prora�unskega uporabnika (ŠL)

do 8%

20%
23%
25%

* do 2% Slovenije
* od 2% do 4% Slovenije
* nad 4% Slovenije (oziroma širše UNESCO)
* do 150 mio SIT
* od 150 mio do vklju�no 300 mio SIT
* nad 300 mio SIT

15%
18%
20%

* obmo�je od 1 do 4 ob�in
* obmo�je od 5 do vklju�no 10 ob�in
* nad 10 ob�in

6%
7%
8%

5. Vodenje projektov

do 4%

* na lokalnem in državnem nivoju
* na mednarodnem in evropskem nivoju

3%
4%

6. Pomembnost obmo�ja

do 18%

* nacionalna predepisi
* nacionalni in evropski predepisi
* nacionalni, evropski in mednarodni predpisi

13%
15%
18%

100%

9. Dejavnost: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANA
Tip osebe javnega prava: kmetijsko gozdarska zbornica
Priloga: priloga II
Delovna mesta: direktor kmetijsko gozdraske zbornice (KGZ)

Direktor kmetijsko gozdraske zbornice (KGZ)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih

* do 100
* nad vklju�no 100

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 10%
3%
7%

2. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT)

do 20%

3. Delež sredstev pridobljenih na trgu

do 15%

4. Število dejavnosti

do 10%

5. Število uporabnikov

do 25%

6. Število izpostav zunaj sedeža zavoda
* do 7

do 15%
5%

7. Neposreden stik z uporabniki storitev

do 5%
100%

* do 400 mio SIT
* od 400 do 800 mio SIT
* nad 800 mio SIT
* do 20%
* od 20 do 40%
* nad 40%
* do 4
* od 4 do 8
* nad 8

* do 4000
* od 4000 do 8000
* nad 8000

* nad 7

3%
7%
10%
3%
5%
7%
2%
3%
5%

5%
8%
12%

10%

Stran

7739

Stran
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10. Dejavnost: GASILSKO REŠEVALNA DEJAVNOST
Tip osebe javnega prava: javni zavod gasilsko reševalne dejavnosti
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: direktor javnega zavoda gasilsko reševalne dejavnosti (GRD)

Direktor javnega zavoda gasilsko reševalne dejavnosti (GRD)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih

* do vklju�no 20 zaposlenih
* od 21 do 40 zaposlenih
* od 41 do 60 zaposlenih
* od 61 do 80 zaposlenih
* nad 80 zaposlenih

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 15%
3%
6%
9%
12%
15%

2. Število prebivalcev ustanoviteljev

do 10%

3. Obmo�je ustanoviteljev

do 10%

* do vklju�no 20.000 prebivalcev
* od 20.001 do 35.000 prebivalcev
* od 35.001 do 70.000 prebivalcev
* od 70.001 do 150.000 prebivalcev
* nad 150.000 prebivalcev
* do vklju�no 70 km2
* od 71 do 150 km2
* od 151 do 250 km2
* nad 250 km2

2%
4%
6%
8%
10%

3%
6%
8%
10%

4. Širše obmo�je pristojnosti

do 15%

5. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT)

do 15%

6. Število intervencij

do 10%

7. Dodatna pooblastila in odgovornosti

do 5%

8. Kategorija gasilske enote

do 13%

* do vklju�no 400 km2
* od 401 do 600 km2
* od 601 do 800 km2
* od 801 do 1000 km2
* nad 1000 km2

* do vklju�no 100 mio SIT
* nad 100 mio do vklju�no 250 mio SIT
* nad 250 mio do vklju�no 500 mio SIT
* nad 500 mio SIT
* do vklju�no 200 intervencij
* od 201 do 500 intervencij
* nad 500 intervencij

* opravljanje nalog poveljnika

* gasilska enota I. kategorije
* gasilska enota II. kategorije
* gasilska enota III. kategorije
* gasilska enota IV. kategorije
* gasilska enota V. kategorije
* gasilska enota VI. kategorije
* gasilska enota VII. kategorije

9. Vplivi okolja

* ob�asno pove�ani vplivi okolja z možnostjo neugodnega delovanja na
po�utje oziroma s pove�ano možnostjo poškodb ali ob�asne uporabe
zaš�itnih sredstev
* pogosteje pove�ani vplivi okolja z možnostjo neugodnega delovanja na
po�utje oziroma s pove�ano možnostjo poškodb ali ob�asne uporabe
zaš�itnih sredstev

3%
6%
9%
12%
15%

4%
8%
12%
15%

3%
6%
10%
5%

1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%

do 7%
5%
7%

100%
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Stran

11. Dejavnost: REGIONALNI RAZVOJ
Tip osebe javnega prava: regionalna razvojna agencija
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: direktor regionalne razvojne agencije (RRA)

Direktor regionalne razvojne agencije (RRA)
Podrobnejši kriteriji
1.Število zaposlenih

* do 10
* nad vklju�no 11

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 25%
5%
10%

2. Število prebivalcev v regiji

do 30%

3. Število ob�in v regiji

do 30%

4. Število financerjev

do 10%

5. Drugi kriteriji

do 5%

* do 20.000
* od 20.001 do 50.000
* do 50.001 do 100.000
* nad 100.000

5%
15%
20%
25%

* do vklju�no 5 ob�in
* nad 5 do vklju�no 15 ob�in
* nad 15 do vklju�no 20 ob�in
* nad 20 ob�in

10%
15%
20%
25%

* do vklju�no 2 financerja
* ve� kot 2 financerja

5%
10%

* delo v manj ugodnem delovnem �asu

5%

100%

12. Dejavnost: DROBNO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
Tip osebe javnega prava: Javni zavod s podro�ja turizma
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: direktor javnega zavoda s podro�ja turizma (JZT)

Direktor javnega zavoda s podro�ja turizma (JZT)
Podrobnejši kriteriji
1.Število zaposlenih

* do 5
* od 6 do 15
* od 16 do 30
* nad vklju�no 31

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 25%
5%
10%
15%
25%

2. Število uporabnikov

do 30%

3. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT)

do 30%

4. Število ustanoviteljev

do 5%

5. Obmo�je delovanja

do 5%

6. Sodelovanje z uporabniki

do 5%
100%

* do 20.000
* od 20.001 do 50.000
* od 50.001 do 100.000
* nad 100.000

* do vklju�no 50 mio SIT
* nad 50 mio do vklju�no 150 mio SIT
* nad 150 mio do vklju�no 250 mio SIT
* nad 250 mio SIT
* do vklju�no 2 ustanovitelja
* nad 2 ustanovitelja
* do vklju�no 5 ob�in
* nad 5 do vklju�no 10 ob�in
* nad 10 ob�in

10%
15%
25%
30%

10%
15%
25%
30%
3%
5%

3%
4%
5%

7741

Stran
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13. Dejavnost: DRUGE DEJAVNOSTI
Tip osebe javnega prava: Javni gospodarski zavod - uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor javnega gospodarskega zavoda - uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS)

Direktor javnega gospodarskega zavoda - uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij (UIKS)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlencev (zaprte osebe, ki delajo v JGZ)

* do vklju�no 50
* od 50 do vklju�no 100
* nad 100

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 35%
30%
33%
35%

2. Celoten prihodek zavoda (v milijonih in v milijardah SIT)

do 35%

3. Število vseh zaposlenih (zaposlenci in ostali zaposleni)

do 30%

* do vklju�no 100 mio SIT
* od 100 mio SIT do vklju�no 1 mrd SIT
* nad 1 mrd SIT
* do 50
* od 50 do vklju�no 100
* nad 100

30%
33%
35%

18%
23%
30%

100%

Tip osebe javnega prava: Javni zavod
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor javnega zavoda (JZ)

Direktor javnega zavoda (JZ)
Podrobnejši kriteriji
1. Celotni prihodki zavoda (v milijonih SIT)

* do vklju�no 50 mio SIT
* nad 50 mio SIT do vklju�no 150 mio SIT
* nad 150 mio SIT

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 65%
30%
50%
65%

2. Število zaposlenih

do 25%

3. Število lokacij

do 10%

* do vklju�no 50
* nad 50 do vklju�no 100
* nad 100
* 1 lokacija
* 2 lokaciji
* 3 ali ve� lokacije

10%
17%
25%

3%
6%
10%

100%
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Stran

Tip osebe javnega prava: Javni sklad in javni zavod
Priloga: priloga III
Ime delovnega mesta: direktor javnega sklada in javnega zavoda (JS/JZ)

Direktor javnega sklada in javnega zavoda (JS/JZ)
Podrobnejši kriteriji
1. Število zaposlenih

* do 5
* od 6 do 15
* od 16 do 30
* nad 30 zaposlenih

Vrednosti podrobnejših
kriterijev
do 25%
5%
10%
20%
25%

2. Število enot

do 30%

3. Celotni prihodki sklada oziroma zavoda (v milijonih SIT)

do 30%

* do 1000
* od 1000 do 2500
* ve� kot 2500

* od 50 mio
* od 50 mio do 150 mio
* od 150 mio do 250 mio
* ve� kot 250 mio

10%
20%
30%

10%
15%
25%
30%

4. Število ustanoviteljev

do 5%

5. Obmo�je delovanja

do 5%

6. Sodelovanje z uporabniki

do 5%

* do 2 ustanovitelja
* ve� kot 2 ustanovitelja
* do 2 ob�ini
* ve� kot 2 ob�ini
* mestne ob�ine

3%
5%

3%
4%
5%

100%

7743

Stran
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Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš
do jezu v Melju

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za
vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do
jezu v Melju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga državnega lokacijskega načrta)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
sprejme državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju (v nadaljnjem besedilu:
državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal ZUM urbanizem,
planiranje, projektiranje, d.o.o., pod številko projekta 3883/2000, junija 2005.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo
urejanja območja vodne infrastrukture, zasnovo projektnih
rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje,
zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne
in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine
ter trajnostne rabe naravnih dobrin ter zagotavljanje varstva
pred nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja
in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določb te
uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene
in graﬁčno prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za
okolje in prostor, Uradu za prostorski razvoj, in v prostorih
Mestne občine Maribor.
(3) Oznake, navedene v 8., 19. in 34. členu, so oznake
objektov in ureditev iz kartografskega dela državnega lokacijskega načrta.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
je sestavljeno iz dveh delov: prvi na območju Dogoš velikosti
6,2 ha in drugi na območju Malečnika velikosti 38,8 ha. Celotno ureditveno območje obsega območje visokovodnega
nasipa s spremljajočimi ureditvami ter območje prestavitev,
rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(2) Območje visokovodnega nasipa z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel po naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Dogoše:
2456/1, 2456/5, 2073, 2075/1, 2076, 2077, 2078, 2079,
2080, 2081, 2082, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090,
2456/16, 2173/2, 2173/1, 2173/3, 2172, 2171/1, 2171/2,
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2170, 2169 2167/2, 2167/1, 2166, 2164, 2455/2, 2131, 2132,
2133, 2456/17, 2134, 2130, 2417/2, 2417/1, 2416, 2464,
2465, 2343/18, 2343/5, 2343/23, 2456/4, 2339/4, 2340/6,
2340/2, 2342/1, 2340/7, 2340/4, 2342/14, 2340/1, 2304,
2339/8, 2339/5, 2318/1, 2319/2, 2319/1, 2320/1, 2321/1,
2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330,
2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2235/2,
2469, 1961/1, 1953/1, 1953/2, 1952, 1951, 1950, 1949/1,
1949/2, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1805/1, 1806/1,
1807/1, 2460;
– k.o. Orešje:
267/2, 170/3, 170/4, 146/50, 153/2, 146/1, 146/21,
146/23, 146/24, 146/20, 146/36, 146/18, 146/48, 146/49,
146/11, 146/25, 267/3, 267/4, 267/1, 146/26, 146/8, 139/31,
267/6, 139/52, 139/30, 139/29, 139/28, 139/26, 139/50,
139/51, 139/27, 139/37, 139/4, 139/3, 139/56, 139/54,
139/34, 139/53, 139/35;
– k.o. Pobrežje:
3160/2, 2980/1, 3169/1, 3168/1, 3171/1, 3169/3,
2980/3, 438, 439, 432, 440, 441, 3160/4, 3168/3, 442, 445,
446, 447;
– k.o. Malečnik:
87/9, 87/2, 146/2, 218/3, 218/1, 87/3, 146/3, 153/11,
218/4;
– k.o. Zrkovci:
904/1, 306/4, 306/6, 306/1, 269/7, 267/3, 904/3, 306/2.
(3) Območje prestavitev, rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture in drugih zemljišč oziroma delov zemljišč, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo
državnega lokacijskega načrta in na katerih se po izvedbi
državnega lokacijskega načrta vzpostavi prejšnje stanje, obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih
katastrskih občinah:
a) prestavitev elektroenergetskega voda:
– k.o. Dogoše:
70/3, 2456/14, 2456/15, 2456/5, 2172/2;
b) objekti, kjer bodo izvedeni individualni ukrepi protipoplavnega varovanja:
– k.o. Dogoše:
2074, 62/1, 96/5;
– k.o. Malečnik:
153/8.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje, glede na funkcije, obsega:
a) območje visokovodnega nasipa,
b) območje deviacij poti in območje premostitvenih
ramp,
c) območje pasu ob nasipu (stični prostor),
d) območje preureditve struge Drave in z njo povezanih
ureditev vodnega in obvodnega prostora,
e) območje prestavitve in ureditve komunalne in energetske infrastrukture,
f) območja individualnih ukrepov varovanja,
g) območja začasnih ukrepov.
III. ZASNOVA UREJANJA OBMOČJA VODNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(trasa visokovodnega nasipa in zidu na območju Dogoš)
Dolžina trase je 2647 m. Trasa visokovodnega nasipa
poteka po desnem bregu Drave ob naselju Dogoše in ob centralni čistilni napravi Maribor (v nadaljnjem besedilu: CČN).
Poteka pretežno po kmetijskih površinah, na dveh krajših odsekih po gozdu in na dveh odsekih povsem ob robu zazidave.
Začne se 600 m južno od CČN in konča pri naselju Dogoše
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ob priključku Ulice Kirbiševih na regionalno cesto. Med km
1+404 in km 1+414 je nasip prekinjen z regionalno cesto
Maribor – Vurberk – Ptuj. Na odseku med km 0+627 in km
0+816 funkcijo nasipa prevzame plato CČN, na katerega se
nasloni na severni in južni strani. Na odseku med km 1+414
in km 1+484 je zaradi prostorskih omejitev treba izgraditi 2,1
m visoki in 70 m dolgi protipoplavni betonski zid.
6. člen
(elementi visokovodnega nasipa na območju Dogoš)
(1) Niveleta krone visokovodnega nasipa je minimalno
1 m nad Q100 Drave.
(2) Višina nasipa nad koto terena je od 1 m do 4,2 m, v
povprečju 2,2 m.
(3) Karakteristični proﬁl visokovodnega nasipa je predviden s širino krone 2,5 m. Ko poteka trasa po gozdu, se
izvede brežine na zračni in vodni strani z naklonom 1: 3, izven gozdnih površin se naklon na zračni strani spreminja od
1: 3 do 1: 5. Ob kapelici se brežine na zračni in vodni strani
izvede z naklonom 1: 2.
7. člen
(deviacije poti in prehodne rampe na območju Dogoš)
(1) Za dostope do obdelovalnih površin se ob visokovodnem nasipu zgradi poljske poti širine najmanj 3 m in utrdi
z gramoznim nasutjem v debelini 20 cm. Poljske poti se
zgradi na odsekih:
– od km 0+000 do km 0+303 – ob zračni strani nasipa,
– od km 0+272 do km 0+600 – ob vodni strani nasipa.
(2) Na ostalih odsekih je dostop omogočen na način, kot
je bil pred gradnjo nasipa.
(3) Na odsekih križanja poti z visokovodnim nasipom se
izvede naslednje prehodne rampe:
– št. 1, v km 0+282, širine 3 m in dolžine 76 m, gramozirana poljska pot;
– št. 2, v km 0+836, širine 4 m in dolžine 45 m, makadamska pot;
– št. 3, v km 1+021, širine 3 m in dolžine 41 m, gramozirana poljska pot;
– št. 4, v km 1+274, širine 3 m in dolžine 47 m, gramozirana poljska pot;
– št. 5, v km 1+658, širine 3 m in dolžine 48 m, gramozirana poljska pot;
– št. 6, v km 2+091, širine 3 m in dolžine 67 m, gramozirana poljska pot.
8. člen
(preureditve struge Drave na območju Malečnika)
(1) Strugo Drave se preuredi na odseku 1706 m od
Malečniškega mostu dolvodno. Preureditve obsegajo posege
na desnem in levem bregu.
(2) Na desnem bregu se izvedejo naslednje preureditve:
a) izvede se širitev pretočnega proﬁla struge med proﬁloma P5C in P7E. Širitev se izvede tako, da se na odseku
med proﬁloma P5D in P7E ohrani obseg sipine, ki pa se zniža
v smeri proti desnemu bregu in se spremeni v golo prodišče.
Sipina se oblikuje z blagimi prehodi. Najnižji del sipine je v
naklonu približno 1: 3 za 20 cm dvignjen nad poletni minimalni pretok, oziroma za cca. 50 cm nad zimski minimalni pretok.
Položnejši del gole sipine se od matice toka dviga v blagem
naklonu do predvidene širine struge. Brežino od gole sipine
do priključka na raščeni teren se izvede z naklonom 1: 3. Ob
desnem robu nizkovodne struge naj se tako med proﬁloma
P5E in P7 ponovno ustvari golo prodišče in zatok. (rokav);
b) selektivno sečnjo zarasti se izvede med proﬁloma
P3B in P5C na območju rokava, ki se ohranja. Odstranitev
zarasti in naplavin na območju rokava med proﬁloma P5E in
P7 se izvede tako, da se niveleta rokava postopoma znižuje
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proti iztoku v proﬁlu P7, kjer se zaključi kot gola sipina z
manjšim zatokom v nizkovodnih razmerah;
c) med zaključkom gorvodnega vodnatega rokava v
proﬁlu P5C in začetkom poglobljenega dolvodnega rokava
v proﬁlu P5E, se vmesno bariero zavaruje z zloženim lomljencem.
(3) Na levem bregu se izvedejo naslednje preureditve:
a) izvede se obnova obstoječega zavarovanja brežine
kot dopolnitev kamnite zložbe v dolžini približno 550 m;
b) na območju sedanjih zaraščenih sipin med proﬁloma
P3 in P5E se izvedeta čiščenje in nižanje sipine.
(4) Na območju avtocestnega mostu čez Dravo se v
primeru povečane erozije sipine, v sklopu vzdrževalnih del,
izvede zaščite stojnih mest v strugi Drave.
9. člen
(individualni ukrepi varovanja)
Za preprečevanje vdora poplavne vode v objekte se na
vratih in oknih treh objektov na območju Dogoš in dveh objektov na območju Malečnika izvede montažne zapore, ki se
vgradijo ob napovedi poplave.
10. člen
(ureditev transportnih poti)
(1) Transport materiala za izvedbo zavarovanj in odvoz naplavin se vrši znotraj struge. Ves material z desnega
brega se prepelje na levi breg tako, da se čez strugo uredi
začasno prehodno rampo 0,50 m nad gladino nizkih vod, za
pretok nizkih vod pa vgradi 10 vzporednih cevi Φ 100 cm (po
4 zaporedno), ki se zasujejo z materialom iz naplavin, zasip
se komprimira. Po končanih delih se cevi in material za zasip
odstranijo do prvotne globine.
(2) Za izvoz materiala na levi breg in odvoz viškov materiala se na brežini na levem bregu uredi izvozno rampo, ki
se jo gramozira in utrdi, po končanih delih pa vzpostavi prvotno stanje, vključno s humiziranjem in zatravitvijo. Lokacija
izvozne rampe se uskladi z načrtovanimi potmi za gradnjo
mostu avtoceste.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE
11. člen
(splošno)
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela tudi načrt krajinske arhitekture.
12. člen
(oblikovanje reliefa)
(1) Na območju Malečnika se vsi prehodi med različnimi nakloni brežin in sipin oblikujejo zvezno, brez ostrih
preskokov.
(2) Naklon brežine visokovodnega nasipa na zračni
strani in izven gozdnih površin varira in se prilagaja obstoječemu prostoru.
13. člen
(zasaditve)
(1) Za zasaditve se izbere izključno avtohtono vegetacijo.
(2) Drevnino se sadi izven telesa nasipa.
(3) Na območju Dogoš se:
– kjer trasa nasipa poteka čez gozd, obnovi in dosadi
poškodovano in uničeno lesno vegetacijo ob nasipu,
– kjer poteka nasip ob večjih kmetijskih površinah, tudi
na vodni strani zasadi posamezne skupine dreves in grmovnic,
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– ob prehodih nasipa v gozd za blažji in naravnejši prehod zasadi drevesa in grmovnice s postopnim višanjem proti
starejšemu gozdnemu drevesnemu sestavu,
– pri poteku nasipa ob živicah, obnovi zaradi gradnje
poškodovano vegetacijo in podaljša živice do nasipa ter jih
nadaljuje na nasprotni strani nasipa,
– protipoplavni zid zasadi z vodne strani z avtohtonimi
vrstami popenjavk,
– za vizualno vodenje in umestitev v prostor obsadi
rampe,
– priključek stranske ceste na regionalno cesto označi
z linearno zasaditvijo dreves,
– vizualno poudari razgibanost nasipa, kar se doseže z
različno višino vegetacije v konkavah in konveksah nasipa,
– ohranja poglede proti odprtemu prostoru ter veduto
proti Pohorju.
14. člen
(oblikovanje ob urbanih območjih)
Kjer nasip poteka ob stanovanjskih objektih, se ob nasipu gručasto zasadi drevje v razgibani liniji. Posamezne
skupine dreves se razporedi tako, da se omogočijo pogledi
na odprti prostor.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
15. člen
(splošno)
(1) Zaradi izgradnje visokovodnega nasipa se prestavi,
zamenja oziroma zaščiti komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte in naprave. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, naprav in
napeljav poteka v skladu z določbami te uredbe in projektnimi
pogoji, ki so v prilogi državnega lokacijskega načrta.
(2) Na območju državnega lokacijskega načrta so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih infrastrukturnih objektov. Posegi na območju ne smejo ovirati gradnje,
delovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture. Za vse posege
na območju državnega lokacijskega načrta se pridobi soglasje lastnika oziroma upravljavca objekta.
(3) V območju državnega lokacijskega načrta je v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena
postavitev pomožnih energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih infrastrukturnih objektov.
16. člen
(vodovodno omrežje)
Trasa visokovodnega nasipa prečka obstoječi vodovod.
V območju visokovodnega nasipa v km 1+818 se jekleno cev
DN 168 vodovoda zaščiti. Na vsaki strani nasipa se izvede
revizijski jašek, cev obstoječega vodovoda pa v območju nasipa položi v zaščitno jekleno cev Φ 300 mm.
17. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Izdela se načrt zaščite javne kanalizacije in njenih priključkov z naslednjo vsebino: usmeritve s podatki o višini visokih vod za planirano infrastrukturo, ukrepi v primeru poplav,
delovanje kanalizacijskega omrežja v času poplav.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Trasa visokovodnega nasipa na več mestih križa elektronergetske vode. Na mestih križanj se izvede naslednje
ukrepe:
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– pri križanju z visokonapetostnim električnim vodom
2x400 kV DV Maribor – Kainachtal v km 2+162 se zagotovi
predpisane vertikalne in horizontalne odmike in kot križanja;
– pri križanju s srednjenapetostnimi električnimi vodi 20
kV DV RTP Dobrava – Duplek v km 1+024, 10 kV DV Duplek
v km 1+040 in 10 KV DV Duplek v km 1+192 se v križni razpetini zamenja obstoječe drogove z višjimi, možno je izvesti
tudi kabelsko križanje;
– nizkonapetostni električni vod, ki je napajan iz transformatorske postaje v Ulici Kirbiševih in ki ga bo visokovodni
nasip v km 2+545 križal, se v dolžini 160 m demontira in
nadomesti s kablom v dolžini 300 m po trasi Ulice Kirbiševih
in regionalne ceste.
19. člen
(cestno omrežje)
Ureditve struge na območju Malečnika bodo posegale
v koridor predvidenega viadukta odseka avtoceste Slivnica
– Pesnica, ki prečka strugo Drave in njen inundacijski prostor
med proﬁloma P5D in P6C. Upošteva se vse načrtovane posege zaradi izgradnje mostu avtoceste, ureditev struge pa ne
sme zmanjševati stabilnosti mostu avtoceste.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH
DOBRIN TER ZAGOTAVLJANJE VARSTVA PRED
NESREČAMI
20. člen
(varstvo tal)
Zgornjo humusno plast se odstrani in deponira tako,
da ne pride do mešanja z manj kvalitetnim materialom in do
njenega onesnaženja. Ponovno se jo uporabi za prekrivanje
nasipov in manj vrednih tal. Za zmanjšanje nevarnosti plazenja tal, krušenja, nenadnih erozij ob nalivih ipd. se nasip med
gradnjo sproti zatravlja z avtohtono travno mešanico.
21. člen
(varstvo reliefa)
Po končani gradnji se v kar največji možni meri vzpostavi prvotno reliefno oblikovanost (zasipanje jam, odstranitev
kupov jalovine, itn.).
22. člen
(varstvo površinskih voda)
V obrežni pas Drave ter v prodišča na desnem bregu
se posega v najmanjši možni meri. Če je le možno, se prod s
prodišč premešča le znotraj struge Drave. V času gradnje ne
sme priti do izlitja ali razsutja tistega materiala v strugo reke
in potoka, ki vsebuje nevarne spojine, ki spremenijo osnovne
lastnosti vode. Prav tako ne sme priti do izlitja cementnih in
apnenih mešanic v vodo. Pranje gradbenih strojev z vodo iz
vodotokov ni dovoljeno. Izvede se vse ukrepe za preprečitev
nastanka neprekinjene kalnosti vode (razmere povišane vsebnosti suspendiranih snovi).
23. člen
(varstvo podtalnice)
(1) Že vzpostavljen monitoring podzemnih voda na lokaciji CČN se nadaljuje. Kolikor bo oskrba transportnih vozil in
drugih naprav potekala na območju gradbišča, transportnih
in drugih manipulativnih površin, se te površine utrdi.
(2) Pri uporabi objektov pod nivojem terena (kleti, garaže, itn.) se upošteva dejstvo, da režim podtalnice ne bo
spremenjen.
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24. člen
(varstvo zraka)
Sipke materiale, nezaščitene in odkrite površine ter
transportne poti se ob sušnih in vetrovnih dnevih vlaži. Zagotovi se zadostno pranje dostopnih asfaltiranih poti.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
Gradnja se izvaja med 7. in 19. uro, v nočnem času
pa le v primeru neodložljivih vzdrževalnih in drugih del, ki
so s stališča varovanja imetja in življenja nujna. V primeru
preseganja predpisanih ravni hrupa v času gradnje se postavi premične protihrupne panoje, prebivalce pa zadostno
in primerno obvesti.
26. člen
(varstvo rastlinstva in živalstva)
(1) Gradnja na območju Malečnika se ne izvaja na
daljšem odseku in na obeh bregovih istočasno. Nižanje sipin
se izvaja fazno.
(2) Količino in vrsto vegetacije, ki se lahko odstrani,
in način njene odstranitve se pred gradnjo določi skupaj s
predstavniki pristojnega Zavoda za varstvo narave. Uničeno
in poškodovano lesno zarast se nadomesti z istovrstno že v
prvi sadilni sezoni.
(3) Gradnja se izvaja izven paritvene sezone in gnezditvenega časa, gradnja v reki Dravi pa tudi izven drstitvene
sezone (od septembra do oktobra). Med gradnjo ne sme priti
do uničevanja drstišč, ki so posebej zavarovana z zakonom,
ki ureja sladkovodno ribištvo. Prepreči se selitev rib na predele gradnje. Tri tedne pred pričetkom gradnje se obvesti
Ribiško družino Maribor in jih seznani s predvidenim potekom
del. Ribiška družina je dolžna izloviti vse ribe in piškurje na
predelu gradbenih del in jih preseliti v neprizadete dele istega
vodotoka.
(4) Pri nadzoru nad gradnjo se zagotovi sodelovanje
biologa. Izdela se ekspertno študijo o ribah in dvoživkah ter
ornitološko strokovne mnenje, na osnovi katerih se določi
možne ukrepe in način izvedbe, ki bodo zagotovili ohranitev
ribjega drstišča in v največji možni meri tudi ohranitev pomembnih habitatov ostalih vrst.
27. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč)
Gradbišče se organizira tako, da je zasedenost kmetijskih zemljišč čim manjša in da je možen dostop do neprizadetih kmetijskih zemljišč. Na območju, kjer trasa nasipa
poteka ob kmetijskih pridelovalnih površinah, se zagotovi
stalno vlažnost odprtih gradbenih površin. Gradnja visokovodnega nasipa poteka čimbolj izven časa najbolj intenzivnih
poljskih opravil.
28. člen
(varstvo gozdnih zemljišč)
Med posegom drevje za posek označi pooblaščen delavec Zavoda za gozdove Slovenije v sodelovanju z izvajalcem
naravovarstvenega nadzora. Izkopane zemljine, morebitne
štore in drugi material ni dovoljeno deponirati v gozdu. Prepreči se nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti. S
sanacijo gozdnega roba se prične že v času gradnje. Novo
nastali ali zaradi gradnje poškodovani gozdni rob se ustrezno
sanira v prvi sadilni sezoni s saditvijo drevesnih in plodonosnih grmovnih vrst. Omogoči se nemoteno spravilo lesa,
ohrani se obstoječe ali uredi nove dostope v gozdove.
29. člen
(varstvo naravnih vrednot)
Predvideni posegi segajo na območji Krajinskega parka
Drava in naravnega spomenika Drava – stara struga. Pri-
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stojno naravovarstveno službo se vključi v faze izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
med gradnjo pa zagotovi naravovarstveni nadzor.
30. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Kapelico ob Dupleški cesti 328 v Dogošah (EŠD
13567) se med gradnjo nasipa v njeni neposredni bližini zavaruje pred nevarnostjo poškodb. Za ureditev območja ob
kapelici se izdela načrt krajinske arhitekture, ki bo določil primerno zasaditev in ureditev dostopne poti, k načrtu pa se pridobi kulturnovarstvene pogoje in soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije. Na kapelici se izvaja monitoring
v času med posegom in po njem zaradi možnosti posedanja
objekta, zasipavanja kot posledice erozije nasipa, ipd.
(2) Gradbišče, trajne in začasne deponije materiala ter
transportne poti ne smejo posegati v območja varstva kulturne dediščine.
(3) Investitor zagotovi na ureditvenem območju oziroma na območju posegov izvedbo predhodnih arheoloških
raziskav, izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj odkritih
najdišč vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki in stalen
arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Pred začetkom del
se izdela fotografsko in video dokumentacijo kulturne dediščine po navodilih pristojnega Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
(4) Pred pričetkom del se pravočasno obvesti Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
31. člen
(varstvo pred požarom in zaščita pred nesrečami)
Intervencijske poti ne smejo biti prekinjene in morajo
biti brez ovir. Oskrba s požarno vodo ne sme biti motena.
Zagotovi se primerne dostope do vodne gladine (vsi nivoji)
na ustreznih razmakih oziroma primernih lokacijah zaradi
možnih odjemov vode zaradi gašenja, možnih reševanj iz
vodotoka in za opravljanje vzdrževalnih del. Dostopi se zagotovijo z levega brega na območju Malečnika; na območju
Dogoš pa preko ramp do obstoječe struge.
32. člen
(deponiranje in odvzemi materiala)
(1) Za gradnjo visokovodnega nasipa je treba zagotoviti
ca. 66000 m3 materiala. Del bo pridobljen na samem območju nasipa, kot višek nenosilnega materiala, del pa iz stranskega odvzema. V primeru sočasne gradnje avtocestnega
odseka Slivnica – Pesnica in vodnogospodarskih ureditev je
del viškov materiala iz avtoceste možno uporabiti za vgradnjo
v visokovodne nasipe.
(2) Pri gradnji v strugi Drave na območju Malečnika nastane 64790 m3 viškov materiala – odkopanih naplavin, ki se
začasno deponirajo na levem bregu, izven struge Drave.
(3) Na vseh območij deponij se po končani gradnji vzpostavi prvotno stanje.
33. člen
(druge ureditve)
(1) Po določitvi omrežja kolesarskih poti v Mestni občini
Maribor je možno traso visokovodnega nasipa in poljske poti
ob njem vključiti kot del kolesarskih poti. Pri tem se krono
nasipa in poljske poti utrdi tako, da bo zagotovljeno varno in
udobno kolesarjenje ter predhodno pridobi soglasje upravljavca nasipa.
(2) Nad obstoječim zavarovanjem brežine na levem bregu Drave v območju Malečnika pod predvidenim viaduktom
avtoceste se lahko uredita sprehajalna in kolesarska pot.
Pri tem se predhodno pridobi soglasje upravljavca vodnega
zemljišča.
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VII. ETAPNOST IZVEDBE
34. člen
(etape izvajanja državnega lokacijskega načrta)
(1) Načrtovani poseg se lahko razdeli v hidro-tehnično
zaključene funkcionalne celote, ki se lahko izvajajo zaporedno oziroma etapno.
(2) Gradnja visokovodnega nasipa se izvaja dolvodno.
Lahko se izvede v dveh etapah:
– I. etapa: pričetek gradnje v km 2+647 dolvodno proti
regionalni cesti Maribor – Duplek – Vurberk in dalje do
CČN;
– II. etapa: izgradnja visokovodnega nasipa od CČN
dolvodno do km 0+000.
(3) Ureditve struge Drave na območju Malečnika se
zaradi zmanjšanja in omilitev vplivov na okolje ne izvajajo
na daljšem odseku in istočasno na obeh bregovih. Ureditev
struge se izvaja v treh etapah, ki obsegajo izvedbo naslednjih del:
– I. etapa – izvedba prehodne rampe preko struge ter
selektivno čiščenje zarasti na zgornjem delu rokava na desnem bregu, čiščenje zarasti in odkop ter odvoz naplavin
(21.856 m3) iz struge na spodnjem delu rokava ter zavarovanje naravne bariere med obema deloma (272 m3 lomljenca).
Vsi transporti potekajo vzdolž rokava ter nato preko prehodne rampe na levi breg in od tam na deponijo;
– II. etapa – posek zarasti in nižanje sipine na desnem
bregu, odvoz zarasti in naplavin (24.387 m3) na levi breg in
od tam na deponijo ter odstranitev prehodne rampe preko
struge;
– III. etapa – obnova obrežnega zavarovanja na levem
bregu v dolžini cca 550 m (2.640 m3 lomljenca) in čiščenje sipine med P 3 in P 5E odvoz zarasti in 18.547 m3 naplavin).
(4) Vodnogospodarske ureditve na območju Malečnika
in izgradnja visokovodnega nasipa na območju Dogoš se
lahko izvajajo časovno neodvisno ene od drugih.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
35. člen
(razmejitev ﬁnanciranja)
V skladu z Uredbo o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica – Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98, 72/00,
68/02, 110/02 – ZUreP-1 in 72/04) bo Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljnjem besedilu: DARS,
d.d.) investitor vodnogospodarskih ureditev v strugi Drave
na območju Malečnika v dolžini 1000 m in zaščite stojnih
mest avtocestnega mostu, v kolikor bi prišlo do erodiranja
sipine. Sporazum med DARS, d.d., in Ministrstvom za okolje
in prostor bo sklenjen do pridobitve gradbenega dovoljenja
za vodnogospodarske ureditve.
36. člen
(monitoring)
Investitor zagotovi celosten načrt in izvajanje monitoringa za področja, ki jih določa Poročilo o vplivih na okolje. Pri
določitvi točk monitoringa se smiselno upošteva že izvedene
meritve ničelnega stanja, določbe te uredbe ter smernice in
mnenja nosilcev urejanja prostora. V delih, kjer je to mogoče,
se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri ﬁzičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, vode, zraka, živega
sveta, hrupa) se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora,
da se pridobi verodostojna informacija o stanju posamezne
sestavine okolja. Točke spremljanja stanja se zavaruje tako,
da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so javni, investitor pa poskrbi za dostopnost
podatkov. Investitor na podlagi podatkov, pridobljenih iz monitoringa, izvede dodatne zaščitne ukrepe.
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37. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Za gradbišče in transportne poti se v največji možni
meri uporabi obstoječo infrastrukturo in manipulativne površine. V primeru formiranja gradbiščne baze, mora biti le-ta
izven območij naravnih vrednot, naravne dediščine, kulturne
dediščine in drugih varovanih območjih in ne sme biti locirana
v ali ob naseljih.
(2) Gradbišča se zavaruje tako, da bosta zagotovljena
varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
38. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:
– pred začetkom del se pravočasno obvesti upravljavce
komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi evidentira obstoječe objekte in naprave ter uskladi vse posege v
območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove;
– pred začetkom gradnje je treba izdelati načrt ravnanja v primeru nesreč (razlitje, požar) za omejitev širjenja
škodljivih snovi v prostor in njihovo odstranitev. Za primere
razlitja nevarnih tekočin je potrebno onesnaženi material
(npr. onesnažena tla) preiskati in določiti način ukrepanja.
Preiskave izvede ustrezna inštitucija pooblaščena s strani
Ministrstva za okolje in prostor z namenom, da se skladno
s pravilnikom, ki ureja ravnanje z odpadki, opredeli pravilni
način deponiranja;
– zagotovi se nemoteno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– zagotovi ali nadomesti se dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč, rekreativnih con in območij
turističnega pomena;
– zagotovi se varno odvijanje prometa brez zastojev;
– v času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje za
to usposobljenih oseb;
– v času gradnje se zagotovi spremljanje in nadzor
stanja na gradbišču;
– uporablja se tehnično brezhibne gradbene stroje in
transportna sredstva, uporablja se materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje, uporablja
se delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu
z emisijskimi normami za hrup in emisijskimi normami za
vibracije;
– vse objekte in naprave se med gradnjo ustrezno zaščiti in uredi, po končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe sanira, sanacija vidnih poškodb poteka sproti;
– po končani gradnji se na območjih gradbišč in začasnih deponij vzpostavi prvotno stanje;
– v najkrajšem možnem času se odpravi vse morebitne
negativne posledice in poravna vso nastalo škodo v prostoru,
ki bi nastala zaradi gradnje in obratovanja;
– investitor organizira izlov rib in piškurjev v dogovoru z
ribiško družino in krije vse stroške, ki bodo pri tem nastali;
– poskrbeti za primopredajo vseh vodnogospodarskih
ureditev, ureditev poti, komunalnih vodov in drugih naprav,
katerih ne bo prevzel v upravljanje in pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo upravljavcem;
– v času gradnje zagotoviti kontinuiran geološko-geomehanski nadzor;
– po izgradnji informirati lokalno prebivalstvo o učinkih
realiziranih posegov.
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IX. TOLERANCE
39. člen
(1) Vse stacionaže in dimenzije ter načini oblikovanja
navedeni v tej uredbi, se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to
uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
hidroloških, geoloških, geomehanskih ali drugih značilnosti
vgradnega materiala poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, vodarskega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in
okoljske razmere.
(3) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati pristojni nosilci urejanja
prostora.
X. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Dolgoročni plan Občine Maribor za obdobje 19862000 (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/86, 16/87 in popravek
19/87, 7/93 in popravek 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98,
11/98, 26/98, 11/00, 2/01 in 23/02);
– Družbeni plan Mesta Maribor za obdobje 1986-1990
(Medobčinski uradni vestnik, št. 12/86, 20/88, 22/88, 3/89,
2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93 in popravek 8/93, 8/94, 5/96,
6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01 in 23/02).
–
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje iz 3. člena te uredbe prenehajo uporabljati določbe:
– Uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica – Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98, 72/00 in 72/04), ki
se nanašajo na zemljišča s parcelnimi številkami 146/49, del
146/48, 146/21, del 146/23, del 146/18, 146/20, 267/3, del
146/26, 267/6, 139/52, 139/50, 139/51, 139/4 in 139/3, vse
k.o. Orešje,
– Lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo Maribor (MUV, št. 19/99),
– Prostorsko ureditvenih pogojev za območje UZ mesta
Maribor (MUV št. 26/98, 2/02) in
– Prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini
Maribor za območje Mestne občine Maribor (MUV št. 11/93,
26/98, 11/00, 2/01).
42. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-71/2005/5
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2511-0087
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

Št.

3251.

73 / 1. 8. 2005 /

Stran

7749

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
avtocesto na odseku Slivnica – Draženci

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto
na odseku Slivnica – Draženci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št.
122/04) sprejme državni lokacijski načrt za avtocesto na
odseku Slivnica – Draženci (v nadaljnjem besedilu: državni
lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal URBIS, d.o.o., Maribor, pod številko projekta 184-DLN/2004, julij 2005.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih
rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje,
zasnovo projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge
komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje
okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne
rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem te
uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene
in graﬁčno prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za
okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski
razvoj ter na občinah Hoče – Slivnica, Rače – Fram, Starše,
Hajdina, Kidričevo, Videm in Mestni občini Ptuj.
(3) Oznake, navedene v 7. do 9., 11. do 15., 19. do 27.,
33. in 35. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz
graﬁčnega dela državnega lokacijskega načrta.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo
trajni objekti (območje trase avtoceste Slivnica – Draženci,
deviacije, vodnogospodarske ureditve, spremljajoči objekti
itd.), parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani
objekti, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta,
po izvedbi le tega pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje
(območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture), ki jih
zahteva gradnja trase avtoceste) in parcele, območje, kjer
se zaradi varstva življenjskega in bivalnega okolja spreminja
podrobnejša namenska raba parcel.
(2) Območje trase avtoceste Slivnica – Draženci obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih
katastrskih občinah:
– k.o. Slovenja vas – 0393: 293/8, 293/15, 293/29, 843,
856;
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– k.o. Gerečja vas – 0394: 17/3, 22/2, 24/6, 46, 103/2,
107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117/1, 117/2, 118, 119, 121, 122, 123, 124/1, *158, *171,
*173, 241, 244/1, 244/2, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2,
256, 257, 258/1, 258/2, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 262,
263, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 266, 267, 268/1, 268/2, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279/1, 280, 281/1,
282/1, 284/1, 284/2, 290, 292/1, 293/1, 294/1, 294/2, 295/1,
296, 306/1, 306/2, 307/1, 308, 309, 310/1, 310/3, 311/1,
311/2, 312, 320/1, 321/1, 321/2, 322/1, 322/5, 322/6, 322/7,
323, 324, 325, 326, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 338/1, 338/2,
338/3, 338/4, 338/5, 340/3, 341/1, 341/3, 341/4, 341/5, 342/1,
342/2, 342/3, 342/4, 342/5, 344, 345/2, 347, 348/2, 349, 350,
351/1, 351/2, 356, 357/1, 357/2, 361/1, 361/2, 415, 416, 417,
418, 419, 420/1, 420/2, 421/1, 651/2, 651/3, 651/4, 651/5,
651/6, 651/7, 651/8, 651/9, 651/10, 651/11, 651/12, 651/13,
651/26, 651/27, 651/28, 651/29, 651/30, 651/31, 651/32,
651/33, 651/34, 651/35, 651/36, 651/37, 651/38, 651/39,
651/40, 651/41, 651/42, 651/43, 651/126, 651/134, 651/142,
651/143, 651/145, 653, 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 705/5,
705/6, 705/7, 705/8, 705/9, 705/10, 705/14, 705/15, 705/16,
705/17, 705/18, 705/19, 705/20, 705/21, 705/22, 705/23,
705/24, 705/26, 970, 974, 975, 976, 977/1, 979, 980/1, 980/7,
980/8, 984/2, 986/3;
– k.o. Hajdina – 0397: 124/2, 124/3, 124/5, 124/7, 124/8,
124/9, 124/12, 124/15, 124/16, 124/17, 144/1, 144/2, 146/1,
147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 181/1, 181/2, 181/3,
181/4, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 183/3, 185/1, 185/2, 186/1,
186/2, 187, 188, 189, *202, 208, 209/1, 209/2, 210, 212/1,
213, *232, 257/1, 257/2, 257/3, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2,
297, 298/1, 298/4, 299, 300, 301/1, 301/2, 309/1, 309/33,
309/42, 309/44, 313/1, 314/1, 314/2, 315/2, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 327/2, 332, 333/1, 333/2, 334, 335/1, 335/2,
336/1, 336/2, 337, 338, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2, 341/1,
341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 347, 348/1, 348/2, 349/1,
349/2, 350, 351/1, 351/2, 352, 353, 354/1, 354/2, 355, 356,
357, 358, 359/1, 359/2, 365/1, 366, 367/1, 368, 369/1, 370/1,
370/2, 371/1, 372/1, 373/1, 374/1, 385, 386/1, 391, 606/21,
606/22, 606/23, 606/24, 606/25, 606/26, 606/27, 606/28,
606/29, 606/31, 609/5, 616/1, 616/2, 616/7, 616/8, 618/1,
621/30, 621/31, 621/32, 621/33, 621/60, 621/80, 621/83,
621/86, 621/98, 623/2, 651/2, 651/3, 652/4, 652/5, 764/2,
764/3, 764/4, 764/5, 764/6, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4,
766/5, 769, 770, 773/4, 1128/1, 1131/1, 1132/1, 1133/6,
1134/1, 1134/3, 1136/2, 1141/1, 1144, 1145/1, 1155, 1156,
1157, 1165;
– k.o. Draženci – 0399: *98, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 246, 247,
248, *270, 279/1, 279/2, 280, 281, 282/2, 283, 284/1, 284/2,
285/2, 285/3, 285/4, 286, 288/1, 290, 292/1, 292/3, 297,
298/1, 299/1, 300/1, 310, 311, 314/1, 315/1, 318/1, 319/1,
322/1, 323/3, 323/4, 323/6, 326/1, 326/2, 326/3, 327/3, 329,
330/2, 331/2, 331/3, 333, 334/1, 334/2, *342, 362/3, 362/98,
362/99, 362/100, 362/101, 362/102, 362/103, 362/104,
362/105, 362/106, 362/107, 362/108, 362/109, 362/110,
362/111, 362/112, 362/113, 362/114, 362/115, 362/116,
362/117, 362/121, 362/134, 362/144, 362/145, 362/148,
362/152, 362/153, 362/196, 368/2, 368/3, 369/1, 369/2,
369/3, 369/4, 373/2, 373/34, 373/49, 373/51, 373/58, 373/99,
373/102, 373/103, 373/104, 373/107, 373/121, 373/126,
373/127, 373/128, 373/130, 373/132, 373/133, 373/134,
373/135, 373/136, 387, *391, *392, *512, *513, *528, 724/2,
725/4, 728/1, 728/3, 731/1, 746, 748/1, 748/2, 748/3, 749,
750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 764;
– k.o. Ptuj – 0400: 3060, 3061, 3321/2, 3321/4, 3324/1,
3324/9, 3324/11, 3494, 3546/2, 3546/6, 3549/2, 3549/3,
3550/2, 3550/3, 3552/4, 3552/5, 3553/3, 3554, 3555, 3583,
3589, 3590, 3593, 3595, 3828/2, 3829/2, 3830/2, 3831/2,
3843/2, 3844/2, 3845/2, 3855/2, 3864/2, 3874/2, 3875/2,
3882/2, 3883/2, 3884/2, 3893/2, 3895/2, 3896, 3897, 3898/1,
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3900/1, 3911/1, 3912/1, 3913, 3914/1, 3923/1, 3924/1,
3925/1, 3940/1, 3941/1, 3942/2, 3955/1, 3956/2, 4066/1,
4066/4, 4071, 4080/2, 4081, 4083, 4084, 4149, 4150, 4152,
4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161,
4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168;
– k.o. Pobrežje – 0420: 837/2, 838/5, 839/3, 840/3,
841/34, 841/35, 841/52, 841/56, 841/61, 841/62, 841/71,
841/72, 841/73, 841/74, 841/75, 841/76, 841/77, 841/78,
841/79, 841/80, 841/81, 841/82, 841/83, 841/84, 841/85,
841/89, 841/90, 841/92, 841/93, 841/94, 841/95, 841/96,
841/97, 841/98, 841/103, 841/114, 1204;
– k.o. Lancova vas – 0421: 273, 275, 276/1, 277/1,
279/1, 279/2, 279/4, 279/5, 279/9, 280/1, 282/2, 335/3, 336/3,
339/1, 340/1, 340/2, 342/4, 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 345/2,
345/5, 346/1, 346/5, 347/1, 348/2, 350/1, 350/2, 713/2, 729/2,
730, 731/1, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738/1, 738/2,
739/1, 740, 741, 742, 743, 744/1, 744/2, 745, 746, 747, 748,
749, 750, 753/2, 755/1, 756/1, 767/2, 769/1, 769/2, 769/3,
770, 779;
– k.o. Jurovci – 0446: 643;
– k.o. Rogoza – 0694: 203/27, 209/1, 209/8, 209/9,
209/52, 209/53, 209/54, 209/56, 209/57, 209/68, 214/2,
214/3, 214/4, 214/5, 214/46, 214/51, 214/57, 214/59, 214/70,
214/71, 774/3, 791/1, 791/2, 791/13, 791/14, 803/3;
– k.o. Spodnje Hoče – 0696: 818/1, 824/1, 824/4, 865/1,
865/2, 865/3, 865/5, 865/6, 1116/1, 1116/2, 1117/2, 1118/2,
1119/1, 1119/3, 1120/1, 1123/1, 1123/3, 1123/4, 1123/5,
1125/1, 1129/1, 1130/1, 1130/3, 1138/1, 1138/3, 1140/1,
1141/1, 1141/3, 1142/1, 1433/1, 1433/2, 1433/3, 1433/5,
1434/1, 1434/2, 1434/3, 1435/1, 1440/1, 1440/3, 1440/4,
1449/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1483/1, 1483/2,
1483/3, 1483/4, 1483/5, 1483/6, 1483/7, 1484/1, 1484/2,
1484/7, 1484/8, 1484/9, 1492/1, 1492/3;
– k.o. Slivnica – 0705: 1/1, 1/4, 52/3, 52/4, 53/1, 53/2,
54/3, 54/4, 54/6, 54/7, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/4, 58/5, 58/7,
*67, 75/1, 75/26, 80, 82, 83, 84, 88, 90, 95, 100, 129/1, 129/2,
131, 132, 133, 134/1, 134/2, 138/1, 139/1, 140, 141, 142/1,
142/2, 143/1, 143/2, 307/1, 308/1, 309/1, 309/2, 309/4, 309/6,
309/7, 309/8, 310/1, 310/2, 310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 310/8,
310/9, 310/10, 310/11, 310/12, 310/13, 310/14, 310/15, 311,
313/1, 313/2, 315/1, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 317/1, 317/2,
317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 317/7, 317/8, 317/9, 317/10,
317/11, 318/1, 318/6, 318/10, 318/13, 318/14, 318/15, 318/17,
318/18, 318/20, 318/21, 318/22, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4,
321/5, 321/6, 321/7, 321/8, 321/9, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2,
337/3, 338/2, 339/2, 340/1, 342/1, 342/7, 343/3, 345/1, 345/3,
346/1, 347/2, 348/1, 348/2, 348/3, 349/1, 349/2, 349/4, 349/5,
349/6, 349/7, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 351/1, 351/2, 352,
354, 361/1, 361/3, 361/4, 361/6, 361/7, 361/8, 361/9, 361/10,
362/1, 362/2, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 365/2, 365/3, 366/1,
366/2, 366/3, 366/4, 367/1, 367/2, 368/2, 368/9, 368/10,
368/11, 368/12, 368/13, 368/14, 368/15, 373/5, 376/1, 376/2,
376/3, 406/1, 406/3, 406/10, 406/12, 406/13, 406/14, 406/15,
406/16, 406/17, 407/1, 407/6, 407/8, 407/11, 407/15, 419/2,
419/4, 419/20, 419/21, 423/2, 423/10, 427/1, 427/2, 427/3,
430/1, 431, 432, 435, 436, 438/1, 438/2, 438/3, 438/4, 438/6,
440/1, 440/2, 443/1, 446, 453;
– k.o. Orehova vas – 0706: 38/2, 41, 42, 43, 45/1, 45/2,
45/3, 46, 47, 48/1, 48/2, 50/1, 50/2, 51, 53, 62, 63, 64/2, 64/3,
64/4, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/2,
78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 99, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 130, 131, 286, 287, 290/1, 291, 292, 295/1, 297, 298,
299, 300, 301, 305/1, 305/3, 306, 307, 308, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 317/1, 614/1, 614/2, 616/2, 617, 618,
619, 620/2, 621, 623/2, 628, 664;
– k.o. Hotinja vas – 0707: 137, 138/1, 138/2, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 157/1, 158/1, 159/1,
159/2, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164/2, 165/2, 166, 168/1,
185/3, 185/4, 187/1, 187/2, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9,
193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17,
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193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/37, 193/38,
193/39, 193/48, 193/49, 193/50, 193/52, 194/4, 194/5, 194/6,
194/7, 194/8, 194/9, 194/10, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14,
194/15, 203/1, 203/2, 205, *248, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403/1, 403/2, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 618/3,
618/4, 621/2, 623, 625, 626/1;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 955/2, 956, 973, 974/2, 975/1,
975/2, 976/2, 976/3, 977, 978, 981, 982/1, 982/2, 984, 985,
986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997,
999/1, 999/2, 999/3, 999/4, 999/5, 1000/1, 1000/2, 1001/1,
1001/2, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1005/1, 1005/2, 1006/1,
1006/2, 1007/1, 1007/2, 1011/1, 1011/2, 1012/1, 1012/2,
1013/1, 1013/2, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1018/2, 1019/1,
1019/2, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 1021/2, 1022, 1023, 1024/1,
1024/2, 1025/1, 1025/2, 1026/1, 1026/2, 1027, 1028, 1029,
1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1038, 1039,
1040, 1043, 1044, 1045/2, 1057/1, 1058/1, 1058/2, 1058/3,
1059/1, 1059/2, 1060/1, 1061, 1062, 1064, 1070/2, 1071/1,
1071/2, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1105, 1151, 1152,
1153, 1154, 1155, 1156/2, 1158/1, 1158/2, 1159/1, 1159/2,
1160/2, 1162, 1166, 1167, 1168, 1172, 1175/1, 1176, 1177/1,
1178/1, 1179, 1180, 1185/1, 1185/2, 1185/3, 1186/1, 1186/2,
1187, 1188, 1189, 1190/2, 1191/2, 1192/2, 1193/2, 1194,
1195, 1196, 1197/1, 1197/3, 1198/1, 1198/2, 1199/1, 1200,
1201/2, 1202/2, 1203/1, 1203/2, 1204/2, 1372, 1375, 1376,
1379, 1380, 1383/2, 1384/2, 1387/4, 1388/1, 1388/2, 1389/1,
1389/2, 1390/1, 1390/2, 1393, 1394/1, 1394/2, 1395, 1397/1,
1397/2, 1398/1, 1398/2, 1399/1, 1399/2, 1400/1, 1400/2,
1405/1, 1405/2, 1406/1, 1406/2, 1411/1, 1411/2, 1412/1,
1412/2, 1413/1, 1413/2, 1414/1, 1414/2, 1417/1, 1417/2,
1418/1, 1419/1, 1422/1, 1423, 1424/1, 1424/2, 1472/2, 1481,
1482/2, 1487, 1488, 1489/2, 1490/2, 1503, 1521, 1522;
– k.o. Prepolje – 0714: 92/2, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1,
96/2, 97, 98/1, 98/2, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106,
107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115/1, 115/2, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 118, 119, 120, 121/1,
121/2, 122, 123, 124, *181, *259, 313/2, 314/3, 318/2, 319/4,
319/5, 319/6, 319/7, 320/3, 320/4, 321/1, 321/2, 321/3, 321/5,
322, 323, 324, 325/1, 326, 327/1, 338/1, 338/3, 339/1, 339/2,
344, 346, 347, 349, 404/1, 404/3, 404/4, 409/3, 409/4, 410/2,
411/2, 412/2, 413/2, 415/2, 416/1, 416/2, 418/2, 419, 420,
421/2, 439, 440, 445/1, 445/2, 446/1, 446/2, 449, 450, 455,
456, 459, 460, 465, 466, 468, 469, 474, 475, 478, 479, 484/1,
484/2, 485/1, 485/2, 488, 489/1, 489/2, 494, 495, 499, 500,
521, 522, 528, 529, 531, 532/1, 532/2, 533, 534, 537/2, 538/2,
541/2, 541/3, 541/4, 541/5, 541/6, 541/8, 541/9, 542/2, 546/2,
547/2, 547/3, 547/4, 553/1, 556/3, 556/4, 561/4, 561/6, 562,
563, 564, 566, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/2,
626, 627, 628, 629, 630, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 633,
634, 635, 638, 639/2, 675/2, 676/3, 677/1, 1761/3, 1762/4,
1762/10, 1764, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1824, 1825,
1826, 1827, 1828, 1829/1, 1829/2, 1847/1, 1847/2, 1847/3,
1848, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862,
1863/2, 1868/2, 1869/2, 1873/3, 1874, 1875, 1877, 1902,
1903, 1908;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 80, *84, 85,
*86, 86, *88, *112, *145, 186, 187, 190, 191, 192, 194/1,
194/2, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2,
199/2, 201/2, 285/1, 285/2, 288, 293/1, 293/2, 293/3, 293/5,
294/1, 294/2, 295, 296/1, 297/1, 297/2, 301, 302/2, 303/2,
307, 308/4, 308/5, 311, 312/2, 312/3, 314, 317/1, 317/2,
318/1, 318/2, 318/3, 319, 320, 322, 323, 329, 330, 337, 338/1,
652/16, 652/17, 652/19, 652/20, 652/21, 652/22, 652/23,
652/24, 652/25, 652/26, 652/27, 652/28, 652/29, 652/30,
652/33, 652/34, 652/35, 652/36, 652/37, 652/38, 652/39,
652/40, 652/41, 652/42, 652/43, 652/44, 652/45, 652/46,
652/47, 652/48, 652/49, 652/50, 652/51, 652/52, 652/53,
652/54, 652/55, 652/56, 652/57, 652/58, 652/59, 652/60,
652/61, 652/62, 652/63, 652/64, 652/65, 652/66, 652/67,
652/68, 652/69, 652/70, 652/73, 652/74, 652/77, 652/78,
652/114, 652/117, 652/119, 652/120, 652/121, 652/122,
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652/123, 652/124, 652/125, 654/10, 654/11, 654/12, 654/13,
654/14, 654/15, 654/16, 654/17, 654/18, 654/19, 654/20,
654/21, 654/22, 654/23, 654/24, 654/25, 654/26, 654/27,
654/28, 654/29, 654/30, 654/74, 654/103, 654/124, 690/1,
690/2, 691, 695/1, 695/2, 696, 697/2, 698/1, 698/2, 701/1,
701/2, 702/1, 702/2, 705, 706, 709, 710, 713, 714, 717, 718,
721, 722, 725/1, 725/2, 726, 729, 730, 731, 732/1, 732/2,
733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743/2, 830,
900, 901/1, 901/2, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909/1,
909/2, 910, 911, 912/1, 912/2, 913/1, 913/2, 914/1, 914/2,
915/1, 916/1, 916/2, 917/1, 917/2, 918, 929, 930, 931, 932,
933, 934, 935, 936, 937, 938, 939/1, 939/2, 940/1, 940/2,
1400/2, 1403/2, 1404, 1405/2, 1407, 1408, 1418;
– k.o. Rače – 0716: 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
390, 392, 393, 419, 721, 722, 723/1, 726/1, 727/2, 728/1,
729/1, 730, 731/1, 732/1, 734/3, 734/4, 735/1, 736/1, 737/1,
738/1, 740, 744/1, 746/4, 747/1, 747/3, 747/4, 749, 750, 751,
752, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764/1,
764/2, 765/1, 766, 767, 768/2, 772, 773, 774/2, 775, 1477/5,
1477/8, 1477/9, 1477/10, 1477/18;
(3) Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,
ki jih zahteva gradnja trase avtoceste Slivnica – Draženci
obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih
katastrskih občinah:
a) vodovod:
– k.o. Gerečja vas – 0394: 45/1, 45/2, 46, *80, *256,
651/12, 651/13, 651/37, 651/126, 679/1, 970, 977/1;
– k.o. Hajdina – 0397: 349/2;
– k.o. Draženci – 0399: 279/1, 282/2, 284/2, 362/116;
– k.o. Spodnje Hoče – 0696: 786/1, 788, 789/2, 818/1,
822/1, 823/1, 824/2, 824/3, 865/3, 865/4, 865/6, 1449/1,
1469/1, 1473/8;
– k.o. Hotinja vas – 0707: 140, 618/3;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1422/1, 1423;
– k.o. Prepolje – 0714: 563, 564, 566, 675/2, 676/3,
1873/3, 1910;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 652/24,
652/35, 652/125, 1418;
– k.o. Rače – 0716: 762;
b) kanalizacija – meteorna:
– k.o. Slovenja vas – 0393: 856;
– k.o. Hajdina – 0397: 124/5, 150, 152/3, 152/13, 616/1,
617/1, 618/2, 618/3, 618/4, 618/5, 1133/5, 1145/1, 1147/1;
– k.o. Hotinja vas – 0707: 194/8, 203/2, 205, 623;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1195, 1196;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 899, 900,
909/1, 909/2, 910, 911, 912/1;
c) kanalizacija – fekalna:
– k.o. Gerečja vas – 0394: 130/1, 240, 241, 244/1,
977/1;
– k.o. Hajdina – 0397: 309/1, 309/33, 309/41, 309/42,
609/5, 618/1, 618/4, 1144, 1145/1;
– k.o. Draženci – 0399: 282/2, 284/2;
– k.o. Lancova vas – 0421: 704/3, 713/2;
– k.o. Orehova vas – 0706: 38/2, 38/4, 41, 111, 112,
113, 114, 623/2, 627/1;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1387/1, 1388/1, 1389/1, 1390/1,
1394/1, 1395, 1396, 1397/1, 1398/1, 1399/1, 1400/1, 1405/1,
1406/1, 1411/1, 1412/1, 1413/1, 1414/1, 1417/1, 1418/1,
1419/1, 1422/1, 1423, 1522;
d) elektroenergetsko omrežje – javna razsvetljava:
– k.o. Slovenja vas – 0393: 1, 293/29, 843;
– k.o. Slivnica – 0705: 315/4, 315/5, 318/19, 320, 368/4,
427/2;
– k.o. Orehova vas – 0706: 38/3, 38/4, 620/2;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1067/2, 1068/1, 1068/2, 1069,
1070/2, 1332, 1472/2, 1529;
e) elektroenergetsko omrežje – nizkonapetostni vodi:
– k.o. Hajdina – 0397: *112, 124/5, 1133/6, 1145/1,
1145/3;
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– k.o. Draženci – 0399: 284/2, 319/1, 322/1, 322/3,
322/4, 323/8;
– k.o. Ptuj – 0400: 3324/1, 4080/2;
– k.o. Slivnica – 0705: 307/1, 310/2, 368/4, 370/3;
f) elektroenergetsko omrežje – visokonapetostni vodi:
– k.o. Gerečja vas – 0394: 19/66, 22/2, 266, 306/2,
307/1, 308, 312, 974;
– k.o. Hajdina – 0397: 124/3, 124/12, 150, 186/2, 187,
189;
– k.o. Draženci – 0399: 373/2, 373/49, 373/51, 373/58,
373/103, 373/128, 387, 728/1;
– k.o. Ptuj – 0400: 3893/1, 3895/1, 3898/2, 3900/2,
3908, 3911/2, 3912/2, 3914/2, 3923/2, 3924/2, 3925/2,
3940/2;
– k.o. Spodnje Hoče – 0696: 865/3;
– k.o. Slivnica – 0705: 68, 129/2, 130/2, 131, 134/2,
135/1, 142/1, 143/2, 308/1, 308/3, 320, 323/2, 348/2, 349/1,
351/2, 352, 364/2, 368/4, 368/7, 407/4, 423/2, 423/3, 423/10,
427/2, 429/1, 432, 438/5;
– k.o. Orehova vas – 0706: 78, 311, 312, 313, 314,
315;
– k.o. Hotinja vas – 0707: 158/2, 159/2, 160/2, 161,
187/1, 187/2, 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/8, 626/1;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1061, 1062, 1064, 1065/1,
1065/2, 1065/3, 1066/1, 1066/3, 1067/1, 1067/2, 1175/1,
1176, 1177/1, 1185/1, 1185/2, 1186/1, 1186/2, 1187, 1481,
1487;
– k.o. Prepolje – 0714: 533, 534, 537/2, 630, 632/1,
632/2, 633;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 652/122,
654/86, 654/100, 654/111, 1407, 1417/1, 1420;
g) elektroenergetsko omrežje – transformatorska postaja:
– k.o. Draženci – 0399: 373/2;
– k.o. Slivnica – 0705: 368/4;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1067/2;
h) plinovod:
– k.o. Hajdina – 0397: 606/22, 606/23, 606/24, 606/25,
606/26, 606/31, 616/1;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 690/1, 690/2,
691, 696, 697/2, 918, 929, 1408;
i) telekomunikacijsko omrežje:
– k.o. Gerečja vas – 0394: 417, 651/132, 705/10, 970,
986/3;
– k.o. Spodnje Hoče – 0696: 1473/1, 1473/8, 1473/27;
– k.o. Orehova vas – 0706: 319, 620/2;
– k.o. Prepolje – 0714: *172, *246, 639/1, 639/2, 642,
646, 658/1, 658/2, 659, 662, 663, 666, 667/2, 667/4, 672/2,
1873/3, 1878, 1905/1;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 652/17,
652/19, 652/20, 652/21, 652/22, 652/23, 652/119.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje avtoceste Slivnica – Draženci z naslednjimi spremljajočimi objekti in ureditvami: deviacije cest in
poti, nadvozi, podvozi, mostovi, viadukti, podhodi, objekti
za odvodnjavanje in čiščenje, priključki, razcepi, križišča in
krožišča, obojestranskim spremljajočim objektom Dravsko
polje, čelno cestninsko postajo Prepolje, avtocestno bazo
Izpostava Ptuj in bencinskim servisom v Slivnici;
b) območje ureditve obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč;
c) območja ureditve oziroma prestavitve obstoječih vodotokov in ureditev regulacij;
d) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov
in naprav;
e) območja okoljevarstvenih ukrepov;
f) območje spremenjene podrobnejše namenske rabe
zemljišč.
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III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(oznake odsekov)
V državnem lokacijskem načrtu sta obravnavana odseka avtoceste Slivnica- Draženci (v nadaljnjem besedilu:
avtocesta) z naslednjimi oznakami:
– odsek 0092: razcep »Slivnica« – priključek »Hajdina«
in
– odsek 0091: priključek »Hajdina« – razcep »Draženci«.
6. člen
(tehnični elementi odsekov avtoceste 0092 in 0091)
(1) Avtocesta je načrtovana kot štiripasovnica z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom.
(2) Horizontalni potek: trasa odseka se začne v razcepu
Slivnica na mestu križanja z avtocesto A1. V nadaljevanju
poteka v premi med dvema 110 kV daljnovodoma južno od
letališča proti zaselku Hotinjska Agrarna. Za Hotinjsko Agrarno trasa zavije proti vzhodu in poteka približno 150 m južneje
od zadnjih signalnih naprav letališča Maribor, preko območja
doma Lovske družine Rače in območja gramoznice Rače oddaljena približno 90 m od zaselka Dravski Dvor. Na severni
strani naselja Marjeta na Dravskem polju se trasa avtoceste
obrne proti jugu in se približa nad zaselkom Prepolje s premo
kanalu SD-1. Oddaljenost pete nasipa kanala SD-1 od roba
avtoceste znaša minimalno 15 m. Za Prepoljem poteka trasa
avtoceste v isti smeri proti jugu med naseljema Gerečja vas
in Kungota pri Ptuju, kjer se trasa obrne proti jugovzhodu pod
naselje Hajdina in v nadaljevanju prečka železniško progo ter
se na koncu v km 19+850 vklopi s košarasto krivino v obstoječo traso glavne ceste GI-9 vzhodno od Dražencev.
(3) Vertikalni potek: prične se v obstoječem razcepu
Slivnica, kjer se trasa kraka A nadaljuje v traso avtoceste.
Km 0+000 je na sečišču z obstoječo avtocesto A1 Šentilj
– Koper. Krak A se iz obstoječe avtoceste dvigne z vzdolžnim
vzponom nad obstoječo rampo iz smeri Ljubljane v Maribor,
nad njo se obrne in spusti z vzdolžnim padcem proti obstoječi
rampi iz smeri Maribora v Ljubljano, kjer se zopet vzpne nad
avtocesto in rampo iz smeri Ljubljane v Maribor in rampo iz
smeri Maribor v Šentilj, na vrhu obrne in spusti proti železnici. Za železniško progo trasa sledi konﬁguraciji obstoječega
terena. Niveleta pada mimo letališča proti Rački gramoznici
in se v Marješki hosti spusti na nižjo teraso pod Marjeto na
Dravskem polju. Terasi sledi terenu mimo Prepolja. Pred
Zlatoliško hosto se prične niveleta trase avtoceste zniževati
oziroma vkopavati proti Gerečji vasi in Kungoti pri Ptuju mimo
gramoznice ob GI-2 v Njivercah, kjer se dviga proti železniški
progi južno od Hajdine. Železniško progo prečka z viaduktom
ter se v nadaljevanju spusti proti gramoznici v Dražencih, kjer
se niveleta avtoceste naveže na naslednji odsek avtoceste
med Draženci in Gruškovjem.
(4) Vertikalni in horizontalni elementi avtoceste so določeni na podlagi računske hitrosti 120 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 1500 m, najmanjši podolžni nagib
je 0,10%, največji podolžni nagib je 2.0%. Najmanjši polmer
konveksnih vertikalnih krivin je 13333 m. Maksimalni prečni
sklon je 3.5%.
(5) Projektirani normalni prečni proﬁl znaša 26,20 m,
in sicer dva vozna pasova širine 3,75 m, dva prehitevalna
pasova širine 3,75 m, dva robna pasova širine 0,50 m, dva
odstavna pasova širine 2,50 m, ločilni pas širine 2 × 1,60 m
in dve bankini širine 1 m.
7. člen
(tehnični elementi priključkov in razcepov)
(1) Na avtocesti se izvedejo priključki Letališče Maribor,
Marjeta, Zlatoličje in Hajdina, dograditev razcepa Slivnica in
razcep Draženci.
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(2) Dograditev razcepa Slivnica predstavlja navezavo
avtoceste A4 Slivnica – Draženci – Gruškovje na avtocesto
A1. Razcep Slivnica je v obliki modiﬁcirane trobente in je lociran v km 1+500 avtoceste A1. Razcep Slivnica predstavlja
priključek južne mestne vpadnice – hitre ceste skozi Maribor
na avtocesto A1 Šentilj – Koper. Predvidena dograditev predstavlja dograditev obstoječega razcepa v smeri Ptuja. Predvidena je dograditev šestih novih krakov:
– krak A za smer Šentilj – Ptuj kot dvopasovna rampa
dolžine 1605 m,
– krak B za smer Maribor – Ptuj kot enopasovna rampa
dolžine 245 m,
– krak C za smer Ljubljana – Ptuj kot enopasovna rampa dolžine 366 m,
– krak D za smer Ptuj – Šentilj kot dvopasovna rampa
dolžine 1193 m,
– krak E za smer Ptuj – Maribor kot dvopasovna rampa
dolžine 1700 m,
– krak F za smer Ptuj – Ljubljana kot enopasovna rampa dolžine 336 m.
(3) Obstoječe rampe razcepa se ne spreminjajo, razen
rampe iz smeri Šentilj – Maribor, ki se ukinja. Dolžina enopasovnih ramp znaša približno 947 m in dvopasovnih ramp
približno 4498 m.
(4) Razcep Draženci je zasnovan v obliki trobente in je
lociran v km 19+179,70. Navezuje se na predvideno štiripasovno hitro cesto Draženci – Markovci – Ormož, ki bo v I. fazi
dvopasovna cesta, ki predstavlja navezovalno cesto mesta
Ptuj na avtocesto v Dražencih. Sestavljajo jo štiri priključne
rampe s kraki A,B,C in D. Dolžina enosmernih ramp znaša
približno 807 m in dvosmernih dvopasovnih ramp približno
600 m.
(5) Avtocestni priključek Letališče Maribor je zasnovan
v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne
priključne rampe v skupni dolžini približno 1259 m. Na deviirano LC 380111 lokalno cesto se priključijo v 2 nivojskih
krožiščih.
(6) Avtocestni priključek Marjeta je zasnovan v obliki
polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne
rampe v skupni dolžini približno 510 m. Na deviirano LC
386010 lokalno cesto se priključijo v 2 nivojskih krožiščih.
(7) Avtocestni priključek Zlatoličje je zasnovan v obliki
polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne
rampe v skupni dolžini približno 1011 m. Na novo navezovalno cesto se priključijo v 2 nivojskih krožiščih. Priključek
je koncipiran tako, da bo nanj možno v bodočnosti navezati
v predvideno cestno navezavo Starš preko kanala na avtocestni sistem.
(8) Avtocestni priključek Hajdina je zasnovan v obliki
polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne
rampe v skupni dolžini približno 686 m. Na deviirano GI-2
glavno cesto se priključijo v 2 nivojskih krožiščih.
8. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
(1) Zaradi izgradnje avtoceste se izvedejo naslednje
deviacije kategoriziranih cest:
1. 0092-1.1-16: Deviacija lokalne ceste t.i. Miklavške
ceste v razcepu Slivnica, normalni prečni proﬁl ceste je
6,75 m, skupna dolžina deviacije znaša 698,9 m v asfaltni
izvedbi;
2. 0092-1.1-1: Deviacija LC 380111 na križanju z avtocesto v km 1+472. Normalni prečni proﬁl ceste je 10,0 m,
skupna dolžina deviacije znaša 861 m v asfaltni izvedbi;
3. 0092-1.1-1a: Deviacija LC 380121 na križanju z avtocesto v km 3+647. Normalni prečni proﬁl ceste je 7,5 m,
skupna dolžina deviacije znaša 321 m v asfaltni izvedbi;
4. 0092-1.1-2: Deviacija LC 340030 na križanju z avtocesto v km 4+428. Normalni prečni proﬁl ceste je 8,90 m,
skupna dolžina deviacije znaša 477 m v asfaltni izvedbi;
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5. 0092-1.1-4: Deviacija LC 386010 na križanju z avtocesto v km 5+825,30. Normalni prečni proﬁl ceste je 8,90 m,
skupna dolžina deviacije znaša 796 m v asfaltni izvedbi;
6. 0092-1.1-5: Deviacija LC 386030 na križanju z avtocesto v km 6+435,10. Normalni prečni proﬁl ceste je 7,00 m,
skupna dolžina deviacije znaša 474,15 m v asfaltni izvedbi;
7. 0092-1.1-7: Deviacija LC 386060 na križanju z avtocesto v km 7+792,70. Normalni prečni proﬁl ceste je 7,00 m,
skupna dolžina deviacije znaša 440 m v asfaltni izvedbi;
8. 0092-1.1-8: Deviacija LC 386070 na križanju z avtocesto v km 8+835,50. Normalni prečni proﬁl ceste je 8,90 m,
skupna dolžina deviacije znaša 267 m v asfaltni izvedbi;
9. 0092-1.1-9: Deviacija LC 386080 na križanju z avtocesto v km 9+960,00. Normalni prečni proﬁl ceste je 7,00 m,
skupna dolžina deviacije znaša 725 m v asfaltni izvedbi;
10. 0092-1.1-10: Deviacija JP 886010 na križanju z
avtocesto v km 10+597,40. Normalni prečni proﬁl ceste je
10,.60 m, skupna dolžina deviacije znaša 1873 m v asfaltni
izvedbi;
11. 0092-1.1-12: Deviacija LC 328160 na križanju z
avtocesto v km 12+816,40. Normalni prečni proﬁl ceste je
7,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 529,30 m v asfaltni
izvedbi;
12. 0092-1.1-13: Deviacija LC 328290 na križanju z
avtocesto v km 13+467,40. Normalni prečni proﬁl ceste je
9,50 m, skupna dolžina deviacije znaša 572.90 m v asfaltni
izvedbi;
13. 0092-1.1-14: Deviacija KC 165160 na križanju z
avtocesto v km 14+301,80. Normalni prečni proﬁl ceste je
8,90 m, skupna dolžina deviacije znaša 617,20 m v asfaltni
izvedbi;
14. 0092-1.1-15: Deviacija glavne ceste GI-2 na križanju z avtocesto v km 14+672,60. Normalni prečni proﬁl
ceste je 9,70 m, skupna dolžina deviacije znaša 610,40 m v
asfaltni izvedbi;
15. 0091-1.1-1: Deviacija JP 829530 na križanju z avtocesto v km 15+650,60. Normalni prečni proﬁl ceste je 5,00 m,
skupna dolžina deviacije znaša 344.6 m v asfaltni izvedbi;
16. 0091-1.1-2: Deviacija LC 328220 na križanju z avtocesto v km 17+700,50. Normalni prečni proﬁl ceste je 7,00 m,
skupna dolžina deviacije znaša 367,80 m v asfaltni izvedbi;
17. 0091-1.1-3: Deviacija JP 829750 na križanju z avtocesto v km 18+150. Normalni prečni proﬁl ceste je 2,50 m,
skupna dolžina deviacije znaša 271 m v asfaltni izvedbi;
18. 0091-1.1-4: Deviacija LC 328041 na križanju z AC
v km 18+685. NPP ceste je 8,90 m, skupna dolžina deviacije
znaša 353,10 m v asfaltni izvedbi;
19. 0091-1.1-5: Deviacija glavne ceste GI-9. Normalni
prečni proﬁl ceste je 8,00 m, skupna dolžina deviacije znaša
1615 m v asfaltni izvedbi;
20. 0091-1.1-6: Deviacija Zagrebške ceste na priključku
na deviacijo glavne ceste GI-9. Normalni prečni proﬁl ceste
je 9,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 92,3 m v asfaltni
izvedbi;
21. 0091-1.1-13: Deviacija JP 829740 v smeri proti pokopališču v Hajdini. Normalni prečni proﬁl ceste je 7,00 m,
skupna dolžina deviacije znaša 762 m v asfaltni izvedbi.
(2) Zaradi izgradnje avtoceste se izvedejo deviacije nekategoriziranih cest:
1. 0092-1,1-17a: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 0+525 – 1+400. Skupna dolžina ceste je 1138 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
2. 0092-1,1-17b: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 1+400 – 3+450. Skupna dolžina ceste je 2187 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
3. 0092-1,1-17c: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 3+550 – 3+700. Skupna dolžina ceste je 179 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v asfaltni in gramozni izvedbi;
4. 0092-1,1-18a: Poljska pot ob levi strani avtoceste
med km 0+500 – 1+600. Skupna dolžina ceste je 1301 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
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5. 0092-1,1-18b: Poljska pot ob levi strani avtoceste
med km 1+600 – 3+720. Skupna dolžina ceste je 2297 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
6. 0092-1,1-18c: Poljska pot ob levi strani avtocestemed
km 3+690 – 4+530. Skupna dolžina ceste je 981 m in normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
7. 0092-1,1-3: Deviacija obstoječe poljske poti na križanju z avtoceste v km 5+000. Skupna dolžina ceste je 542 m
in normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
8. 0092-1,1-19: Poljska pot ob levi strani avtoceste med
km 6+440 – 6+505. Skupna dolžina ceste je 132 m in normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
9. 0092-1,1-20: Poljska pot ob levi strani avtoceste med
km 6+025 – 7+800. Skupna dolžina ceste je 1867 m in normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
10. 0092-1,1-21: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 6+450 – 7+775. Skupna dolžina ceste je 1530 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
11. 0092-1,1-22a: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 8+210 – 8+530. Skupna dolžina ceste je ca 334 m
in normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi.
12. 0092-1,1-22b: Dostopna pot ob desni strani AC med
km 8+530 – 8+950. Skupna dolžina ceste je 460 m in NPP
5,00 m v asfaltni izvedbi;
13. 0092-1,1-23: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 7+765 – 7+850. Skupna dolžina ceste je 90 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
14. 0092-1,1-24: Poljska pot ob levi strani avtoceste
med km 7+775 – 8+800. Skupna dolžina ceste je 1036 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
15. 0092-1,1-25: Poljska pot ob levi strani avtoceste
med km 9+540 – 9+630. Skupna dolžina ceste je 1296 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
16. 0092-1,1-26: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 9+060 – 10+570. Skupna dolžina ceste je 1742 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
17. 0092-1,1-28a: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 10+760 – 11+165. Skupna dolžina ceste je 464 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
18. 0092-1,1-28b: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 11+490 – 12+150. Skupna dolžina ceste je 612 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
19. 0092-1,1-28c: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 12+855 – 13+380. Skupna dolžina ceste je 602 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
20. 0092-1,1-29a: Poljska pot ob levi strani avtoceste
med km 10+630 – 11+550. Skupna dolžina ceste je 1130 m
in normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
21. 0092-1,1-29b: Poljska pot ob levi strani avtoceste
med km 11+550 – 12+310. Skupna dolžina ceste je 855 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
22. 0092-1,1-11: Deviacija obstoječe poljske poti na križanju z avtocesto v km 11+550. Skupna dolžina ceste je 250
m in normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
23. 0092-1,1-30: Poljska pot ob levi strani avtoceste
med km 12+850 – 13+590. Skupna dolžina ceste je 771 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
24. 0092-1,1-31: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 13+360 – 13+740. Skupna dolžina ceste je 406 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
25. 0092-1,1-32a: Poljska pot ob levi strani avtoceste
med km 13+635 – 14+125. Skupna dolžina ceste je 508 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
26. 0092-1,1-32b: Poljska pot ob levi strani avtoceste
med km 14+180 – 14+500. Skupna dolžina ceste je 336 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
27. 0092-1,1-33: Deviacija dostopne poti znotraj območja Ministrstva za obrambo ob desni strani avtoceste med
km 14+100 – 14+200 ki omogoča dostope znotraj zemljišč
Ministrstva za obrambo. Skupna dolžina ceste je 100 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v asfaltni izvedbi;
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28. 0092-1,1-34: Deviacija dostopne poti znotraj gramoznice na Hajdini ob levi strani avtoceste v priključku Hajdina.
Navezuje se na vzhodno krožišče priključka Hajdina. Skupna dolžina ceste je 98 m in normalni prečni proﬁl 6,50 m v
asfaltni izvedbi;
29. 0091-1,1-7: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 14+550 – 15+560. Skupna dolžina ceste je 1239 m
in normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
30. 0091-1,1-8: Poljska pot ob levi strani avtoceste med
km 14+900 – 16+610. Skupna dolžina ceste je 1757 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
31. 0091-1,1-9: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 15+570 – 16+625. Skupna dolžina ceste je 1093 m
in normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
32. 0091-1,1-10: Poljska pot ob levi strani avtoceste
med km 15+700 – 15+730. Skupna dolžina ceste je 109 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
33. 0091-1.1-13b: Deviacija poljske poti med JP 829740
in JP 829750. Normalni prečni proﬁl ceste je 4,00 m, skupna
dolžina deviacije znaša 78 m v gramozni izvedbi;
34. 0091-1,1-11: Poljska pot ob desni strani avtoceste
med km 17+300 – 17+800. Skupna dolžina ceste je 516 m in
normalni prečni proﬁl 4,00 m v gramozni izvedbi;
35. 0091-1,1-12: Dostopna pot do ponikovalnice v razcepu Draženci v km 19+150 na desni strani avtoceste. Skupna dolžina ceste je 80 m in normalni prečni proﬁl 4,00 m v
gramozni izvedbi.
9. člen
(premostitveni objekti)
Na odsekih avtoceste ter na deviacijah kategoriziranih
in nekategoriziranih cest se skupno izvede:
a) 23 nadvozov, dolžine od 42,0 m do 323,0 m, širine od
7,0 m do 21,52 m in svetle višine 4,70 m;
b) 5 mostov, dolžine od 5,4 m do 31,8 m, širine od 5,00
m do 20,02 m, svetle višine 2,50 m;
c) 5 podvozov, dolžine od 13,4 m do 45,0 m, širine 4,00
m do 26,30 m in svetle višine 2,50 m do 4,50 m, dva od teh
sta v kombinaciji s podhodom za živali;
d) 1 prepust, dolžine 7,0 m in širine 8,55 minimalne
svetle višine 2,50 m;
e) 1 viadukt, dolžine 292,05 m, širine 14,06 m in svetle
višine 4,70 m.
10. člen
(vkopi in nasipi)
Trasa avtoceste poteka delno v blagem nasipu, delno
je vkopana. V povprečju so nasipi visoki 0,5 – 1,0 m, delno
se dvignejo ob prečkanju železnice in predvsem na mestih
križanj avtoceste z deviacijami na max. 8,0 m. Nasipi so
oblikovani v nagibu 1: 2 z blago zaokrožitvijo na dnu. Vkop
je globok do 2,5 m pod niveleto terena. Vkopne brežine se
izvedejo v nagibu 1: 1 in 1: 2 ter se humusirajo in zatravijo.
11. člen
(spremljajoči objekt tipa 2 Dravsko polje)
(1) Spremljajoči objekt – obojestransko počivališče tip
2 je predvideno med km 12+278 – 12+753. Vsaka od enot
spremljajočega objekta tipa 2 Dravsko Polje se po funkcionalnosti loči na dva dela in sicer na bencinski servis in
počivališče.
(2) Počivališče obsega:
– parkirne prostore za osebna vozila (66 kom), avtodome (5 kom), avtobuse (6 kom) in za tovorna vozila (11
kom),
– prostor za počitek in aktivni oddih.
(3) Bencinski servis obsega:
– parkirne prostore za osebna vozila (8 kom),
– sanitarije,
– turistične informacije,
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– bife,
– večnamensko trgovsko ponudbo,
– bencinsko črpalko,
– prostor za počitek in aktivni oddih.
(4) Komunalna opremljenost počivališča obsega vodovodni priključek, električni priključek, javno razsvetljavo, fekalno kanalizacijo, čistilno napravo in TK priključek.
(5) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje se uporabljajo določbe
15. člena te uredbe.
12. člen
(čelna cestninska postaja Prepolje)
(1) Čelna cestninska postaja je predvidena v km 8+570.
Predvidena je čelna cestninska postaja Prepolje z 11 stezami, kjer je 5 stez blagajniških, 4 kombinirane steze in 2 hitri
stezi.
(2) Skupna širina platoja znaša 59,80 m, kjer so krajne
steze široke 5,5 m, vmesne steze so 3,2 m in otoki so širine 2,0 m. Plato upravnega dela obsega upravno zgradbo
s pripadajočimi parkirišči. Komunalna opremljenost čelne
cestninske postaje Prepolje obsega vodovodni priključek, NN
elektro priključek, TK priključke, fekalno kanalizacijo, javno
razsvetljavo in kabelsko kanalizacijo.
(3) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje se uporabljajo določbe
15. člena te uredbe.
13. člen
(Avtocestna baza Izpostava Ptuj)
(1) Avtocestna baza Izpostava Ptuj je predvidena v priključku Hajdina. Predvidena je na zahodnem delu med avtocesto, priključkom Hajdina in krajevno cesto KC 165160 na
območju med km 14+360 in 14+670.
(2) Zasnova objektov avtocestne baze Izpostave Ptuj
obsega:
– upravno stavbo,
– velike garaže,
– male garaže,
– skladišče posipa,
– cisterne za plin,
– skladišče maziv in barv,
– prostor za smeti,
– prostor za službena vozila,
– prostor za poškodovana vozila,
– ekološki otok,
– črpalko goriva,
– nadstrešnico.
(3) Komunalna opremljenost avtocestne baze obsega
vodovodni priključek, električni priključek, meteorno in fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in telekomunikacijski
priključek.
(4) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje se uporabljajo določbe
15. člena te uredbe.
14. člen
(Bencinski servis Slivnica)
(1) Nadomestna lokacija za bencinski servis je predvidena med km 3+400 in 3+750 hitre ceste skozi Maribor v
pasu med cesto in reguliranim potokom.
(2) Bencinski servis obsega prodajni objekt s spremljajočimi prostori, nadstrešnico s točilnimi otoki, ureditev okolja
z asfaltnimi, betonskimi ter pripadajočimi tlakovanimi površinami.
(3) Komunalna opremljenost bencinskega servisa obsega vodovodni priključek, električni priključek, javno razsvetljavo, meteorno in fekalno kanalizacijo, čistilno napravo
in telekomunikacijski priključek.
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IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE
15. člen
(Spremljajoči objekt tipa 2 Dravsko polje, čelna cestninska
postaja Prepolje, avtocestna baza Izpostava Ptuj, Bencinski
servis Slivnica)
(1) Spremljajoči objekt Dravsko polje se načrtuje kot
spremljajoči objekt tipa 2 z enakim programom na obeh straneh avtoceste. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
za objekte spremljajočega objekta Dravsko polje mora vsebovati načrt arhitekture in načrt krajinske arhitekture. Idejna
zasnova objekta obsega:
– počivališče s parkirnimi prostori za osebna vozila,
avtodome, avtobuse in tovornjake,
– bencinski servis.
(2) Čelna cestninska postaja Prepolje je predvidena v
km 8+570 in sicer z 11 stezami. Idejna zasnova čelne cestninske postaje zajema naslednje programske in funkcionalno
zaključene sklope:
– upravno stavbo,
– otoke s kabinami,
– nadstrešnico,
– instalacijske kolektorje,
– jašek za zajem zraka,
– cisterne za plin.
(3) Skupna širina platoja iz prejšnjega odstavka znaša
59,80 m, kjer so krajne steze široke 5,5 m, vmesne steze so
3,2 m in otoki širine 2,0 m. Nadstrešnica je širine 12,00 m in
dolžine 62,20 m in pokriva vse vozne pasove z otoki in kabinami. Upravna stavba je zasnovana v skladu z zahtevami
tehnologije. Zunanji gabariti celotnega kompleksa so 32,50 m
x 14,60 m. Upravna stavba obsega: upravni del, servisni del
in spremljajoči objekti na platoju: diesel električni agregat, generator hladilne vode, cisterne za plin. Jašek za zajem zraka,
prostor za smetnjake in druge ureditve (parkirišča, obvozna
pot z uvozom in izvozom) so na jugovzhodnem delu parcele.
Etažnost objekta je P+1 z ravno streho.
(4) Avtocestna baza Izpostava Ptuj je predvidena v priključku Hajdina. Predvidena je na zahodnem delu v trikotnem
prostoru, ki ostaja na zahodni strani med avtocesto, priključkom Hajdina in krajevno cesto KC 165160. Skupna površina
območja Avtocestne baze je 170 arov. Objekt predstavlja
enovito celoto, idejna zasnova avtocestne baze Izpostava
Ptuj baze zajema naslednje programske in funkcionalno zaključene sklope:
– upravno stavbo,
– velike garaže,
– male garaže,
– skladišče posipa,
– cisterne za plin,
– skladišče maziv in barv,
– prostor za smeti,
– prostor za službena vozila,
– prostor za poškodovana vozila,
– ekološki otok,
– črpalko goriva,
– nadstrešnico.
(5) Upravna stavba iz prejšnjega odstavka je zasnovana kot pritlični objekt višine 5,50 m, zunanji gabarit objekta
je 40,00 m x 15,00 m. Objekt velikih garaž je načrtovan kot
pritličen objekt, svetla višina do nosilcev je 5,30 m. Zunanji
gabariti velikih garaž so ca 85,00 m x 15,00 m. Streha objekta se podaljšuje v nadstrešek 5,00 m nad vhodi v objekt.
V objektu velikih garaž so garaže za težka tovorna vozila – 7
parkirnih mest, avtopralnica, mehanična, ključavničarska, avtoelektrična delavnica, elektro delavnica, kotlovnica, pisarne
in priročna skladišča. Objekt malih garaž je pritličen objekt,
svetla višina do nosilcev je 4,60 m. Zunanji gabariti malih
garaž je 110,00 m x 11,00 m. Streha objekta se podaljšuje
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v nadstrešek 4,00 m nad vhodi v objekt. Garažni prostori so
ogrevani, skladišča prezračevana. V objektu malih garaž so
naslednji prostori: garaže za lahka tovorna vozila – 10 parkirnih mest ter skladišče signalizacij ter centralno skladišče,
pisarne skladiščnika in priročno skladišče. Skladišče posipa
je pritličen objekt z dovozno-izvoznima rampama za 800 ton
soli in rezervoarjem za mokro soljenje z mešalno napravo.
Velikost objekta je 14,00 m x 18,00 m, velikost strehe 32,00
x 35,00 m. Ob objektu skladišča posipa se predvidijo pokrita
skladišča barv in maziv.
(6) Bencinski servis Slivnica – objekti nadomestnega
bencinskega servisa so na površini 3570 m2.
16. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za
avtocesto mora vsebovati načrt krajinske arhitekture. Načrt
krajinske arhitekture mora vsebovati predvsem oblikovalske
rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z
urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem prostoru, še posebej razcepa, priključkov, nadvoza čez železniško
progo pri Hajdini, spremljajočih objektov Dravsko polje, čelne
cestninske postaje Prepolje, bencinski servis Slivnica in avtocestna baza Izpostava Ptuj ter rešitve v zvezi z urejanjem
in oblikovanjem vodotokov. Vse rešitve morajo biti ustrezno
usklajene in prikazane tudi v gradbenem načrtu. Projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
– odbojne ograje na avtocesti se izvede v kovinski izvedbi v skladu s SIST EN 1317-1 in 1317-2. Izjemoma se
dopusti izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi
ograjami in ob podporah nadvozov. Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s plitkim koreninskim
sistemom. Varovalna žična ograja višine 2,00 m se odmakne
od nožice nasipa oziroma zunanjega roba jarka 1-2 m. Potek ograje se prilagodi poteku trase avtoceste oziroma hitre
ceste in priključnih ramp ter terenu,
– nadvozi deviacij, mostovi, priključki, križišča in krožišča ter ostala cestna oprema ter protihrupni objekti morajo
biti arhitekturno in krajinsko oblikovani v skladu s sodobnimi
principi oblikovanja ter v skladu z urbano in krajinsko podobo
prostora. Protihrupne ograje morajo biti, kjer to narekuje koncept zmanjševanja vidne izpostavljenosti ceste, na zunanji
strani obsajene z vegetacijo. Dovoljena je izvedba protihrupnih ograj s transparentimi vložki. Varovalne in protihrupne
ograje ne smejo motiti pogledov na prostorsko dominantne
objekte kulturne dediščine. Avtocestni objekt ne sme postati
prostorska dominanta v vplivnem območju kulturne dediščine. Objekti in zasaditve avtoceste ne smejo zmanjševati
vizualne izpostavljenosti kulturne dediščine.
(2) Območja priključkov se arhitekturno in krajinsko oblikuje.
(3) Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora:
– relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne
in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječ relief. Posebno
pozornost se nameni oblikovanju terena pri nasipih priključkov, deviacij in vkopih deviacij. Brežine se zatravi, zasadi
z grmovnicami ali drevjem v skladu z načrtom krajinske
arhitekture;
– pri oblikovanju reliefa, izvedbi nasipov za deviacije in
objektov avtoceste se uporablja nenosilen material, odstranjen med gradnjo;
– regulacije, prestavitve in ureditve vodotokov se izvedejo v skladu s strokovnimi podlagami, sonaravno, s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone
obvodne vegetacije;
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– posege v obcestni prostor na poteku ob urbanem območju je potrebno oblikovati skladno s prostorskimi akti za ta
območja ter skladno z načeli oblikovanja urbanih površin;
– vse odseke deviacij obstoječih lokalnih cest in poti je
potrebno oblikovati skladno z obstoječim stanjem. Vse odseke obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki po izgradnji
avtoceste in hitre ceste s priključki, ostanejo brez funkcije, je
treba rekultivirati v skladu z rabo sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, vegetacijski sestoji) oziroma v nadomestne
biotope;
– med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo
tam, kjer je to nujno potrebno. Osnovna izhodišča nove zasaditve so zagotovitev vpetosti posega v prostor, vzpostavitev
vozniku prijetnega obcestnega prostora z možnostjo razgledov in izločanje posega pogledom iz izbranih delov prostora.
Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu,
vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (posamezni soliterji, živice, gozdni sestoj, posamezne skupine
dreves, obvodna vegetacija, kmetijske površine).
17. člen
(nadvoz nad železniško progo v Hajdini)
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za območje nadvoza nad železniško progo v Hajdini mora vsebovati
načrt arhitekture in krajinske arhitekture in mora upoštevati
naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje:
– viadukt mora biti načrtovan tako, da je vzpostavljen
vizualni kontakt z okolico, zato je potrebno s posebno pozornostjo načrtovati geometrijo podpornih stebrov, da se ohrani
odprtost prostora,
– protihrupna ograja mora biti v transparentni izvedbi,
– brežine na nasipih morajo biti speljane in ozelenjene
tako, da omogočajo čimboljše vključevanje v okolico.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE,
VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
18. člen
(skupna določba)
(1) Pred izvedbo kakršnihkoli posegov na obravnavanem območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih in energetskih vodov ter omrežja zvez, jih zakoličiti in
ustrezno zaščititi.
(2) Za komunalne objekte, ki se rušijo, je treba obstoječe komunalne vode ustrezno odstraniti.
(3) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture morata potekati v skladu s
projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in
naprav, kolikor niso v nasprotju s to uredbo.
19. člen
(komunalni vodi)
(1) Zaradi gradnje avtoceste je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in gradnja
komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in
objektov morata potekati v skladu s smernicami za načrtovanje, mnenji ter projektnimi pogoji posameznih upravljavcev
teh objektov in naprav.
(2) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso avtoceste
oziroma hitre ceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki
drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso avtoceste
mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja
oziroma upravljavca avtoceste.
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20. člen
(vodovod)
(1) Na trasi avtoceste se lokalno prestavi, zamenja ali
zgradi naslednje vodovode:
– vgradnja zaščitne cevi pod avtocesto ob deviaciji LC
380111: 0092-1,1-1;
– prestavitev obstoječega cevovoda LŽ DN200 dolžine
162 m pod avtocesto v km 2+380;
– vgradnja zaščitne cevi pod avtocesto ob deviaciji za
Dravski dvor LC380030: 0092-1,1-2;
– prestavitev obstoječega tranzitnega cevovoda JE
DN300 pod avtocesto v km 6+156 – priključek Marjeta na
Dravskem polju – ob kraku B;
– prestavitev obstoječega primarnega cevovoda LŽ
DN200 pod avtocesto v km 7+813 – deviacija LC386060:
0092-1,1-7 v dolžini 511,0 m;
– prestavitev obstoječega tranzitnega cevovoda JE
DN350 pod avtocesto v km 13+627 – ob naselju Gerečja
vas;
– prestavitev obstoječega primarnega cevovoda PVC D
160 ob deviaciji G1-2: 0092-1,1-15 v dolžini 633,0 m;
– prestavitev obstoječega cevovoda LŽ DN100 pod
avtocesto v km 17+750 – deviacija LC328220: 0091-1,1-2
v dolžini 212,0 m;
– prestavitev obstoječega cevovoda AC DN80 dolžine
67 m pod avtocesto v km 18+150;
– prestavitev obstoječega cevovoda AC DN80 dolžine
67 m pod avtocesto v km 18+650;
– prestavitev obstoječega cevovoda AC DN150 v km
1+842 deviacije JP 886010: 0092-1,1-10.
(2) Zgraditi je potrebno nove vodovodne cevovode za:
– priključka za spremljajoči objekt tipa 2 Dravsko Polje
in Dravsko polje jug in Dravsko polje sever,
– priključek za čelno cestninsko postajo Prepolje,
– priključek za avtocestno vzdrževalno bazo Izpostava
Ptuj,
– priključek za bencinski servis Slivnica.
21. člen
(kanalizacija)
(1) Na trasi avtoceste se lokalno prestavi, zamenja ali
zaščiti naslednja fekalna kanalizacija:
– kanalizacijo naselja Prepolje – cevovod PVC DN300
mm v km 9+890 glavne trase (kanal F3.1);
– kanalizacijo naselja Zlatoličje – cevovod PVC DN250
mm v km 1+859 deviacije 0092-1,1-10 (kanal F10);
– glavni zbiralnik za naselje Kidričevo in Talum – cevovod BC DN1200 mm v km 16+800 do km 16+870 glavne
trase (kanal Kidričevo);
– kanalizacijo naselja Draženci – cevovod PVC DN200
mm v km 17+730 glavne trase (kanal F6);
– kanalizacijo naselja Draženci – cevovod PE DN200
mm v km 18+150 glavne trase (kanal F6.1);
– kanalizacijo naselja Draženci – cevovod PE DN315
mm v km 18+620 glavne trase (kanal F7);
– črpališče za odpadne vode iz farme Draženci – tipsko,
montažno črpališče DN1500 v km 18+608 glavne trase;
– kanalizacijo farme Draženci – cevovod PVC DN250
mm od km 18+608 do km 19+800 glavne trase (kanal F8);
– opuščeni kanal Draženci – cevovod BC DN500 mm
od km 18+530 do km 19+410 glavne trase;
– varnostni izpust iz črpališča Draženci – cevovod PVC
DN 250 mm od km 18+530 do km 18+608 glavne trase
(kanal F7.1);
– električni in optični kabel za črpališče Draženci od km
19+415 do km 18+608;
– kanalizacijo Orehove vasi – cevovod BC DN600 mm
v km 1+ 125 do km 1+170 deviacija LC 380111: 0092-1,1-1
(kanal F1);
– kanalizacijo Hotinje vasi – cevovod BC DN400 mm v
km 2+256 glavne trase (kanal F9);
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– kanalizacijo naselja Marjeta na Dravskem polju – cevovod PVC DN200 mm v km 6+170 (kanal 2.14);
– kanalizacijo naselja Marjeta na Dravskem polju – cevovod PVC DN200 mm v km 0+0 do km 0+50 deviacije
0092-1,1-4 (kanal 2.0);
– kanalizacijo naselja Prepolje – cevovod PVC DN300
mm od km 1+473 do km 1+859 deviacije 0092-1,1-10 (kanal
F11);
– kanalizacijo naselja Kungota pri Ptuju – cevovod PE
DN315 mm v km 13+513 (kanal F4);
– kanalizacijo naselja Zg. Hajdina južno od železnice
– tlačni cevovod PE DN63/10 v km 16+670.
(2) Odpadno vodo iz spremljajočih objektov se odvaja:
– Bencinski servis Slivnica: zgradi se interno kanalizacijsko omrežje z lastno čistilno napravo znotraj območja
servisa.
– Spremljajoči objekt tipa 2 Dravsko Polje: za odvodnjo
komunalnih odpadnih voda je predvidena kanalizacija in lastna čistilna naprava. Po izgradnji kanalizacijskega sistema se
čistilna naprava lahko opusti in se naveže na kanalizacijski
sistem.
– čelna cestninska postaja Prepolje: za odvodnjo komunalnih odpadnih voda je predvidena kanalizacija, ki se bo
priključila na obstoječi kanalizacijski sistem naselja Prepolje.
Predviden je kanal DN250.
– Avtocestna baza Izpostava Ptuj: za odvodnjo komunalnih odpadnih voda je predvidena kanalizacija, ki se bo
priključila na obstoječi kanalizacijski sistem naselja Njiverce.
Predviden je kanal DN250.
22. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na trasi avtoceste se prestavi, zamenja, zgradi ali
zaščiti naslednje elektroenergetsko omrežje:
1. visokonapetostno omrežje:
– DV 2x110 kV Maribor-Selce I, II z oznako D-1035 (6
krat),
– DV 110 kV Maribor-Cirkovce I z oznako D-1037 (7
krat),
– DV 110 kV Maribor-Cirkovce II z oznako D-1036 (6
krat),
– DV 2x400 kV Maribor-Mihovce (Krško, Podlog) z
oznako D-411 (3 krat),
– DV 2x110 kV Cirkovce-Zlatoličje z oznako D-1061
(2 krat),
– DV 110 kV Formin-Ptuj-Kidričevo z oznako D-1067
(4 krat);
2. srednje in nizkonapetostno omrežje:
– 2 x NN kablovod iz TP Petrol za BS 1 in BS 2 na območju Slivnica (NN/2 in NN/2A),
– NN kablovod križa AC – krak D v km 0+580 (NN/1),
– NN kablovod za napajanje obstoječih hiš – krak A v
km 0+700 (NN/3),
– NN omrežje (AC v km 16+650) iz TP Hajdina (t-139)
izvod 3, med žel. progo in AC (NN/7),
– NN omrežje (AC v km 17+750) iz TP Draženci 3, izvod 4 (NN/8),
– NN omrežje (AC v km 18+150) iz TP Draženci 3, izvod 2 (NN/9),
– NN omrežje (deviacija Zagrebške c.) iz TP Turnišče,
izvod Zagrebška c. (NN/10),
– DV 20 kV d-482 RTP Rače-RTP Dobrava (razcep
Slivnica – krak C v km 0+500, krak D v km 1+000, krak A v
km 0+170) (SN/1),
– DV 20 kV d-1b RTP Rače-izvod Maribor (razcep Slivnica – krak C v km 0+340, krak E v km 0+870, krak F v km
0+200, krak A v km 0+430) (SN/2),
– nov kablovod 20 kV za napajanje nove TP (SN/2A),
– DV 20 kV d-3 odcep Slivnica (razcep Slivnica – krak
A v km 0+720 – 0+950) (SN/3),
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– Kablovod 20 kV k-460 Orehova vas – Hotinja vas (AC
km 1+500) (SN/4),
– nov kablovod 20 kV za napajanje nove TP v priključku
Marjeta (SN/5),
– DV 20 kV d-28 Trniče – Starše (AC km 7+520)
(SN/6),
– DV 20 kV d-407 Breg (AC km 11+130) (SN/8),
– DV 20 kV d-715 odcep Kungota (AC km 12+950)
(SN/9),
– DV 20 kV d-134 odcep Kungota (AC km 12+750)
(SN/9A),
– Kablovod 20 kV d-262 Kidričevo-vojašnica tp-235 (AC
km 14+625) (SN/10),
– Kablovod 20 kV d-262 Kidričevo-vojašnica tp-235 (AC
km 14+350) (SN/10A),
– DV 20 kV d-401 Majšperk (AC km 15+750) (SN/11),
– DV 20 kV d-179 odcep Hajdina (AC km 16+380)
(SN/12),
– DV 20 kV d-079 odcep Draženci (AC km 18+850)
(SN/13),
– DV 20 kV d-406 Sela (AC km 19+700) (SN/14),
– DV 20 kV d-006 Turnišče (dev. Zagrebške c.) (SN/
15).
(2) Predvidena je izgradnja sedmih transformatorskih
postaj, od tega sta dve nadomestni. Transformatorske postaje so predvidene za potrebe spremljajočega objekta tipa 2
Dravsko Polje, cestninske postaje, avtocestne baze in javne
razsvetljave.
(3) Za potrebe napajanja spremljajočih objektov se izvedejo ustrezni nizkonapetostni priključki iz novih oziroma
obstoječih transformatorskih postaj (NN/4, NN/5, NN/5A in
NN/6).
23. člen
(javna razsvetljava)
(1) Javna razsvetljava je predvidena v razcepih Slivnica in Draženci, priključkih Letališče, Marjeta, Zlatoličje in
Hajdina, na območju spremljajočega objekta tipa 2 Dravsko
Polje, v križiščih ceste G1-9 z Dražensko cesto, Selsko cesto
in Zagrebško cesto.
(2) Izvedba javne razsvetljave bo tipizirane izvedbe s
svetilkami višine 9 do 12 m, locirane v brežinah izza odbojne
ograje. Zaradi speciﬁke razcepa v Slivnici (večnivojsko) bo
razsvetljava izvedena na sistemu visokih stebrov – 30 m, ki
bodo locirani na dostopnih mestih v medsebojnih razdaljah
200 m. Na vrhu stebra bodo montažne košare opremljene z
ustreznimi asimetrični žarometi 5-8 kom (visokotlačni natrij
400 W in 1000 W). Reﬂektorji morajo omogočati zasenčenost
in usmeritev svetlobnih stožcev le na cestišče. Za potrebe vzdrževanja bodo košare opremljene z mehanizmom za
spuščanje in dvigovanje.
(3) Napajanje javne razsvetljave bo iz transformatorskih
postaj, ki bodo locirane na območju razcepov, priključkov
oziroma spremljajočega objekta tipa 2 Dravsko Polje.
24. člen
(plinovod)
(1) Trasa avtoceste in deviacij tangira plinovod v upravljanju podjetja Geoplin, d.o.o., Ljubljana. Prestavitve in zaščite plinovodov je treba izvesti pred začetkom gradbenih
del na avtocesti.
(2) Zaščite oziroma prestavitve plinovodnega omrežja
je treba izvesti na naslednjih mestih:
1. obstoječa visokotlačna plinovoda v upravljanju Geoplin, d.o.o., Ljubljana:
– obstoječi visokotlačni plinovod M1, MMRP Ceršak –
MMRP Rogatec, DN 500, 50 bar v stacionaži ceste km 5+387
oziroma v stacionaži plinovoda km 32+280 do 32+330;
– obstoječi visokotlačni plinovod R15, Kidričeva – Lendava, DN 250, 50 bar v stacionaži ceste km 16+879 oziroma
v stacionaži plinovoda v km 7+200 do 7+290;
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2. obstoječe nizkotlačno omrežje v upravljanju Adriaplin,
d.o.o., Ljubljana.
– obstoječi nizkotlačno plinsko omrežje 4 bar v stacionaži ceste km 18+700. Plinovodno omrežje je obstoječe na
Selski cesti do križišča z Ulico Šercerjeve brigade.
(3) V času prestavitev in zaščite plinovodov bodo motene dobave plina porabnikom, zato mora biti termin izvajanja prestavitev in zaščit plinovodov usklajen z upravljavci
plinovodov.
25. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na trasi avtoceste in spremljajočih ureditev se prestavi in zaščiti naslednje telekomunikacijsko omrežje:
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja na področju avtoceste v km 1+400 ter na področju rekonstrukcije Letališke ceste (deviacija 0092-1,1-1 + nadvoz
0092-1,4 -1);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja
na področju avtoceste od km 5+800,00 do km 6+150,00 ter
na področju priključka Marjeta, 0490-1 (deviacija 0092-1,1-4
+ nadvoz 0092-1,4-2);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja
na področju avtoceste od km 7+750,00 do km 7+850,00
ter na področju LC 386060 (deviacija 0092-1,1-7 + nadvoz
0092-1,4-5);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja
na področju avtoceste od km 13+400,00 do km 13+500,00
ter na področju LC 328290 (deviacija 0092-1,1-13 + nadvoz
0092-1,4-10);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja
na področju avtoceste od km 14+250,00 do km 14+350,00
ter na področju KC 165160 (deviacija 0092-1,1-14 + nadvoz
0092-1,4-11);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja
na področju avtoceste od km 14+600,00 do km 14+700,00
ter na področju G1-2 (deviacija 0092-1,1-15 + nadvoz 00921,4-12);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja
na področju avtoceste od km 16+600,00 do km 17+000,00
(viadukt 0092-1,4-2 v km 16+750,00);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežje
na področju avtoceste od km 17+700,00 do km 17+750,00
ter na območju LC 328220 (deviacija 0092-1,1 + nadvoz
0092-1,4-3 v km 16+700,5);
– predvidena telekomunikacijskega kanalizacija na področju avtoceste od km 7+800,00 do km 8+630,00 ter na
področju LC 386060 (deviacija 0092-1,1-7 + nadvoz 00921,4-5);
– predvidena telekomunikacijskega kanalizacija na področju avtoceste od km 14+600,00 do km 14+700,00, na
področju G1-2 (deviacija 0092-1,1-15) ter na področju KC
165160 (deviacija 0092-1,1-14).
(2) Za potrebe spremljajočih objektov: spremljajočega
objekta tipa 2 Dravsko Polje, čelne cestninske postaje Prepolje in avtocestne baze Izpostava Ptuj se izvede ustrezno
navezovalno omrežje ob trasi avtoceste.
26. člen
(klic v sili)
(1) Odsek Slivnica – Draženci se funkcionalno navezuje na obstoječi odsek Fram – Slivnica – Priključek Ptujska,
avtoceste A1, zato se mora sistem klica v sili na odseku
Slivnica – Draženci popolnoma ujemati z obstoječim sistemom. Upravljanje s sistemom je v končni fazi predvideno v
avtocestni bazi Pesnica.
(2) Na celotni trasi je predvidena izvedba 7-cevne kabelske kanalizacije iz PE cevi (3xPE dvojček+ PE). Kabelska
kanalizacija se izvede s polaganjem PE cevi. Kabelska kanalizacija poteka na celotni dolžini obravnavanega odseka po
desni strani v smeri stacionaže.
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(3) V kabelski kanalizaciji se za obrambne potrebe zagotovi rezervacija ene cevi za polaganje kabla z optičnimi
vodniki.
(4) Prečkanje avtoceste za paralelni stebriček se izvede
v zaščitnih ceveh z obbetoniranjem cevi pod cestiščem.
27. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Glede ponikanj meteornih vod na Dravskem polju je
predviden naslednji koncept odvodnje meteornih vod:
– razcep Slivnica in avtocesta do železniške proge Zidani most – Maribor se navezuje na obstoječ sistem odvodnje razcepa Slivnica in avtoceste A1;
– avtocesta od železniške proge Pragersko – Maribor
do podhoda za divjad v km 11+550 se odvodnjava preko
meteorne kanalizacije in čistilnega objekta v podslapje HE
Zlatoličje;
– od podhoda za divjad v km 11+550 in do konca trase
v km 19+850 v Dražencih se avtocesta odvodnjava preko
meteorne kanalizacije in čistilnega objekta v ponikovalnico,
ki je predvidena znotraj ramp razcepa Draženci.
(2) Meteorna kanalizacija je predvidena na celotnem
poteku trase avtoceste, kjer sta predvidena dva glavna kanala za odvodnjo meteornih vod: kanal v podslapje HE Zlatoličje
in kanal v ponikovalnik Draženci. Nanju se navezuje odvodnjavanje cestišča, območje ploščadi cestninske postaje,
počivališča in avtocestne baze, z parkirnimi in čakalnimi
površinami. Izpusti kanalizacije so predvideni v zadrževalne
bazene. Oba kanala sta gravitacijska. Izvedeni kanali morajo
zagotavljati vodotesnost. Celotna kanalizacija avtoceste se
izteka v čistilne objekte.
(3) Trasa avtoceste ima predviden strešni nagib vozišča. Za odvodnjo meteorne vode so predvideni na mestih, kjer
poteka trasa po terenu oziroma v vkopih, obojestranski obcestni segmentni jarki. Odprti jarki bodo globoki 0,34 – 0,80
m, na dnu obloženi z betonskimi segmenti širine 1,0 m in z
naklonom brežin 1: 2.
(4) Prepusti pod deviacijami in priključnimi rampami
imajo prerez ∅60 – ∅150. Prepusti večjih dimenzij in škatlasti prepusti, ki se zgradijo na vodotokih, so navedeni med
objekti.
(5) Vsi jaški so tipski. Požiralniki imajo peskolov globine
minimalno 50 cm.
(6) Za odvodnjavanje tampona oziroma posteljice bodo
v vkopih pod zunanjimi segmentnimi jarki in v ločilnem pasu,
v nasipih pa samo v ločilnem pasu predvidene vzdolžne
drenaže DN 100. Drenaže se bodo priključevale na vtočne
jaške.
(7) Za dosego varovanje okolja, zemljine in posredno
vodotokov ter podtalnice je predvidena izgradnja objektov
za sprejem padavinskih vod z avtoceste. S sprejemom zaradi prometa in morebiti razlitih tekočin ter drugih snovi
onesnažene padavinske vode z avtoceste je mišljeno delno
in začasno zadrževanje te vode in s tem zmanjšanje prehitrega odtoka v odvodnik, zadržanje razlitih olj ter usedanje
nesnage. V ta namen se predvidi posebne objekte pred izpustom v vodotok.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
28. člen
(posegi v obstoječe objekte)
(1) Na trasi avtoceste je treba porušiti naslednje objekte:
1. Bencinski servis – Petrol II, Slivnica, bencinski servis
parc. štev. 209/1 in 209/8 k.o. Rogoza;
2. Cesta na Agrarno 49, Hotinja vas, v km 3+350 desno,
stanovanjska, parc. štev. *248 k.o. Hotinja vas;
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3. Cesta talcev 10, Dravski Dvor, v km 4+225 levo,
lovski dom, parc. štev. 747/3 k.o. Rače;
4. – Marjeta 105, Marjeta na Dravskem polju v km
6+140, stanovanjska, parc. štev. *145 k.o. Marjeta na Dravskem polju;
5. Prepolje 1, v km 8+960 desno, stanovanjska, parc.
štev. 315/7 k.o. Prepolje;
6. Prepolje 1a, v km 8+980 desno, stanovanjska, parc.
štev. 320/3 k.o. Prepolje;
7. Prepolje 2, v km 8+990 desno, stanovanjska, parc.
štev. *259 k.o. Prepolje;
8. Prepolje 3, v km 9+020 desno, stanovanjska, parc.
štev. *181 k.o. Prepolje,
9. Prepolje 3a (2 objekta), v km 9+040 desno, stanovanjska, parc. štev. 321/1 in 321/5 k.o. Prepolje;
10. Gerečja vas 113, v km 13+540, stanovanjska, parc.
štev. 651/134 k.o. Gerečja vas;
11. Zg. Hajdina 191, v km 16+670, stanovanjska, parc.
štev. *202 k.o. Hajdina;
12. Draženci 37, v km 18+150 levo, stanovanjska, parc.
štev. 333 k.o Draženci;
13. Draženci 37b, v km 18+220 levo, stanovanjska,
parc. štev. *342 k.o Draženci;
14. Draženci 36a,b (dvojček), v km 18+120, stanovanjska, parc. štev. *512 in *513 k.o Draženci;
15. Draženci 36c, v km 18+175, stanovanjska, parc.
štev. 327/3 k.o Draženci;
16. Draženci 36, v km 18+150desno, stanovanjska,
parc. štev. 323/6 k.o Draženci;
17. Pohor. bataljona 2a, Ptuj, v km 18+640 levo, stanovanjska, parc. štev. 4155 k.o. Ptuj;
18. Draženci 5, v km 18+740 desno, stanovanjska, parc.
štev. *98 k.o Draženci;
19. Draženci 8, v km 18+775 desno, stanovanjska, parc.
štev. 368/2 k.o Draženci;
20. Draženci 9b, v km 18+835 desno, stanovanjska,
parc. štev. 373/107 k.o Draženci;
21. Draženci 42a, v km 17+725 levo, stanovanjska,
parc. št. *391 k.o. Draženci;
22. Draženci 42, v km 17+750 levo, stanovanjska, parc.
št. *392 k.o. Draženci;
23. Draženci 41, v km 17+775 levo, stanovanjska, parc.
št. *270 k.o. Draženci;
24. Draženci b.št. (zraven 41), v km 17+800 levo, stanovanjska, parc. št. 284/1 k.o. Draženci.
(2) Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju
zahtev njihovih lastnikov, zagotovi ustrezna nadomestna nepremičnina ali odškodnina v skladu z zakonom, ki ureja področje urejanja prostora.
29. člen
(sprememba podrobnejše namenske rabe)
Na območju parcel, navedenih v točki f četrtega odstavka 3. člena te uredbe se spreminja podrobnejša namenska
raba. Podrobnejša namenska raba se opredeli v občinskih
prostorskih aktih tako, da območja niso namenjena območju
stanovanj in ostalim območjem, namenjenih bivanju.
30. člen
(varovanje tal)
(1) Posege v tla se izvede tako, da so prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na
katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za
katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih
materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh
površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je
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potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporablja
določbo 31. člena te uredbe. Treba je predvideti nujne ukrepe
za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive
snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Pri odrivih zemlje je potrebno paziti, da se zgornji
humusni sloj deponira ločeno in se uporabi za sanacijo nasipa ali razporedi po bližnjih kmetijskih zemljiščih. Prst se
odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do
onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije se izvede tako, da se ohrani rodovitnost
in količina prsti, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in
živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijskimi
procesi. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah
odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji
uporabi za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z občinskimi prostorskimi akti. Z viškom
izkopanega prodnega materiala in humusnega materiala ni
dovoljeno zasipavati močvirnatega terena ali obstoječih depresij na območju.
31. člen
(ureditve na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska in
gozdna zemljišča v času izgradnje in po izgradnji.
(2) Po končani gradnji mora investitor na vplivnem območju posegov zagotoviti izvedbo kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene
možnosti za kmetijsko rabo.
32. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Ob izgradnji avtoceste in avtocestnih spremljajočih
objektov je potrebna samo manjša regulacija Spodnjega
Hočkega potoka v dolžini ca 800 m. Vsi regulacijski parametri
kot so niveleta potoka, pretočni proﬁl, zavarovanja in sonaravna ureditev so identični obstoječi že izvedeni regulaciji po
osnovnem projektu, ki je bil izdelan ob izgradnji avtoceste
Slivnica – Pesnica in hitre ceste. Predvidena regulacija je
razdeljena na dva odseka:
– odsek ob novopredvidenem bencinskem servisu v
dolžini 290 m,
– odsek znotraj razcepa Slivnica v dolžini 510 m.
(2) Ostale vodnogospodarske ureditve na potoku iz Črete, odvodniku iz Slivniškega ribnika in Polanskega potoka se
nanašajo na ureditve v okviru izgradnje novega propusta na
Polanskem potoku in podaljšanja obstoječih prepustov na
potoku iz Črete in jarku iz Slivniškega ribnika.
33. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje avtoceste se vodni režim, posebej pa
režim odtoka visokih voda ne sme poslabšati. Zato mora investitor zagotoviti potrebne ureditve na vodotokih, ki jih avtocesta in druge ureditve tangirajo. Naravne struge obstoječih
vodotokov je treba ohranjati v največji možni meri.
(2) Posegi preureditev vodotokov morajo biti izvedeni
tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka, to je
pretok vode in njegova dinamika, kakovost vode, raznovrstnost habitatov in biološka raznovrstnost. Ureditve odvodnikov morajo biti izvedene sonaravno. V čimvečji možni meri
se ureditve izvede v zemeljski izvedbi, stabilizacije strug z
lesenimi, v območju premostitvenih objektov pa s kamnitimi
talnimi pragovi. V območju objektov se struge ustrezno zavaruje s tlakom iz lomljenca in vegetativnim zavarovanjem.
Brežine se zatravi in na zgornjih delih zasadi z avtohtonimi
grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(3) Na celotnem odseku avtoceste ter spremljajočih objektov se odvodnjavanje cestnega telesa uredi tako, da se v
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struge naravnih vodotokov spušča le čista padavinska voda
oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza predpisom, ki določajo,
katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in v
skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote
pri odvodnjavanju voda iz virov onesnaževanja. Na sistem
odvodnjavanja ne sme biti priključen noben iztok sanitarnofekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.
(4) Utrjene površine (ploščadi), na katerih se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila tehničnih naprav, je treba
urediti tako, da ni možno neposredno odtekanje odpadnih in
izcednih vod na tla, podzemne vode, stoječe površinske vode
ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Izgradnjo utrjene
ploščadi opremljene z začasnimi zbirnimi kanali in zbirnikom
vod ter lovilcev olj (možni ukrepi za ravnanje z odpadnimi
vodami) se predvidi že v okviru programa gradbenih del.
(5) Odvodnjavanje vod s cestnih površin je treba urediti
tako, da ne bo prišlo do onesnaženja tal, podzemne vode,
stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne
vode. Med km 14+150 do 15+500 ni dopustno odvajanje neprečiščenih meteornih voda pod nobenim pogojem. Dopustno je le ponikanje padavinskih voda s streh in nadstrešnic.
(6) Izvajalec in vzdrževalec prometnice morata imeti
pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru
razlitij polutantov (goriva, olja in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ki ga potrdi ustrezna služba Ministrstva za
okolje in prostor ločeno za čas gradnje in za čas obratovanja
avtoceste.
(7) Načrt mora vključevati način obveščanja ustreznih
strokovnih služb o morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za
preprečevanje vdora nevarnih snovi v podtalnico, ukrepe za
odstranitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje kontaminiranega sedimenta. V času gradnje je treba voditi evidenco
nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(8) Z gradbeno tehničnimi rešitvami mora investitor zagotoviti maksimalno zaščito pred izlitjem polutantov s cestišča. Za čas gradnje je potrebno izdelati elaborat ekološke
ureditve gradbišča, ki je sestavni del projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(9) Odvodnjavanje cestnega telesa se izvede v skladu
s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvodnjavanju voda iz virov onesnaževanja.
34. člen
(območja ohranjanja narave)
(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene
smernice za državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku
Fram – Ptuj« (ZRSVN, OE Maribor, februar 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Ministrstva za okolje
in prostor, Urada za prostorski razvoj.
(2) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja na območju, ki se ureja s to uredbo, je treba pred
začetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje.
Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda
Ministrstvo za okolje in prostor.
(3) Predvsem na območju EPO Dravsko polje med km
4+200 do km 8+800 ter med km 13+500 do 19+200 se čas
izvajanja posegov kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom
živali in rastlin.
35. člen
(varovanje ﬂore in favne in biotopov ter gozdnih zemljišč)
(1) V času gradnje je potrebno v največji možni meri
ohranjati vso drevesno vegetacijo in naravno oblika gozda.
Odstraniti je treba le drevje do roba obcestnega prostora.
Sečnja mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba. Preprečeno mora
biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
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Odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in
na novo ustvarjene preseke je treba v globini eno do dveh
drevesnih višin pričeti sanirati že v času gradnje in zasaditi z avtohtonimi vrstami, pri čemer je treba poskrbeti tudi
za ustrezno vertikalno zgradbo oziramo zastopanost vseh
slojev gozda. Sajenje mora potekati v spomladanskem ali
jesenskem času.
(2) Za nasipe se v čim večji meri uporabi material iz izkopov. Brežine in druge zaradi gradbišča odprte površine se
zasadijo z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
(3) Med gradnjo se je treba v največji možni meri izogibati vsem začasnim posegom v stoječe vode, vodotoke
ali njihove puferske pasove, ki jih označuje grmovna ali
drevesna vegetacija.
(4) Preprečiti je treba odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopnega materiala, splakovanje delovnega orodja v
okoliških vodah, spuščanje betonskega mleka ali cementnih
odpadkov v okoliške vode ter odtekanje naftnih derivatov, ki
se uporabljajo za delovanje gradbenih strojev in transportnih
sredstev. Vse vodotoke je treba med gradnjo varovati, regulirane pa obsaditi z obvodno vegetacijo ter tako omogočiti
ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov.
(5) Posegi v vode naj bodo prostorsko in časovno omejeni in z minimalnim vnosom snovi v vodo (materiali, ki vsebujejo nevarne spojine niso dovoljeni) ob tem, da v vodi ne
nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Vsaj 14 dni pred
začetkom gradnje je potrebno o začetku gradnje obvestiti
Ribiško družino, ki na prizadetem območju upravlja z vodnim
življem, da izvede ali organizira izvedbo intervencijskega
elektroizlova rib na predvidenem delu posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten.
(6) Živalim se nekontrolirano prehajanje čez avtocesto
in hitro cesto prepreči z varnostno žično ograjo višine 2,00
m. Živalskim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste prekinjena migracijska pot, se zagotovi varno prehajanje preko
avtoceste.
(7) Na osnovi predhodnih naravovarstvenih pogojev in
rezultatov Poročila o vplivih na okolje, ki ga je izdelal Oikos,
d.o.o., pod številko projekta 224, maj 2005 (v nadaljnjem
besedilu: Poročilo o vplivih na okolje) so za potrebe prehodov
živali zagotovljeni naslednji ukrepi, prilagojeni predvsem potrebam srnjadi:
– prilagoditev podvoza poljske poti za podhod za živali
pod avtocesto v Marješki hosti, v km 5+000, dimenzij 12,0 x
4 m (vključno s poljsko potjo v makadamski izvedbi),
– prilagoditev podvoza poljske poti za podhod za živali
pod avtocesto v Zlatoliški hosti, v km 11+550, dimenzij 12,0 x
4,0 m (vključno s poljsko potjo v makadamski izvedbi),
– možnost prehoda pod viaduktom avtoceste preko železniške proge Pragersko – Ptuj – Ormož v km 16+750 v
obojestranskem 10 m pasu ob cesti ob železnici, ki se ogradi
proti cesti.
(8) Med km 2+550 – 2+950 je predvidena obojestranska
varovalna ograja za dvoživke. V času gradnje in obratovanja
mora investitor zagotoviti spremljanje migracij in stanja populacij na območju gramoznic v Hotinjski Agrarni in v Dražencih.
Skladno z rezultati bo investitor določil potrebne lokacije
varovalnih ograj in dodatne ukrepe za varstvo dvoživk.
36. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Celotni odsek trase avtoceste je treba pred gradnjo
dokumentirati (foto, video) v skladu z navodili pristojne službe
za varstvo kulturne dediščine. Zagotoviti je potrebno načelno
rezervatno varstvo arheološke dediščine. Investitor mora na
območju trase avtoceste in na lokacijah vseh priključkov in
spremljajočih objektov zagotoviti:
– izvedbo predhodne arheološke raziskave po metodi
Skupine za arheologijo na avtocestah Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: SAAS);
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– izvedbo intenzivnih arheoloških pregledov po metodologiji SAAS povsod tam, kjer je bila z ekstenzivnim arheološkim pregledom ugotovljena potrebna izvedba naknadnih
pogojev in ukrepov;
– izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj potencialno
ogroženih odkritih arheoloških najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki.
(2) Območja morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje. Investitor mora na celotnem
območju lokacijskega načrta predvidenega posega zagotoviti
stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
(3) Deset dni pred začetkom del je o tem potrebno
obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Maribor.
(4) Gradbišča, deponije, gradbiščne poti, obvozne poti
in druge ureditve se ne načrtujejo in ne urejajo na območjih
kulturne dediščine.
(5) Na območju znanega arheološkega območja (EŠD
6478) mora investitor zagotoviti zavarovalna arheološka izkopavanja brez predhodnih ekstenzivnih raziskav.
(6) Na območju lokacijskega načrta, kjer le-ta prečka
znana arheološka območja Kungota pri Ptuju – Del rimskega vodovoda med Framom in Ptujem (EŠD 6509) in Ptuj
– Rimska cesta Celeia – Poetovio (EŠD 6511) mora investitor
zagotoviti zavarovalna arheološka izkopavanja.
37. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na osnovi prognoze prometa za leto 2032 se izvede
naslednje aktivne ukrepe za varovanje objektov in območij
pred prekomernim hrupom:
– od km 2+900 do km 3+450, na desni strani avtoceste
absorbcijska protihrupna ograja PHZ1, dolžine 550 m, višine
3,5 – 4,5 m za zaščito naselja Hotinja vas;
– od km 4+550 do km 4+900 na levi strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ2, dolžine 350 m in višine
2,5-3,0 m za zaščito naselja Dravski dvor;
– od km 0+80 rampe do km 6+425 na desni strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ3, dolžine 388 m
in višine 3,0-4,5 m za zaščito naselja Marjeta;
– od km 9+000 do km 9+350 na desni strani avtoceste
absorbcijska protihrupna ograja PHZ4, dolžine 350 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Prepolje;
– od km 13+100 do km 13+435 na desni strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ5 na PH nasipu,
dolžine 335 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Kungota;
– od km 13+500 do km 13+800 na levi strani avtoceste
absorbcijska protihrupna ograja PHZ6 na PH nasipu, dolžine
300 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Gerečja vas;
– od km 15+350 do km 15+633 na desni strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ7 na PH nasipu,
dolžine 283 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Njiverce;
– od km 16+450 do km 16+911 na desni strani avtoceste obojestransko absorbcijska protihrupna ograja PHZ8,
dolžine 461 m in višine 2,0-3,5 m za zaščito naselja Zgornja
Hajdina;
– od km 17+725 do km 18+350 na desni strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ9, dolžine 625 m
in višine 3,0-5,0 m za zaščito naselja Draženci;
– od km 18+500 do 0+200 (krak A) rampe na desni
strani absorbcijska protihrupna ograja PHZ10, dolžine 510 m
in višine 3,0-5,0 m ter km 0+190 do 0+250 rampe (krak A) na
desni strani absorbcijska protihrupna ograja PHZ10, dolžine
60 m in višine 4,0 m za zaščito naselja Draženci;
– od km 16+612 do km 17+000 na levi strani avtoceste obojestransko absorbcijska protihrupna ograja PHZ11,
dolžine 388 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Zgornja
Hajdina;
– od km 17+400 do km 17+850 na levi strani avtoceste
visoko absorbcijska protihrupna ograja PHZ12, dolžine 450
m in višine 2,5-3,0 m za zaščito naselja Draženci;
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– od km 18+100 do km 18+350 na levi strani avtoceste
absorbcijska protihrupna ograja PHZ13, dolžine 250 m in
višine 2,5 m za zaščito naselja Ptuj;
– od km 18+350 do km 18+750 na levi strani avtoceste
absorbcijska protihrupna ograja PHZ14, dolžine 400 m in
višine 3,0-4,5 m za zaščito naselja Ptuj;
– razcep Slivnica ob rampi smer Maribor – Ljubljana
desno visoko absorbcijska protihrupna ograja PHZ15, dolžine 652 m in višine 2,0-6,0 m za zaščito naselja Slivnica;
– razcep Slivnica na nadvozu 0168-1,4-2 smer Maribor
– Ptuj desno absorpcijska protihrupna ograja PHZ16, dolžine
330 m, višine 2,0 m za zaščito naselja Slivnica;
– razcep Slivnica, južno od nadvoza0168-1,4-8 ob prometnem pasu za smer Maribor – Ljubljana levo prestavitev
obstoječe protihrupne ograje zaradi izključevalnega pasu
– absorpcijska protihrupna ograja PHZ17, dolžine 519 m,
višine 5,0 m za zaščito naselja Slivnica;
– AC A1 v smeri Maribor – Ljubljana desno, nadvišanje
obstoječe protihrupne ograje PHZ18 dolžine 420 m, absorbcijska protihrupna ograja v skupni višini 6m (nadvišanje
obstoječe protihrupne ograje od 0,3 do 1,6m) za zaščito
naselja Slivnica;
– AC A1 v smeri Maribor – Ljubljana desno, južno od
nadvoza 0168-1,4-8 med obstoječima PH ograjama km
0+615 do 0+715 v smeri Ljubljana – Maribor levo, absorpcijska protihrupna ograja PHZ18a, dolžine 100 m, višine 3,0 m
za zaščito naselja Slivnica;
– protihrupni nasip PHN1 km AC 12+850-13+450 na
desni strani AC, dolžine 600 m, višine do 3,5 m za zaščito
naselja Kungota;
– protihrupni nasip PHN2 km AC 13+500-14+250 na
levi strani AC, dolžine 750 m, višine do 3,5 m za zaščito naselja Gerečja vas;
– protihrupni nasip PHN3 km AC 15+350-15+600 na
desni strani AC, dolžine 250 m, višine do 3,5 m za zaščito
naselja Njiverce.
(2) Preveri se potrebnost izvedbe pasivne protihrupne
zaščite za varovanje stanovanjskih objektov:
– PZ1 Pot k črpalki 3,
– PZ 2 Sušilniška 9,
– PZ 3 Sušilniška 15,
– PZ 4 Sušilnikova 13,
– PZ 5 Na gmajni 11,
– PZ 6 Na gmajni 13,
– PZ 7 Na gmajni 17,
– PZ 8 Na gmajni 19,
– PZ 9 Miklavška 20,
– PZ 10 Slivniška 1,
– PZ 11 Slivniška 4 (gosp.obj.),
– PZ 12 Livadna 24,
– PZ 13 Livadna 20,
– PZ 14 Livadna 18,
– PZ 15 Na agrarno 35a,
– PZ 16 Na agrarno 41,
– PZ 17 Na agrarno 47,
– PZ 18 Ul. 8. februarja 87,
– PZ 19 Marjeta na Dravskem polju 103a,
– PZ 20 brez hišne št. blizu Marjeta na Dravskem polju
103a,
– PZ 21 Kungota pri Ptuju 159,
– PZ 22 Gerečja vas 112,
– PZ 23 Cesta v Hajdino 31,
– PZ 24 Cesta v Hajdino 32,
– PZ 25 Ul. Pohorskega batalj. 8,
– PZ 26 Ul. Pohorskega batalj. 4,
– PZ 27 Ul. Pohorskega batalj. 1,
– PZ 28 Draženci 40a,
– PZ 29 Draženci 40,
– PZ 30 Draženci 23a,
– PZ 31 Draženci 36d,
– PZ 32 Draženci 23b,
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– PZ 33 Draženci 1,
– PZ 34 Draženci 1a,
– PZ 35 Draženci 2,
– PZ 36 Draženci 3,
– PZ 37 Draženci 4,
– PZ 38 Draženci 6,
– PZ 39 Draženci 7,
– PZ 40 Draženci 9a,
– PZ 41 Draženci 9,
– PZ 42 Draženci 10,
– PZ 43 Draženci 10,
– PZ 44 Draženci 10b.
(3) Protihrupne ograje morajo biti arhitekturno oblikovane v skladu s tipiko prostora in na zunanji strani smiselno
obsajene z grmovno in drevesno vegetacijo. Protihrupni nasip se zasadi z drevesno in grmovno vegetacijo.
(4) V protihrupnih ograjah PHZ 1-7 je dopustna izvedba
transparentnih vložkov na daljših potezah, PHZ8 in 11 sta
lahko v celoti transparentne izvedbe. Protihrupne ograje na
območju Slivnice in Dražencev (PHZ 9,10,12-18) morajo biti
visoko absorpcijske izvedbe, transparentni vložki so dopustni
na krajših potezah.
(5) Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki
se določi na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje
po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu
s predpisi, ki urejajo področje varstva pred hrupom zaradi
cestnega in železniškega prometa in v skladu z monitoringom, določenim v teh predpisih, pri čemer je investitor
dolžan upoštevati predpise, ki urejajo področje prvih meritev
in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo
izvajanje. V skladu s tem so možna odstopanja od lokacij in
dimenzij iz tega člena.
(6) Obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pasivne protihrupne zaščite.
Pasivna protihrupna zaščita se izvede fazno na podlagi izvedenih meritev hrupa v objektih v času prvih meritev hrupa
in obratovalnega monitoringa.
38. člen
(varstvo zraka)
Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih
površin, preprečevanje raznosa materialov iz gradbišča ter
prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih
površinah.
39. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega lokacijskega načrta ne sme poslabšati.
Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav je treba
upoštevati zadostne odmike objektov od vodnikov. Na obojestranskem spremljajočem objektu tipa 2 Dravsko Polje,
čelni cestninski postaji Prepolje in avtocestni bazi Izpostava
Ptuj je treba zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za
gašenje požarov.
(2) Pri zasnovi objektov bencinskega servisa, spremljajočega objekta tipa 2 Dravsko Polje, čelne cestninske postaje
in avtocestne baze je potrebno upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara in eksplozije zaradi tehnološkega postopka na objektu,
lokacije rezervoarjev ipd. Zasnova objektov mora upoštevati
tudi potrebne odmike med objekti.
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti nemotene
dostope za interventna vozila in za varen odmik ljudi in premoženja.
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40. člen
(vibracije)
Transportne poti bodo deﬁnirane v nadaljnjih fazah projektne dokumentacije, zato morajo biti ukrepi varstva pred
vibracijami v času gradnje podrobno opredeljeni v projektu
ekološke ureditve gradbišča. Pred začetkom gradnje je potrebno v okviru pripravljalnih del popisati in dokumentirati
stanje in morebitne poškodbe vseh objektov, oddaljenih manj
kot 10 m od roba dovoznih poti za težka tovorna vozila do
trase avtoceste.
41. člen
(odvzemi in deponije viškov materiala)
(1) Za izgradnjo avtoceste in spremljajočih ureditev je
treba zagotoviti približno 850.000 m3 prodnega materiala za
izvedbo nasipov.
(2) V masni bilanci odseka avtoceste so zaradi vkopa
trase, izkopov obcestnih jarkov, nadomeščanja slabo nosilnih
zemljin in izkopov za zemeljske zadrževalnike ter regulacije
vodotokov in melioracijskih jarkov pojavljajo manjši viški izkopanega materiala, kateri se uporabijo znotraj trase avtoceste
za gradnjo nasipov in na območju gramoznice Rače.
(3) V času gradnje in po njej ne sme priti do odlaganja
kakršnihkoli materialov v gramoznice, mrtvice in druge vodne
površine.
(4) Vgradnja viškov materiala se lahko izvede izven
območja državnega lokacijskega načrta. Z odvečnim materialom se lahko sanirajo opuščene gramoznice na Dravskem
polju pod pogojem, da bodo nosilci sanacije (lokalne skupnosti oziroma lastniki zemljišč, upravljalec zemljišč) zagotovili
ustrezna dovoljenja in sredstva za izvedbo sanacije.
42. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)
(1) Za primere razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih
za vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov
je potrebno pred začetkom gradbenih del pripraviti načrt za
preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke in podtalnico ter
za njihovo odstranitev.
(2) Ob prometnih površinah so načrtovane odbojne
ograje, ki preprečujejo razlitje nevarnih snovi izven območja
prometnih površin oziroma izven območja kontrolirane odvodnje.
(3) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč
v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih
škodljivih tekočin in materialov je treba z ukrepi preprečiti izlitja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti
najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
43. člen
(etape)
(1) Ureditve, ki jih določa državni lokacijski načrt se izvedejo v 2. etapah.
(2) V prvi etapi se izvede:
– izgradnja glavne ceste G1-2, v dolžini 670 m do severnega roba Zagrebške ceste do G1-9 v Dražencih. Cesta
je dvopasovna in dvosmerna, izvedena bo v normalnem prečnem proﬁlu 10.70 m, ki vsebuje vozišče 2×3.50 m, skupaj
7.00 m, robna pasova 2×0.35 m, skupaj 0.70 m in bankini
2×1.50 m, skupaj 3.00 m;
– priključek na G1-9 se izvede s krožnim križiščem,
katerega priključni radii robov so zasnovani z upoštevanjem
trajektorije vožnje tovornjaka s prikolico. Notranji polmer
krožnega križišča je 15.0 m, širina vozišča 2×4.50 m, š=9.0
m in zunanji polmer je 24.0 m. V sklopu izvedbe krožnega
križišča bo izvedena tudi rekonstrukcija odseka G1-9 v skupni dolžini 300 m;
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– na obstoječem kanalizacijskem omrežju se izvede
prestavitev fekalne kanalizacije izven vozišča (proti zahodu) na dolžini 300 m. Zgradi se vodotesno kanalizacijo s
sistemom zadrževalnih bazenov s koalescenčnimi ﬁltri ter
ponikovalnimi polji v območju Turniške in Hajdinske studenčnice oziroma z izpusti v drenažne jarke ob nasipu Ptujskega
jezera;
– na elektro omrežju se izvede dvig daljnovoda DV 110
kV Formin – Ptuj – Kidričevo od km 0.4+50 do meje z občino
Ptuj v dolžini 200 m, dvig srednje napetostnega voda 20 kV
daljnovoda nad glavno cesto v dolžini 70 m in izvedba javne
razsvetljave na območju krožnega križišča Draženci,
– na telekomunikacijskem omrežju se izvede prestavitev in zaščita obstoječega telekomunikacijskega omrežja z
izgradnjo kabelske kanalizacije;
– na plinovodnem omrežju je potrebno upoštevati koridor plinovoda Madžarska–Italija, ki poteka vzporedno z
glavno cesto na zahodni strani v oddaljenosti približno 25 m
od roba cestnega telesa ter na glavni cesti G1-9 predvideti v
km 0.0 + 12 prečkanje tega plinovoda. V cestno telo se vgradi
ustrezna cev za prečkanje.
(3) V drugi etapi se izvedejo vse ureditve, ki jih določa
lokacijski načrt:
– posamezni deli trase avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih
posegov,
– izgradnja avtoceste z vsemi objekti in ureditvami,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja
ter deviacije cest in poti,
– drugi ukrepi in ureditve,
– čelna cestninska postaja Prepolje,
– spremljajoči objekt tipa 2 Dravsko polje,
– avtocestna baza Izpostava Ptuj,
– bencinski servis Slivnica,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z rezultati monitoringa.
(4) Etape gradnje avtoceste, priključkov in rekonstrukcije ter preložitve cest predstavljajo funkcionalno zaključene
celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
44. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa
v času obratovanja avtoceste in hitre ceste za področja, ki jih
določa Poročilo o vplivih na okolje.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer
je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z
drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj
kakovosti okolja. Pri ﬁzičnih meritvah stanja sestavin okolja
(tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora,
da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne
sestavine okolja. Točke spremljanja stanja se zasnuje tako,
da omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov.
(3) Monitoring se izvede v skladu s predpisi ter usmeritvami določenimi v Poročilu o vplivih na okolje. Rezultati
monitoringa so javni, investitor je dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.
(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor
dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije, povečanje kapacitete ali izgradnja novih naprav,
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– sanacije poškodovanih območij,
– drugi ustrezni ukrepi.
45. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe
komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg
obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš
prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi eventualno služile
obvozu ali transportu med gradnjo pred začetkom del, po
končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter
ostalih objektov, po končani gradnji pa eventualna sanacija
poškodb,
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja
za to usposobljenih delavcev.
46. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti iz prejšnjih členov te uredbe morajo
investitorji in izvajalci tudi:
– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o
njihovi neškodljivosti za okolje,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov
in naprav,
– obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in naprave
ter ostale objekte, če bi na njih zaradi prevelikih obremenitev
ali tresljajev, povzročenih z izgradnjo avtoceste, priključne
ceste in z njo povezanih ureditev, prišlo do poškodb,
– v najkrajšem možnem času odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja
avtoceste in priključne ceste,
– po končani gradnji zagotoviti izvedbo ustreznih agrarnih operacij na prizadetem območju in ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemljišča v času gradnje
in po njej,
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji avtoceste,
priključne ceste in spremljajočih ureditev povrniti v prejšnje
stanje.
47. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih
ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih
cest, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni avtocesta (deviacije regionalnih in lokalnih cest,
komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev) dolžni le-te
prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
48. člen
(razmejitev ﬁnanciranja prostorske ureditve)
Investitor avtoceste in vseh ostalih ureditev, povezanih
z izgradnjo in urejanjem, določenih s to uredbo, je Republika
Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v
zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest zastopa Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
49. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:
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– zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v državnem
lokacijskem načrtu niso opredeljeni, pa so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank,
– vzdrževati protihrupne naprave in varovalne ograje ter
vegetacijo ob avtocesti,
– vzdrževati cestne prepuste za migracijo manjših živali,
– vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve, zgrajene
izključno za potrebe avtoceste,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– vzdrževati celoten obcestni prostor.
IX. TOLERANCE
50. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega,
prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim
pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja
zadevajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih
v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave
projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu s prvim in
drugim odstavkom tega člena.
51. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V območju državnega lokacijskega načrta je, v skladu
s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena
postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.
52. člen
(cestninjenje)
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost
postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega
sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.
X. NADZOR
53. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
54. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da
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so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski
akti:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje
1986-2000 in družbenega plana mesta Maribor za obdobje
1986-1990 za območje Občine Hoče-Slivnica, v letu 2001
(MUV št. 20/04);
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor, za območje Občine Rače – Fram (prostorski plan Občine
Rače – Fram) – spremembe in dopolnitve v letu 2004 (MUV
št. 26/04);
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Starše
– dopolnitve v letu 2002 (MUV št. 7/04);
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za
območje Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 78/04);
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 19862000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 19861990, za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001
(Uradni list RS, št. 83/04);
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za
območje Občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03);
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik MO Ptuj,
št. 8/04).
55. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-70/2005/7
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2511-0073
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

3252.

Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Stari
vrh na Starem vrhu
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2. člen
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– ﬁrmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma
sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave,
in gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo
zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za
zasneževanje in podobno),
– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi,
– izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s
prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka v roku 90 dni od uveljavitve te
uredbe.
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti
žičnic in vlečnic,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
4. člen
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in lahko po
pridobitvi dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.

UREDBO
o koncesiji za graditev sedežnice Stari vrh
na Starem vrhu

5. člen
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o
žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03
– v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez
javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona
(neposredna podelitev) z upravno odločbo.

1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
se podeli koncesija za graditev sedežnice Stari vrh na Starem vrhu (v nadaljnjem besedilu: koncesija) predvidoma na
zemljiških parcelah št. 602/2, 100, 507/1, 534, 538, vse k.o.
Lenart, in 558/1, 561, 519/3, 472, 469, 286/11, 286/30, vse
k.o. Podvrh.
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka je žičniška
naprava, ki se navezuje na sistem smučarskih prog smučišča
Stari vrh.

6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba.
(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka vložiti najmanj 6 mesecev pred iztekom roka,
za katerega je bila pridobljena koncesija.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena in 27. člena
Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS,
št. 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
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(5) Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske
pogodbe.
7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeljuje s to uredbo.
8. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncendenta
minister, pristojen za žičnice.
9. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem ministra, pristojnega za žičnice.
10. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
(2) Koncesija se odvzame, če v dveh letih po pridobitvi
gradbenega dovoljenja žičniška naprava ne začne obratovati.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške
naprave.
12. člen
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub
izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi
pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in
obveznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
13. člen
V primeru, da koncesijsko razmerje preneha in žičniška
naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno
stanje. Način in pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo,
pristojno za žičnice.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-14/2005/7
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2411-0069
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
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3253.

Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem
postopku celovite presoje vplivov izvedbe
planov na okolje

Na podlagi petega odstavka 41. člena in v zvezi s 40.,
42., 46. in 48. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov
na okolje
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa v skladu s 5. členom in Prilogo
I Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 2001/42/ES z
dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in
programov na okolje (UL L št. 197 z dne 21. 7. 2001, str. 30)
podrobnejšo vsebino in obseg informacij, ki jih mora zagotavljati okoljsko poročilo.
(2) Ta uredba podrobneje ureja tudi določena vprašanja
postopka celovite presoje vplivov izvedbe planov, programov,
načrtov, prostorskih ali drugih aktov (v nadaljnjem besedilu:
plan) na okolje, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.
2. člen
(izrazi)
V tej uredbi imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. kazalci stanja okolja so podatki o stanju okolja ali
njegovih delov o določeni lastnosti ali razvoju pomembnega
pojava v okolju, ki so določeni v poročilu o okolju v Republiki
Sloveniji, ki je pripravljeno v skladu s predpisi s področja
varstva okolja, in drugi javno dostopni kazalci stanja okolja
ter drugi kazalci stanja okolja, ki so opredeljeni na podlagi
analize okoljskih izhodišč;
2. okoljski cilji so prevzete obveznosti, določene v ratiﬁciranih mednarodnih pogodbah ali predpisih Evropske unije,
ki se nanašajo zlasti na povzročanje čezmejnih vplivov na
okolje ter globalno onesnaževanje, in varstveni cilji na območjih s posebnim pravnim režimom, ki vključujejo usmeritve, izhodišča, omejitve in prepovedi zaradi varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine. Okoljski cilji so tudi drugi cilji, opredeljeni v okoljskih
izhodiščih, programih in načrtih s področja varstva okolja,
dokumentih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in v drugih pravnih aktih zaradi uresničevanja načel
varstva okolja ali trajnostnega razvoja;
3. okoljski cilji plana so okoljski cilji, ki se nanašajo na
plan in ustrezajo značilnostim okolja na območju oziroma
področju plana;
4. osnutek plana je faza v pripravi plana, kjer je plan
pripravljen do tiste stopnje določenosti, ki omogoča presojo
njegovih vplivov na okolje na podlagi okoljskega poročila;
5. vpliv izvedbe plana je takšno delovanje izvedbe plana
na okolje, da se okolje zaradi tega spreminja oziroma naravni
procesi v njem potekajo drugače, kot bi sicer.
2. OKOLJSKO POROČILO
3. člen
(opredelitev okoljskega poročila)
(1) Okoljsko poročilo je dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana
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na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja
in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo
okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan
nanaša.
(2) Če se plan nanaša na zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena
območja v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave
(v nadaljnjem besedilu: varovana območja), se pri pripravi
okoljskega poročila uporabljajo tudi določbe predpisa, ki ureja presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana
območja.
4. člen
(izhodišča za pripravo okoljskega poročila)
(1) Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski
cilji plana, merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja
in vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave,
varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino.
(2) Okoljski cilji plana se v okoljskem poročilu opredelijo
glede na značilnosti plana, ki vključujejo zlasti območje in
vsebino plana. Na podlagi okoljskih ciljev plana se ugotavljanje pomembnih vplivov plana in njihovo vrednotenje izvede z
uporabo ustreznih meril vrednotenja vplivov plana in ustrezne
metodologije.
(3) Ustrezna merila vrednotenja vplivov plana na okolje,
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno
dediščino so stopnje odstopanja od kazalcev stanja okolja,
stopnje doseganja varstvenih ciljev in druga merila, ki zagotavljajo ustrezno vrednotenje vplivov plana.
(4) Pri izdelavi okoljskega poročila je treba izbrati taka
merila vrednotenja in take metode ugotavljanja ter vrednotenja vplivov plana, da bodo v čim večji meri lahko ugotovljeni
vsi pomembni vplivi plana na doseganje okoljskih ciljev in
bodo ugotovljeni vplivi tudi ustrezno ovrednoteni.
5. člen
(mnenje o izhodiščih za pripravo okoljskega poročila)
(1) Pripravljavec plana lahko zaprosi ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za mnenje
o ustreznosti izhodišč za pripravo okoljskega poročila za
konkretne primere celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (v nadaljnjem besedilu: celovita presoja).
(2) Vlogi, s katero pripravljavec plana zaprosi ministrstvo za mnenje iz prejšnjega odstavka, je treba priložiti
podatke o planu, na katerega se bo okoljsko poročilo nanašalo, in izbrana izhodišča za pripravo okoljskega poročila z
obrazložitvijo izbora.
(3) Ne glede na mnenje iz prvega odstavka tega člena
lahko ministrstvo zahteva dopolnitev izhodišč za pripravo
okoljskega poročila.
6. člen
(vsebina okoljskega poročila)
(1) Okoljsko poročilo mora vsebovati zlasti naslednje
informacije:
– opis vsebine in ciljev plana, vključno s podatki o
območju plana in njegovi površini ter razmerju do drugih
ustreznih planov;
– opis in oceno pomembnih vidikov stanja okolja in verjeten razvoj stanja okolja, če se plan ne bi izvedel;
– okoljske značilnosti območij, ki bi lahko bila pomembno prizadeta;
– navedbo morebitnih okoljskih problemov, ki so pomembni za plan, predvsem tistih, ki so povezani z varovanimi
območji in drugimi območji s posebnim pravnim režimom;
– okoljske cilje, ki so pomembni za plan, ter način upoštevanja teh ciljev in vseh okoljskih vidikov pri pripravi plana;
– okoljske cilje plana z obrazložitvijo njihove določitve,
uporabljena merila vrednotenja za ugotovitev vplivov plana
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in njihovo vrednotenje z utemeljitvijo izbora in načina uporabe, uporabljene metode ter oceno vplivov izvedbe plana na
okoljske cilje plana;
– pomembne vplive plana na okolje, ki so lahko neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski, kratkoročni,
srednjeročni in dolgoročni, trajni in začasni, pozitivni in negativni, in se nanašajo na biotsko raznovrstnost, živalstvo,
rastlinstvo, tla, vodo, zrak, podnebne dejavnike, materialne
dobrine, kulturno dediščino skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, krajino, prebivalstvo in zdravje ljudi ter njihova
medsebojna razmerja;
– pomembne vplive plana na nastanek ali povečano
nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče;
– predvidene ukrepe za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic kakršnihkoli pomembnih bistvenih
ali uničujočih vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine (v nadaljnjem
besedilu: omilitveni ukrepi);
– opis razlogov za izbiro obravnavanih možnih alternativ;
– opis poteka izdelave okoljskega poročila skupaj z vsemi težavami (npr. tehnične pomanjkljivosti ali pomanjkanje
znanja in izkušenj pri zbiranju potrebnih informacij);
– opis predvidenih načinov za spremljanje stanja okolja
pri izvajanju plana;
– povzetek ugotovitev okoljskega poročila z obrazložitvijo.
(2) Okoljsko poročilo mora biti pripravljeno ob upoštevanju vsebine in natančnosti plana. Imeti mora tekstualni in
kartografski del, ki mora biti prilagojen merilu izdelave plana,
na katerega se nanaša.
(3) Podrobnejše informacije iz prvega odstavka tega
člena so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
Ti podatki morajo biti opisani in predstavljeni s količinsko
oziroma kvalitativno informacijo, trendom, pojasnili oziroma
ustrezno obrazložitvijo.
(4) V poljudnem povzetku okoljskega poročila, ki je razumljiv javnosti, morajo biti navedene zlasti naslednje ugotovitve okoljskega poročila:
– da so bili z ustreznimi metodami z vidika vseh obremenitev okolja in glede na vse predvidljive posledice plana
na okolje, naravne vire, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino obravnavani vsi tisti elementi plana, ki lahko sami ali s kumulativnimi in sinergijskimi
vplivi z drugimi plani ali posegi v okolje pomembno vplivajo
na okolje;
– kako je pripravljavec plana upošteval povezave z
drugimi plani zaradi vrednotenja kumulativnih in sinergijskih
vplivov;
– kako je pripravljavec plana upošteval okoljska izhodišča in druge obvezne podlage za pripravo plana ter usmeritve,
izhodišča in pogoje iz smernic;
– katere možne alternative so bile obravnavane in razlogi za izbor najustreznejše alternative;
– kateri omilitveni ukrepi so predvideni;
– kateri načini spremljanja stanja okolja med izvajanjem
plana so predvideni.
7. člen
(faze vrednotenja vplivov plana)
(1) Na podlagi izhodišč za pripravo okoljskega poročila
iz 4. člena te uredbe se vpliv izvedbe plana na okolje in njegove dele ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine
v plan ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ocenjuje v dveh
fazah:
– v prvi fazi se ugotovi posledice izvedbe plana na vsa
izbrana merila vrednotenja,
– v drugi fazi se ocenita vpliv in pomembnost ugotovljenih posledic izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev
plana.
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(2) Pri ugotavljanju vplivov plana in njihovem vrednotenju se lahko uporabijo zlasti:
– obstoječi, javno dostopni podatki o stanju na področjih
varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
ohranjanja narave, varstva in rabe naravnih virov, varstva
človekovega zdravja in varstva kulturne dediščine;
– podatki o stanju na področjih iz prejšnje alinee, pridobljeni zaradi potreb celovite presoje s terenskimi ogledi,
popisi in na druge ustrezne načine;
– ocene učinkov planov na podlagi predložene dokumentacije, pisnih virov, ki so na razpolago, oziroma pridobljeni z ustreznimi načini iz prejšnje alinee;
– kvantitativni modeli napovedi;
– vprašalniki, preglednice, matrike, analize vzorcev, modeliranje, analiza gibanj, prekrivanja;
– podatki in ocene iz primerljivih primerov že izvedenih
celovitih presoj ali presoj vplivov na okolje ali iz drugih strokovnih gradiv, ki vsebujejo podatke in ocene, primerne za
celovito presojo (npr. študija ranljivosti prostora);
– strokovna mnenja in ocene;
– geografski informacijski sistem (GIS).
8. člen
(ugotavljanje vplivov izvedbe plana na okolje)
(1) Izvedba plana ima lahko različne vplive na okolje, in
sicer neposredne, daljinske, kumulativne in sinergijske.
(2) Neposredni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki na območju plana neposredno vpliva
na izbrana merila vrednotenja iz tretjega odstavka 4. člena
te uredbe. Ugotovljeno območje neposrednega vpliva izhaja
iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v okolje in iz drugih dejanskih okoliščin.
(3) Daljinski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje
poseg v okolje z vplivi, ki so posledica izvedbe plana in se
zgodijo oddaljeno od posega v okolje.
(4) Kumulativni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na izbrana merila
vrednotenja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali
s posegi, ki so načrtovani ali se izvajajo na podlagi drugih
planov, velik vpliv na izbrana merila vrednotenja, ali kadar
ima več posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega
posega ali več posegov istega plana vpliv, katerega učinki
na izbrana merila vrednotenja niso zanemarljivi.
(5) Sinergijski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti večji od vsote
posameznih vplivov.
(6) Če ob pripravi plana, s katerim se načrtuje namenska raba prostora, raba naravnih virov ali opravljanje
dejavnosti, še niso znani posegi v okolje, se vplivi plana
ugotavljajo glede na predvideno namensko rabo, predvideno
rabo naravnih virov ali predvideno opravljanje dejavnosti.
9. člen
(vrednotenje posledic izvedbe plana)
(1) Vplivi izvedbe plana iz prejšnjega člena se vrednotijo
na podlagi posledic plana na okoljske cilje plana z uporabo
meril vrednotenja.
(2) Pri neposrednih, daljinskih in kumulativnih vplivih
se ocenjujejo obseg sprememb po posameznih kazalcih
stanja okolja in njihova pomembnost, stopnja upoštevanja
varstvenih ciljev oziroma se uporabijo druga merila vrednotenja glede na:
– stanje okolja ali stanje njegovih delov;
– varstvo naravnih virov;
– varstvo naravnih vrednot;
– ohranjanje biotske raznovrstnosti, vključno z živalskimi in rastlinskimi vrstami;
– varstvo kulturne dediščine;
– značilnosti prebivalstva;
– zdravje ljudi.
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(3) Sinergijski vpliv se ocenjuje na podlagi skupnih posledic neposrednih, daljinskih in kumulativnih vplivov plana
v skladu s prejšnjim odstavkom.
10. člen
(ocena vplivov izvedbe plana na okoljske cilje plana)
(1) Ocena vplivov izvedbe plana na okoljske cilje plana
je sestavljena iz podocen vsake od ugotovljenih posledic izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev plana.
(2) Posledice izvedbe plana na okoljske cilje plana se
vrednotijo glede na:
– povzročitev bistvene zamude v prizadevanjih za doseganje okoljskih ciljev plana,
– bistveno prekinitev ohranjanja ali napredovanja dobrega stanja okolja in njegovih delov, določenega z okoljskimi
cilji, oziroma varstva območij, na podlagi zahtev varstva
okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov, varstva
človekovega zdravja in kulturne dediščine.
11. člen
(velikostni razredi)
(1) Vrednotenje vplivov plana na uresničevanje okoljskih
ciljev plana se ugotavlja v naslednjih velikostnih razredih:
– razred A: ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv;
– razred B: vpliv je nebistven;
– razred C: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov;
– razred D: vpliv je bistven;
– razred E: vpliv je uničujoč;
– razred X: ugotavljanje vpliva ni možno.
(2) Če se podocene iz prvega odstavka prejšnjega člena
za katerokoli posledico plana iz drugega odstavka prejšnjega
člena uvrstijo v velikostni razred A, B ali C, so vplivi izvedba
plana za uresničevanje okoljskih ciljev plana sprejemljivi.
(3) Če se podocene iz prvega odstavka prejšnjega člena
za katerokoli posledico plana iz drugega odstavka prejšnjega
člena uvrstijo v velikostni razred D ali E, vplivi izvedbe plana
za uresničevanje okoljskih ciljev plana niso sprejemljivi.
12. člen
(omilitveni ukrepi)
(1) Če so ugotovljeni bistveni ali uničujoči vplivi plana
ali s planom načrtovanega posega v okolje, se preveri, ali
se jih lahko z ustreznimi omilitvenimi ukrepi prepreči, omili
ali odpravi v taki meri, da postanejo vplivi izvedbe plana za
okolje sprejemljivi.
(2) Preveritev omilitvenih ukrepov iz prejšnjega odstavka vključuje:
– navedbo ustreznih omilitvenih ukrepov;
– oceno vplivov omilitvenih ukrepov na bistvene ali uničujoče vplive plana ali s planom načrtovanega posega v okolje
v skladu z 10. členom te uredbe;
– utemeljitev ustreznosti in verjetnost uspešnosti izbranega omilitvenega ukrepa;
– oceno izvedljivosti načrtovanih omilitvenih ukrepov
v planu.
(3) Izvedljivost načrtovanih omilitvenih ukrepov se dokazuje z naslednjimi podatki:
– navedbo o tem, kdo bo poskrbel za izvedbo omilitvenega ukrepa in kako bo ta ukrep izveden,
– časovno opredelitev izvedbe plana in omilitvenega
ukrepa ter
– navedbo načina spremljanja uspešnosti izvedenega
omilitvenega ukrepa.
13. člen
(vsebina revizije okoljskega poročila)
(1) Revizija okoljskega poročila mora vsebovati oceno
kakovosti, ustreznosti in popolnosti okoljskega poročila glede
na zahteve 6. člena te uredbe.
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(2) Ocena iz prejšnjega odstavka mora temeljiti na naslednjih ugotovitvah:
– da so bili ob pripravi plana in okoljskega poročila
uporabljene podlage za pripravo plana v skladu z 18. členom
te uredbe,
– da so bila izhodišča za izdelavo okoljskega poročila
določena v skladu s 4. členom te uredbe;
– da so bili ugotovljeni vsi pomembni vplivi plana na
okolje;
– da so bili ugotovljeni vplivi plana in njihove posledice
v okoljskem poročilu ovrednotene v skladu z določbami te
uredbe;
– da so bile v primeru bistvenih ali uničujočih vplivov
planov v okoljskem poročilu preverjene in ovrednotene možne alternative za doseganje okoljskih ciljev plana in je bila
izbrana kot optimalna najprimernejša alternativa glede doseganja okoljskih ciljev plana;
– da so bili omilitveni ukrepi v okoljskem poročilu ovrednoteni v skladu z določbami te uredbe;
– da je bilo v primeru plana, ki lahko pomembno vpliva
na varovana območja, okoljsko poročilo izdelano v skladu z
drugim odstavkom 3. člena te uredbe.
3. POSTOPEK CELOVITE PRESOJE
14. člen
(stopnje postopka celovite presoje)
(1) Postopek celovite presoje je dvostopenjski.
(2) Na I. stopnji postopka celovite presoje se ugotavlja
verjetnost nastopa vplivov plana na okolje in presoja njihova
pomembnost za okolje. Ministrstvo z odločbo določi plan, za
katerega je treba izvesti celovito presojo.
(3) Na II. stopnji postopka celovite presoje se ugotavljajo vplivi izvedbe plana in presoja njihova sprejemljivost za
okolje, kar vključuje presojo možnih alternativ in v primeru
ugotovljenih pričakovanih bistvenih ali uničujočih vplivov tudi
presojo ustreznih omilitvenih ukrepov. Ministrstvo s sklepom
potrdi plan ali pa njegovo potrditev zavrne.
15. člen
(vloga o nameri)
(1) Pripravljavec plana začne postopek na I. stopnji
postopka celovite presoje, ko obvesti ministrstvo o nameri
izdelave plana z vlogo (v nadaljnjem besedilu: vloga o nameri), ki mora imeti sestavine in podatke, določene v Prilogi
2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Če se pripravljajo prostorski akti, je treba dati vlogo
o nameri pred sprejemom programa priprave prostorskega
plana v skladu s predpisi s področja urejanja prostora, pri
drugih planih pa v tisti fazi priprave plana, ko je že znanih
dovolj podatkov, da je odločitev o izvedbi celovite presoje
možna, vendar pred javno obravnavo.
(3) Če se vloga o nameri nanaša na plane, s katerimi
se določa namenska raba prostora, mora vsebovati prikaz
območij z obstoječimi namenskimi rabami prostora in predvidenimi določitvami oziroma spremembami namenske rabe
prostora ter kartografskim prikazom v merilu, ki je za to vrsto
prostorskega akta določen v skladu s predpisi s področja
urejanja prostora.
(4) Pri planih, ki so neposredna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega dovoljenja za poseg v naravo,
mora biti vlogi o nameri priložen kartografski prikaz najmanj
v merilu 1: 10 000.
(5) Če se vloga o nameri nanaša na plane, s katerimi se
načrtuje raba naravnih virov, mora vsebovati zlasti prostorsko
opredelitev območja plana, predvideno vrsto, predvideno
količino, predviden način in predviden obseg rabe ter kartografski prikaz območja plana in območij predvidene rabe,
najmanj v merilu 1: 100000.
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16. člen
(plan s pomembnimi vplivi na okolje)
(1) Celovita presoja se izvede za plan ali spremembo
plana, ki bo pomembno vplival na okolje sam po sebi ali v
povezavi z drugimi plani.
(2) Plan bo pomembno vplival na okolje, če:
– se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem
besedilu: poseg z vplivi na okolje) v skladu s predpisom, ki
ureja vrste posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje,
– lahko pomembno vpliva na varovano območje, kar
se ugotovi v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja
narave.
(3) Ministrstvo odloči v 60 dneh od prejema popolne
vloge o nameri, da je za plan trebi izvesti celovito presojo.
17. člen
(začetek postopka na II. stopnji)
(1) Pripravljavec plana začne postopek celovite presoje
na II. stopnji, ko posreduje ministrstvu osnutek plana, okoljsko poročilo in revizijo okoljskega poročila.
(2) Dokumenti iz prejšnjega odstavka se posredujejo
ministrstvu najpozneje do javne razgrnitve in javne obravnave osnutka plana.
(3) Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka plana,
okoljskega poročila in njegove revizije se lahko opravijo šele
po ugotovitvi ministrstva, da je okoljsko poročilo ustrezno.
18. člen
(podlage za pripravo plana)
Pri pripravi plana se morajo poleg predpisov in programov ter načrtov, s področij varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva naravnih virov, varstva kulturne dediščine ter
okoljskih izhodišč upoštevati tudi smernice in strokovne podlage, ki so jih v postopku priprave plana podala ministrstva
in organizacije, ki so glede na vsebino plana pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih
dobrin ali varstvo kulturne dediščine.
19. člen
(ugotavljanje ustreznosti okoljskega poročila in njegove
revizije)
(1) Ustreznost okoljskega poročila in njegove revizije
ter njuno skladnost z zahtevami iz te uredbe preverja ministrstvo, ki v ta namen pridobi mnenja ministrstev in organizacij
iz prejšnjega člena.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo ni pripravljeno v skladu z zahtevami iz 6. člena te uredbe, v zahtevi za dopolnitev okoljskega poročila navede dele okoljskega
poročila, ki so neustrezni, in določi rok za dopolnitev. Ministrstvo lahko predlaga način dopolnitve okoljskega poročila.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da revizija okoljskega poročila ni pripravljena v skladu z zahtevami iz 13. člena te uredbe,
v zahtevi za dopolnitev revizije okoljskega poročila navede
dele revizije okoljskega poročila, ki so neustrezni in določi
rok za dopolnitev.
(4) Ministrstvo lahko v zahtevi za dopolnitev revizije
okoljskega poročila predlaga ponovno revizijo okoljskega
poročila, ki jo izdela drug okoljski izvedenec.
20. člen
(mnenje o sprejemljivosti vplivov plana)
(1) Ministrstvo na podlagi osnutka plana, okoljskega
poročila in njegove revizije pripravi pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov plana in ga skupaj s pisnimi mnenji ministrstev
in drugih organizacij iz 18. člena te uredbe o sprejemljivosti
vplivov plana na okolje s stališča njihove pristojnosti ter
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morebitnimi stališči oziroma pripombami države članice Evropske unije zaradi čezmejnega vpliva plana na okolje pošlje
pripravljavcu plana.
(2) Pripravljavec plana mora pri dokončnem oblikovanju
plana po opravljeni javni razgrnitvi v čim večji meri upoštevati
mnenja in stališča iz prejšnjega odstavka ter mnenja in pripombe javnosti ali jih zavrniti z utemeljitvijo.
21. člen
(vloga za potrditev plana)
(1) Pripravljavec plana posreduje plan, ki je pripravljen
v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, ministrstvu
v potrditev.
(2) Če se plan iz prejšnjega odstavka bistveno razlikuje od osnutka plana, h kateremu je bilo izdelano okoljsko
poročilo, je treba okoljsko poročilo dopolniti v skladu z določbami 6. člena te uredbe in ga priložiti planu iz prejšnjega
odstavka.
(3) Šteje se, da se plan bistveno razlikuje od osnutka
plana, če vsebuje nove posege in obsega nova območja, glede katerih vplivi plana še niso bili ugotovljeni in ovrednoteni
v okoljskem poročilu.
(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena je treba
planu iz prvega odstavka tega člena priložiti tudi novo dopolnjeno revizijo okoljskega poročila.
22. člen
(potrditev plana)
(1) Odločitev, da plan ne bo škodljivo vplival na uresničevanje okoljskih ciljev, se sprejme na podlagi ugotovitev iz
drugega in tretjega odstavka 11. člena te uredbe.
(2) Ministrstvo preveri stopnjo upoštevanja svojega
mnenja in mnenj ter stališč iz 20. člena te uredbe v planu.
V ta namen posreduje plan, morebitno dopolnjeno okoljsko
poročilo in njegovo revizijo ministrstvom in organizacijam iz
18. člena te uredbe.
(3) Ministrstva in organizacije iz prejšnjega odstavka
preverijo stopnjo upoštevanja svojih mnenj in stališč v planu
in podajo o tem pisno mnenje.
(4) V primeru priprave prostorskih planov se za pisno
mnenje iz prejšnjega odstavka šteje mnenje k prostorskemu
planu, ki ga je pripravljavec plana dopolnil v skladu s stališči
in pripombami, danimi v času javne razgrnitve v skladu s
predpisi o urejanju prostora.
(5) Če pripravljavec plana priloži vlogi za potrditev plana
mnenja iz prejšnjega odstavka, dodatna pridobitev mnenj
ministrstev in organizacij iz drugega odstavka tega člena ni
potrebna.
(6) V sklepu o potrditvi plana se navedejo tudi omilitveni
ukrepi, s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi plana, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da
se plan lahko izvede, ter načini spremljanja izvajanja plana.
23. člen
(spremljanje izvajanja plana)
(1) V sklepu, s katerim se potrdi plan, se na podlagi
okoljskega poročila odloči tudi o spremljanju stanja okolja
zaradi izvajanja plana.
(2) Odločitve iz prejšnjega odstavka se lahko nanašajo
na določitev:
– obsega spremljanja izvajanja plana;
– kazalcev stanja okolja oziroma drugih merilih vrednotenja, na podlagi katerih se ugotavljajo kratkoročni ali začasni
vplivi na okolje v času izvajanja plana in srednjeročni in dolgoročni ter trajni vplivi po izvedbi plana;
– nosilcev spremljanja izvajanja plana oziroma
– načinov ter rokov poročanja o rezultatih spremljanja
izvajanja plana.

Uradni list Republike Slovenije
4. KONČNA DOLOČBA
24. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-66/2005/8
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2002-2511-0118
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

Priloga 1
Vsebina okoljskega poročila
1. podatki o planu, zlasti pa:
a) ime plana;
b) cilji in kratek opis plana vključno z opredelitvijo odnosa do drugih ustreznih planov;
c) celoten prostor ali območje, ki ga zajema plan;
d) morebitno določitev namenske rabe prostora, njen
obseg in usmeritve, razmestitve dejavnosti v prostoru ali
prostorske usmeritve in prostorski obseg vseh načrtovanih
posegov z vplivi na okolje;
e) velikost in druge osnovne podatke o vseh načrtovanih posegih z vplivi na okolje;
f) predvideno obdobje izvajanja plana;
g) potrebe po naravnih virih;
h) predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi.
Podatki iz točke c) in d) morajo biti priloženi v kartografski obliki. Podatki iz točke e) so lahko le v tabelarični obliki, v
povezavi s točko d), ki je v kartografski obliki.
Če je iz usmeritev oziroma meril in pogojev plana razvidna vsebina točke e), zadošča sklicevanje na ustrezni del
besedila plana;
2. podatki o stanju okolja, zlasti pa:
a) opis obstoječega izhodiščnega stanja okolja in obstoječe obremenjenosti okolja;
b) prikaz stanja okolja in njegovih delov s kazalci stanja
okolja;
c) prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na katerih je zaradi varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan poseben pravni režim;
d) povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih
območjih ali njihovih delih, podatke o pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma drugih smernic za pripravo plana
ter strokovnih podlagah in stopnjo njihovega upoštevanja v
planu, zlasti glede omilitvenih ukrepov;
3. podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja
in metodah za ugotavljanje in vrednotenje vplivov plana,
zlasti pa:
a) okoljski cilji plana z obrazložitvijo načina določitve
glede na okoljske cilje, stanje okolja in cilje plana in način
upoštevanja teh ciljev pri pripravi plana;
b) izbrana merila vrednotenja vplivov plana na okolje z
utemeljitvijo izbora in načina uporabe;
c) uporabljene metode ugotavljanja ter vrednotenja vplivov plana z utemeljitvijo izbora in načina uporabe;

Uradni list Republike Slovenije
4. podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja, zlasti pa:
a) opredelitev ugotovljenih pomembnih vplivih plana,
ki so lahko: neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski,
kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni, trajni in začasni;
b) presoja ugotovljenih vplivov glede na okoljske cilje
plana;
c) ugotovitve v primeru preveritve možnih alternativ,
navedba preverjenih alternativ in razlogi za izbor predlagane
alternative, primeroma zlasti glede:
– lokacije in smeri;
– obsega in velikosti;
– načina uresničevanja ciljev;
– postopkov gradnje;
– metod dela;
– postopkov razgradnje ob koncu življenjske dobe posega v okolje;
– predlogov časovne razporeditve in časovnega obsega
(npr. sezonsko delo);
– opisov in navedb pri vsaki možni alternativi, kako je
bila ocenjena;
– podatkov o presoji možnih alternativ glede na njihov
vpliv na okoljske cilje plana;
d) razlago o možnostih omilitve bistvenih ali uničujočih
vplivov plana z navedbo ustreznih omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa;
e) določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba nosilcev njihove izvedbe in način spremljanja
uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov;
5. predvidene načine spremljanja stanja okolja v času
izvedbe plana;
6. navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih
okoljskega poročila;
7. ločen prikaz ugotovitev okoljskega poročila, ki se nanašajo na varovana območja v skladu z drugim odstavkom
3. člena te uredbe;
8. poljuden povzetek ugotovitev okoljskega poročila z
obrazložitvijo.
Priloga 2
Vsebina vloge o nameri priprave plana
Vloga o nameri priprave plana mora vsebovati:
1. navedbo imena pripravljavca plana;
2. navedbo morebitnega pooblaščenca;
3. navedbo imena plana z oznako, ali gre za nov plan
oziroma njegove spremembe ali dopolnitve z območjem ali
področjem obravnave plana;
4. oceno stanja, razloge za pripravo plana in pravno
podlago za pripravo plana;
5. navedbo predmeta in programskih izhodišč za pripravo plana vključno s seznamom potrebnih ali že izdelanih
strokovnih podlag za pripravo plana oziroma določenih ali načrtovanih posegov ali območja, ki jih plan obsega oziroma na
katerega vpliva; v primeru plana, s katerim se načrtuje raba
naravnih dobrin, pa vrsto, količino in obseg rabe dobrin;
6. opis plana z določitvijo njegovega obsega oziroma
ureditvenega območja ter strokovnih rešitev za posamezne
prostorske ureditve, ki jih obravnava plan in se lahko pridobijo z izdelavo več možnih alternativ (z možnostjo njihove
medsebojne primerjave); v primeru lokacijskega načrta pa
tudi opis morebitnega njegovega vpliva na okolje;
7. v primeru planov, ki določajo namensko rabo navedbo in opis območja oziroma prostora, na katerem se
določa zasnova namenske rabe oziroma na katerem se
namerava spremeniti osnovna namenska raba, in prikaz
sedanje namenske rabe oziroma območja ter prostora, na
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katerem se načrtuje razmestitev dejavnosti oziroma njena
sprememba;
8. navedbo o morebitnem dejstvu, da je bil že predhodno v postopku celovite presoje vplivov na okolje potrjen plan,
ki je podlaga za nameravani plan, ter navedbo morebitnih
posegov oziroma območij, ki jih nameravani plan dodatno
načrtuje in še niso bili predmet celovite presoje vplivov na
okolje;
9. kartografski prikaz območij oziroma prostora iz 3. in
4. točke te priloge v merilu, predpisanem za vrsto plana, ki
je predmet vloge, pri čemer meje spremembe rabe sledijo
mejam v tistem merilu karte, na katerem se plan prikazuje;
10. podpis odgovorne osebe.
Pri 5., 6., 7. in 9. točki te priloge se navedejo podatki, s
katerim pripravljavec plana razpolaga pred formalno odločitvijo o začetku izdelave plana, v stopnji natančnosti, ki ustreza
natančnosti izdelave konkretnega plana (npr. strateški – izvedbeni prostorski akti).
Vsa dokumentacija mora biti posredovana v pisni in
elektronski obliki, pri čemer zadošča en izvod v pisni obliki in
dva izvoda v elektronski obliki.

3254.

Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v
zrak iz velikih kurilnih naprav

Na podlagi 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D BO
o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak
iz velikih kurilnih naprav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa v skladu z Direktivo 2001/80/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o
omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih
kurilnih naprav (UL L št. 309 z dne 27. 11. 2001) posebne
zahteve v zvezi z emisijo snovi v zrak za velike kurilne naprave in sicer:
– mejne vrednosti emisij,
– vrste goriv, katerih emisije zaradi zgorevanja v velikih
kurilnih napravah ureja ta uredba,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije v zrak,
– prilagoditev starih in obstoječih velikih kurilnih naprav
določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisijah snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja
predpis, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja, za vprašanja obratovalnega monitoringa
emisije snovi v zrak pa predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja.
2. člen
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za vse velike kurilne naprave, katerih vhodna toplotna moč je večja ali enaka
50 MW, ne glede na to, ali je uporabljeno gorivo trdno, tekoče
ali plinasto, razen za:
1. sežigalnice odpadkov in velike kurilne naprave, v
katerih se sosežigajo odpadki skladno z določbami predpisa,
ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov,
2. dizelske, bencinske ali plinske motorje,
3. velike kurilne naprave, pri katerih se produkti zgorevanja uporabljajo neposredno v proizvodnem procesu, predvsem, če gre za:
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a) neposredno segrevanje, sušenje ali druge postopke
obdelave predmetov ali materialov, kot se to izvaja v pečeh
za ponovno segrevanje ali v pečeh za toplotno obdelavo,
b) napravo za naknadno zgorevanje, kot je to oprema,
namenjena čiščenju dimnih plinov z naknadnim sežigom, ki
ne obratuje kot samostojna kurilna naprava,
c) napravo za regeneracijo katalizatorjev iz kreking procesov,
d) napravo za pretvorbo vodikovega sulﬁda v žveplo,
e) reaktor, ki se uporablja v kemični industriji,
f) koksarniško peč,
g) rekuperator toplote pri plavžu,
h) opremo ali napravo za pogon vozil, ladij in letal,
i) plinsko turbino na naftni ploščadi,
j) plinsko turbino, za katero je bilo izdano dovoljenje za
gradnjo pred 27. novembrom 2002, ali plinsko turbino, za
katero je bila vložena zahteva za izdajo dovoljenja za gradnjo pred 27. novembrom 2002, če je plinska turbina začela
obratovati najkasneje 27. novembra 2003.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa veljajo
za plinske turbine iz točke (j) prejšnjega odstavka določbe
o obveščanju in ukrepanju v primeru okvar iz 20. člena te
uredbe ter določbe o meritvah emisij iz 23., 24., 25. in 26.
člena te uredbe.
3. člen
Pojmi, ki so uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji
pomen:
1. emisija je kakršenkoli izpust snovi iz velike kurilne
naprave v zrak;
2. dimni plini so odpadni plini iz kurilne naprave, ki so
onesnaženi s snovmi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju;
njihov volumski pretok je izražen v kubičnih metrih na uro
(m3/h) pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter po
korekciji za vsebnost vodnih hlapov v Nm3/h (v nadaljnjem
besedilu: pri normnih pogojih);
3. mejna vrednost emisij je dovoljena količina snovi v
dimnih plinih velike kurilne naprave, ki se lahko izpušča v
zrak v danem časovnem obdobju. Mejna vrednost se izraža
kot masa snovi na prostornino dimnega plina (mg/Nm3), preračunano glede na računsko vsebnost kisika v dimnem plinu,
izraženo v volumskih odstotkih, ki znaša:
– 3 vol.% pri tekočih in plinastih gorivih,
– 6 vol.% pri trdnih gorivih in
– 15 vol.% pri plinskih turbinah;
4. stopnja razžveplanja εs je razmerje med količino žvepla, vsebovano v produktih razžveplanja ter trdnih ostankih,
ki ni emitirana v zrak v določenem časovnem obdobju, in celotno količino žvepla, dovedeno z gorivom, ki je uporabljeno
v istem časovnem obdobju. Stopnja razžveplanja se izraža v
odstotkih in se izračuna na način:

� koli�ina žvepla, ki ni emitirana v zrak �
�� �100 ;
� celotna koli�ina žvepla v gorivu �

� s �% � � ��

5. goriva so vse v kurilno napravo dovedene gorljive
snovi, razen odpadkov, za katere veljajo določbe predpisov,
ki urejajo emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov;
506. velika kurilna naprava je vsaka tehnična naprava,
�v kateri
�
zgoreva gorivo z namenom, da se nastala toplota
35
uporabi;
7. velika kurilna naprava s kombinirano kurjavo je tista,
v kateri lahko izmenično zgorevata dve ali več vrst goriv;
8. velika kurilna naprava z mešano kurjavo je tista, v
kateri hkrati zgoreva dve ali več vrst goriv;
9. nova velika kurilna naprava je velika kurilna naprava,
za katero je bilo izdano dovoljenje za gradnjo po 1. juliju
1987, ali, če dovoljenje za gradnjo ni bilo izdano, kurilna naprava, ki je začela obratovati po 1. juliju 1987;
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10. obstoječa velika kurilna naprava je velika kurilna
naprava, za katero je bilo izdano dovoljenje za gradnjo pred
1. julijem 1987, ali, če dovoljenje za gradnjo ni bilo izdano,
velika kurilna naprava, ki je začela obratovati pred 1. julijem
1987;
11. biomasa so proizvodi, ki vsebujejo v celoti ali delno snovi rastlinskega izvora iz kmetijstva ali gozdarstva in
se lahko uporabljajo kot gorivo zaradi izkoriščanja njihove
energetske vrednosti, in naslednji odpadki, ki se uporabljajo
kot gorivo:
a) rastlinski odpadki iz kmetijstva in gozdarstva;
b) rastlinski odpadki, ki nastajajo v industrijskih obratih
za proizvodnjo hrane, če se pridobljena toplota uporablja;
c) vlaknati rastlinski odpadki iz proizvodnje primarne
papirne kaše in iz proizvodnje papirja iz papirne kaše, če gre
za sosežig na kraju proizvodnje in se s sosežiganjem pridobljena toplota uporablja;
d) odpadna pluta;
e) odpadki iz lesa, razen tistih, ki lahko zaradi obdelave
lesa z zaščitnimi sredstvi in premazi vsebujejo halogenirane
organske spojine ali težke kovine in so predvsem odpadki pri
graditvi ali rušenju objektov;
12. plinske turbine so pogonski rotacijski stroji, ki pretvarjajo toplotno energijo v mehansko delo in imajo enega ali
več vrtečih se kompresorjev, gorilnik za izgorevanje goriva in
eno ali več turbin;
13. zemeljski plin je naravni plin v obliki metana, ki ne
vsebuje več kot 20 volumskih odstotkov nečistoč in drugih
sestavin.
4. člen
(1) Upravljavec mora zagotoviti, da se dimni plini izpuščajo v okolje samo skozi odvodnik dimnih plinov velike
kurilne naprave.
(2) Pri načrtovanju gradnje ali rekonstrukcije velikih kurilnih naprav mora upravljavec zagotoviti, da se pri izračunu
višine odvodnika dimnih plinov upošteva vse možne vplive
na okolje in zdravje ljudi v neposredni okolici velike kurilne
naprave.
(3) V primeru namestitve dveh ali več kurilnih naprav,
katerih skupna vhodna toplotna moč presega 50 MW, se
te štejejo kot ena velika kurilna naprava, če ministrstvo,
pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v postopku presoje vplivov na okolje ali izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja ugotovi, da je tehnično izvedljivo izpuščati njihove
dimne pline skozi skupni odvodnik dimnih plinov, in če to ne
povzroči več kot 100-odstotne podražitve gradnje v primerjavi
s stroški gradnje posamičnih odvodnikov dimnih plinov.
II. MEJNE VREDNOSTI EMISIJ ZA NOVO VELIKO
KURILNO NAPRAVO, ZGRAJENO PRED
27. NOVEMBROM 2002
5. člen
(1) Za novo veliko kurilno napravo, ki je pridobila gradbeno dovoljenje pred 27. novembrom 2002, ali za novo kurilno napravo, za katero je bila vložena zahteva za pridobitev
dovoljenja za gradnjo pred 27. novembrom 2002 in ki je
začela obratovati najkasneje 27. novembra 2003, so mejne
vrednosti emisij za žveplove okside, dušikove okside, ogljikov monoksid in prah določene v tabelah in graﬁh z oznako
»A« iz prilog 1, 2, 3, 4, 5 in priloge 6, ki so sestavni del te
uredbe.
(2) Ministrstvo pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljavca dovoli
za novo veliko kurilno napravo iz prejšnjega odstavka, da se
namesto mejne vrednosti emisij za žveplove okside iz grafa
A v prilogi 1 te uredbe uporablja mejna vrednost za stopnjo
razžveplanja iz tabele A.1 v prilogi 1 te uredbe, če na podlagi posebne študije, priložene k vlogi upravljavca, ugotovi,
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da mejne vrednosti emisij za žveplove okside iz tabele A v
prilogi 1 te uredbe zaradi lastnosti goriva ni možno dosegati
z ekonomsko upravičenimi postopki čiščenja.
6. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena je za novo
veliko kurilno napravo iz prvega odstavka prejšnjega člena
mejna vrednost emisije za žveplove okside enaka 800 mg/
Nm3, če ima vhodno toplotno moč večjo ali enako 400 MW in
ne obratuje več kot 2000 ur na leto do 31. decembra 2015 in
ne več kot 1500 ur na leto od 1. januarja 2016 dalje.
(2) Letno število ur obratovanja iz prejšnjega odstavka
se izračuna kot letno povprečje ur iz podatkov o obratovanju
nove velike kurilne naprave v obdobju petih let.
7. člen
(1) Ne glede na mejne vrednosti emisije za dušikove
okside v tabeli z oznako »A« iz priloge 4 te uredbe veljajo
za novo veliko kurilno napravo iz prvega odstavka 5. člena
te uredbe na trdno gorivo z vhodno toplotno močjo večjo
kot 500 MW naslednje mejne vrednosti emisije za dušikove
okside:
1.a) 500 mg/Nm3 do 31. decembra 2015 ali
b) 600 mg/Nm3 do 31. decembra 2015, če od 1. januarja 2008 dalje ne obratuje več kot 2000 ur na leto;
2. 450 mg/Nm3 od 1. januarja 2016 dalje, če od tega
dne dalje ne obratuje več kot 1500 ur na leto.
(2) Ne glede na mejne vrednosti emisije za dušikove
okside v tabeli z oznako »A« iz priloge 4 te uredbe velja do
1. januarja 2018 za novo veliko kurilno napravo iz prvega
odstavka 5. člena te uredbe na trdno gorivo, ki je obratovala
v letu 2000 neprekinjeno in nadaljuje z obratovanjem, mejna
vrednost emisije za dušikove okside 1200 mg/Nm3, če je vsebnost hlapnih spojin v trdnem gorivu manjša kot 10%.
(3) Za povprečno število ur obratovanja na leto v tem
členu velja letno povprečje za obdobje petih let obratovanja
nove velike kurilne naprave iz prvega odstavka 5. člena te
uredbe.
8. člen
Ne glede na mejne vrednosti emisije za prah v tabeli z
oznako »A« iz priloge 5 te uredbe velja za novo veliko kurilno napravo iz prvega odstavka 5. člena te uredbe z vhodno
toplotno močjo manjšo kot 500 MW mejna vrednost emisije
za prah 100 mg/Nm3 ob upoštevanju 3% računske vsebnosti
kisika, če se uporablja tekoče gorivo z deležem pepela pri
zgorevanju večjim kot 0,06%.
III. MEJNE VREDNOSTI EMISIJ ZA NOVO VELIKO
KURILNO NAPRAVO, ZGRAJENO PO
27. NOVEMBRU 2002
9. člen
(1) Za novo veliko kurilno napravo, ki je pridobila gradbeno dovoljenje po 27. novembru 2002, ali za novo kurilno
napravo, za katero je bila vložena zahteva za pridobitev
dovoljenja za gradnjo pred 27. novembrom 2002 in ki ni
začela obratovati najkasneje 27. novembra 2003, so mejne
vrednosti emisij za žveplove okside, dušikove okside, ogljikov
monoksid in prah, določene v tabelah B iz prilog 1, 2, 3, 4, 5
in priloge 6 ter v tabeli B1 iz priloge 4 te uredbe.
(2) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca za
novo veliko kurilno napravo iz prejšnjega odstavka dovoli,
da se namesto mejne vrednosti emisij za žveplove okside iz
tabele B v prilogi 1 te uredbe uporablja največja dovoljena
vrednost emisije 300 mg/Nm3 ali mejna vrednost za stopnjo
razžveplanja iz tabele B.1 v prilogi 1 te uredbe, če na podlagi posebne študije, ki jo upravljavec priloži k vlogi, ugotovi,
da mejne vrednosti emisij za žveplove okside iz tabele B v
prilogi 1 te uredbe zaradi lastnosti goriva ni možno dosegati
z ekonomsko upravičenimi postopki čiščenja.
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(3) Pri gradnji nove velike kurilne naprave iz prvega
odstavka tega člena mora upravljavec zagotoviti, da se načrtuje in izvede gradnjo z uporabo soproizvodnje toplotne in
električne energije, če se s študijo, izdelano v postopku presoje vplivov na okolje, izkaže, da je to ekonomsko in tehnično
izvedljivo, pri čemer je treba upoštevati možnost prodaje in
tehnično izvedljivost distribucije toplote.
10. člen
(1) Mejne vrednosti emisij iz prvega odstavka prejšnjega člena ne veljajo za plinsko turbino, ki obratuje manj kot
500 ur na leto in se uporablja kot rezervna plinska turbina.
(2) Upravljavec rezervne plinske turbine mora vsako
leto predložiti ministrstvu poročilo o času obratovanja plinske
turbine in o emisijah snovi v zrak, v skladu s predpisom, ki
ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
11. člen
Ne glede na mejne vrednosti emisije za dušikove okside v tabeli z oznako »B1« iz priloge 4 te uredbe veljajo za
plinsko turbino, ki je nova velika kurilna naprava iz prvega
odstavka 9. člena te uredbe, in uporablja zemeljski plin, naslednje mejne vrednosti emisije za dušikove okside ob upoštevanju 15% računske vsebnosti kisika v dimnih plinih:
1. 75 mg/Nm3 za:
– plinsko turbino za soproizvodnjo toplotne in električne
energije s skupnim izkoristkom večjim kot 75%,
– plinsko turbino v kombiniranem ciklu s povprečnim
� koli�ina
�
žvepla, kielektrične
ni emitirana
v zrak
letnim izkoristkom
pri proizvodnji
energije
večjim
� �100
� s �% � � ��
kot 55%,
celotna koli�ina žvepla v gorivu ��
�
– plinske turbine za mehanske pogone ne glede na
izkoristek;
bi:

2. vrednost, izražena v mg/Nm3 in izračunana po enač-

��

50 ,
35

za eno-ciklične naprave z izkoristkom večjim od 35%, ki
niso zajete v prejšnji točki, pri čemer je η izkoristek plinske
turbine.
IV. MEJNE VREDNOSTI EMISIJ ZA OBSTOJEČO VELIKO
KURILNO NAPRAVO
12. člen
Za obstoječo veliko kurilno napravo veljajo za mejne
vrednosti emisij za žveplove okside, dušikove okside, ogljikov
monoksid in prah mejne vrednosti, ki so za novo kurilno napravo določene v 5., 6., 7. in 8. členu te uredbe.
13. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena velja za obstoječo veliko kurilno napravo z vhodno toplotno močjo večjo
ali enako 500 MW mejna vrednost emisije za prah 100 mg/
Nm3 ob upoštevanju 6% računske vsebnosti kisika v dimnih
plinih, če se uporablja trdna goriva z naslednjimi lastnostmi:
– kurilnost manjša od 5800 kJ/kg, izražena kot spodnja
kurilna vrednost,
– delež vlage večji od 45% (m/m),
– skupni delež pepela in vlage večji od 60% (m/m),
– delež kalcijevega oksida večji od 10% (m/m).
(2) Ministrstvo na podlagi vloge upravljavca dovoli, da
se za obstoječo veliko kurilno napravo uporablja mejna vrednost za prah iz prejšnjega odstavka, če je k vlogi priložena
analiza lastnosti trdnega goriva, iz katere sledi, da so izpolnjene zahteve iz prejšnjega odstavka.
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14. člen
Za obstoječo veliko kurilno napravo se mejne vrednosti
emisij v zrak iz 12. člena te uredbe ne uporabljajo, če je
upravljavec:
– najkasneje do 30. junija 2004 v pisni izjavi obvestil ministrstvo, da bo velika kurilna naprava prenehala obratovati s
1. januarjem 2016, med 1. januarjem 2008 in 31. decembrom
2015 pa skupno ne bo obratovala več kot 20 000 ur in
– zagotovil, da bo vsako leto obratovanja obstoječe
kurilne naprave predložil ministrstvu poročilo o času obratovanja in emisijah v zrak v skladu s predpisi, ki urejajo prve
meritve in obratovalni monitoring emisij v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja.
V. MEJNE VREDNOSTI EMISIJ ZA REKONSTRUIRANO
VELIKO KURILNO NAPRAVO
15. člen
(1) V primeru rekonstrukcije velike kurilne naprave, pri
kateri se poveča vhodna toplotna moč za več kot 50 MW, veljajo za novi del naprave mejne vrednosti emisij za žveplove
okside, dušikove okside, ogljikov monoksid in prah, ki veljajo
za nove velike kurilne naprave iz prvega odstavka 9. člena te
uredbe, pri čemer se upošteva vhodna toplotna moč celotne
rekonstruirane velike kurilne naprave.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rekonstruirano veliko kurilno napravo z mešano kurjavo, če se kot
gorivo uporablja ostanke destilacij in pretvorb surove nafte,
same ali zmešane z drugimi gorivi, proizvedena toplota pa
se uporablja za lastne potrebe raﬁnerije.
(3) Če zaradi obratovanja rekonstruirane nove velike
kurilne naprave iz prvega odstavka 5. člena te uredbe nastane v okolici naprave čezmerna onesnaženost zunanjega
zraka, veljajo za rekonstruirano veliko kurilno napravo enake
mejne vrednosti kot za novo veliko kurilno napravo iz prvega
odstavka 9. člena.
(4) Pri rekonstrukciji velike kurilne naprave iz prvega odstavka tega člena mora upravljavec zagotoviti, da se načrtuje
in izvede rekonstrukcijo z uporabo soproizvodnje toplotne in
električne energije, če se s študijo, izdelano v postopku presoje vplivov na okolje, izkaže, da je to ekonomsko in tehnično
izvedljivo, pri čemer je treba upoštevati možnost prodaje in
tehnično izvedljivost distribucije toplote.
VI. MEJNE VREDNOSTI EMISIJ ZA VELIKO KURILNO
NAPRAVO Z MEŠANO IN KOMBINIRANO KURJAVO
16. člen
Za veliko kurilno napravo z mešano kurjavo se izračuna
mejna vrednost emisij na naslednji način:
a) iz prilog 1, 2, 3, 4, 5 in 6 te uredbe se odberejo mejne
vrednosti emisij, ki veljajo za posamezno vrsto goriva glede
na nazivno vhodno toplotno moč naprave;
b) za vsako gorivo posebej se izračuna utežena mejna vrednost emisij kot zmnožek mejne vrednosti emisij iz
prejšnje točke in deleža vhodne toplotne energije, ki jo pri
zgorevanju prispeva posamezno gorivo;
c) mejna vrednost emisije velike kurilne naprave je enaka vsoti uteženih mejnih vrednosti emisij iz prejšnje točke.
17. člen
(1) Za veliko kurilno napravo z mešano kurjavo, v kateri se samostojno ali z drugimi gorivi uporabljajo kot gorivo
ostanki destilacij in pretvorb surove nafte, pridobljena energija pa se rabi za lastne potrebe raﬁnerije, veljajo mejne
vrednosti goriva, za katerega so predpisane največje mejne
vrednosti (v nadaljnjem besedilu: glavno gorivo), če je toplotni prispevek tega goriva enak ali večji od 50%.
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(2) Če je toplotni prispevek glavnega goriva manjši kot
50%, se izračuna mejna vrednost emisij za veliko kurilno napravo iz prejšnjega člena na naslednji način:
a) iz prilog 1, 2, 3, 4, 5 in 6 te uredbe se odberejo mejne
vrednosti emisij, ki veljajo za posamezno vrsto goriva posebej glede na nazivno vhodno toplotno moč naprave;
b) izračuna se mejna vrednost emisije za glavno gorivo
tako, da se iz prilog te uredbe odbrana mejna vrednost za
glavno gorivo pomnoži s faktorjem 2 in od tega zmnožka
odšteje mejna vrednost za gorivo, za katerega je predpisana
najnižja mejna vrednost. Če imata dve ali več goriv enaki
mejni vrednosti emisij, se za glavno gorivo vzame gorivo z
večjim deležem vhodne toplotne energije;
c) izračuna se utežena mejna vrednost emisij za glavno
gorivo tako, da se izračunana mejna vrednost emisije za
glavno gorivo iz prejšnje točke pomnoži z deležem vhodne
toplotne energije, ki ga to gorivo prispeva v kurišče,
d) izračunajo se utežene mejne vrednosti emisij za druga goriva, tako da se mejne vrednosti emisije za posamezna
goriva iz točke (a) tega odstavka pomnožijo z deleži vhodne
toplotne energije, ki jih ta goriva prispevajo v kurišče;
e) mejna vrednost emisij velike kurilne naprave je enaka
vsoti uteženih mejnih vrednosti emisij iz točk c) in d) tega
odstavka.
18. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko ministrstvo
v postopku presoje vplivov na okolje za novo veliko kurilno
napravo iz prvega odstavka 9. člena te uredbe, ali na podlagi
vloge upravljavca obstoječih ali novih velikih kurilnih naprav
iz prvega odstavka 5. člena te uredbe v raﬁneriji, dovoli, da
je srednja mejna vrednost emisij za žveplove okside vseh
velikih kurilnih naprav znotraj ene raﬁnerije pri poljubnem
načinu kombiniranja goriv enaka:
1. 1000 mg/Nm3, če gre za srednjo vrednost mejnih
vrednosti emisij iz vseh obstoječih in novih velikih kurilnih
naprav iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, in
2. 600 mg/Nm3, če gre za srednjo vrednost mejnih vrednosti emisij iz vseh novih velikih kurilnih naprav iz prvega
odstavka 9. člena te uredbe razen plinskih turbin,
če se s tem ne poveča skupna emisija žveplovih oksidov iz
obstoječih kurilnih naprav znotraj raﬁnerije.
19. člen
Za veliko kurilno napravo s kombinirano kurjavo veljajo
mejne vrednosti emisij za tisto gorivo, ki trenutno zgoreva v
veliki kurilni napravi.
VII. UKREPANJE V IZJEMNIH PRIMERIH
20. člen
(1) Velike kurilne naprave, ki imajo vgrajene naprave
za čiščenje dimnih plinov, lahko obratujejo brez teh naprav v
primeru okvare, motnje ali izpada največ 120 ur na leto, od
tega največ 24 ur nepretrgoma v posameznih primerih.
(2) Če upravljavec ne more vzpostaviti normalnih razmer v 24 urah, mora zmanjšati ali ustaviti obratovanje velike
kurilne naprave ali uporabiti drugo gorivo, če s tem prepreči
preseganje predpisanih mejnih vrednosti emisij.
(3) Upravljavec mora vsako okvaro, motnjo ali izpad
naprave za čiščenje dimnih plinov ter vsako preseganje
predpisanih mejnih vrednosti nemudoma, najkasneje pa v
48 urah, prijaviti ministrstvu in inšpektorju, pristojnemu za
varstvo okolja.
(4) Ministrstvo lahko v izjemnih primerih dovoli tudi preseganje časovnih omejitev za čas obratovanja brez čistilne
naprave iz prvega odstavka tega člena, če:
a) je ogrožena neprekinjena oskrba z energijo ali
b) bi druga kurilna naprava, s katero bi za omejen čas
nadomestili izpad velike kurilne naprave z okvaro, povzročala
večjo obremenitev okolja zaradi emisij v zrak.
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21. člen
Ministrstvo lahko dovoli upravljavcu, katerega velika
kurilna naprava uporablja gorivo z nizko vsebnostjo žvepla,
začasno preseganje mejnih vrednosti emisij žveplovih oksidov za največ šest mesecev, če k vlogi priloži dokazila, da na
trgu ni možno nabaviti goriva z nizko vsebnostjo žvepla.
22. člen
(1) Ministrstvo lahko dovoli upravljavcu, katerega velika
kurilna naprava nima vgrajene naprave za čiščenje dimnih
plinov in ki običajno uporablja za gorivo samo plin, preseganje mejnih vrednosti emisij za žveplove okside, dušikove
okside, ogljikov monoksid in prah za največ deset dni, če k
vlogi priloži dokazila, da na trgu ni možno nabaviti plina.
(2) Dovoljeni čas preseganja mejnih vrednosti emisij iz
prejšnjega odstavka je lahko tudi daljši, če je ogrožena neprekinjena oskrba z energijo.
VIII. MERITVE EMISIJE
23. člen
(1) Za snovi iz prilog od 1 do 6 te uredbe so obvezne
trajne meritve koncentracij v dimnih plinih.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo na
podlagi vloge upravljavca velike kurilne naprave dovoli opustitev trajnih meritev koncentracije ene ali več snovi v dimnih
plinih, in sicer:
– pri kotlih in plinskih turbinah na zemeljski plin za emisije žveplovih oksidov in prahu;
– pri plinskih turbinah ali kotlih, ki kurijo olje z znano
vsebnostjo žvepla in nimajo vgrajene razžveplevalne naprave;
– pri kotlih na biomaso za emisije žveplovih oksidov,
če upravljavec dokaže, da emisije žveplovih oksidov pod
nobenimi pogoji obratovanja ne presegajo zahtevanih mejnih
vrednosti;
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka se morajo namesto trajnih meritev najmanj vsakih 6 mesecev izvajati
občasne meritve.
(4) Upravljavec velike kurilne naprave mora hraniti dokazila o vsebnosti žvepla v gorivu najmanj 5 let.
24. člen
Za novo veliko kurilno napravo, za katero se mora
skladno z določbami iz drugega odstavka 5. člena in drugega
odstavka 9. člena zagotavljati predpisane stopnje razžveplanja skladno s tabelama A.1 in B.1 iz priloge 1 te uredbe, mora
upravljavec zagotoviti merjenje emisij žveplovih oksidov. Poleg tega mora zagotavljati redno merjenje vsebnosti žvepla
v gorivu, ki je dovedeno v kurilno napravo, in dokazovati doseganje predpisane stopnje razžveplanja na podlagi trajnih
meritev.
25. člen
(1) Vrednost 95% področja zaupanja posamezne meritve ne sme presegati naslednjih odstotkov mejne vrednosti
emisije:
– žveplovi oksidi 20%,
– dušikovi oksidi 20%,
– prah 30%,
– ogljikov monoksid 10%.
(2) Polurne in dnevne povprečne vrednosti za validacijo
se določijo iz veljavnih povprečnih polurnih vrednosti tako,
da se od njih odšteje področje zaupanja iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je v enem dnevu več kot šest izmerjenih polurnih
povprečnih vrednosti neveljavnih zaradi motenj v delovanju
sistema za izvajanje emisijskega monitoringa ali zaradi njegovega vzdrževanja, je meritev dnevne povprečne vrednosti
za ta dan neveljavna.
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(4) Če so meritve dnevnih povprečnih vrednosti zaradi
razlogov iz prejšnjega odstavka neveljavne več kot desetkrat
v letu, lahko ministrstvo zahteva, da upravljavec naprave izvede ustrezne ukrepe za izboljšanje zanesljivosti sistema za
izvajanje emisijskega monitoringa.
(5) Če se emisijski monitoring izvaja na podlagi trajnih
meritev, se rezultati meritev med zagonom in zaustavitvijo
velike kurilne naprave ter med okvaro, motnjo ali izpadom
čistilne naprave ne upoštevajo pri njihovem vrednotenju.
(6) Če se emisijski monitoring izvaja na podlagi občasnih meritev, velika kurilna naprava čezmerno obremenjuje
okolje, če ena od vrednosti občasnih meritev presega mejno
vrednost emisij.
26. člen
Upravljavec mora v letnem poročilu o obratovalnem
monitoringu, izdelanim v skladu s predpisom, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, predložiti tudi podatke o:
1. skupnih letnih količinah emisij žveplovih oksidov, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in prahu izračunanih
iz podatkov meritev koncentracij in volumskega pretoka dimnih plinov. Če se izvajajo občasne meritve, se ocenijo skupne
letne količine emisij na osnovi rezultatov občasnih meritev,
ustrezno preračunanih na celoletno obratovalno obdobje,
2. skupni letni količini vhodne toplotne energije po uporabljenih gorivih (biomasa, druga trdna goriva, tekoča goriva,
zemeljski plin in druga plinasta goriva), izračunanih na podlagi njihovih neto kaloričnih vrednosti.
IX. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE
27. člen
Upravljavec velike kurilne naprave mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje
okolja večjega obsega.
X. PROGRAM ZMANJŠEVANJA CELOTNIH LETNIH
EMISIJ IZ VELIKIH KURILNIH NAPRAV
28. člen
(1) Ukrepi programa postopnega zmanjševanja celotnih
letnih emisij iz velikih kurilnih naprav so podrobneje določeni
v operativnem programu varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: program zmanjševanja emisij iz velikih kurilnih naprav).
(2) Za ocenjevanje učinkov ukrepov iz programa zmanjševanja emisij iz velikih kurilnih naprav se ugotavlja celotna
letna emisija zaradi obratovanja velikih kurilnih naprav na
podlagi meritev emisij, določenih s to uredbo.
XI. POSREDOVANJE POROČIL KOMISIJI EU
29. člen
Ministrstvo mora Komisiji EU letno poročati o uporabi
določb 6., 7., 14., 21. in 22. člena ter določb drugega odstavka 5. in 9. člena te uredbe.
XII. NADZORSTVO
30. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
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XIII. KAZENSKE DOLOČBE

31. člen
(1) Z globo od 100.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem opravljanju
dejavnosti, če kot upravljavec naprave ne ravna v skladu z
določbami te uredbe, in sicer:
– ne prijavi okvare, motnje ali izpada naprave za čiščenje dimnih plinov ali druge okvare, ki je povzročila preseganje
mejnih vrednosti, v skladu s tretjim odstavkom 20. člena,
– ne upošteva časovnih omejitev obratovanja brez čistilnih naprav v skladu s prvim odstavkom 20. člena in ne
prepreči čezmernega obremenjevanja v skladu z drugim
odstavkom 20. člena,
– ne poroča ministrstvu o letni časovni dinamiki obratovanja naprave v skladu z 10. in 14. členom,
– ne izvaja meritev emisij v skladu s 23. do 25. členom,
– v rokih iz 26. člena te uredbe ne predloži ministrstvu
poročila o skupnih letnih količinah emisij žveplovih oksidov,
dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in prahu, o dnevnih količinah emisije za posamezno snov in o skupni letni
količini vhodne toplotne energije.
(2) Z globo od 10.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(1) Upravljavec velike kurilne naprave, za katero je bilo
izdano gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo te uredbe, ali
velike kurilne naprave, ki je obratovala na dan uveljavitve te
uredbe, razen velike kurilne naprave iz 14. člena te uredbe,
mora prilagoditi emisije žveplovih oksidov, dušikovih oksidov,
ogljikovega monoksida in prahu skladno z določbami te uredbe najkasneje do 31. oktobra 2007.
(2) Upravljavec velike kurilne naprave, za katero je bilo
izdano gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo te uredbe, ali
velike kurilne naprave, ki je obratovala na dan uveljavitve te
uredbe, mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje najkasneje
do 31. oktobra 2007.
33. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 46/02, 84/02 in 41/04 – ZVO-1).
34. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-68/2005/5
Ljubljana, dne 21. julija 2005
EVA 2005-2511-0033
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Mejne vrednosti emisij za SO2 pri uporabi trdnega goriva
Graf A
Mejne vrednosti emisij1 za SO2 2 v mg/Nm3 (pri 6 vol.% ra�unski vsebnosti kisika)
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mejne vrednosti emisij v intervalu med 100 in 500 MWt se izra�una po ena�bi: y � �4 � x � 2.400 , kjer predstavlja:
x … vhodno toplotno mo� kurilne naprave v MWt
y … mejno vrednost emisij v mg SO2/Nm3
2
Delež SO3 se ra�unsko upošteva.
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Tabela A1
Najmanjša stopnja razžveplanja v % pri razli�nih vhodnih toplotnih mo�eh
vhodna toplotna mo� Pvh
(MWt)

najmanjša stopnja razžveplanja

�s

(%)
60
75
90
94 (923)

50 � Pvh � 100
100 < Pvh � 300
300 < Pvh � 500
500 < Pvh

Tabela B
Mejne vrednosti emisij za SO24 v mg/Nm3 (pri 6 vol.% ra�unski vsebnosti kisika)

vhodna toplotna mo� Pvh
(MWt)

50 � Pvh � 100
100 < Pvh � 300
300 < Pvh

mejna vrednost emisij za razli�ne vrste goriv
(mg/Nm3)
biomasa
splošno
200
850
200
200
200
200

Tabela B 1
Najmanjša stopnja razžveplanja v % pri razli�nih vhodnih toplotnih mo�eh
vhodna toplotna mo� Pvh
(MWt)

50 � Pvh � 300
300 < Pvh

3

najmanjša stopnja razžveplanja
(%)
92
95 (1)

�s

dodatne zahteve

(1)

pri �emer koncentracija SO2 ne
sme presegati 400 mg/Nm3

v primeru, da je bila sklenjena pogodba o namestitvi razžveplevalne naprave ali naprave za aditivni postopek pred
1.1.2001 in so se dela že pri�ela, se lahko uporabi vrednost 92.
4
Delež SO3 se ra�unsko upošteva.
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PRILOGA 2
Mejne vrednosti emisij za SO2 pri uporabi teko�ega goriva
Graf A
Mejne vrednosti emisij za SO25 , 6 v mg/Nm3 (pri 3 vol.% ra�unski vsebnosti kisika)
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Tabela B
Mejne vrednosti emisij za SO2 v mg/Nm3 (pri 3 vol.% ra�unski vsebnosti kisika)
vhodna toplotna mo� Pvh
(MWt)
50 � Pvh � 100
100 < Pvh � 300
300 < Pvh

5

mejna vrednost emisij
(mg/Nm3)
850
linearno zmanjševanje od 400 na 200 7
200

mejne vrednosti emisij v intervalu med 300 in 500 MWt se izra�una po ena�bi: y � �6.5 � x � 3.650 , kjer predstavlja:
x … vhodno toplotno mo� kurilne naprave v MWt
y … mejno vrednost emisij v mg SO2/Nm3
6
Delež SO3 se ra�unsko upošteva.
7
mejne vrednosti emisij v intervalu med 100 in 300 MWt se izra�una po ena�bi: y � 500 � x , kjer predstavlja:
x … vhodno toplotno mo� kurilne naprave v MWt
y … mejno vrednost emisij v mg SO2/Nm3
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PRILOGA 3

Mejne vrednosti emisij za SO2 pri uporabi plinastega goriva
Tabela A
Mejne vrednosti emisij za SO2 8 v mg/Nm3 (pri 3 vol.% ra�unski vsebnosti kisika)
vrsta goriva

plinasta goriva (splošno)
teko�i naftni plin
nizko kalori�ni plin iz plinificiranih rafinerijskih
ostankov, koksni plin, plavžni plin
plin iz uplinjanja premoga

mejne vrednosti emisij
(mg/Nm3)
35
5
800

(še ni definirano)

Tabela B
Mejne vrednosti emisij za SO2 v mg/Nm3 (pri 3 vol.% ra�unski vsebnosti kisika)
vrsta goriva

plinasta goriva (splošno)
teko�i naftni plin
nizko kalori�ni plin iz koksarniške pe�i
nizko kalori�ni plin iz plavžne pe�i

8

Delež SO3 se ra�unsko upošteva.

mejne vrednosti emisij
(mg/Nm3)
35
5
400
200
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PRILOGA 4
Mejne vrednosti emisij za NOx9 (izražen kot NO2)
Tabela A
Mejne vrednosti emisij za NOx v mg/Nm3 (pri 6 vol.% ra�unski vsebnosti kisika za trdna goriva in pri 3 vol.%
ra�unski vsebnosti kisika za teko�a in plinasta goriva)

vhodna toplotna mo� Pvh
(MWt)

50 � Pvh � 500
500 < Pvh

mejna vrednost emisij za razli�ne vrste goriv
(mg/Nm3)
plinasto
trdno
teko�e
600
450
300
200
400
200

Tabela B
Mejne vrednosti emisij za NOx v mg/Nm3 (pri 6 vol.% ra�unski vsebnosti kisika za trdna goriva in pri 3 vol.%
ra�unski vsebnosti kisika za teko�a in plinasta goriva)

vhodna toplotna mo� Pvh
(MWt)

50 � Pvh � 100
100 < Pvh � 300
300 < Pvh

mejna vrednost emisij za razli�ne vrste goriv
(mg/Nm3)
teko�e
trdno
plinasto
zemeljski plin
biomasa
splošno
400
400
400
150
300
200
200
150
200
200
200
100

ostalo
200
200
200

Tabela B1
Mejne vrednosti emisij za NOx v mg/Nm3 (pri 15 vol.% ra�unski vsebnosti kisika) za plinske turbine z izjemo
rezervnih plinskih turbin (mejne vrednosti veljajo pri obremenitvah ve�jih od 70 %)

vhodna toplotna mo� Pvh
(MWt)
po ISO standardih

50 � Pvh

9

mejna vrednost emisij za razli�ne vrste goriv
(mg/Nm3)
zemeljski plin
ostala plinasta goriva
teko�a goriva pri turbinah
na lahke in srednje težke
destilate
50
120
120

Pri trajnih meritvah se v primeru, da je delež NO2 v NOx pod 5%, se kontinuirno meri le NO, NO2 pa se ra�unsko
upošteva.
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PRILOGA 5
Mejne vrednosti emisij za prah

Tabela A
Mejne vrednosti emisij za prah v mg/Nm3 (pri 6 vol.% ra�unski vsebnosti kisika za trdna goriva in pri 3 vol.%
ra�unski vsebnosti kisika za teko�a in plinasta goriva)

vhodna toplotna mo� Pvh
(MWt)

trdno

100
50

50 � Pvh < 500
500 � Pvh

mejna vrednost emisij za razli�ne vrste goriv
(mg/Nm3)
teko�e
plinasto
splošno plin iz jeklarske industrije za
nadaljnjo uporabo drugje
50
5
50
50
5
50

plavžni plin

10
10

Tabela B
Mejne vrednosti emisij za prah v mg/Nm3 (pri 6% ra�unski vsebnosti kisika za trdna goriva in pri 3 vol.%
ra�unski vsebnosti kisika za teko�a in plinasta goriva)

vhodna toplotna mo� Pvh
(MWt)

trdno

50
30

50 � Pvh � 100
100 < Pvh

mejna vrednost emisij za razli�ne vrste goriv
(mg/Nm3)
teko�e
plinasto
splošno plin iz jeklarske industrije za
nadaljnjo uporabo drugje
50
5
30
30
5
30

plavžni plin

PRILOGA 6
Mejne vrednosti emisij za ogljikov monoksid (CO)
Mejne vrednosti emisij za ogljikov monoksid (CO) v mg/Nm3

vhodna toplotna mo� Pvh
(MWt)

50 � Pvh

mejna vrednost emisij za razli�ne vrste goriv
(mg/Nm3)
plinasto
trdno
teko�e
250
175
100

10
10
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Sklep o preoblikovanju Pospeševalnega
centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije

Na podlagi prvega odstavka 7. člena in prvega odstavka 22. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 40/04) in prvega odstavka 11. člena ter
20. člena Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij
in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 86/04) ter
v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list
RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o preoblikovanju Pospeševalnega centra za
malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (Uradni list RS,
št. 61/92 in 68/96) preoblikuje v Javno agencijo Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
Agencija je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v
pravnem prometu v svojem imenu in na svoj račun, v okviru
zakonov in nalog, določenih s tem sklepom.
Agencija je posredni uporabnik proračuna Republike
Slovenije v skladu s predpisi s področja javnih ﬁnanc in
javnih agencij.
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
(ime in sedež agencije)
Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije.
Skrajšano ime, ki ga agencija uporablja pri poslovanju
je: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije.
Ime agencije v angleškem jeziku je: Public Agency of
the Republic of Slovenia for Enterpreneurship and Foreign
Investements.
Sedež agencije je v Ljubljani.
Naslov agencije se določi v statutu agencije. Sprememba naslova ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi.
4. člen
(žig agencije)
Agencija uporablja pri poslovanju žig. Žig vsebuje ime
oziroma skrajšano ime agencije, njen sedež in lahko vsebuje
znak agencije. Podrobno se žig določi v statutu agencije.
II. DEJAVNOST AGENCIJE
5. člen
(področje dela)
Agencija izvaja v skladu s sprejetimi strateškimi usmeritvami države razvojne ukrepe na področjih pospeševanja
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konkurenčnosti gospodarstva, in sicer na naslednjih področjih:
– inovativno gospodarstvo in inovativno okolje,
– podjetništvo in podjetniško okolje,
– tuje neposredne investicije,
– internacionalizacija podjetij,
– razvoj in pospeševanje ﬁnančnega okolja,
– partnerstvo med akademsko in gospodarsko sfero,
– znanja za gospodarstvo ter
– zagotavljanje informacij, znanja in virov ﬁnanciranja
za podjetja.
Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem
interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno izvajanje ukrepov na področju dela iz prvega odstavka
tega člena, ki se ﬁnancirajo iz državnega proračuna in drugih
virov.
Pri izvajanju nalog je agencija samostojna.
6. člen
(dejavnost agencije)
Agencija opravlja naslednje dejavnosti, v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasiﬁkacije dejavnosti
(Uradni list RS, št. 2/02):
22.000 založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
52.610 trgovina na drobno po pošti,
52.620 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
51.420 trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
51.410 trgovina na debelo s tekstilom,
51.470 trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
51.900 druga trgovina na debelo,
65.120 drugo denarno posredništvo,
65.210 ﬁnančni zakup (leasing),
65.220 drugo kreditiranje,
65.230 drugo ﬁnančno posredništvo, d. n.,
67.130 pomožne dejavnosti, povezane s ﬁnančnim posredništvom,
70.310 dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
72.000 obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejav.,
73.000 raziskovanje in razvoj,
74.130 raziskovanje trga in javnega mnenja,
74.140 podjetniško in poslovno svetovanje,
74.400 oglaševanje,
74.500 dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne
sile,
74.860 dejavnost klicnih centrov,
74.873 druge poslovne dejavnosti, d. n.,
74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
75.110 splošna dejavnost javne uprave,
75.130 urejanje gospodarskih področij za učinkovito poslovanje,
80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
91.120 dejavnost strokovnih združenj in
92.512 dejavnost arhivov.

stva,

7. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– izvaja politiko na področju konkurenčnosti gospodar-

– predlaga ukrepe za povečanje konkurenčnosti gospodarstva,
– zagotavlja informacije in svetovalne storitve tujim investitorjem o poslovnem okolju v Republiki Sloveniji ter slovenskim podjetjem o možnostih poslovanja na tujih trgih,
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– uporabnikom zagotavlja informacije o programih, strokovno podporo, zagotavlja partnerstvo in storitve, vključno z
tržnimi informacijami priprava analiz in poročil ter vodenje
evidence o izvajanju ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti
gospodarstva,
– pridobiva in dodeljuje ﬁnančne in druge spodbude,
– odpira, vodi in usmerja delo predstavništev agencije v
tujini ter izvaja nadzor nad njihovim delovanjem,
– zagotavlja storitve, okolja in neposredne spodbude za
semenski, začetni ter tvegani kapital za hitrejše nastajanje in
zagon novih podjetij,
– spodbuja domača in tuja zasebna vlaganja in soﬁnanciranje podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z
lastniškim kapitalom, s tem da zagotavlja ugodne kreditne
vire, leasing ter garancije za investitorje,
– analizira, trži in promovira Republiko Slovenijo kot
lokacijo za povečano konkurenčnost,
– skrbi za redno poročanje o izvajanju letnih programov,
uresničevanju ﬁnančnih načrtov in njihovih učinkih vladi, ministrstvom in drugim uporabnikom storitev agencije,
– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom,
za katerega je bila ustanovljena.
8. člen
(akti agencije za izvajanje javnih pooblastil)
Za urejanje pravnih razmerij na podlagi javnega pooblastila v zakonu agencija izdaja splošne akte, ki se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Za odločanje v posamičnih javnopravnih stvareh agencija izdaja posamične upravne akte.
III. ORGANI IN ORGANIZACIJA
9. člen
(organi agencije)
Organa agencije sta svet agencije in direktor agencije.
10. člen
(svet agencije)
Agencijo upravlja svet agencije.
Svet agencije ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
11. člen
(sestava sveta agencije)
Svet agencije ima sedem članov, ki jih imenuje vlada.
Imenovani so za dobo petih let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
12. člen
(predlogi za imenovanje članov sveta agencije)
Člane sveta agencije vlada imenuje na predlog ministra oziroma ministrice (v nadaljnjem besedilu: minister) in
sicer: štiri na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo,
enega na predlog ministra, pristojnega za ﬁnance, enega
na predlog ministra, pristojnega za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo ter enega na predlog ministra, pristojnega za
zunanje zadeve.
13. člen
(pogoji za imenovanje člana sveta agencije)
Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– je strokovnjak s področja dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
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– ni zaposlena v agenciji,
– ni funkcionar v izvršilni veji oblasti in
– ne opravlja dela na področju, kjer obstaja možnost
konﬂikta med njegovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi,
ki jih zasleduje agencija.
14. člen
(dolžnosti in odgovornosti članov sveta agencije)
Člani sveta morajo pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovno skrivnost agencije.
Člani sveta so v skladu s predpisom, ki ga izda vlada na
predlog ministra, pristojnega za ﬁnance, upravičeni do sejnin
in do povračila stroškov, povezanih z opravljanjem funkcije
člana sveta.
Člani sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, določenih s tem sklepom
in statutom.
15. člen
(pristojnosti sveta agencije)
Pristojnosti sveta agencije so:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
– sprejema splošne akte agencije,
– sprejema program dela in ﬁnančni načrt ter letno poročilo in druga poročila agencije,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki
in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki v soglasju
z ustanoviteljem,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti agencije,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za
delo,
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve,
ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov,
za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa
agencije,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno
z zakonom ali tem sklepom.
16. člen
(odločanje sveta agencije)
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
17. člen
(razrešitev članov sveta agencije)
Člana sveta agencije predčasno razreši vlada:
– če sam to zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, v tem sklepu in splošnih aktih agencije, oziroma jih opravlja nevestno
in nestrokovno ter
– če ravna v nasprotju s 14. členom tega sklepa.
18. člen
(direktor)
Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta agencije na podlagi javnega natečaja.
Direktor je imenovan za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
19. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
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– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
20. člen
(pristojnost in odgovornost direktorja)
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem
sklepom,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– izvršuje naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov in
ﬁnančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet
agencije in druge strokovne podlage za delo sveta agencije,
ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa
pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne
skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
Direktor mora zagotoviti, da agencija posluje v skladu z
zakonom, tem sklepom in statutom. Pri svojem delu je dolžan
varovati poslovne skrivnosti agencije.
Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s
svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu agencije,
ministru, pristojnemu za gospodarstvo in vladi.
21. člen
(prenehanje funkcije in predčasna razrešitev direktorja)
Direktorja predčasno razreši vlada v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
Direktorja se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih
določeno kot hujša disciplinska kršitev,
– če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se
izkaže, da ni primeren za opravljanje dela na položaju direktorja in
– če agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov.
Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog sveta
agencije do imenovanja novega direktorja, vendar najdalj za
dobo šestih mesecev, brez javnega natečaja, imenuje vršilca
dolžnosti direktorja.
IV. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
22. člen
(splošni akti)
Splošni akti agencije so statut, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugi splošni akti
skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.
Pred sprejetjem splošnega akta o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest, mora svet agencije pridobiti
mnenje reprezentativnega sindikata.
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Agencija po predhodnem soglasju ministra, pristojnega
za gospodarstvo, izdaja tudi splošne akte za izvrševanje
javnih pooblastil, s katerimi določa podrobnejšo organizacijo
upravljanja agencije z javnimi sredstvi, določa metodologijo,
pogoje in merila ter postopke izbora in ﬁnanciranja, nadzor
nad izvajanjem programov in ukrepov ter ureja druga področja, skladno z zakonom. Te splošne akte objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE AGENCIJE
23. člen
(ﬁnanciranje agencije)
Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz državnega proračuna, na podlagi pogodb z ministrstvi,
– s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem storitev na
trgu,
– z donacijami in
– iz drugih virov skladno s predpisi.
Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti
in nalog agencije, določenih v tem sklepu in v pogodbi z
ministrstvom, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije
in ﬁnanciranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem
agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev,
stroški amortizacije in drugi stroški.
Presežek prihodkov nad odhodki agencija lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali za plačilo delovne
uspešnosti zaposlenih v agenciji, v skladu z zakonom, ali ga
vplača v državni proračun. O uporabi presežka prihodkov
nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki
odloča svet agencije, v soglasju z vlado.
Prihodke iz proračuna in odhodke iz sredstev proračuna
evidentira ločeno od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja storitev na trgu. Presežek prihodkov nad odhodki sredstev iz proračuna agencija vplača v proračun. Ustanovitelj
ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja
dejavnosti na trgu.
Agencija lahko za nekatere svoje storitve, ki jih opravlja
za posameznike in pravne osebe, izda tarifo oziroma zaračunava upravne takse.
VI. RAZMERJE DO USTANOVITELJA
24. člen
(program dela)
Agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi letni program dela in ﬁnančni načrt za prihodnje koledarsko leto in ga predloži v soglasje vladi.
Letni program dela agencije določa cilje in naloge agencije, ki jih bo agencija zasledovala in opravljala v posameznem letu, v skladu s sklepi in usmeritvami vlade in pristojnega
ministrstva, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.
K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega mora biti razviden
prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju in
doseganju ciljev razvojne politike na področju spodbujanja
podjetništva in konkurenčnosti, inovativnosti, spodbujanja
ﬁnančnega okolja, internacionalizacije ter tujih neposrednih
investicij, ukrepi za zagotavljanje kvalitete storitev agencije
ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe
sredstev.
25. člen
(soglasje)
Če na letni program dela in ﬁnančni načrt vlada do
15. decembra ne izda soglasja, sklene agencija z ministr-
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stvom, pristojnim za gospodarstvo, pogodbo o začasnem
ﬁnanciranju na osnovi programa dela in ﬁnančnega načrta
agencije za preteklo leto, do izdaje soglasja.
26. člen
(poročanje)
Agencija najmanj enkrat letno pisno poroča ministrstvu,
pristojnemu za gospodarstvo, in vladi o doseženih ciljih in
rezultatih, o izvrševanju ﬁnančnih načrtov ter o rezultatih
poslovanja, skladno s predpisi o javnih ﬁnancah in računovodstvu.
27. člen
(javnost dela)
Delo agencije je javno. Javnost dela in varovanje poslovne tajnosti agencija opredeli v posebnem splošnem aktu.
Agencija je dolžna javno objaviti letno poročilo o delu in
poslovanju agencije. Za javnost dela je odgovoren direktor
agencije.
VII. NADZOR
28. člen
(nadzor nad uporabo sredstev)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovitostjo
in uspešno rabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
29. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo
dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
Ministrstvo, pristojno za ﬁnance, opravlja v agenciji
nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne ﬁnance,
predpisov, ki urejajo ﬁnančno, materialno in računovodsko
poslovanje agencije, zakonitostjo, namenskostjo in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna, ter nad
upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi agencije.
Ministrstvo, pristojno za upravo opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času,
uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja.
30. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)
Agencija opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in ﬁzičnih
oseb, katerim dodeljuje sredstva (porabnikov proračunskih
sredstev, ki se ﬁnancirajo iz državnega proračuna skladno z
zakonom) in drugih oseb, za katere tako določa zakon. Način
izvajanja nadzora se opredeli s splošnim aktom agencije. O
opravljenem nadzoru agencija izdaja poročila, ki morajo biti
objavljena in dostopna javnosti.
VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
31. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)
Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti agencije, kolikor agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega
premoženja, ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno
ogroženo opravljanje nalog agencije.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(nasledstvo Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo)
Agencija je pravni naslednik Pospeševalnega centra za
malo gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: center) in prevzame vse njihove zaposlene, poslovne prostore, opremo,
vsa ﬁnančna sredstva, pravice in obveznosti, dokumentacijo
in arhiv.
Do sprejetja notranjih aktov agencije se za njeno delovanje smiselno uporabljajo določbe notranjih aktov centra, v
kolikor niso v nasprotju s tem sklepom.
Pristojni organ agencije mora notranje akte agencije
sprejeti v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
Direktor centra opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja agencije do imenovanja direktorja agencije.
33. člen
(prenos nalog na agencijo)
Ustanovitelj zagotovi agenciji izvajanje nalog na področju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij
s prerazporeditvijo potrebnega števila zaposlenih z ministrstva, pristojnega za gospodarstvo na agencijo in s prenosom
materialnih in ﬁnančnih sredstev, ki izhajajo iz izvajanja teh
nalog na agencijo.
34. člen
(vpis in izbris iz registra)
Vršilec dolžnosti direktorja agencije je dolžan zagotoviti
vpis statusne spremembe preoblikovanja centra v agencijo
v sodni register.
35. člen
(rok za imenovanje sveta agencije)
Ministrstvo v roku dveh mesecev od uveljavitve tega
sklepa izvede postopke in pripravi predlog za imenovanje
sveta agencije.
36. člen
(sprejem statuta agencije)
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v enem mesecu od
imenovanja sveta agencije sklicati konstitutivno sejo sveta
agencije.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v dveh mesecih od
imenovanja sveta agencije pripraviti predlog statuta agencije
ter predlog ﬁnančnega načrta agencije za tekoče leto.
Svet agencije v treh mesecih po konstituiranju izvede postopek javnega natečaja za imenovanje direktorja agencije.
37. člen
(razveljavitev Odloka o ustanovitvi Pospeševalnega centra
za malo gospodarstvo)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok
o ustanovitvi Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
(Uradni list RS, št. 61/92 in 68/96).
38. člen
(začetek veljave)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-23/2005/13
Ljubljana, dne 18. julija 2005.
EVA 2005-2111-0094
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3256.

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste
zborničnih oziroma ministrskih članov in liste
sindikalnih članov komisij za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacijah (Uradni list RS, št. 83/03
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

SKLEP
o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih
oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih
članov komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij
I
Na listo zborničnih oziroma ministrskih članov komisij
se imenujejo:
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji
1. Tatjana Kopajtič
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
maser/maserka
2. Gabriela Gaber
3. Silva Glavan Bukovinski
4. Ksenija Pehlič
5. Darija Ščepanović
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
pediker/pedikerka
1. Nataša Leban
2. Jerica Zrimšek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
maniker/manikerka
1. Slavica Bizjan
2. Anka Železnik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
vizažist/vizažistka
1. Maja Kolnik Švara
2. Ksenija Pehlič
3. Milan Pejnovič
4. Ivona Prosen
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
dietni kuhar/dietna kuharica
1. Mojca Blatnik
2. Marjeta Cevc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
voznik/voznica v cestnem prometu
1. Jernej Šorli
2. Vekoslav Petauer
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
1. Mirjana Kregar
2. Marjan Kozjek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
MIG/MAG – varilec/varilka
1. Marjan Rojc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
plamenski varilec/varilka in spajkalec/spajkalka
1. Marjan Rojc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
poljedelec/poljedelka
1. Irena Bantan
2. Cvetka Cokan Grenko
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
ročno obločni/obločna varilec/varilka
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1. Marjan Rojc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
TIG varilec/varilka
1. Marjan Rojc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
turistični animator/turistična animatorka
1. Tadeja Jere Lazanski
2. Tina Hiti
3. Matjaž Konda
4. Leonida Vodušek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
turistični informator/turistična informatorka
1. Leonida Vodušek
2. Marija Rok
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
vinogradnik/vinogradnica
1. Samo Hudoklin
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
zelenjadar/zelenjadarica
1. Ana Ogorelec
2. Miša Pušenjak
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
živinorejec/živinorejka
1. Jasmina Slatnar
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva na tradicionalen
način
1. Slavka Grobelnik
2. Helena Mrzlikar
3. Terezija Meško
4. Irena Kos
5. Ivanka Donko
6. Nada Pignar
7. Linda Kogoj
8. Milena Mele Petrič
9. Milena Črv
10. Nežka Bajt
11. Tatjana Šubic
12. Andreja Žolnir
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
čipkar/čipkarica
1. Marija Zupan
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
krupje/krupjejka
1. Darjo Černe
2. David Kamšek
3. Branko Leban
4. Zoran Prešeren
5. Vinko Vogelnik
6. Igor Zlatoper
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
delavec/delavka za preprosta konfekcijska dela
1. Andreja Bregar Rop
2. Jelka Kozjak Jezernik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka
1. Andreja Bregar Rop
2. Jelka Kozjak Jezernik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
izvajalec/izvajalka betonskih del
1. Srečko Draksler
2. Živko Kuridža
3. Iztok Pusovnik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
1. Srečko Draksler
2. Živko Kuridža
3. Iztok Pusovnik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj
1. Živko Kuridža
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2. Miran Škorjanc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka
1. Jožef Drešar
2. Miladi Semion Makuc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka
1. Mateja Kavčič
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka
1. Jožef Drešar
2. Mateja Kavčič
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
varnostnik/varnostnica
1. Štefan Gostič
2. Srečko Jarc
3. Viktor Lukač
4. Ingo Paš
5. Helena Pungerčar
6. Franci Šalamun
7. Robert Trlep
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
1. Štefan Gostič
2. Srečko Jarc
3. Viktor Lukač
4. Ingo Paš
5. Helena Pungerčar
6. Franci Šalamun
7. Robert Trlep.
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
1. Štefan Gostič
2. Srečko Jarc
3. Viktor Lukač
4. Ingo Paš
5. Helena Pungerčar
6. Franci Šalamun
7. Robert Trlep.
II
Na listo sindikalnih članov komisij se imenujejo:
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
maser/maserka
1. Barbka Zrnec
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
pediker/pedikerka
1. Slavica Bizjan
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
turistični animator/turistična animatorka
1. Vilko Kolbl
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
turistični informator/turistična informatorka
1. Vilko Kolbl
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki
1. Bojan Drol
2. Anton Luskovec
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
krupje/krupjejka
1. Boris Pintar
2. Denis Turk
3. Matjaž Emeršič
4. Ambrož Porenta
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
voznik/voznica v cestnem prometu
1. Miodrag Arsič
2. Zlatko Kolarev
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3. Bojan Krajnc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
MIG/MAG – varilec/varilka
1. Mirko Marenče
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
plamenski varilec/varilka in spajkalec/spajkalka
1. Mirko Marenče
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
TIG varilec/varilka
1. Mirko Marenče
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
ročno obločni/obločna varilec/varilka
1. Mirko Marenče
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
sadjar/sadjarka
1. Erika Orešek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka
1. Ljiljana Miloševič
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
izvajalec/izvajalka betonskih del
1. Andrej Zagožen
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
1. Andrej Zagožen
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
vizažist/vizažistka
1. Romana Marolt
2. Barbara Mršol
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva na tradicionalen
način
1. Zenon Marn
2. Marija Bezovšek
3. Jožica Vodopivec Rozman
4. Terezija Lavrič.
III
Državni izpitni center določi člane komisije iz I in II točke
za vsak katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti
posebej.
Člani komisij so imenovani za dobo 4 let.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-8/2005/5
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EVA 2005-2611-0056
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

3257.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sklepanju zakonske zveze

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za
družino, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve in ministrom, pristojnim za upravo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sklepanju zakonske zveze

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o sklepanju zakonske zveze (Uradni list
RS, št. 71/03 in 131/04) se v 1. členu doda drugi odstavek,
ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo za
svečanosti ob jubileju petindvajsete, petdesete, šestdesete
in sedemdesete obletnice sklenitve zakonske zveze, ko je
podan srebrn, zlati, biserni ali diamantni jubilej. Ponovitev
svečanosti se opravi na podlagi prijave zakoncev pri pristojnem matičarju upravne enote, v kateri navedeta datum in kraj
sklenitve zakonske zveze. Prisotnost matičarja na svečanosti
ob jubileju ni obvezna.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta druga alinea.
3. člen
V drugem in tretjem odstavku 6. člena se besedilo »ministrom, pristojnim za upravo« nadomesti z besedilom »ministrom, pristojnim za notranje zadeve, po predhodnem mnenju
ministra, pristojnega za upravo «.
4. člen
V tretjem odstavku 8. člena se pred besedilom »Sredstva za izpolnjevanje« doda besedilo »Uradne prostore in«,
beseda »Sredstva« pa se napiše z malo začetnico.
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Prostore in sredstva lahko upravna enota zagotovi
tako, da z občino sklene sporazum o njihovi neodplačni uporabi oziroma zagotavljanju.
(5) Izjemoma se lahko prostori za sklepanje zakonskih
zvez najamejo s pogodbo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za notranje zadeve, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za upravo.«.
5. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »mora biti
vložena najmanj 60 dni« nadomesti z besedilom »se vloži
45 dni«.
6. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta besedilo »in na isti
lokaciji«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-15/2004
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2005-2611-0105
Minister za delo,
družino in socialne zadeve
mag. Janez Drobnič l. r.
Soglašam!
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo

Št.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s
slikovnim zaslonom

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim
zaslonom
1. člen
V Pravilniku o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim
zaslonom (Uradni list RS, št. 30/00) se besedilo 1. člena
spremeni tako, da se glasi:
"1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta št. 90/270/EGS
z dne 29. maja 1990 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih
zahtevah za delo s slikovnimi zasloni (peta posebna direktiva
v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L št. 156,
z dne 21. 6. 1990, str. 14) določa zahteve za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu s slikovnim zaslonom.".
2. člen
Prvi odstavek 7. člena pravilnika se spremeni tako, da
se glasi:
"Delodajalec mora zagotoviti, da so delavci seznanjeni
z vsemi okoliščinami in zahtevami glede varnosti in zdravja
pri delu na delovnem mestu, še posebej z ukrepi, ki so bili
izvedeni na podlagi 5., 6., 8. in 10. člena tega pravilnika.".
3. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu poroča Komisiji, v skladu z 11. členom direktive iz 1. člena tega
pravilnika, o praktičnem izvajanju določb te direktive.
Poročilu iz prejšnjega odstavka se priložijo stališča socialnih partnerjev.«.
4. člen
Priloga se v točki 1 (Oprema) b) (Zaslon) 2 dopolni tako,
da se v drugem stavku za besedo »zaslona« doda besede
»s katodno cevjo«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-20/2005
Ljubljana, dne 8. julija 2005.
EVA 2005-2611-0067
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

3259.

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
ročnem premeščanju bremen

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve
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PRAVILNIK
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem
premeščanju bremen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 90/269 EGS z
dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih
zahtevah za ročno premeščanje bremen, kadar za delavce
obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta (četrta posebna
direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L št.
156 z dne 21. 6. 1990, str. 9), določa ukrepe za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, pri katerem so delavci izpostavljeni nevarnosti okvare hrbta.
2. člen
Ročno premeščanje po tem pravilniku pomeni vsako
ﬁzično delo, ki vključuje dvigovanje, prenašanje, spuščanje,
potiskanje, vlečenje, nošenje ali premikanje bremena s človeško silo in druga podobna dela (npr. podpiranje, držanje),
ki zaradi svojih značilnosti ali zaradi neugodnih ergonomskih
pogojev pomeni nevarnost predvsem za poškodbe hrbta
delavcev.
3. člen
Hrbet pomeni hrbtenico z vsem mišičjem, ligamenti,
živčevjem in drugimi deli telesa, ki so obremenjeni pri ročnem
premeščanju bremen.
II. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
4. člen
Delodajalec mora, kadar je to mogoče, ročno premeščanje bremen nadomestiti s primerno delovno opremo, pripomočki in primernimi mehanskimi pomagali.
Kadar se ni mogoče izogniti ročnemu premeščanju bremen, mora delodajalec sprejeti primerne organizacijske in
tehnične ukrepe, uporabiti primerno opremo ter pravilen način dela, da bi zmanjšali nevarnost, povezano z ročnim premeščanjem bremen, ob upoštevanju Priloge I, ki je sestavni
del tega pravilnika.
5. člen
Kadar se ni mogoče izogniti ročnemu premeščanju bremen, delodajalec organizira delo tako, da je to ravnanje čim
bolj varno in zdravo in:
– če je mogoče, vnaprej oceni varnostne in zdravstvene
razmere pri tem delu in zlasti prouči značilnosti bremen, ob
upoštevanju Priloge I,
– poskrbi, da se s sprejetjem primernih ukrepov izogne
tveganju predvsem za poškodbe hrbta delavcev ali to tveganje zmanjša, pri čemer upošteva značilnosti delovnega okolja
in delo delavca, ob upoštevanju Priloge I.
6. člen
Kadar delodajalec poveri delavcu naloge, povezane
z ročnim premeščanjem bremen, mora upoštevati njegove
zdravstvene zmožnosti zlasti pa:
– da je delavec po svojih ﬁzičnih lastnostih primeren za
izvedbo naloge,
– da nosi primerna oblačila, obutev ali druge osebne
stvari,
– da ima ustrezno ali primerno znanje ali usposobljenost.
Delodajalec mora delavcu, ki opravlja naloge iz prejšnjega odstavka, zagotoviti zdravstveni nadzor v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, z upoštevanjem
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posebnih tveganj, katerim so izpostavljene rizične skupine
delavcev.
Delavci smejo ročno premeščati bremena na podlagi
strokovne ocene pooblaščenega zdravnika.
Pri določanju delovnih nalog za ročno premeščanje bremen mora delodajalec upoštevati telesno zmogljivost, starost
in spol. Telesno zmogljivost oceni pooblaščeni zdravnik.
7. člen
Delavec posamezne kategorije sme ob upoštevanju
dejavnikov iz Priloge I ročno premeščati bremena z največjo
maso, določeno v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
Skupno sme delavec najhitreje v dveh urah premestiti le
1.000 kg najtežjih bremen in isti dan na sme biti obremenjen
z dodatnim delom premeščanja.
8. člen
Delodajalec mora delavce poučiti o značilnostih bremen
in drugih dejavnikih, ki vplivajo na varno delo, zlasti pa o teži
bremena in središču težnosti najtežje strani, ko je paket naložen ekscentrično. Usposobiti jih mora za tak način dela pri
ročnem premeščanju bremen, da se izognejo poškodbam
hrbta.
Delodajalec mora delavce obvestiti o tveganjih, ki bi jim
utegnili biti izpostavljeni ter jih poučiti in usposobiti za varno
ročno premeščanje bremen ob upoštevanju Priloge I in prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
9. člen
Delodajalec se je dolžan o vseh vprašanjih glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu po tem pravilniku,
posvetovati z delavci in/ali njihovimi predstavniki in jih o sprejetih ukrepih tudi sprotno obveščati na način in po postopku,
določenem v zakonu, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu, poroča Komisiji, v skladu z 9. členom direktive iz 1. člena tega
pravilnika, o praktičnem izvajanju določb te direktive.
Poročilu iz prejšnjega odstavka se priložijo stališča socialnih partnerjev.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 30/00).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-15/2005
Ljubljana, dne 8. julija 2005.
EVA 2005-2611-0070
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve
PRILOGA I
REFERENČNI DEJAVNIKI
1. Značilnosti bremena
Ročno premeščanje bremen lahko pomeni tveganje
predvsem za poškodbe hrbta, če je breme:
– pretežko ali preveliko,
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– nepriročno ali ga je težko prijeti,
– nestabilno ali ima vsebino, ki se bo verjetno prevrnila,
– nameščeno na način, ki zahteva, da ga je treba držati ali premeščati na razdalji od telesa ali z upognjenim ali
ukrivljenim telesom,
– verjetno, da bo zaradi svojih obrisov in/ali čvrstosti
povzročilo poškodbe delavcev, zlasti pri trčenju.
2. Potreben ﬁzični napor
Fizični napor lahko pomeni tveganje predvsem za poškodbe hrbta, če:
– je stalen,
– se doseže samo z rotacijo trupa,
– verjetno povzroči nenaden premik bremena,
– ga izvedemo v nestabilnem položaju telesa.
3. Značilnosti delovnega okolja
Značilnosti delovnega okolja lahko povečajo tveganje
predvsem za poškodbe hrbta, če:
– ni dovolj prostora, ki je na voljo delavcu, še posebej v
navpični smeri, da bi opravili delo,
– so tla neravna, kar pomeni nevarnost spotikanja ali so
spolzka glede na delavčevo obuvalo,
– delovišče ali delovno okolje delavcu preprečuje ročno
premeščanje bremen na varni višini ali v primernem položaju,
– obstajajo razlike v višini tal ali delovne površine, kar
zahteva, da se breme premešča na različnih višinah,
– so tla ali podnožnik nestabilna,
– so temperatura, vlažnost ali prezračevanje neprimerni.
4. Zahteve dela
Delo lahko pomeni tveganje predvsem za poškodbe
hrbta, če terja:
– prepogost ali predolg ﬁzični napor, še zlasti za hrbtenico,
– nezadostno počivanje ali obdobje okrevanja,
– predolge razdalje dviganja, spuščanja ali prenašanja,
– hitrost dela, ki jo zahteva proces in je delavec ne more
spremeniti.

PRILOGA II
NAJVEČJA DOVOLJENA MASA BREMENA (V KG)
GLEDE NA SPOL IN STAROST DELAVCA
Starost
15 do 19 let
nad 19 do 45 let
nad 45 let
nosečnice

3260.

Moški
35
55
45

Ženske
13
30
25
5

Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev
davčne uprave, ki so nezdružljive z nalogami
davčne službe

Na podlagi drugega odstavka 36. člena Zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 59/05 – odločba US) in v zvezi s 100. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za ﬁnance izdaja
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PRAVILNIK
o določitvi dejavnosti uslužbencev davčne
uprave, ki so nezdružljive z nalogami davčne
službe
1. člen
Ta pravilnik določa, katere dejavnosti niso združljive z
nalogami davčne službe in jih uslužbenci davčne uprave ne
smejo opravljati.
2. člen
Z nalogami davčne službe, ob upoštevanju omejitev
iz prvega odstavka 100. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo), niso
združljiva dela na področju naslednjih dejavnosti:
– računovodska in knjigovodska dejavnost,
– revizijska dejavnost,
– davčno svetovanje,
– izterjava dolgov,
– podjetniško in poslovno svetovanje,
– pravno svetovanje na področjih iz prve do pete alinee
tega člena,
– trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne
sile,
– dejavnost zasebnih detektivov,
– opazovanje, varovanje in druge zaščitne dejavnosti v
zvezi s prevozom dragocenosti, varovanjem oseb ali javnim
prevozom,
– zaščitno uničevanje podatkov ne glede na medij.
3. člen
Če uslužbenec davčne uprave meni, da je opravljanje
določene dejavnosti, ki ni navedena v 2. členu tega pravilnika, nezdružljivo z nalogami davčne službe, o tem nemudoma
oziroma pred začetkom opravljanja dejavnosti pisno obvesti
generalnega direktorja oziroma generalno direktorico (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) davčne uprave.
Če generalni direktor davčne uprave oceni, da je opravljanje dejavnosti nezdružljivo z opravljanjem nalog davčne
službe, o tem odloči s sklepom. Generalni direktor davčne
uprave izda sklep v 30 dneh, šteto od dneva prejema obvestila.
V primeru, da generalni direktor davčne uprave sklepa
v roku, navedenem v prejšnjem odstavku, ne izda, se šteje,
da je opravljanje dejavnosti združljivo z opravljanjem nalog
davčne službe.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-07-4/2004/75
Ljubljana, dne 7. julija 2005.
EVA 2005-1611-0067
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za ﬁnance

3261.

Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega
sistema na kompleksu imenovanem Namakalni
sistem Gorišnica – Moškanjci – 1. faza

Na podlagi 85. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRAVILNIK
o uvedbi velikega namakalnega sistema na
kompleksu imenovanem Namakalni sistem
Gorišnica – Moškanjci – 1. faza
1. člen
S tem pravilnikom se uvede veliki namakalni sistem na
kmetijskih zemljiščih na območju katastrskih občin Zamušani,
Gajevci, Gorišnica, Moškanjci, Zagojiči in Tibolci, na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci
– 1. faza, v skupni površini 3,058.166 m2 (v nadaljnjem besedilu: veliki namakalni sistem).
2. člen
Veliki namakalni sistem se uvede na kmetijskih zemljiščih z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v k.o. Zamušani
27/1, 27/2, 30/1, 30/3, 31, 35, 47/1, 61/1, 61/2, 62/1,
62/2, 63/3, 63/4, 65, 67, 68, 69, 70/2, 70/3, 70/37, 70/38,
70/39, 70/40, 853/1, 853/2, 853/3, 855, 856/1 in 862;
– v k.o. Gajevci
300, 301/1, 301/2, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323/1, 324, 325/1, 326/1, 331/1, 331/2, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 339/2, 340, 341/1,
341/2, 342, 343 in 496;
– v k.o. Gorišnica
384/1, 393/1, 393/4, 393/5, 393/6, 393/8, 400/1, 400/3,
401/1, 401/2, 401/3, 402/1, 402/2, 403, 422/1, 423/1, 424/2,
424/3, 424/4, 424/5, 424/6, 425/1, 425/2, 425/3, 426/1,
426/2, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 429/1, 430/1, 430/3,
430/4, 433/1, 433/2, 434/2, 437/1, 438/1, 438/2, 438/3,
438/4, 440, 441/1, 441/2, 442/1, 442/2, 442/3, 443/1, 443/2,
444/2, 444/3, 444/4, 445/2, 445/3, 445/4, 446/1, 446/2, 447,
448, 449, 450/1, 450/2, 451/1, 451/2, 452/1, 452/10, 452/11,
452/12, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 452/6, 452/7, 452/8,
452/9, 454, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 456/1, 456/2, 457/1,
457/2, 458/1, 458/2, 458/3, 458/4, 460, 461, 462/1, 462/2,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2,
473, 474, 475/1, 475/2, 475/3, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 483, 484, 485/1, 485/10, 485/11,
485/12, 485/13, 485/14, 485/15, 485/16, 485/17, 485/18,
485/19, 485/2, 485/20, 485/3, 485/4, 485/5, 485/6, 485/7,
485/8, 485/9, 486, 487, 488/1, 488/2, 489, 490, 491/1, 491/2,
493, 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 537/1, 537/2, 540, 541, 542,
543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 544, 545, 546, 547, 551, 553/1,
553/3, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 587, 588, 589, 590, 591,
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 618,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 629, 630, 635, 636, 637, 640/1,
642, 643, 644, 645, 646 in 647;
– v k.o. Moškanjci
1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1,
11/3, 11/4, 11/5, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 20/1,
21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 38/1, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52, 54, 58, 59, 62, 63, 70/1,
70/10, 70/11, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 71/1, 71/2,
71/3, 71/4, 71/5, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5,
89/6, 89/7, 90, 91/1, 620, 621, 622, 634, 635, 637, 644/1,
644/2, 644/3, 644/5, 644/8, 644/9, 645, 646/2, 647/1, 647/2,
648, 649/1, 649/3, 656/1, 656/2, 656/3, 656/4, 656/5, 656/6,
656/7, 656/8, 657, 658/1, 658/2, 659, 660, 661, 663/1, 663/2,
664, 672/1, 673/2, 673/4, 680, 681, 682, 683/1, 683/2, 683/3,
684/1, 684/2, 685/1, 685/2, 685/3, 685/4, 783/1, 784, 785,
786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797,
798, 799, 800, 801, 802/1, 805, 806, 807, 809/1, 810/1, 813,
814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 826,
827, 829, 830, 831 in 832;
– v k.o. Zagojiči
198/1, 198/3, 200/1, 200/10, 200/11, 200/11, 200/12,
200/14, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/8, 200/9, 201/1,
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202/1, 202/2, 202/3, 202/5, 203/1, 203/2, 205/1, 205/2, 213/1,
213/2, 214/1, 214/2, 214/3, 215/1, 215/2, 216/1, 217, 218/1,
218/2, 218/3, 219/1, 219/12, 219/13, 219/2, 219/5, 219/6,
219/7, 219/9, 227/1, 228/1, 228/2 in 231/1;
– v k.o. Tibolci
1057, 1058, 1059, 1061/1, 1061/2, 1062, 1063, 1064,
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071/1, 1071/2, 1072,
1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081,
1082/1 in 1082/2.
3. člen
Investitor velikega namakalnega sistema do terciarnega
namakalnega omrežja je Republika Slovenija. V primeru, da
Republika Slovenija ne bo edini investitor velikega namakalnega sistema do terciarnega omrežja, bodo medsebojne
pravice in obveznosti posameznih investitorjev, ki izhajajo
iz investitorstva velikega namakalnega sistema, urejene s
pogodbo. To pogodbo v imenu Republike Slovenije sklene
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
S strani Republike Slovenije pooblaščeni investitor melioracijskih del velikega namakalnega sistema do terciarnega
namakalnega omrežja je Konzorcij za namakanje Podravja, Partizanska 6, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu:
pooblaščeni investitor).
Investitorji terciarnega namakalnega omrežja so lastniki
oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
Predvidena melioracijska dela na velikem namakalnem
sistemu so: izgradnja odvzemnega objekta (črpališča) ter
ureditev primarnega, sekundarnega in terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo.
Izgradnja odvzemnega objekta (črpališča) ter ureditev
primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja morajo
biti s strani pooblaščenega investitorja ali izvajalcev, ki jih
pooblaščeni investitor izbere po predpisih o javnih naročilih
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, izvršeni
najkasneje v roku dveh let po pridobitvi sredstev, ki jih zagotovi investitor oziroma investitorji iz prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika.
Ureditev terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo za posamezno parcelo oziroma
zemljišče iz 2. člena tega pravilnika je prepuščena lastniku
oziroma zakupniku tega zemljišča in naj bi bila izvršena v
roku 1 leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja za veliki namakalni sistem.
5. člen
Pooblaščeni investitor v imenu Republike Slovenije vodi
vse postopke in pridobiva vsa potrebna soglasja v zvezi z
izvedbo oziroma izgradnjo velikega namakalnega sistema
do vključno pridobitve uporabnega dovoljenja po predpisih
o graditvi objektov.
6. člen
Po končani melioraciji je infrastruktura velikega namakalnega sistema do terciarnega namakalnega omrežja v lasti
investitorja oziroma investitorjev iz prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika. V primeru, da Republika Slovenija ne bo
edini investitor velikega namakalnega sistema do terciarnega
omrežja, bodo lastniška razmerja glede te infrastrukture urejena s pogodbo iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Terciarno namakalno omrežje je v lasti lastnikov oziroma zakupnikov zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
7. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo velikega namakalnega sistema nosijo investitorji iz 3. člena tega pravilnika.
Pooblaščeni investitor mora v imenu Republike Slovenije pred začetkom izvajanja melioracijski del izvesti presojo
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vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi o varstvu okolja.
Investitorji iz 3. člena tega pravilnika morajo poskrbeti,
da se vsa melioracijska dela, ki pomenijo poseg v prostor,
opravijo v skladu s predpisi o graditvi objektov in predpisi o
urejanju prostora ter po predhodni pridobitvi ustreznih dovoljenj. Zagotoviti morajo tudi strokovni nadzor nad vsemi deli
v skladu s predpisi.
8. člen
Pooblaščenemu investitorju se nalaga, da pri nepremičninah iz 2. člena tega pravilnika, v roku 30 dni od uveljavitve
tega pravilnika, predlaga zaznambo uvedbe melioracijskega
postopka v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem katastru, pri pristojni izpostavi Geodetske uprave
Republike Slovenije.
9. člen
Po končani melioraciji prevzamejo vse obveznosti in
odgovornosti glede rednega delovanja, rabe in vzdrževanja
velikega namakalnega sistema do terciarnega namakalnega
omrežja investitor oziroma investitorji iz prvega odstavka
3. člena tega pravilnika.
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega
pravilnika morajo po končani melioraciji poskrbeti za redno
rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega namakalnega
omrežja in zagotavljati sredstva za vzdrževanje velikega namakalnega sistema, v sorazmerju s površino zemljišč, katerih
lastniki oziroma zakupniki so, in ležijo na območju velikega
namakalnega sistema.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-06-8/00
Ljubljana, dne 12. julija 2005.
EVA 2004-2311-0389
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja,
načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene
živali ter višini škode na divjadi, ki je
povzročena s protipravnim lovom

Na podlagi drugega odstavka 43. člena in drugega odstavka 55. člena ter v zvezi s 15. točko prvega odstavka
21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št.
16/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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– način zasledovanja ranjene ali obstreljene divjadi in
zavarovanih vrst prosto živečih živali s psom krvoslednikom
in
– višino škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom.
2. člen
(vrsta lovskega orožja)
(1) Lovsko orožje je dolgocevno in kratkocevno strelno
orožje kategorij B1, B5, B6, C1, C2, C3 in D1, ki so opredeljene v predpisu, ki ureja orožje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je izjemoma pri
lovu dovoljena tudi uporaba orožja iz kategorije B4, vendar
se nabojnik ne sme napolniti z več kot dvema nabojema.
(3) Kratkocevno strelno orožje se uporablja kot varnostno orožje pri iskanju ranjene ali obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali ter za usmrtilni strel.
3. člen
(lovsko strelivo)
(1) Lovsko strelivo so naboji s kroglami in naboji s
šibrami.
(2) Krogle so lahko polno oplaščene, delno oplaščene
in neoplaščene.
(3) Strelivo za lovsko orožje pri lovu na posamezne
vrste divjadi in velikih zveri je predpisano v prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(lov posameznih vrst divjadi in zavarovanih vrst prosto
živečih živali)
(1) Za vse vrste divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali iz priloge 1 se uporablja lovsko orožje z risano cevjo
in naboji s kroglami z razširnim (ekspanzijskim) učinkom,
katerih minimalne lastnosti so določene v prilogi 1.
(2) Pri lovu na druge vrste divjadi je dovoljeno uporabljati lovsko orožje in strelivo kot je opredeljeno v 2. in 3. členu
tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljeno uporabljati lovsko orožje z naboji s šibrami, a le pri lovu na:
– jazbeca, lisico, kuno belico, kuno zlatico, rakunastega
psa, pižmovko, nutrijo, malo poljsko divjad, šojo, srako in
sivo vrano ter
– druge zavarovane vrste ptic, ki jih je dovoljeno streljati v skladu z dovoljenjem ministra, pristojnega za varstvo
narave.
(4) Pri lovu na divjega prašiča je dovoljeno uporabljati
tudi lovsko orožje z gladko cevjo in naboji s kroglo za gladko
cev.

PRAVILNIK
o vrstah in moči lovskega orožja, načinu
zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter
višini škode na divjadi, ki je povzročena
s protipravnim lovom

5. člen
(ranjena in obstreljena divjad in zavarovane vrste prosto
živečih živali)
(1) Za usmrtitev ranjene in obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali je dovoljena uporaba lovskega
orožja in streliva v skladu z 2. in 3. členom tega pravilnika.
(2) Za zasledovanje in usmrtitev ranjene in obstreljene
nevarne divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali je
dovoljena tudi uporaba lovskega orožja z gladko cevjo in
naboji s kroglami za gladko cev ter naboji s šibrami debeline
najmanj 7,65 milimetrov.

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– vrsto, moč lovskega orožja in minimalno moč izstrelkov, s katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi in
zavarovanih vrst prosto živečih živali;

6. člen
(način zasledovanja divjadi in velikih zveri)
(1) Upravljavec lovišča mora poskrbeti, da se po vsakem strelu na parkljasto divjad ali veliko zver, ki ni padla na
mestu ali v vidnem polju strelca, opravi pravilen in temeljit
kontrolni pregled nastrela. Pri tem se mora v vseh primerih
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uporabiti izšolanega in preizkušenega psa krvoslednika, v
skladu s predpisi, ki urejajo področje kinologije.
(2) Upravljavec lovišča mora poskrbeti, da se po vsakem strelu na ostalo divjad, ki ni padla na mestu ali v vidnem
polju strelca, opravi pravilen in temeljit kontrolni pregled nastrela. Pri tem se mora v vseh primerih uporabiti izšolanega
in preizkušenega psa, v skladu s predpisi, ki urejajo področje
kinologije.
(3) Za iskanje obstreljenih ali ranjenih velikih zveri je
dovoljeno uporabljati le tiste pse, pri katerih so poleg dela
po krvnem sledu preverjene tudi njihove vedenjske lastnosti
na sledu velikih zveri v skladu s predpisi, ki urejajo področje
kinologije.
(4) Če lovska organizacija nima lastnih psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu, mora za iskanje
obstreljene ali ranjene divjadi in velikih zveri najeti vodnike
s preizkušenimi psi v delu po krvnem sledu. Stroške je v primeru najema dolžna poravnati lovska organizacija, ki nima
lastnih psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem
sledu.
(5) Vodniki iz prejšnjega odstavka zasledujejo obstreljeno ali ranjeno divjad in velike zveri tudi preko meja matičnega
lovišča. Vodnik je v tem primeru v sodelovanju z upravljavcem lovišča dolžan pred prestopom lovske meje obvestiti
vodstvo lovišča, v katerega namerava vstopiti. Če to iz objektivnih razlogov ni izvedljivo, mora o tem vodstvo vstopnega
lovišča obvestiti takoj, ko je to mogoče. Upravljavec lovišča,
kamor je obstreljena ali ranjena divjad ali velika zver vstopila,
mora dovoliti iskanje in nuditi potrebno pomoč vodnikom s
preizkušenimi psi v delu po krvnem sledu.
(6) Upravljavec lovišča, kjer je bila divjad ali velika zver
prvotno streljana, po uspešnem iskanju obstreljene ali ranjene divjadi ali velike zveri postane lastnik celotne uplenjene
divjadi ali velike zveri.
(7) Upravljavec je dolžan o iskanjih obstreljene ali ranjene divjadi in velikih zveri letno obveščati inšpektorat, pristojen
za lovstvo, na obrazcu, ki je sestavni del letnega poročila o
izvajanju koncesij.
7. člen
(višina odškodnine na divjadi)
(1) Za škodo na divjadi, ki je povzročena s protipravnim
lovom, je upravljavec upravičen do odškodnine po ceniku
iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem
besedilu: cenik).
(2) Cene veljajo ne glede na spol, starost in stanje posameznega osebka divjadi.
(3) Jajca pernate divjadi (poljske jerebice, fazana, race
mlakarice, šoje, srake in sive vrane) se zaračunavajo po polovični vrednosti ustrezne divjadi, naštete v ceniku.
(4) Odpadlo rogovje osebkov moškega spola, starejših
od dveh let, vrst divjadi srna, navadni jelen in damjak, se zaračuna v višini ene desetine vrednosti ustrezne vrste divjadi
po ceniku.
(5) Cenik velja tudi za osebke divjadi, njihove dele oziroma trofeje, najdene pri preparatorjih, ki nimajo dokaza, da
je divjad legalno uplenjena.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– odredba o vrsti in moči lovskega orožja ter moči nabojev, s katerimi se sme loviti posamezna divjad (Uradni list
RS, št. 6/01 in 16/04 – ZDLov-1) in
– odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode
na divjadi (Uradni list RS, št. 11/99 in 16/04 – ZDLov-1).
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9. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-77/2005
Ljubljana, dne 12. julija 2005.
EVA 2005-2311-0041
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

Priloga 1:
Vrste divjadi in zavarovanih prosto živečih vrst živali,
za katere se pri lovu uporablja lovsko orožje z risano cevjo
in naboji s kroglami z razširnim (ekspanzijskim) učinkom naslednjih minimalnih lastnosti:
Vrsta divjadi ali
zavarovane prosto
živeče živali
Medved
Jelenjad, kozorog,
damjak, divji prašič
Ozimci divjega
prašiča, jelen-tele,
damjak-tele, gams,
muﬂon, volk
Srnjad, svizec, ris

Premer
krogle
[mm / (inč)]
7,0 (.284)
6,5 (.257)

Masa [g] Energija zadetka na 100
metrov [J]
11,0
3000
9,0
2500

6,0 (.243)

6,0

1800

5,6 (.222)

3,2

1000

Priloga 2: Vrednost odškodnine na divjadi, ki je pridobljena s protipravnim lovom
Vrsta divjadi
Navadni jelen (Cervus elaphus L.)
Damjak (Dama dama L.)
Srna (Capreolus capreolus L.)
Gams (Rupicapra rupicapra L.)
Alpski kozorog (Capra hircus ibex L.)
Muﬂon (Ovis ammon (aries) musimon
Schraber.)
Divji prašič (Sus scrofa L.)
Poljski zajec (Lepus europaeus Pallas)
Alpski svizec (Marmota marmota L.)
Navadni polh (Glis glis L.)
Nutrija ali bobrovka (Myocastor coypus
Molina)
Pižmovka (Ondatra zibethica L.)
Lisica (Vulpes vulpes L.)
Rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides
Gray.)
Kuna zlatica (Martes martes L.)
Kuna belica (Martes foina Erxleben.)
Jazbec (Meles meles L.)
Poljska jerebica (Perdix perdix L.) ––
gojena
Fazan (Phasianus colhicus L.)
Raca mlakarica (Anas platyrhynchos L.)

Vrednost
odškodnine (SIT)
500.000
300.000
150.000
300.000
1,000.000
200.000
150.000
80.000
150.000
5.000
20.000
10.000
80.000
80.000
100.000
100.000
80.000
80.000
40.000
20.000

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta divjadi
Šoja (Garrulus glandarius L.)
Sraka (Pica pica L.)
Siva vrana (Corvus corone cornix L.)

3263.

Št.
Vrednost
odškodnine (SIT)
10.000
10.000
10.000

Pravilnik o merilih za ﬁnančno ovrednotenje
določenih nalog lovskih organizacij

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o merilih za ﬁnančno ovrednotenje določenih
nalog lovskih organizacij
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa merila za ﬁnančno ovrednotenje biomeliorativnih in biotehniških del in izplačanih škod od divjadi,
ki so osnova za izračun koncesijske dajatve.
2. člen
(biomeliorativna dela)
(1) Biomeliorativna dela, ki so osnova za izračun koncesijske dajatve, so:
– košnja,
– spravilo sena z odvozom,
– priprava pasišč za divjad,
– gnojenje travnikov,
– vzdrževanje grmišč in remiz,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– izdelava in vzdrževanje kaluž,
– vzdrževanje vodnih virov,
– sadnja in vzdrževanje plodonosnih vrst dreves in grmovnic ter
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic.
(2) Pri obračunu koncesijske dajatve se upoštevajo
samo tista dela, ki so opredeljena v letnem lovsko upravljavskem načrtu območja ter so podrobneje locirana in opredeljena v letnem načrtu lovišča.
(3) Izhodišče za obračun je površina opravljenega dela,
število kosov oziroma objektov. Časovni in količinski normativi so določeni v predpisu, ki določa ﬁnanciranje in soﬁnanciranje vlaganj v gozdove. Upošteva se tudi strošek materiala
na podlagi dokazila o plačilu nabavljenega materiala.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se
pri obračunu koncesijske dajatve upošteva le tista višina
opravljenega biomeliorativna dela, ki ni predmet ﬁnanciranja
oziroma soﬁnanciranja iz sredstev proračuna Republike Slovenije in sredstev Evropske unije.
3. člen
(biotehniška dela)
(1) Biotehniška dela, ki so osnova za izračun koncesijske dajatve, so:
– zimsko krmljenje divjadi,
– privabljalno in preprečevalno krmljenje divjadi,
– preprečevanje škod od divjadi ter
– pridelovalne in krmne njive.
(2) Krmljenje ter pridelovalne in krmne njive se priznajo
kot biotehniško delo samo v primeru, da so dovoljeni z letnim
lovsko upravljavskim načrtom območja in podrobneje opredeljeno (lokacija, vrsta divjadi, vrsta in količina krme) z letnim
načrtom lovišča.
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(3) Za malo poljsko divjad se za posamezno lovišče
v letnem lovsko upravljavskem načrtu območja opredeli le
število krmišč.
(4) Za izračun vrednosti krme se upoštevajo letni statistični podatki o prodajnih cenah za poljske pridelke oziroma
krmo. Priznajo se tudi nabavni stroški materiala za izdelavo
krmišča na podlagi dokazila o plačilu nabavljenega materiala.
(5) Dela za preprečevanje škod od divjadi so dela, ki so
opredeljena in ovrednotena kot dela za varstvo pred divjadjo
v skladu s predpisom, ki določa ﬁnanciranje in soﬁnanciranje vlaganj v gozdove. Za preprečevanje škod od divjadi se
prizna tudi strošek nabave zaščitnih sredstev na podlagi dokazila o plačilu nabavljenega materiala.
(6) Stroški za pridelovalne in krmne njive se priznajo
na podlagi kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja
na kmetijah v Sloveniji, ki ga periodično izdaja Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije.
4. člen
(stroški dela)
Najvišji stroški na enoto dela, ki se priznajo, znašajo
toliko kot znašajo stroški na enoto dela, ko dela izvede lastnik
ali zakupnik gozda. Višina stroška na enoto dela je določena
v predpisu, ki določa ﬁnanciranje in soﬁnanciranje vlaganj v
gozdove.
5. člen
(izplačana škoda od divjadi)
(1) Upravljavec lovišča je za namene izračuna koncesijske dajatve dolžan višino izplačanih škod v denarju dokazati
s kopijami cenilnih zapisnikov o škodah, v katerih morajo biti
obvezno vpisani zneski posameznih poravnav in dokazili o
poravnavi škod.
(2) V primeru poravnave škode z materialom mora
upravljavec lovišča dokazati vrednost škod s kopijami cenilnih zapisnikov o škodah, v katerih je opredeljena količina in
vrsta materiala. V tem primeru se kopiji zapisnika obvezno
priloži tudi dokazilo o plačilu nabavljenega materiala oziroma
opravljenega dela.
(3) Iz zapisnikov mora biti razvidno tudi mesto nastanka
škode (vpis katastrske občine in številke parcele).
(4) Zapisniki morajo biti podpisani s strani upravljavca
lovišča in oškodovanca.
6. člen
(sanacija škod od divjadi)
(1) V primeru sanacije od divjih prašičev razritih travnikov z delom upravljavca se na površino 1 ha upošteva
dejansko število opravljenih delovnih ur, vendar največ 100
ur dela na ha.
(2) Upravljavec je dolžan priložiti kopije cenilnih zapisnikov o škodah, ki morajo vsebovati elemente iz tretjega
in četrtega odstavka prejšnjega člena ter naveden obseg
poškodovane površine, potrebno število ur za sanacijo, normativ iz prejšnjega odstavka in skupni strošek sanacije.
7. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-98/2005
Ljubljana, dne 12. julija 2005.
EVA 2005-2311-0040
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
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3265.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati pravne in ﬁzične
osebe za promet s ﬁtofarmacevtskimi sredstvi

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 5. člena in petega odstavka 6. člena Zakona o ﬁtofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju
z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati pravne in ﬁzične osebe
za promet s ﬁtofarmacevtskimi sredstvi
1. člen
(1) V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in ﬁzične osebe za promet s ﬁtofarmacevtskimi sredstvi
(Uradni list RS, št. 68/02) se drugi odstavek 2. člena črta.
(2) Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi
in tretji.
(3) Dosedanji četrti odstavek se spremeni tako, da se
glasi:
»Pravne in ﬁzične osebe iz tega člena morajo z odpadno embalažo, odpadnimi FFS in odpadki, ki nastanejo pri
sanaciji ob nezgodah, ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki, in predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Nevarne odpadke, ki jih ni mogoče
na primeren način odstraniti takoj, morajo hraniti na mestu,
zaščitenem pred dostopom nezaposlenih oseb in živali ter na
način, ki onemogoča onesnaženje okolja.«.
2. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo »Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti
z besedilom »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije«.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »predpisi, ki
urejajo posebne odpadke« nadomesti z besedilom »predpisi, ki urejajo odpadke, in predpisi, ki urejajo embalažo in
odpadno embalažo«.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 13. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»FFS lahko izdaja tudi delavec, ki je v rednem delovnem razmerju in ima končano najmanj ustrezno usmeritev
srednje tehniške ali poklicno tehniške izobrazbe kmetijske
smeri, opravi preverjanje znanja iz ﬁtomedicine oziroma ima
veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz ﬁtomedicine za prodajalce, v skladu s predpisi, ki urejajo strokovno usposabljanje
iz ﬁtomedicine.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-392/2005
Ljubljana, dne 16. junija 2005.
EVA 2005-2311-0163
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

Pravilnik o paralelnem uvozu in paralelni
distribuciji zdravil

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
minister za zdravje

PRAVILNIK
o paralelnem uvozu in paralelni distribuciji
zdravil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– vsebino vloge, postopek in pogoje za pridobitev, spremembo in podaljšanje dovoljenja za paralelni uvoz zdravila;
– razloge za prenehanje veljavnosti dovoljenja za paralelni uvoz zdravila;
– naloge imetnika dovoljenja za paralelni uvoz zdravila;
– pogoje za izvajanja paralelne distribucije z zdravili v
Republiki Sloveniji.

men:

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. Paralelni uvoz je uvoz zdravila, ki je pridobilo dovoljenje za promet po nacionalnem postopku ali po postopku z
medsebojnim priznavanjem in se z dovoljenjem pristojnega
organa Republike Slovenije uvaža iz držav članic Evropske
unije ali Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem
besedilu: EU ali EGP), ko uvoz izvaja imetnik dovoljenja za
opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo, ki ga ni
določil imetnik dovoljenja za promet z zdravilom oziroma z
njim ni poslovno povezan.
2. Paralelno uvoženo zdravilo je zdravilo, ki je dobilo
dovoljenje za paralelni uvoz na podlagi dejstva, da je pridobilo dovoljenje za promet v državi izvoznici (EU ali EGP) in
da ga je za potrebe paralelnega uvoza, po oceni Agencije
RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: Agencija), moč šteti kot zadostno podobno zdravilu z
veljavnim dovoljenjem za promet z zdravilom pridobljenim v
Republiki Sloveniji.
3. Paralelna distribucija je uvoz zdravila, ki je pridobilo
dovoljenje za promet po centraliziranem postopku, iz ene v
drugo državo članico EU ali EGP, ko ga izvaja imetnik dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo,
ki ga ni določil imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
oziroma z njim ni poslovno povezan.
4. Država izvoza je država članica EU ali EGP, v kateri
je paralelno uvoženo zdravilo pridobilo dovoljenje za promet
z zdravilom in iz katere se to zdravilo uvaža na območje
Republike Slovenije.
3. člen
Paralelno uvoženo zdravilo je lahko v prometu na območju Republike Slovenije le, če je bilo zanj izdano dovoljenje za paralelni uvoz.
4. člen
Paralelni uvoz na območje Republike Slovenije lahko
opravljajo samo imetniki dovoljenja za opravljanje dejavnosti
prometa z zdravili na debelo oziroma pravne ali ﬁzične osebe
s sedežem izven Republike Slovenije in v EU, ki so pridobile ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti v zadevni
državi članici EU in so pri Agenciji priglasile opravljanje te
dejavnosti v Republiki Sloveniji.
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5. člen
Pristojni organ za izdajo dovoljenja za paralelni uvoz
zdravila je Agencija.
6. člen
Vlogo za pridobitev, spremembo in podaljšanje dovoljenja za paralelni uvoz zdravila lahko vložijo pravne ali ﬁzične
osebe, ki:
– so imetniki dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili in
– jih ni določil imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
za trženje zdravila, za katerega vlagajo vlogo oziroma z njim
niso poslovno povezane.
7. člen
(1) Vloga na podlagi prejšnjega člena se lahko vloži za
eno ali več zdravil.
(2) Vloga mora biti urejena, dokumentacija mora biti
vložena po vrstnem redu kot je navedeno v tem pravilniku.
Posamezni sestavni deli morajo biti jasno ločeni.
8. člen
Če Agencija ugotovi, da za odločitev o izdaji dovoljenja
za paralelni uvoz zdravila, njegovo spremembo ali podaljšanje potrebuje tudi dodatne podatke in dokazila, jih mora
predlagatelj zagotoviti v roku, kot ga določi Agencija. V tem
času postopek miruje.
9. člen
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja za paralelni uvoz
zdravila mora biti dana v slovenskem jeziku.
(2) Dokazila, ki jih mora vsebovati vloga, so v obliki kopij
zahtevanih listin, razen kadar je s tem pravilnikom določeno,
da je treba predložiti izvirnik oziroma overjeno kopijo.
10. člen
Če Agencija po pregledu vloge ugotovi, da ta ni popolna, najpozneje v 30 dneh od prejema vloge pozove predlagatelja, da jo v 15 dneh dopolni.
II. PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PARALELNI UVOZ
ZDRAVILA
11. člen
(1) Agencija lahko izda dovoljenje za paralelni uvoz
zdravila, če v postopku na podlagi zahtevanih podatkov in
dokazil ugotovi tako podobnost med zdravilom, za katerega
se zahteva dovoljenje za paralelni uvoz in je pridobilo dovoljenje za promet v državi izvoznici (EU ali EGP) ter zdravilom
z veljavnim dovoljenjem za promet v Republiki Sloveniji, da
ju je za potrebe paralelnega uvoza moč šteti kot zadosti podobni.
(2) Agencija ugotavlja zadostno podobnost med zdravili
iz prejšnjega odstavka na podlagi naslednjih meril:
– zdravili morata imeti enako učinkovino;
– zdravili morata imeti enak terapevtski učinek;
– morebitne razlike med zdraviloma po oceni Agencije
ne predstavljajo tveganja za javno zdravje.
(3) Agencija pri ugotavljanju zadostne podobnosti med
zdraviloma na podlagi meril iz prejšnjega odstavka upošteva
predpise in po potrebi mnenje izvedencev.
(4) Agencija pri prepoznavanju zadostne podobnosti
med zdraviloma preveri dejstvo ali zdravili izdeluje bodisi isti
proizvajalec oziroma ju izdelujeta različna proizvajalca po isti
licenci oziroma proizvodni speciﬁkaciji.
12. člen
Popolna vloga za pridobitev dovoljenja za paralelni uvoz
zdravila mora vsebovati naslednje podatke:
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– podatke o predlagatelju;
– podatke in dokazila o zdravilu;
– dokazilo o plačilu stroškov postopka;
– dokazilo o plačilu upravne takse.
13. člen
Podatki o predlagatelju so:
1. naziv in sedež pravne ali ﬁzične osebe,
2. navedba in podpis odgovorne osebe,
3. navedba številke in datuma dovoljenja za opravljanje
dejavnosti prometa na debelo z zdravili, ki je bilo izdano v
Republiki Sloveniji oziroma potrdilo o priglasitvi dejavnosti
prometa na debelo z zdravili pri Agenciji, če dovoljenje za
opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili ni bilo
izdano v Republiki Sloveniji,
4. dokazilo o prejetem obvestilu o paralelnem uvozu, s
katerim predlagatelj vloge za pridobitev dovoljenja za paralelni uvoz zdravila obvešča proizvajalca tega zdravila o nameravanem paralelnem uvozu,
5. izjava o tem, da predlagatelj vloge za pridobitev dovoljenja za paralelni uvoz zdravila ni pooblaščen za trgovanje
z zdravilom s strani imetnika dovoljenja za promet z zdravilom izdanim v državi izvoza,
6. navedba zdravil, za katere se predlaga vloga (ime,
farmacevtska oblika, jakost in velikost pakiranja) in
7. v primeru prepakiranja:
– naziv in naslov pravne osebe, ki bo opravljala prepakiranje zdravila;
– dovoljenje za izdelavo oziroma proizvodnjo zdravil, ki
se nanaša na pakiranje in ki je bilo izdano v skladu s predpisom, ki natančneje ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati
izdelovalec oziroma proizvajalec zdravil za uporabo v humani
medicini in o postopku njegove veriﬁkacije. Če ima izdelovalec, ki prepakira zdravilo, sedež v Republiki Sloveniji, predloži
le številko dovoljenja za izdelavo oziroma proizvodnjo zdravil,
ki se nanaša na pakiranje in ki ga je izdala Agencija;
– pogodba s predlagateljem vloge za pridobitev dovoljenja za paralelni uvoz zdravila, če prepakiranja ne opravlja
sam.
14. člen
(1) Podatki in dokazila o zdravilu so:
A) Podatki in dokazila o zdravilu, za katerega se predlaga vloga:
1. ime zdravila v državi izvoza,
2. farmacevtska oblika, jakost in velikost pakiranja,
3. številka veljavnega dovoljenja za promet z zdravilom
v državi izvoza,
4. podatki o imetniku dovoljenja za promet z zdravilom
v državi izvoza (naziv, naslov),
5. podatki o proizvajalcu in mestu izdelave,
6. kopija povzetka glavnih značilnosti zdravila, ki je bila
odobrena v državi izvoza, in overjen strokovni prevod v slovenskem jeziku,
7. kopija navodila za uporabo, ki je bilo odobreno v državi izvoza in overjen strokovni prevod v slovenskem jeziku,
8. predlog povzetka glavnih značilnosti zdravila v slovenskem jeziku in izjava, da je povzetek glavnih značilnosti
zdravila, za katero je vložena vloga za paralelni uvoz, enak
povzetku glavnih značilnosti zdravila, na katerega dovoljenje
za promet z zdravilom se predlagatelj sklicuje, ali pa natančna opredelitev razlik,
9. predlog navodila za uporabo zdravila v slovenskem
jeziku z izjavo, da je navodilo za zdravilo, za katero je vložena vloga za paralelni uvoz zdravila, enako navodilu zdravila,
na katerega dovoljenje za promet z zdravilom se predlagatelj
sklicuje, ali natančna opredelitev razlik,
10. zunanja ovojnina, ki ga ima zdravilo v državi izvoza,
11. predlog primarne in zunanje ovojnine za paralelno
uvoženo zdravilo v slovenskem jeziku in
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12. v primeru prepakiranja:
– predlog nove primarne in zunanje ovojnine v slovenskem jeziku z izjavo, da le-ta ne vpliva na sam izdelek;
– naziv in naslov pravne osebe, ki bo opravljalo prepakiranje zdravila;
– številka serije;
– navedba spremembe indikacije na sekundarni ovojnini, če je to smiselno potrebno.
B) Podatki o zdravilu, ki je pridobilo dovoljenje za promet z zdravilom v Republiki Sloveniji in s katerim se paralelno
uvoženo zdravilo primerja:
1. ime zdravila,
2. farmacevtska oblika, jakost in velikost pakiranja,
3. številka dovoljenja za promet z zdravilom,
4. podatki o imetniku dovoljenja za promet z zdravilom
(naziv),
5. podatki o proizvajalcu in mestu izdelave,
6. povzetek glavnih značilnosti zdravila,
7. navodilo za uporabo,
8. primarna in zunanja ovojnina in
9. seznam razlik med zdravilom, za katerega se predlaga vloga za pridobitev dovoljenja za paralelni uvoz zdravila in
zdravilom, ki je že pridobilo dovoljenje za promet v Republiki
Sloveniji.
(2) Za vsako razliko posebej (npr. razlike v povzetku
glavnih značilnosti zdravila, navodilu za uporabo, pakiranju,
sestavi pomožnih snovi, barvi, deljivosti tablet) je potrebno
dati podrobno strokovno obrazložitev, iz katere je razvidno,
da obstoječa razlika ne povzroča razlik v terapevtski učinkovitosti oziroma ne vpliva na kakovost, varnost in učinkovitost
zdravila.
15. člen
(1) O vlogi Agencija odloči najpozneje v 60 dneh od
prejema popolne vloge, razen v primeru iz 8. člena tega
pravilnika, ko se ta rok podaljša.
(2) Dovoljenje za paralelni uvoz zdravila se izda za obdobje petih let in se lahko podaljša.
III. SPREMEMBE DOVOLJENJA ZA PARALELNI UVOZ
ZDRAVILA
16. člen
(1) V obdobju veljavnosti dovoljenja za paralelni uvoz
zdravila je imetnik dovoljenja dolžan spremljati spremembe
zdravila v državi izvoza in jih redno priglašati Agenciji.
(2) Če se te spremembe nanašajo na spremembo povzetka glavnih značilnosti zdravila oziroma navodila za uporabo, jih je dolžan priglasiti z vlogo najpozneje v 60 dneh od
uveljavitve teh sprememb v državi izvoza.
(3) Če se spremembe nanašajo na ovojnino zdravila, jih
je imetnik dovoljenja dolžan priglasiti z vlogo najpozneje v 90
dneh pred uveljavitvijo.
17. člen
Popolna vloga za spremembo dovoljenja za paralelni
uvoz zdravila mora vsebovati:
1. podatke o predlagatelju iz 13. člena tega pravilnika,
2. podatke o spremembi iz prejšnjega člena, skupaj z
dokumentacijo o spremembi in obrazložitvijo, ki se nanaša na
oceno kakovosti, varnosti in učinkovitosti, oziroma na razlike
v terapevtski učinkovitosti zdravil,
3. dokazilo o plačilu stroškov postopka in
4. dokazilo o plačilu upravne takse.
18. člen
(1) Agencija obravnava popolno vlogo iz prejšnjega člena in v postopku oceni vpliv priglašenih sprememb zdravila
na zadostno podobnost z zdravilom, ki je pridobilo dovoljenje
za promet z zdravilom v Republiki Sloveniji na podlagi meril
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iz 11. člena tega pravilnika in najpozneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge odloči o tem ali dovoljenje za promet
s paralelno uvoženim zdravilom velja do izteka obdobja iz
drugega odstavka 15. člena tega pravilnika ali dovoljenje
preneha veljati.
(2) Predvideni rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša iz razlogov navedenih v 8. členu tega pravilnika.
(3) Agencija se o priglasitvi spremembe izreče z izdajo
odločbe v 30 dneh po prejemu popolne vloge.
IV. PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA PARALELNI UVOZ
ZDRAVILA
19. člen
Če se imetnik dovoljenja za paralelni uvoz zdravila odloči za podaljšanje tega dovoljenja, mora najmanj 90 dni pred
iztekom veljavnosti tega dati vlogo za podaljšanje dovoljenja
za paralelni uvoz zdravila.
20. člen
Popolna vloga za podaljšanje dovoljenja za paralelni
uvoz zdravila vsebuje:
1. podatke o predlagatelju iz 13. člena tega pravilnika,
2. podatke in dokazila o zdravilu iz 14. člena tega pravilnika z navedbo sprememb, dokazili zanje ter kronološkim
seznamom sprememb v obdobju od pridobitve dovoljenja za
promet s paralelno uvoženim zdravilom,
3. izjavo, da se niso spremenili pogoji, pod katerimi je
bilo izdano veljavno dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom,
4. dokazilo o plačilu stroškov postopka in
5. dokazilo o plačilu upravne takse.
21. člen
Agencija obravnava popolno vlogo za podaljšanje dovoljenja za paralelni uvoz zdravila in v postopku na podlagi
meril iz 11. člena tega pravilnika najpozneje v 30 dneh od
prejema popolne vloge odloči o podaljšanju tega dovoljenja,
razen v primeru iz 8. člena tega pravilnika, ko se ta rok podaljša.
V. PRENEHANJE VELJAVNOSTI DOVOLJENJA
ZA PARALELNI UVOZ ZDRAVILA
22. člen
(1) Dovoljenje za paralelni uvoz zdravila preneha veljati
z iztekom roka, za katerega je bilo izdano.
(2) Agencija odvzame dovoljenje za paralelni uvoz zdravila:
– če je prenehala veljavnost dovoljenja za promet z
zdravilom, na katerega se sklicuje predlagatelj, če prenehanje veljavnosti zadeva kakovost, varnost ali učinkovitost;
– v primerih spremembe pogojev, na podlagi katerih je
bilo dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom
izdano;
– na podlagi vloge imetnika dovoljenja za paralelni uvoz
zdravila ali
– na podlagi proučitve dokazil, ki jih predloži proizvajalec ali druga pravna ali ﬁzična oseba, da obstajajo med
zdravilom, ki je pridobilo dovoljenje za promet v državi izvoza
in zdravilom z dovoljenjem za promet v Republiki Sloveniji,
pomembne razlike glede terapevtske učinkovitosti.
VI. NALOGE IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PARALELNI
UVOZ ZDRAVILA
23. člen
Imetnik dovoljenja za paralelni uvoz zdravila ima enake dolžnosti kot imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
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v skladu s 13. členom Zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02
– ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ).
24. člen
Imetnik dovoljenja za paralelni uvoz zdravila mora zagotoviti neprekinjeno in ustrezno preskrbo z zdravilom.
VII. KONTROLA KAKOVOSTI
25. člen
Zdravila, za katera je bilo izdano dovoljenje za paralelni
uvoz, so predmet kontrole kakovosti v skladu s predpisi o
kontroli kakovosti zdravil.
VIII. POGOJI ZA IZVAJANJE PARALELNE DISTRIBUCIJE
Z ZDRAVILI
26. člen
Paralelna distribucija na območju Republike Slovenije
z zdravili je dovoljena, če jo izvajajo pravne ali ﬁzične osebe
iz 4. člena tega pravilnika, ki so o tem obvestili Evropsko
agencijo za zdravila (v nadaljnjem besedilu: EMEA) in v 30
dneh od dneva prejema tega obvestila niso dobili negativnega odgovora.
27. člen
Imetniki dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa na
debelo z zdravili iz prejšnjega člena, morajo pred začetkom
paralelne distribucije na področju Republike Slovenije, o tem
obvestiti Agencijo. Obvestilo mora vsebovati:
1. dokazilo EMEA, da je prejela obvestilo o paralelni
distribuciji,
2. izjavo predlagatelja, da EMEA v 30 dneh po prejetju
obvestila iz prejšnje točke ni dala negativnega odgovora,
3. ime zdravila, farmacevtska oblika, jakost in velikost
pakiranja,
4. podatki o proizvajalcu in mestu izdelave,
5. kopija navodila za uporabo, ki je bilo odobreno v državi izvoza in overjen strokovni prevod v slovenskem jeziku
in
6. primarna in zunanja ovojnine za paralelno uvoženo
zdravilo v slovenskem jeziku.
IX. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-8/2005
Ljubljana, dne 5. julija 2005.
EVA 2005-2711-0059
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

3266.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in
47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni
list RS, št. 35/05) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
"1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 76/768/EGS z
dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic
v zvezi s kozmetičnimi izdelki (UL L št. 262 z dne 27. 9.
1976, str. 169, z vsemi spremembami do Direktive Komisije
2005/42/ES z dne 20. junija 2005 o spremembi Direktive
Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namene
prilagoditve prilog II, IV in VI k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 158 z dne 21. 6. 2005, str. 17); v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 76/768/EGS) določa posebne zahteve
glede sestave kozmetičnih proizvodov, predpisuje snovi, ki
jih kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati, sestavine kozmetičnih proizvodov, za katere veljajo posebne omejitve, in
pogoje, pod katerimi se kozmetični proizvodi, ki jih vsebujejo,
lahko dajejo v promet.".
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov ter pravne in ﬁzične
osebe, ki opravljajo promet z njimi morajo uskladiti sestavo
kozmetičnih proizvodov z določbami Direktive 2005/42/ES
najpozneje do 31. marca 2006.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/2005
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EVA 2005-2711-0109
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3267.

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o obliki
in vsebini izkaznice in enotnega žiga
pooblaščenih inženirjev

Na podlagi četrtega odstavka 128. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Inženirska zbornica Slovenije v soglasju z
ministrom za okolje in prostor

PRAVILNIK
o dopolnitvah pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev
1. člen
V Pravilniku o obliki in vsebini izkaznice in enotnega
žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
60/05) se v 4. členu v tretjem odstavku za 4. točko dodata
novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
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Uradni list Republike Slovenije

»5. črki "RG" pomenita članstvo v matični sekciji rudarjev in geotehnologov in pooblastilo za delo na področju
geotehnološke in rudarske stroke,
6. črke "Geo" pomenijo članstvo v matični sekciji geodetov in pooblastilo za delo na področju geodetske stroke.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3810
Ljubljana, dne 29. junija 2005.
EVA 2005-2511-0203
mag. Črtomir Remec l. r.
Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije
Soglašam!
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

3268.

Datum nastopa poslovanja notarja

Notarska zbornica Slovenije, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) določa in objavlja

DATUM NASTOPA
poslovanja notarja
Z 8. 8. 2005, prične s poslovanjem notar Milan Grasselli
v Šentjurju pri Celju, Mestni trg 1.
Predsednica
Notarske zbornice Slovenije
Erika Braniselj l. r.

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
BRASLOVČE
3269.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Braslovče za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00,
87/01, 51/02), 13. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99),
96. in 98. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 16. člena Statuta Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine
Braslovče na seji dne 13. 7. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Braslovče za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Braslovče za leto 2004:
PO 3-MESTNIH KONTIH
Zap. Konto
BESEDILO
št.
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1
70
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2
70
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4
700
Davki na dohodek in dobiček
5
703
Davki na premoženje
6
704
Domači davki na blago in storitve
7
706
Drugi davki
8
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
9
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
10
711
Takse in pristojbine
11
712
Denarne kazni
12
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
13
714
Drugi nedavčni prihodki
14
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
15
720
Prihodki od podaje osnovnih sredstev
16
721
Prihodki od prodaje zalog
17
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
18
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
19
730
Prejete donacije iz domačih virov
20
731
Prejete donacije iz tujine
21
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
22
740
Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
23
40
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
25
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
26
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
27
402
Izdatki za blago in storitve
28
403
Plačila domačih obresti
29
409
Rezerve
30
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
31
410
Subvencije
32
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
33
412
Transferi neproﬁtnim org. in ustanovam
34
413
Drugi tekoči domači transferi
35
414
Tekoči transferi v tujino
36
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
37
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

v tisočih tolarjev
Realizacija 2004
543.499
372.816
346.191
281.011
24.513
40.667
26.625
15.597
1.797
1.132
8.099
6.070
5.900
170

164.613
164.613
502.084
139.109
32.019
5.295
98.949
2.846
212.529
7.510
150.198
21.685
33.136
74.595
74.595

Stran

7802 /

38
39
40
41

43
431
432

42
43
44
45
46
47
48
49
50

75
750
751
752
44
440
441
442

51
52
53
54
55
56
57

50
500
55
550
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INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
Investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK I.-II.
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DEL.(750+751+752) 961
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAP.DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 405-03/05
Braslovče, dne 13. julija 2005.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

3270.

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Terasa Braslovče

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine
Braslovče na 21. seji dne 13. 7. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Terasa Braslovče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terasa Braslovče, ki jih je izdelala VIZURA d.o.o.,
Celje pod številko 036/2004-02 v juliju 2005.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo
na območja, ki so v osnovnem zazidalnem načrtu opredeljena za
objekt pod številko 21.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terasa Braslovče obravnava ureditveno območje, ki se nahaja na južnem

75.851
70.138
5.713
41.415

961
3.728
3.728
-2.767

38.648
-41.415
29.284

pobočju naselja Terasa v Braslovčah. Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta se nanašajo na območja, ki so v zazidalnem
načrtu opredeljena za objekte pod številko 21.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta leži na parceli št: 521/3 v k.o. Braslovče. Površina ureditvenega območja in funkcionalnega zemljišča znaša 690 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO
GRADITVE
4. člen
Območje zazidalnega načrta Terasa Braslovče je deﬁnirano
kot območje stanovanjske gradnje.
V predvidenem stanovanjskem objektu je možna sprememba
namembnosti z za okolje nemotečo dejavnost po predhodni prostorski preveritvi in pod pogojem, da se ne bodo poslabšali bivalni
pogoji ter ob upoštevanju vseh pogojev za varovanje okolja.
Na ureditvenem območju zazidalnega načrta Terasa Braslovče je dovoljeno postavljati objekte brez gradbenega dovoljenja kot
določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
IV. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE
5. člen
Urbanistično oblikovanje
Predvidena je klasična ali montažna gradnja prosto stoječih
stanovanjskih objektov s poudarjeno slemensko orientacijo vzhod
– zahod.
Streha je večkapnica z naklonom večjim od 32.
Tlorisne dimenzije prosto stoječega stanovanjskega objekta
so 14,50 m × 14 m, etažnost P+IP.
Minimalni odmiki objekta od posestnih mej morajo biti 2 m.
Arhitektonsko oblikovanje
Objekt bo v osnovi pravokotne tlorisne zasnove, vhodni del
naj bo poudarjen s členitvijo fasade. Fasade bodo v ometu različnih
pastelnih barv, kritina naj bo opečna ali po barvi in teksturi opečni
podobna kritina.

Uradni list Republike Slovenije
Tolerance
Kot toleranca je dovoljeno odstopanje gabaritov objekta ±10%
pod pogojem, da se ohrani zasnova objekta, da to dopušča velikost
funkcionalnega zemljišča in konﬁguracija terena. Spremembe ne
smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v skladu
s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora, če to narekujejo spremenjene razmere
in boljša raba prostora.
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Zrak
Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je potrebno zagotoviti ustrezne kurilne naprave in po možnosti izbirati okolju
prijazne načine in vire ogrevanja.
Pri izvedbi, obratovanju in vzdrževanju ogrevalnih naprav je
potrebno upoštevati vso pripadajočo zakonodajo.
Odpadki
Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in odvažali v
skladu s smernicami pristojnega podjetja.

V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Funkcionalno zemljišče se lahko ogradi z ograjo do višine
1,50 m ali z živo mejo do višine 1.70 m.
Okolica objekta bo zatravljena, zasajena z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem.
Oblikovanje brežin nasipov, usekov in opornih zidov je potrebno oblikovati mehko z zaokroženimi robovi v sozvočju s krajinsko
podobo prostora.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
7. člen
Prometna ureditev
Območje sprememb in dopolnitev ZN Terasa Braslovče se bo
napajalo preko obstoječe dovozne lokalne ceste, ki poteka na južni
strani ureditvenega območja.
Priključek za stanovanjski objekt je širine 3 m z obojestransko
utrjeno bankino širine 0,50 m.
Dovoz k objektu mora biti tlakovan s tlakovci ali travnimi
ploščami, ki omogočajo ponikanje vode v podtalje.
Vodovodno omrežje
Predviden stanovanjski objekt se bo napajal z vodo iz obstoječega javnega vodovoda PE 90 mm, ki poteka z zahoda po
južnem robu cestišča parc. št. 521/33 in se nadaljuje tudi proti jugu,
po zahodnem robu parcele št. 521/8.
Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov, vodomeri pa se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je že zgrajena javna kanalizacija
za odvajanje fekalnih vod, ki pa še ni v funkciji. Do izgradnje čistilne
naprave Braslovče je potrebno fekalne vode odvajati v zadostno
dimenzionirano vodotesno greznico na izpraznjevanje. Po dograditvi kanalizacijskega sistema Braslovče bo priključitev na javno
kanalizacijo možna in obvezna, greznico pa bo potrebno izprazniti,
dezinﬁcirati in zasuti.
Meteorne vode se preko peskolovov in po potrebi preko lovilcev olj in maščob odvajajo v obstoječo meteorno kanalizacijo.
Električno omrežje in javna razsvetljava
Energija za napajanje objekta v območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je na razpolago v obstoječi priključni
elektro omarici R2, ki se napaja iz TP Terasa Braslovče.
Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije
Predvideni uporabnik bo na telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije priključen preko obstoječega in predvidenega omrežja.

rišča.

VIII. POGOJI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
9. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta upoštevajo določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št. 71/93, 87/01), to so prostorski gradbeni in tehnični ukrepi, s
katerimi so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev
objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja
ognja ob požaru, prometne in delovne površine za intervencijska
vozila in viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Odmiki med
objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo je
predvidena preko hidrantnega omrežja nadzemnih hidrantov. Dovozi omogočajo dovoz intervencijskih vozil in izpolnjujejo pogoje
za varen umik.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA ZN
10. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se lahko izvajajo v več etapah odvisno od potreb in ﬁnančnih možnosti investitorjev. Nujno je, da se posamezne faze funkcionalno vključujejo v celovito rešitev in da ne bodo negativno vplivale na varstvo okolja.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
11. člen
Investitor mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti in upoštevati geotehnično poročilo; za dejavnosti, ki
bi lahko vplivale na okolje pa pridobiti in upoštevati oceno vplivov
na okolje.
XI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terasa Braslovče so stalno na vpogled na Občini Braslovče.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350-05/01/05
Braslovče, dne 13. julija 2005.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

Ogrevanje
Ogrevanje objekta bo rešeno z uporabo individualnega kuVII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

8. člen
Hrup
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
spada predvideno območje v II. cono varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dopustne vrednosti hrupa 55db za dan in 45db
za noč. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani in izvedeni tako,
da predpisane ravni hrupa ne bodo presežene.

3271.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Terasa Braslovče

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine
Braslovče na 21. seji dne 13. 7. 2005 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Terasa Braslovče

Uradni list Republike Slovenije
membe ne smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti
v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora, če to narekujejo spremenjene razmere
in boljša raba prostora.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terasa Braslovče, ki jih je izdelala VIZURA d.o.o.,
Celje pod številko 097/2004-02 v juliju 2005.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo
na območja, ki so v osnovnem zazidalnem načrtu opredeljena za
objekte pod številko 18, 22 in 31.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terasa Braslovče obravnava ureditveno območje, ki se nahaja na južnem
pobočju naselja Terasa v Braslovčah. Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta se nanašajo na območja, ki so v zazidalnem
načrtu opredeljena za objekte pod številko 18, 22 in 31.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta leži na parcelah št: 520/47, 517/3, 520/8, 520/32 in 521/8
v k.o. Braslovče.
Površina ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta znaša 2275 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO
GRADITVE
4. člen
Območje zazidalnega načrta Terasa Braslovče je deﬁnirano
kot območje stanovanjske gradnje.
V predvidenih stanovanjskih objektih je možna sprememba
namembnosti z za okolje nemotečo dejavnost po predhodni prostorski preveritvi in pod pogojem, da se ne bodo poslabšali bivalni
pogoji ter ob upoštevanju vseh pogojev za varovanje okolja.
Na ureditvenem območju zazidalnega načrta Terasa Braslovče je dovoljeno postavljati objekte brez gradbenega dovoljenja kot
določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
IV. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE
5. člen
Urbanistično oblikovanje
Predvidena je klasična ali montažna gradnja prosto stoječih
stanovanjskih objektov s poudarjeno slemensko orientacijo vzhod
– zahod.
Strehe so lahko večkapnice z naklonom večjim od 320.
Tlorisne dimenzije prosto stoječega stanovanjskega objekta
številka 18 so 12,20 m × 14 m, etažnost P+IP z nadstreškom dimenzij 7,60 m × 8,50 m.
Tlorisne dimenzije prosto stoječega stanovanjskega objekta
številka 22 so 18,20 m × 10,20 m, etažnost K+ P+IP.
Tlorisne dimenzije prosto stoječega stanovanjskega objekta
številka 31 so 9 m × 9,30 m, etažnost P+IP.
Arhitektonsko oblikovanje
Objekti bodo v osnovi pravokotne tlorisne zasnove, vhodni
del naj bo poudarjen s členitvijo fasade. Fasade bodo v ometu različnih pastelnih barv, kritina naj bo opečna ali po barvi in teksturi
opečni podobna kritina.
Tolerance
Kot toleranca je dovoljeno odstopanje gabaritov objektov
± 10% pod pogojem, da se ohrani zasnova objektov, da to dopušča
velikost funkcionalnega zemljišča in konﬁguracija terena. Spre-

V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Funkcionalno zemljišče se lahko ogradi z ograjo do višine
1.50 m ali z živo mejo do višine 1,70 m.
Okolice objektov bodo zatravljene, zasajene z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem.
Oblikovanje brežin nasipov, usekov in opornih zidov je potrebno oblikovati mehko z zaokroženimi robovi v sozvočju s krajinsko
podobo prostora.
V skladu z Zakonom o vodah v 5m priobalnem pasu potoka
Radigoj ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
7. člen
Prometna ureditev
Območje Sprememb in dopolnitev ZN Terasa Braslovče se
bo napajalo preko obstoječe dovozne lokalne ceste, ki poteka na
južni strani ureditvenega območja.
Priključek za stanovanjski objekt je širine 2,5–6 m z obojestransko utrjeno bankino širine 0,50 m.
Dovozi k objektom morajo biti tlakovani s tlakovci ali travnimi
ploščami, ki omogočajo ponikanje vode v podtalje.
Vodovodno omrežje
Predvidena stanovanjska objekta z oznako 18 in 22 se bosta
napajala z vodo iz obstoječega javnega vodovoda PE 90 mm, ki
poteka z zahoda po južnem robu cestišča parc. št. 521/33 in se
nadaljuje tudi proti jugu, po zahodnem robu parcele št. 521/8.
Stanovanjski objekt z oznako 31, se bo priključil na obstoječ
glavni vodovod izvedbe PE 90 mm, ki poteka po severnem robu
parcele št. 520/49.
Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih
zapornih ventilov, vodomeri pa se vgradijo v zunanje vodomerne
jaške.
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je že zgrajena javna kanalizacija
za odvajanje fekalnih vod, ki pa še ni v funkciji. Do izgradnje čistilne
naprave Braslovče je potrebno fekalne vode odvajati v zadostno
dimenzionirano vodotesno greznico na izpraznjevanje. Po dograditvi kanalizacijskega sistema Braslovče bo priključitev na javno
kanalizacijo možna in obvezna, greznico pa bo potrebno izprazniti,
dezinﬁcirati in zasuti.
Meteorne vode se preko peskolovov in po potrebi preko lovilcev olj in maščob odvajajo v obstoječo meteorno kanalizacijo.
Električno omrežje in javna razsvetljava
Energija za napajanje objektov z oznako 18 in 21 v območju
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je na razpolago v
obstoječi priključni elektro omarici R2, ki se napaja iz TP Terasa
Braslovče.
Za predviden objekt z oznako 31, je električna energija na
razpolago v obstoječi elektro omarici na objektu, ki leži na parcelni
št. 520/6
Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije
Predvideni uporabniki bodo na telefonsko omrežje in omrežje
kabelske televizije priključeni preko obstoječega in predvidenega
omrežja.
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo rešeno z uporabo individualnih
kurišč.
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VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Hrup
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
spada predvideno območje v II. cono varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dopustne vrednosti hrupa 55db za dan in 45db
za noč. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani in izvedeni tako,
da predpisane ravni hrupa ne bodo presežene.
Zrak
Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je potrebno zagotoviti ustrezne kurilne naprave in po možnosti izbirati okolju
prijazne načine in vire ogrevanja.
Pri izvedbi, obratovanju in vzdrževanju ogrevalnih naprav je
potrebno upoštevati vso pripadajočo zakonodajo.
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Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Braslovče v letu 2005

Na podlagi odloka o proračunu Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 1/05) je Občinski svet občine Braslovče na 21. redni seji
dne 13. 7. 2005, sprejel

SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Braslovče v letu 2005
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče v letu 2005 znaša 40.000 SIT bruto. Od tega zneska se obračuna in plača davčni odtegljaj v skladu z Zakonom o dohodnini.

Odpadki
Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in odvažali v
skladu s smernicami pristojnega podjetja.

2. člen
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence so v proračunu za leto 2005 zagotovljena na postavki 091101
– obdarovanje novorojencev.

VIII. POGOJI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

9. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta upoštevajo
določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št. 71/93, 87/01), to so prostorski gradbeni in tehnični ukrepi, s
katerimi so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev
objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja
ognja ob požaru, prometne in delovne površine za intervencijska
vozila in viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Odmiki med
objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo
je predvidena preko hidrantnega omrežja nadzemnih hidrantov.
Dovozi omogočajo dovoz intervencijskih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA ZN
10. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se lahko izvajajo v več etapah odvisno od potreb in ﬁnančnih možnosti investitorjev. Nujno je, da se posamezne faze funkcionalno vključujejo v celovito rešitev in da ne bodo negativno vplivale na varstvo okolja.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
11. člen
Investitor mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti in upoštevati geotehnično poročilo; za dejavnosti, ki
bi lahko vplivale na okolje pa pridobiti in upoštevati oceno vplivov
na okolje.
XI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terasa Braslovče so stalno na vpogled na občini Braslovče.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350-05/02/05
Braslovče, dne 13. julija 2005.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

Št. 152-02/01/05
Braslovče, dne 13. julija 2005
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

3273.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Braslovče

Na podlagi 21. 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 7. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št.
37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na 21. redni
seji dne, 13. 7. 2005, sprejel

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Braslovče
1. člen
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Braslovče ureja pogoje in postopek dodeljevanja enkratne denarne
pomoči za novorojence z območja Občine Braslovče.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: denarna pomoč) je pomoč družini novorojenca, s katero se zagotovijo
dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob
rojstvu otroka.
3. člen
Upravičenec do denarnih sredstev po tem pravilniku je eden
od staršev novorojenca pod pogojem, da imata oba z otrokom
stalno bivališče v Občini Braslovče.
V primeru, da starša novorojenca ne živita skupaj, ima pravico do denarne pomoči tisti od staršev, ki ima skupaj z otrokom
stalno bivališče v Občini Braslovče.
4. člen
Občina Braslovče pridobi seznam novorojencev od pristojnega urada. Na osnovi seznama, občinska uprava Občine Braslovče
staršem novorojenca posreduje vlogo za pridobitev enkratne denarne pomoči za novorojence in jih povabi na sprejem pri županu.
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5. člen
Upravičenec pridobi pravico do denarne pomoči na osnovi
izpolnjene vloge, ki ji mora obvezno priložiti kopijo osebnega dokumenta iz katerega je razvidno njegovo stalno bivališče.

na registrskem vložku 1/30-00 z dne 12. 11. 1992 in prevzema vse
pravice in obveznosti zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki
ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

6. člen
Denarna pomoč se nakaže upravičencu v roku 30 dni od
dneva sprejema pri županu.
Od denarne pomoči se obračuna in plača davčni odtegljaj v
skladu z Zakonom o dohodnini.

5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določata zakon
in ta odlok.

7. člen
Višina denarne pomoči se v bruto znesku določi za vsako leto
posebej z odlokom o proračunu Občine Braslovče.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 152-02/05
Braslovče, dne 13. julija 2005.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

PREVALJE
3274.

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja
Goloba Prevalje

Na podlagi prvega odstavka 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
115/2003) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS,
15/99, 51/01 in 100/03) je Občinski svet občine Prevalje na 21.
redni seji dne 30. 6. 2005 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Franja Goloba
Prevalje
I.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Prevalje s sedežem na Prevaljah, Trg
2a, (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju
osnovnega šolstva in predšolske vzgoje Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje (v nadaljevanju:
zavod).
Za področja, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo določbe zakona.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Franja Goloba
Prevalje
Sedež zavoda: Polje 4, 2391 Prevalje
Skrajšano ime: Osnovna šola Franja Goloba.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je pravni naslednik Osnovne šole Franja Goloba Prevalje vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču Mariboru,

6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm
in pečat s premerom 20 mm, v katerem je v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem robu je zapisano besedilo Republika
Slovenija javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Franja
Goloba Prevalje.
7. člen
Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način in
uničenje pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik.
Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti
naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni
za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
10. člen
Zavod ima dve enoti:
a) osnovnošolsko izobraževanje izvaja enota osnovna šola,
v katero sodijo matična osnovna šola Franja Goloba Prevalje in
podružnice Leše, Holmec in Šentanel,
b) predšolsko vzgojo izvaja enota vrtec, v katero sodijo oddelki Zgornji kraj, Pod Gonjami, Leše in Šentanel.
11. člen
Šolski okoliš:
Matična šola Prevalje obsega
Naselje: Prevalje (009)
Prostorski okoliš: 0001,0002, 0003, 0004, 0005,0006, 0007,
0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017,
0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027,
0028, 0029, 0030
Naselje Breznica (002)
Prostorski okoliš. 0031, 0032, 0033
Naselje Poljana – del (008)
Prostorski okoliš: 0034, 0035, 0036, 0037
Naselje Suhi vrh – del (010)
Prostorski okoliš: 0049, 0050
Naselje: Kot pri Prevaljah – del (005)
Prostorski okoliš: 0056, 0057, 0058, 0059, 0060
Naselje Zagrad: (012)
Prostorski okoliš: 0061, 0062, 0063, 0064
Podružnična šola Leše obsega:
Naselje: Leše (006)
Prostorski okoliš: 0051, 0052, 0053, 0054
Naselje Kot pri Prevaljah – del (005) Prostorski okoliš: 0055
Podružnična šola Šentanel obsega.
Naselje: Šentanel (011)
Prostorski okoliš: 0046
Naselje Jamnica (004)
Prostorski okoliš: 0045
Naselje: Belšak – del (001)
Prostorski okoliš: 0044
Naselje: Dolga Brda – del (003) Prostorski okoliš: 0040
Naselje. Suhi Vrh – del (010)
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Prostorski okoliš: 0047, 0048
Podružnična šola Holmec obsega:
Naselje: Dolga Brda – del (003)
Prostorski okoliš: 0038, 0039, 0041
Naselje: Belšak- del (001)
Prostorski okoliš: 0042, 0043
Naselje Lokovica (007)
Prostorski okoliš: 0065
Graﬁčna karta šolskega okoliša je priloga odloka.
III. DEJAVNOST ZAVODA
12. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.101 dejavnost vrtcev
– M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.
– M/80.410 dejavnost vozniških šol
– M/80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– K/72.600 – druge računalniške dejavnosti
– K/74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem
– H/55.51 storitve menz
– H/55.52 priprava in dostava hrane
– O/92.511 dejavnost knjižnic.
13. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti
pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojen organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji,
predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti
in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti se štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja
zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo
vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje
vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
14. člen
Zavod ima registrirano:
– osnovnošolsko splošno izobraževanje v matični osnovni
šoli Franja Goloba za izvajanje programov izobraževanja od 1. do
9. razreda za učence matične osnovne šole in od 5. do 9. razreda
za učence podružničnih šol Leše, Holmec in Šentanel ter na podružničnih šolah Leše, Holmec in Šentanel za izvajanje programov
vzgoje in izobraževanja od 1. do 5. razreda
– dejavnost vrtcev in predšolske vzgoje v oddelkih Pod Gonjami, Zgornji Kraj, Leše in Šentanel.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev osnovne šole
– svet staršev vrtca
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje,
sestavo in način volitev imenovanja se določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– trije predstavniki staršev, od tega dva predstavnika staršev
učencev osnovnošolskega izobraževanja in en predstavnik staršev
otrok, vključenih v program predšolske vzgoje
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– pet predstavnikov delavcev zavoda, od tega dva predstavnika osnovnošolskega izobraževanja, dva predstavnika predšolske
vzgoja in en predstavnik administrativno-tehničnega kadra.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov iz posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti zastopani enakomerno vsi predstavniki.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je
lahko ista oseba izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s
statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja
– sprejema program razvoja zavoda
– sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi
– obravnava poročilo o izobraževalni problematiki
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom zavoda
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa
ta odlok ali drugi splošni akti zavoda
– določa ﬁnančni načrt in sprejema zaključne in periodične
račune
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja
o posameznih vprašanjih
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in
imenuje volilno komisijo
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda
določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje petnajst dni
pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in
število članov sveta, ki se volijo.
Sklep o razpisu volitev se mora jasno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki
jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njuna namestnika. Član
volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat
za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno
pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni
komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo
imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki
bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev.
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Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu
priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjene glasovnica in glasovnica na kateri ni mogoče
ugotoviti volje volilca, sta neveljavni.
Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je
predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti, kandidati,
ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila
enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo
v zavodu.
O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna komisija
pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od
dneva glasovanja na enak način kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
se začne na podlagi pisne zahteve najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata.,
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti predloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojali razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v tridesetih
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu
zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za
odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno
pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda
se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri
upravljanju zavodov, uporabljal v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda
– pripravlja program razvoja zavoda
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja
za njegovo izvedbo
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti delavcev
in učencev
– vodi delo učiteljskega zbora
– oblikuje predlog nadstandardnih programov
– imenuje pomočnika ravnatelja
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
– organizira mentorstvo za pripravnike
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev
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– spremlja delo svetovalne službe
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (svet staršev, roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja)
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in
obveznosti učencev
– odloča o vzgojnih ukrepih
– določa sistemizacijo delovnih mest
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda po postopku in pogojih določenimi z zakonom.
26. člen
Zavod ima dva pomočnika ravnatelja, in sicer enega za področje osnovnošolskega izobraževanja in enega za področje predšolske vzgoje v skladu z obstoječo zakonodajo.
Pomočnika ravnatelja za področje osnovnošolskega izobraževanja imenuje ravnatelj izmed delavcev enote osnovne šole,
pomočnika ravnatelja za področje predšolske vzgoje pa izmed
delavcev enote vrtec.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje določene z zakonom. Mandat pomočnika ravnatelja je vezan na mandat ravnatelja.
3. Drugi organi
27. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporabljajo
določbe zakona.
V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
28. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem. Novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, razen v primerih, ko so člani organov zavoda in kot je to določeno z zakonom
ali drugimi predpisi ali pa naj jih ravnatelj zavoda izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
29. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavke morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se šteje:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi
določeni za tajne
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno
tajnost
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojen
organ ali druga organizacija.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA
30. člen
Za dejavnost osnovnošolskega izobraževanja zagotavljata
pogoje za delo zavoda ustanovitelj in država v skladu z zakonom
o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 115/03).
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Za zagotavljanje sredstev predšolske vzgoje zavod pridobiva
sredstva za delo iz javnih sredstev ustanovitelja, plačil staršev za
storitve v predšolski vzgoji v skladu z veljavno zakonodajo in iz
sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov
sponzorjev in drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja, se uporablja za plačilo materialnih stroškov,
investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju
ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki
veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje) ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez
soglasja ustanovitelja.
Finančna služba zavoda vodi ﬁnančno poslovanje obeh enot
ločeno v skladu z zakonom.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
31. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda v skladu z 49.
členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 95/92,
66/93, 8/96, 36/00). Akt o ustanovitvi ne določa druge oblike odgovornosti.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
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36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r

3275.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Breznica
in k.o. Prevalje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 6395, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02 in 108/03) in 7.
člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01 in
100/03) je Občinski svet občine Prrevalje na 21. redni seji dne
30. 6. 2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Breznica in k.o.
Prevalje
I
Ukine se status zemljišča v splošni rabi javno dobro za nepremičnino parc. št. 563 – pot v izmeri 1636 m2 pripisano pri z.k.v.vl.
št. 84, k.o. Breznica in nepremičnino parc. št. 503/6 – pot v izmeri
327 m2 pripisano pri seznamu S003, k.o. Prevalje.
II
Nepremičnini prenehata imeti značaj zemljišča v splošni rabi
– javnega dobra in se vpišeta v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Prevalje.

32. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter o drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če je tako določeno z zakonom.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda in ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi
s pravili zavoda.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine
Prevalje veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba št. 64-2/99-7 z dne
6. 5. 1999 (Uradni list RS, št. 47/99) in Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Prevalje št. 153-03/00-2/7 z dne
7. 5. 2000 (Uradni list RS, št. 64/00).
34. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe za katero
je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelja se opravi razpis
prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z
zakonom.
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, oziroma do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
35. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen
po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo
dela po veljavnosti tega odloka.

Št. 46503-0015/2004-06
46501-0006/2005-13
Prevalje, dne 30. junija 2005.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

3276.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah

Na podlagi 16. člena Statuta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99, 71/01 in 81/02) in v skladu z
določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00 in 51/02) je Občinski svet
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 18. redni seji, dne
20. 6. 2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1. člen
V 39. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine (krajevnih,
vaških ali četrtnih skupnosti), direktor občinske uprave, delavci
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občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki
proračunskih sredstev.«
2. člen
V 41. členu se doda in spremeni besedilo, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno
vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna in javnih zavodov ter vsaj letni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in
premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi
tudi druge nadzore porabnikov občinskih proračunskih sredstev. S
programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.
Priporočljivo je, da nadzorni odbor poleg zadev iz letnega
programa dela obravnava tudi zadeve, ki jih s sklepom predlaga
občinski svet ali župan.«
3. člen
V 42. se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet mora obravnavati dokončno poročilo Nadzornega odbora na prvi naslednji seji oziroma najkasneje v roku 60
dni od izdaje poročila. Prav tako so poročilo dolžni obravnavati vsi
ostali zavodi in društva oziroma vsi proračunski porabniki, ki so bili
nadzorovani, v roku 30 dni. Nadzorovana oseba je dolžna v pisni
obliki posredovati odziv na poročilo Nadzornega odbora. V odzivu
mora biti napisano ali se nadzorovana oseba strinja z ugotovitvami
v poročilu ali ima na poročilo pripombe. Nadzorovana oseba mora
tudi Nadzornemu odboru pisno sporočiti, kakšne popravljalne ukrepe je sprejela in kako ukrepe izvaja.«
4. člen
V 45. členu se tretji odstavek spremeni in se mu doda, tako
da se glasi:
»Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi predloženega ﬁnančno ovrednotenega letnega programa nadzora, ki ga izdela Nadzorni odbor.«
5. člen
V 87. členu se prvi odstavek dopolni, tako, da se glasi:
»Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva, terjatve ter delnice in deleži
na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe.«
6. člen
V 89. členu se prvemu odstavku doda, tako, da se glasi:
»Prihodki in izdatki za posamezne namene ﬁnanciranja javne
porabe so zajeti v proračunu občine. Proračun občine sestavljata
bilanca prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb
ter račun ﬁnanciranja.«
7. člen
V 93. členu se v prvemu odstavku doda, tako, da se glasi:
»Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov,
račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun ﬁnanciranja.«
8. člen
Za 97. členom se doda novi 97.a člen, ki se glasi:
»Odločitev o začasnem ﬁnanciranju občine sprejme župan
in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem ﬁnanciranju se objavi v uradnem glasilu.
Obdobje začasnega ﬁnanciranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega ﬁnanciranja, se začasno ﬁnanciranje občinskega proračuna
lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če
je to potrebno za ﬁnanciranje funkcij občine.«
8. člen
Za 108. členom se doda nov 108.a člen, ki se glasi:
»Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje:
1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu
namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta, plačilu nepovratnih obveznosti
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iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi
neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih
zahtevkih iz naslova poroštev:
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.«
9. člen
Za 108. členom in za novo dodanim 108.a členom se doda
še nov člen 108.b, ki se glasi:
»Občina lahko pridobiva tudi stvarno premoženje na način
kot to določa zakon.
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko
povzročili obveznosti za občino.
Načela in standarde za to področje predpiše vlada.«
10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/05-310/1
Vitomarci, dne 27. junija 2005.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša, univ. dipl. inž. str. l. r.

ŠKOFLJICA
3277.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š 13 Želimlje

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986-2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990 za območje
Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 71/04) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Škoﬂjica na 21. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 13 Želimlje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
1. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 9/94 in 77/98; v nadaljnjem
besedilu: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
"Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Želimlje (Uradni list RS,
št. 9/94, 77/98), dopolnjene junija 2005."
2. člen
Za 1. členom odloka se doda 1.a člen, ki se glasi:
"V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s črko
»Š« (občina Škoﬂjica)."
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v graﬁčnem delu:
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– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škoﬂjica in prikaze meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN v merilu
1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih
TTN 1:10000"
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v graﬁčnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Občine Škoﬂjica, izdelanih leta 2005 in prikazanih v
načrtih PKN v merilu 1:5000."
5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 13 Želimlje
določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:
Nova oznaka Naziv območja
ŠSE 13/1 – 1
ŠSE 13/1 – 2
ŠSE 13/1 – 3
ŠSE 13/1 – 4
ŠDI 13/1
ŠZK 13/1
ŠDI 13/2
ŠSE 13/2
ŠSE 13/3
ŠSE 13/5
ŠSE 13/6
ŠSE 13/7

Ureditvene
enote / oznake
Želimlje
SE 1
Želimlje
SE 1
Želimlje
SE 1/1, SE 1/2
Strmec
SE 1
Osnovna šola
DI
Pokopališče
ZK
Gimnazija in dijaški dom DI
Klada
SE 1
Podreber
SE 1
Plesa
SE 1
Brezovec
SE 1
Skopačnik
SE 1

Način
urejanja
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d

Oznake pretežno gozdnih (G) in pretežno kmetijskih (K) območij so določene na graﬁčnih kartah PKN 5000, ki so sestavni
del tega odloka."
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š 9 Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98, 73/05), veljajo
tudi za vsa območja urejanja v planski celoti Š 13 Želimlje, če ni s
posebnimi merili drugače določeno.
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju
Želimlje. Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom
samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je možen le
preko črpališč. Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz
novo predvidenih objektov oziroma iz območij za katera še ni izdelana projektna dokumentacija za odvod komunalne odpadne vode,
je potrebno ob izdelavi projektne dokumentacije za obravnavano
območje izdelati projektne naloge. "
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
7. člen
5.a člen odloka se spremeni, tako, da se glasi:
"Območja urejanja ŠSE 13/1-1 Želimlje, ŠSE 13/1-2 Želimlje,
ŠSE 13/1-3 Želimlje, ŠSE 13/1-4 Strmec, ŠDI 13/1 Osnovna šola
Želimlje, ŠDI 13/2 Gimnazija, dijaški dom Želimlje in ŠZK 13/1 Pokopališče Želimlje
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, pred izdelavo
posebnega dela projektne dokumentacije, topografsko-katastrski
načrt in urbanistično rešitev širšega območja, ki mora zagotoviti
smotrno parcelacijo in dostope do vseh gradbenih parcel.
Promet
Cesta Pijava Gorica – Želimlje se sanira na način, da omogoča en vozni pas za vsako smer, obojestranski pločnik za pešce
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ter kolesarsko stezo in avtobusna postajališča izven voznega pasu.
Za potrebe javnega potniškega prevoza se uredi avtobusno postajališče z obračališčem v Želimljah. Obvezna je:
– postavitev pokritega postajališča,
– postavitev klopi,
– postavitev košev za smeti.
Avtobusna postajališča se uredi še ob cesti Pijava Gorica
– Želimlje:
– odcep Rogovila,
– odcep Skopačnik.
Vodovod
Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– zavarovan potencialni vodni vir pitne vode – zajetje za
Želimlje – staro.
– za kratkoročno oskrbo z vodo se oskrbuje Želimlje iz obstoječega vrtine Poljane, ko bo vodovodno omrežje dokončno
dograjeno (prečrpališče).
Kanalizacija
– Lokalno kanalizacijsko omrežje za naselje Želimlje in Podreber je možno urediti le pod pogojem postavitve ČN in postavitve
prečrpališča v naselju Želimlje.
Sanacija
Sanira se območje neorganiziranega odkopa mineralnih surovin v naselju Strmec.

goji:

Oskrba za elektriko
Oskrba z električno energijo se ureja pod naslednjimi po-

– postavitev nove transformatorske postaje v naselju Poljane in
– gradnja dodatnega omrežja 20 kV, ki se poveže z TP v
Želimljem.
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
8. člen
Za 5.a členom odloka se doda 5.b člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/1 – 1 Želimlje
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnili:
– Etažnost
K+P
K + P + M"
9. člen
Za 5.a členom odloka se doda 5.c člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/1 – 2 Želimlje
2A/5)

Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3,2A/4,

Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Nadomestne gradnje objektov obstoječih domačij, ki so v
sklopu gospodarskih dvorišč naj bodo locirani na mestu odstranjenega objekta (+ 10%) ter gabaritno in oblikovno enaki odstranjenemu objektu (+ 10%).
– Etažnost
K+P
K + P + M"
10. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/1 – 3 Želimlje
Pri posegih v prostor je treba upoštevati zaščito ambienta in
značilnih pogledov na prostorsko dominanto.
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Ureditvena enota SE 1/1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 3A/1,

Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost
K+P
K+P+M
8/1)

Ureditvena enota SE 1/2 (stara oznaka 2A, 5B/2, 9/1 del,

Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1."
11. člen
Za 6. členom odloka se doda 6.a člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/1-4 Strmec
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Ohranjanje še aktivnih kmečkih gospodarstev naj bi bila
ena izmed prioritetnih nalog na tem območju.
– Etažnost
K+P
K + P + M"
12. člen
Za 6. členom odloka se doda 6.b člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDI 13/1 Osnovna šola Želimlje
Oznaka DI (stara oznaka 5A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DI z dopolnitvami:
– Pri posegih v prostor je treba upoštevati zaščito ambienta
in značilnih pogledov na prostorsko dominanto.
– Objekti imajo lahko svojstveno oblikovanje glede na dejavnost, ki so ji namenjeni vendar naj s svojim umeščanjem v prostor,
oblikovanjem in obdelavami izpričujejo značilnosti kulturne krajine,
ki jih pripadajo ter kot taki dopolnjujejo celovito podobo naselja.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
13. člen
Za 6. členom odloka se doda 6.c člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠZK 13/1 Pokopališče Želimlje
Oznaka ZK (stara oznaka 9/1 – del, 8/2)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako ZK z dopolnitvami: predlaga se geološka raziskava
terena – zemljine.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe."

limlje

14. člen
Za 6. členom odloka se doda 6.d člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDI 13/2 Gimnazija in dijaški dom Že-

Oznaka DI (stara oznaka 5B/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DI z dopolnitvami:
– Morebitne rekonstrukcije, nadomestne gradnje, dozidave kot
tudi novogradnje naj skušajo omiliti efekt negativne dominantne, ki
se odraža v nesorazmernih dimenzijah glede na obstoječe grajeno
okolje ter razvrednoti pozicijo obstoječega cerkvenega objekta kot
pozitivne dominante v prostoru. Že ustrezna hortikulturna ureditev bi
bila velik doprinos v reševanju izpostavljenega problema.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana ob-
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močja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe."
15. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/2 Klada
Vodovod
Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– sanacija obstoječega vodovodnega omrežja.
Kanalizacija
Odvajanje odpadne vode se ureja z izgradnjo lokalnega kanalizacijskega omrežja in ČN.
Preskrba z elektriko
Oskrba z električno energijo se ureja z postavitvijo nove
transformatorske postaje v naselju Klada.
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE 1."
16. člen
Za 7. členom odloka se doda 7.a člen, ki se glasi:
"Območji urejanja ŠSE 13/3 Podreber
Vodovod
Vodovodno omrežje se načrtuje in sanira na način povezovanja manjših omrežij v eno omrežje znotraj Želimeljske doline.
Kanalizacija
Lokalno kanalizacijsko omrežje za naselje Želimlje in Podreber je možno urediti le pod pogojem postavitve ČN in postavitvi
prečrpališča v naselju Želimlje.
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Odmik od regulacijske linije se določi na osnovi idejne
zasnove objektov in njihovega umeščanja v prostor (predvsem
lokacija objektov ob križišču – vidno polje).
– Etažnost
K+P
K + P + M"
17. člen
Za 7. členom odloka se doda 7.b člen, ki se glasi:
"Območji urejanja ŠSE 13/5 Plesa
Vodovod
Vodovodno omrežje se načrtuje in sanira v smislu povezovanja manjših omrežij v eno omrežje znotraj Želimeljske doline.
Zavaruje se potencialni vodni vir pitne vode – zajetje za Plesa
– Želimlje.
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Kanalizacija
Odvajanje odpadnih voda se uredi pod naslednjimi pogoji:
– izgradnja lokalnega kanalizacijskega omrežja in
– izgradnja ČN Brezovec.
Sanacija
Sanira se območje neorganiziranega odkopa mineralnih surovin na južnem robu ureditvenega območja.
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Vodovod
Zavaruje se vodovarstvene pasove in potencialni vodni vir
pitne vode – zajetje za Skopačnik.
Kanalizacija
Odvajanje odpadnih voda se uredi pod naslednjimi pogoji:
– izgradnja lokalnega kanalizacijskega omrežja in
– izgradnja ČN Brezovec.

Kulturna dediščina
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.

Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Ohranjati še aktivna kmečka gospodarstva naj bo ena izmed prioritetnih nalog na tem območju."

Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost
K+P
K + P + M"

20. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 13/1 in ŠK 13/2;
ŠKI 13/1 in ŠKI 13/2;
ŠG 13/1, ŠG 13/2 in ŠG 13/3;
ŠGP 13/1, ŠGP 13/2 in ŠGP 13/3;
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– gradnja čistilne naprave, za 120 EE, je dopustna severno
od naselja Sarsko,
– gradnja lokalne čistilne naprave z biološkim čiščenjem, za
640 EE, je dopustna severovzhodno od naselja Želimlje,
– gradnja nove transformatorske postaje TP Pleše z 20 KV
daljnovodnim priklopom in nizkonapetostnim razvodom,
– gradnja nove transformatorske postaje TP Klada z 20 KV
daljnovodnim priklopom in nizkonapetostnim razvodom.
Na območju, kjer je večje število izvirov in zajetij pitne vode
(Južno od naselja Poljane, v okolici naselja Klada ter med naseljem
Klada in Brezovec) je prepovedana uporaba kemičnih sredstev za
zaščito in uravnavanje rasti rastlin, uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje."

18. člen
Za 7. členom odloka se doda 7.c člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/6 Brezovec
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do
sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni
posegi:
– izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in
del v javno korist) na objekti, delih objektov, napeljavah, napravah
in opremi;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme na isti lokaciji, v obstoječih gabaritih (vendar največ
do P + M) in za isto namembnost,
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme.
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in
opreme,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav ter
ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred
pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega načrta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v prostorskem izvedbenem načrtu,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav;
Sprememba namembnosti ni dovoljena."
19. člen
Za 7. členom odloka se doda člen 7d, ki se glasi:
"Območji urejanja ŠSE 13/7 Skopačnik
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Promet
– ureditev avtobusnega postajališča izven voznega pasu pri
odcepu od lokalne ceste za naselje Skopačnik.

21. člen
Za 8. členom odloka se doda 8.a člen, ki se glasi:
"Območje razpršene gradnje
Območje razpršene gradnje R 13/18:
Za objekt Grad Namršelj je dovoljena sprememba obstoječe
namembnosti oziroma rabe za turistične, kulturne dejavnosti ali
dejavnost javne uprave."
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
22. člen
Za 8. členom odloka se doda 8.b člen, ki se glasi:
"Območja varovanja
Za vse posege v območjih varovanih naravnih vrednot je
potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje pristojne službe
za varstvo narave.
Dopustni so naslednji posegi v vodotok in vplivno območje
vodotoka Želimeljščica:
– manjša regulacijska dela, ki ne spreminjajo lastnosti in podobe vodotoka, in renaturacije,
– sanitarni poseki obvodne vegetacije,
– ureditev poti, razgledišč, počivališč, postavitev informacijskih tabel v vplivnem območju vodotoka na način, ki ne spreminja lastnosti in podobe naravne vrednote in z uporabo naravnih
materialov,
– gradnja objektov izven vodnih in priobalnih zemljišč in le ob
soglasju pristojne službe za varstvo narave,
– odstranjevanje objektov in drugih ovir v vplivnem območju
vodotoka, ki preprečujejo prosto razlitje voda ob poplavah."
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IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
9. člen odloka se črta.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š 11 Gumnišče

24. člen
10. člen se preštevilči in nadomesti z novim 9. členom, ki
se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škoﬂjica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik."

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986-2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990 za območje
Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 71/04) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Škoﬂjica na 21. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel

25. člen
11. člen se preštevilči in nadomesti z novim 10. členom, ki
se glasi:
"Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija"

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 11 Gumnišče

26. člen
12. člen se preštevilči in nadomesti z novim 11. členom, ki
se glasi:
"Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije."
Št. 00207-07-2005
Škoﬂjica, dne 4. julija 2005.
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
1. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 11 Gumnišče (Uradni list RS, št. 9/94 in 77/98; v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
"Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 11 Gumnišče (Uradni list
RS, št. 9/94, 77/98), dopolnjene junija 2005."
2. člen
Za 1. členom odloka se doda 1.a člen, ki se glasi:
"V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s črko
»Š« (občina Škoﬂjica)."

PRILOGA 1
Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot
Stara
oznaka

Nova
oznaka

Naziv območja

Ureditvene
enote / oznake

Način
urejanja

VS 13/1 – 1

ŠSE 13/1
–1

Želimlje

SE 1

PUP-d

VS 13/1 – 2

ŠSE 13/1
–2

Želimlje

SE 1

PUP-d

VS 13/1 – 3
del

ŠSE 13/1
–3

Želimlje

SE 1/1, SE 1/2

PUP-d

VS 13/4

ŠSE 13/1
–4

Strmec

SE 1

PUP-d

VS 13/1 – 3
del

ŠDI 13/1

Osnovna šola

DI

PUP-d

VS 13/1 – 3
del

ŠZK 13/1

Pokopališče

ZK

PUP-d

VS 13/1 – 3
del

ŠDI 13/2

Gimnazija in dijaški DI
dom

PUP-d

VS 13/2

ŠSE 13/2

Klada

SE 1

PUP-d

VS 13/3

ŠSE 13/3

Podreber

SE 1

PUP-d

VS 13/5

ŠSE 13/5

Plesa

SE 1

PUP-d

VS 13/6

ŠSE 13/6

Brezovec

SE 1

Obln

VS 13/7

ŠSE 13/7

Skopačnik

SE 1

PUP-d

PRILOGA 2
Projektna dokumentacija za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Želimlje:
– predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo po projektu št. 2626/1K: Odvajanje odpadnih vod
za naselje Želimlje, programska rešitev, julij 1999, JP Vodovod
– Kanalizacija.

3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v graﬁčnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škoﬂjica in prikaze meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN v merilu
1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih
TTN 1:10000"
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v graﬁčnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev
za območje občine Škoﬂjica, izdelanih leta 2005 in prikazanih v
načrtih PKN v merilu 1:5000."
5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š11 Gumnišče
določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:
Nova oznaka

Naziv območja

Ureditvene enote /
oznake

Način
urejanja

ŠSE 11/1

Glinek

SE 1, SE 5/1, SE 5/2 PUP-d

ŠDV 11/1

Bolnica

DV

PUP-d

ŠSE 11/2

Gumnišče

SE 1/1, SE 1/2

PUP-d

ŠSE 11/3

Gorenje Blato

SE 4

PUP-d

ŠSE 11/4

Trstivka

SE 1

PUP-d

ŠSE 11/5

Špičasti hrib

SE 1

PUP-d

ŠSE 11/6 – 1

Špičasti hrib

SE 1

PUP-d

ŠSE 11/6 – 2

Špičasti hrib

SE 1

PUP-d
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Oznake pretežno gozdnih (G) in pretežno kmetijskih (K) območij so določene na graﬁčnih kartah PKN 5000, ki so sestavni
del tega odloka."
II.SKUPNA MERILA IN POGOJI
6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š 9 Škoﬂjica (Uradni list RS, št.), veljajo tudi za vsa območja
urejanja v planski celoti Š 11 Gumnišče, če ni s posebnimi merili
drugače določeno.
Predvidena je dograditev javnega vodovodnega omrežja.
Na podlagi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (oktober 2004) je predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju Gumnišče. Za ureditev
odvoda komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov oziroma iz območij za katera še ni izdelana projektna dokumentacija za
odvod komunalne odpadne vode, je potrebno ob izdelavi projektne
dokumentacije za obravnavano območje izdelati projektne naloge."
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
7. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 11/1 Glinek
Vodovod
Oskrbo s požarno vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– izgradnja bazena oziroma novega vodovoda od primarnega
vodovoda do naselja Glinek.
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Vzdolžna os objekta naj bo po možnosti vzporedna z dovozno cesto.
– Do izgradnje kanalizacije je dovoljeno priključevanje objektov na vodotesne greznice brez iztoka, ki jih je treba redno prazniti
z odvozom na ustrezno opremljeno čistilno napravo, oziroma na
osnovi meril in pogojev soglasjedajavcev.
Ureditvena enota SE 5/1 (stara oznaka 6E/1)
SE 5/2 (stara oznaka 4A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za SE 1, SE 5 z
dopolnitvami:
– Zelene površine – min. 30% prostih površin.
– Predvideti ustrezno zasaditev z zelenjem (drevjem) proti
stanovanjskemu območju, ter značilnim vedutam širšega okolja.
Ureditvena enota SE 5/1 (stara oznaka 6E/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za SE 1, SE 5 z
dopolnitvami:
– V JZ delu ureditvenega območja maksimalna raven hrupa
ne sme presegati IV. stopnje hrupne obremenjenosti.
– Splošno podjetje za galvanizacijo mora zgraditi skladišče
posebnih odpadkov (galvanski mulj) ali zagotoviti odvoz.
Za dejavnost proizvodnje, storitev in obrti niso dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov,
– dozidave in nadzidave,
– nadomestna gradnja,
– sprememba namembnosti iz stanovanjskih v proizvodne,
storitvene ali obrtne stanovanjske objekte.
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Ureditvena enota SE 5/2 (stara oznaka 4A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za SE 1, SE 5 z
dopolnitvami:
– Etažnost
K+P
K+P+M
– Dovoljeni so posegi v prostor, kot veljajo za ureditveno enoto z oznako SE 1, SE 5 ter gradnje objektov za storitveno dejavnost
ter postavitve začasnih objektov (pogoji za umestitev ter oblikovanje so enaki, kot veljajo za osnovne objekte)."
8. člen
Za 6. členom se doda 6.a člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDV 11/1 Bolnica
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Oznaka DV (stara oznaka 5A/1, R)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DV z dopolnitvami:
– Etažnost
max. K + P + N + M
– Dolžina objektov
max. 24.00 m
– Razmerje dolžina: širina
1,4: 1 – 2: 1
– Ostali elementi objektov so enaki kot za objekte v ureditveni
enoti z oznako SE1.
– Maksimalna raven hrupa ne sme presegati I. stopnje hrupne obremenjenosti."
9. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 11/2 Gumnišče
Vodovod
– Novogradnje in dopolnilne gradnje so dovoljene pod pogojem, da se zgradi prečrpavališče pred Gumniščem in v naslednji
fazi vodohran nad Gumniščem ter sanira obstoječe vodovodno
omrežje.
– Analizira in ohranja se potencialna zajetja pitne vode vzhodno od Gumnišča, pri naselju Dragel in v dolini pri Podblatu.
Ureditvena enota SE 1/1 (stara oznaka 2A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Obstoječi javni prostor vključno z obstoječimi elementi opreme (znamenje, drevesa, ozelenitvami,…) se morajo ohranjati.
– Novogradnje, dozidave in nadzidave v zgoraj omenjenem
območju niso dovoljenje.
– Nadomestne gradnje so dovoljene strogo v obsegu prvotnih, rušenih objektov ali delov objektov.
– Dovoljene so turistične oznake, spominska obeležja in krajevno informacijska pojasnila do velikosti 0.60 m2.
– Reklamnih panojev in obvestil ni dovoljeno postavljati.
– V neokrnjeni obliki se morajo ohranjati vedute na osrednji
javni prostor kot tudi na okoliško pozidavo zato gradnja oziroma
postavitev ograj v tem delu ni dovoljena.
– Postavitev pomožnih in začasnih objektov ni dovoljena v
območju osrednjega javnega prostora.
– Odmiki od regulacijske linije (meje cestne parcele) ostajajo
obstoječi.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
2A/5)

Ureditvena enota SE 1/2 (stara oznaka 2A/2, 2A/3, 2A/4,

Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
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– Priporočamo orientacijo vzdolžne osi objekta vzporedno z
dovozno cesto oziroma vzporedno s smerjo plastnic. Vendar naj
bo prevladujoč kriterij za orientacijo objekta funkcionalna in ekonomična izraba razpoložljivega prostora za gradnjo (konﬁguracija
razpoložljivega terena, velikost in oblika parcele, možnost dovoza,
osončenje prostora, pogledi,..).
– Etažnost
K + P + M (dovoljena gradnja tudi 2. kleti)
K+P+N
– Zaradi skopo odmerjenih ustreznih lokacij za gradnjo so
odmiki od parcelnih mej in cestnih komunikacij lahko manjši vendar
na osnovi pismenih soglasij strank v postopku.
– Dovoljeno je večje odstopanje v velikosti parcel, vendar naj
te ne bodo manjše od 400 m2, s tem, da je na njih možno realizirati
vse zahtevane elemente (velikost objekta, odmike, število parkirišč,
ustrezen dovoz).
– Pomožni objekti se lahko gradijo kot samostojni objekti pod
pogojem, da zanje veljajo enaka oblikovalska merila kot za osnovni
– stanovanjski ali gospodarski objekt (tlorisna razmerja, simetrična
dvokapna streha, naklon strešin, drobnostrukturna kritina po možnosti oblike in barve kot na osnovnem objektu itd.)
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe."
10. člen
Za 7. členom se doda 7.a člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 11/3 Gorenje Blato
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2A/1, 2A/1, 2A/3, drugo
kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE4 z dopolnitvami:
– Posebno pozornost je treba posvetiti obstoječim še vitalnim
kmečkim gospodarstvom ter ohraniti obstoječo strukturo naselja.
Mišljena je:
– celovitost zasnove domačij z oblikovanimi notranjimi dvorišči,
– bližnja soseščina se lahko dopolni z manjšimi prostostoječimi stanovanjskimi objekti (kajžami, preužitkarskimi hišami ipd.)
ter pomožnimi objekti.
– Ohranjenost zasnove (organizacije) naselja predvsem pa
nekaterih ohranjenih objektov zasluži pozornost ustreznega zavoda
za varstvo kulturne dediščine, ki naj predpiše ustrezno varovanje
ter obliko in obseg posegov na tem območju.
– Etažnost
K+P
K+P+M
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe."
11. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 11/4 – Trstivka
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Varstvo vodnih virov
Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih
virov na območju Občine Škoﬂjica.
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Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– zgrajeno prečrpavališče in vodohran nad Gumniščem in
– zgrajeno primarno in sekundarno vodovodno omrežje za
oskrbo območja.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Zaradi splošne neurejenosti ter neusklajenosti v prostoru
predlagamo občinski službi za urbanizem, da pridobi ustrezne
študije oziroma strokovne rešitve za celotno območje urejanja z
upoštevanjem sosednjih območij urejanja (ŠSE 11/5, ŠSE 11/6-1,
ŠSE 11/6-2, Špičasti hrib)."
12. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 11/5 Špičasti hrib
Ureditvena enota SE1 (stare oznake 2A/1, 2A/2, drugo kmetijsko zemljišče)
Območje urejanja ŠSE 11/6-1 Špičasti hrib
Ureditvena enota SE1 (stare oznake 2A, drugo kmetijsko
zemljišče)
Območje urejanja ŠSE 11/6-2 Špičasti hrib
Ureditvena enota SE1 (stare oznake 2A, drugo kmetijsko
zemljišče)
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Varstvo vodnih virov
Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih
virov na območju Občine Škoﬂjica.
Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– zgrajeno prečrpavališče in vodohran nad Gumniščem in
– zgrajeno primarno in sekundarno vodovodno omrežje za
oskrbo območja.
Ureditvene enote v vseh treh območjih SE1 (stare oznake
2A, 2A/1, 2A/2)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Zaradi splošne neurejenosti in neusklajenosti v prostoru
predlagamo občinski službi za urbanizem, pridobitev ustreznih študij
oz strokovnih rešitev za vsa tri območja urejanja z upoštevanjem sosednjih območij (ŠSE 11/4 – Trstika in ŠSE 11/3 – Gorenje blato)."
13. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 11/1, ŠK 11/2 in ŠK 11/3;
ŠKI 11/1, ŠKI 11/2 in ŠKI 11/3;
ŠG 11/1 in ŠG 11/2;
ŠGP 11/1 in ŠGP 11/2;
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– gozdni otok Jelšje ŠGP 11/1 naj se dolgoročno prepusti
naravnemu razvoju;
– ohranjajo se gozdne povezave z Ljubljanskim barjem;
Posebni pogoji veljajo za:
1. ŠKI 11/5
Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 11/5je
dopustna dejavnost športa in rekreacije in sicer za namen ureditve manjšega otroško-športnega igrišča za vse starostne skupine
otrok; zasnova:
– igrala
lesena
– urbana oprema
dovoljena
– parkovna ureditev
raba avtohtonega, sadnega in
okrasnega drevja
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2. ŠKI 11/4, ŠK 11/4 in ŠG 11/3
Na območju kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 11/4 in ŠK 11/4
ter na območju gozdnih zemljišč z oznako ŠG 11/3je dopustna
dejavnost rekreacije in sicer za namen parkovne ureditve, kar
obsega:
– Sprehajalne poti širine min. 1,2 m (zgornja plast: pesek)
– Kolesarske poti širine max. 2,5 m (zgornja plast: pesek)
– Postavitev urbane opreme (klopi, smerokazi, table); material: les, kovina
Večji posegi v teren in poseki vegetacije niso dovoljeni."
14. člen
Za 10. členom se doda 10.a člen, ki se glasi:
"Območje naravnih vrednot – Dolina Strajanovega brega
V Dolini Strajanovega brega gradbeni posegi v prostor niso
dovoljeni. Drugi posegi oziroma ureditve pa le na podlagi pogojev
in soglasja pristojne službe za varstvo narave."

IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
11. člen se črta.
16. člen
12. člen se preštevilči in nadomesti z novim 11. členom, ki
se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škoﬂjica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik."
17. člen
13. člen se preštevilči in nadomesti z novim 12. členom, ki
se glasi:
"Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija"
18. člen
14. člen se preštevilči in nadomesti z novim 13. členom, ki
se glasi:
"Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije."
Št. 00207-09/2005
Škoﬂjica, dne 4. julija 2005.
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.
PRILOGA 1
Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot
Stara oznaka Nova
oznaka

Naziv območja

Ureditvene enote Način
/ oznake
urejanja

VS 11/1

ŠSE 11/1

Glinek

SE 1, SE 5/1,
SE 5/2

PUP-d

R

ŠDV 11/1

Bolnica

DV

PUP-d

VS 11/2

ŠSE 11/2

Gumnišče

SE 1/1, SE 1/2

PUP-d

VS 11/3

ŠSE 11/3

Gorenje Blato

SE 4

PUP-d

VS11/4

ŠSE 11/4

Trstivka

SE 1

PUP-d

VS 11/5

ŠSE 11/5

Špičasti hrib

SE 1

PUP-d

VS 11/6 – 1

ŠSE 11/6
–1

Špičasti hrib

SE 1

PUP-d

VS 11/6 – 2

ŠSE 11/6
–2

Špičasti hrib

SE 1

PUP-d
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PRILOGA 2
Projektna dokumentacija za predvideno dograditev javnega
vodovodnega omrežja:
– programska rešitev št. 2137V: Izgradnja vodovoda za naselja Gumnišče, Gorenje Blato na območju urejanja VS 9/10-1,
VS 11/1, VS 11/2 in VS 11/3 Škoﬂjica, JP Vodovod – Kanalizacija,
julij 2002.
Predvidena je gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno
napravo v naselju Gumnišče (ID Aglomeracije 16387).

3279.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š 4 Lavrica

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986-2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990 za območje
Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 71/04) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Škoﬂjica na 21. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 4 Lavrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
1. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 9/94 in 77/98; v nadaljnjem
besedilu: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
"Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS,
št. 9/94, 77/98, 63/02), dopolnjene junija 2005.
2. člen
Za 1. členom odloka se doda 1.a člen, ki se glasi:
"V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s črko
»Š« (občina Škoﬂjica)."
3. člen
Za 1. členom odloka se doda 1.b člen, ki se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v graﬁčnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škoﬂjica in prikaze meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN v merilu
1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih
TTN 1:10000"
4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š4 Lavrica določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih
naselij z oznakami območij urejanja:
Nova oznaka

Naziv območja

ŠSE 4/1

Orle

ŠZS 4/1
ŠLN 4/1-1
ŠLN 4/1-2

motokros
kamnolomi Orle
kamnolomi Orle

Ureditvena enota /
oznaka
SE1/1, SE 1/2,
SE1/3, SE1/4, SE 4
ZS
LN
LN

Način
urejanja
PUP-d
Obln
Obln
Obln
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Nova oznaka

Naziv območja

ŠI 4/1
ŠOB 4/1
ŠSE 4/2
ŠI 4/2
ŠOB 4/2
ŠSE 4/3
ŠDC 4/3
ŠI 4/3
ŠSE 4/4
ŠSV 4/4 – 1
ŠSV 4/4 – 2
ŠMS 4/4
ŠDI 4/4
ŠI 4/4
ŠMP 4/4
ŠSE 4/5

Avtocesta
Grmez
Sela
Avtocesta
Dolina potoka Grivek
Srednja vas
Pastoralni center
Avtocesta
Lavrica
Lavrica
Lavrica
Lavrica
Lavrica
Avtocesta
Dolenjska cesta
Lavrica

ŠMS 4/5
ŠSE 4/6

Lavrica
Babna Gorica

ŠSE 4/7
ŠSE 4/9
ŠSE 4/10
ŠSE 4/11

Babna Gorica
Hrastarija
Erbežnikov hrib
Škoﬂjica

Ureditvena enota /
oznaka
OB
SE 1, SE 4
OB
SE 4
DC
SE 1
SV
SV
MS
DI
MP
SE 1/1, SE 1/2
MS
SE 1/1,
SE 1/2
SE 1
SE 1
SE 1
SE 1

Uradni list Republike Slovenije
Način
urejanja
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
PUP-d
PUP-d
PUP-d del,
Obln – del
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d

Oznake pretežno gozdnih (G) in pretežno kmetijskih (K) območij so določene na graﬁčnih kartah PKN 5000, ki so sestavni
del tega odloka."
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v graﬁčnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev
za območje občine Škoﬂjica, izdelanih leta 2005 in prikazanih v
načrtih PKN v merilu 1:5000."
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š 9 Škoﬂjica (Uradni list RS, št.), veljajo tudi za vsa območja
urejanja v planski celoti Š 4 Lavrica, če ni s posebnimi merili drugače določeno.
Rekonstruirana Dolenjska cesta na odseku Malence – Škofljica se izvede kot dvopasovna cesta z obojestranskim hodnikom
za pešce in s kolesarsko stezo. Avtobusna postajališča morajo biti
izven cestišča.
Za območja ŠSE 4/2 Sela, ŠSE 4/3 Srednja vas, ŠDC 4/3
Pastoralni center, ŠSE 4/4 Lavrica, ŠSV 4/4-1 Lavrica, ŠSV 4/4-2
Lavrica, ŠMS 4/4 Lavrica, ŠMP 4/3 Lavrica, ŠMP 4/4 Lavrica, ŠSE
4/5 Lavrica, ŠMS 4/5 Lavrica, ŠSE 4/10 Erbežnikov hrib in ŠSE
4/11 Škoﬂjica je predvidena gradnja srednjetlačnega 1-4 barskega
plinovodnega omrežja. Potek plinovoda se prednostno načrtuje v
sklopu javnih cestnih površin (pločniki ali cestni robovi).
Predvidena je postavitev nove LC (lokalna centrala) Lavrica
ter izgradnja kabelskega omrežja KKO (krajevno kabelsko omrežje)
in RNO (razvodno naročniško omrežje) Lavrica."
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/1 Orle

Kulturna dediščina
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Vodovod
Oskrba s pitno vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– sanacija obstoječega lokalnega vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
– dolgoročno je predvidena priključitev omrežja na vodovodno omrežje VO – KA,
– izgradnja novih priključkov,
– varovanje potencialnega zajetja Orle z vrtino.
Kanalizacija
Predvidena je gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno
napravo v naselju Orle.
Električno in telekomunikacijsko omrežje
Oskrba z električno energijo se ureja pod pogojem ojačitve
tokovodnikov nizkonapetostnega omrežja. Telefonsko omrežje se
ureja pod naslednjimi pogoji:
– obstoječi objekti se priključujejo na RC Center I,
– predvideni objekti se bodo priključili na novo KC Škoﬂjica
po razširitvi kapacitet.
Prometno urejanje
Nova pozidava se navezuje po interni dovozni cesti na cesto
skozi Orle.
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka A2/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Pri umestitvi novograjenih objektov v prostor je treba paziti,
da je vzdolžna os objekta v smeri ceste ob kateri je locirana. Izjema
so objekti v sklopu domačij, ki oblikujejo notranje gospodarsko
dvorišče.
– Za nadomestno gradnjo v sklopu kmečkih dvorišč oziroma
domačij velja, da morajo novograjeni objekti gabaritno in lokacijsko
ustrezati odstranjenim objektom (dovoljeno je odstopanje + 10%)
– vendar morajo gabaritna razmerja ostati v okviru predpisanih
vrednosti.
– Prostor spomenika osvoboditeljem Ljubljane z vplivnim območjem prostih površin, sosednje parcele južno od ceste, je treba
redno vzdrževati in ohraniti nezazidano naravno okolje.
– Ohranja se zeleni pas drevja na JZ strani naselja v smeri
proti progi za motokros kot zaščito proti hrupu in prahu.
Ureditvena enota SE1/2 Orle – zgornji konec (stara oznaka
A2/2 del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Objekti morajo biti locirani v prostoru tako, da je njihova
vzdolžna os (sleme) vzporedno z glavno cestno komunikacijo, ki
poteka po vrhu grebena.
– Etažnost
K+P
K+P+M
– Zaradi razmeroma strmo padajočega terena vzhodno od
omenjene ceste je dovoljena tudi izvedba 2. kleti.
– Kiosk se sme postaviti ob Gasilskem domu.
Ureditvena enota SE1/3 Orle – zgornji konec (stara oznaka
A2/2 del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Objekti morajo biti locirani v prostoru tako, da je njihova
vzdolžna os (sleme) vzporedno z glavno cestno komunikacijo, ki
poteka po vrhu grebena.
– Zaradi razmeroma strmo padajočega terena zahodno od
omenjene ceste je dovoljena tudi izvedba 2. kleti.
– Etažnost
K+P
K+P+M

Uradni list Republike Slovenije
Ureditvena enota SE1/4 (stara oznaka A2/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Pripadajoči prostori manjkajočih spremljajočih dejavnosti
stanovanjskega okolja naj se realizirajo na osnovi analiz in normativov na nepozidanem stavbnem zemljišču na »Bajžlovem griču«.
Občinska urbanistična služba naj prouči predlog, da se za obravnavani prostor predvidi izdelava občinskega lokacijskega načrta.
– Nova pozidava se navezuje po interni dovozni cesti na
cesto skozi Orle.
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2D/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE, SE1, SE4 z dopolnitvami:
– To območje je uvrščeno v seznam etnološke dediščine pod
oznako »520132 Orle – vas«, zato se ureja izključno po navodilih
pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
– Etažnost
K+P
K + P + M"
8. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠZS 4/1 Motokros
Oznaka ZS (stara oznaka: druga kmetijska in gozdna zemljišča)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do
sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni
posegi navedeni v skupnih merilih."
9. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5b., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠLN 4/1 – 1 Kamnolom Orle
Oznaka LN (stara oznaka: druga kmetijska in gozdna zemljišča)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do
sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni
posegi navedeni v skupnih merilih.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih
virov na območju Občine Škoﬂjica."
10. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5c., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠLN 4/1 – 2 Kamnolom Orle
Oznaka LN (stara oznaka: druga kmetijska in gozdna zemljišča)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do
sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni
posegi navedeni v skupnih merilih.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe."

Št.

12. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5e., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠOB 4/1 Grmez
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Oznaka OB (stara oznaka: območje obrambe, R)
Posegi v območje obrambe so dovoljeni le pod pogoji in soglasjem pristojnega soglasjedajalca.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih
virov na območju Občine Škoﬂjica."
13. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/2 Sela
Kulturna dediščina
– Za posege na območju SE 1, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje
pristojne službe.
Ureditvena enota SE1, SE4 (stara oznaka 2A/1, 2D/1)
Za celotno območje urejanja ŠSE 4/2 Sela je predvidena
izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja le-tega so na območju
dopustni posegi navedeni s skupnih pogojih z dopolnitvami:
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme;
– nadomestna gradnja objektov delov objektov na isti zazidalni površini, v obstoječih gabaritih,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav ter
ozelenitve,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav."
14. člen
Za 6. členom odloka se doda člen 6a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠI 4/2 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po programu upravljalca ceste. Upravljalec ceste o morebitnih gradbenih
posegih predhodno seznani občinski svet."
15. člen
Za 6. členom odloka se doda člen 6b., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠOB 4/2 Dolina potoka Grivek
Oznaka OB (stara oznaka: območje obrambe)
Posegi v območje obrambe so dovoljeni le pod pogoji in soglasjem pristojnega soglasjedajalca.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe."
16. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/3 Srednja vas

11. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5d., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠI 4/1 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po programu upravljalca ceste. Upravljalec ceste o morebitnih gradbenih
posegih predhodno seznani občinski svet."
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Promet
Prometno omrežje se ureja pod naslednjimi pogoji:
– uredijo se ločeni pasovi za motorni, kolesarski in peš pro-

– kolesarska steza je v sklopu cestišča,
– uredi se sprehajalna pot, ki povezuje Lavrico z pastoralnim
centrom in se nadaljuje v smeri rekreacijskega območja v dolini
potoka Grivek.
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Kanalizacija
Območje urejanja nima obstoječe kanalizacije. Odvajanje
odpadnih voda se ureja na način:
– za novogradnje se zgradi kanalizacijo ločenega sistema.
– postopna priključitev vseh porabnikov na kanalizacijsko
omrežje, ki bo povezano z kanalizacijskim zbiralnikom Rudnik
– Lavrica (Škoﬂjica), ko bo le-ta zgrajen.
Elektro in telekomunikacijsko omrežje
– Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni projekt
priključnih električnih vodov oz lokacij TP.
– Telefonski priključki za obstoječe objekte se bodo priključili
na RC Center I na podlagi že izdelanih projektov. Predvideni objekti
se bodo priključili na KC Škoﬂjica po razširitvi centrale.
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Grob padlega borca NOV ob poti Srednja vas – Sela z
vplivnim območjem funkcionalnih površin groba pod cesto, je nujno
redno vzdrževati in ohraniti avtohtono okolje.
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2D/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE4 z dopolnitvami:
– Kot sestavni del na novo oblikovane naselbinske aglomeracije imenovane Lavrica je Srednja vas ohranila tako vsebinsko kot
ﬁzično svojo prvotno identiteto.
– Zato je treba tudi v bodoče razmeroma tenkočutno obravnavati njen položaj in status v naselju Lavrica ter ohranjati predvsem njeno oblikovno samostojnost.
– V ta namen v celoti ohranjamo obstoječi zelen pas na
zahodni strani, proti novejši pozidavi v procesu širjenja naselja
Lavrica.
– S št. 520129 Srednja vas pri Lavrici – domačija Srednjevaška 85 je omenjena domačija na seznamu etnološke dediščine.
– V Srednji vasi ni razvita oskrbna in storitvena dejavnost, kot
tudi ne ostale spremljajoče dejavnosti stanovanjskega okolja. V tem
pogledu prebivalci koristijo bližnje centre na Lavrici."
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20. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSV 4/4 – 1 Lavrica
Oznaka SV (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako SV."
21. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8b., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSV 4/4 – 2 Lavrica
Oznaka SV (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako SV."
22. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8c., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 4/4 Lavrica
Oznaka MS (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS, SE1 z dopolnitvami:
– Ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program, v zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš,
– Etažnost
K + P + 1N
K + P + 1N + M
– Direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba je
zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje določi upravljalec
ceste. Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka določila,
kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica."
23. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8d., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDI 4/4 Lavrica
Oznaka DI (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DI z dopolnitvami:
– Etažnost
K + P + 1N
K + P + 1N + M"

17. člen
Za 7. členom odloka se doda člen 7a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDC 4/3 Pastoralni center
Oznaka DC (stara oznaka: drugo kmetijsko, gozdno zemljišče)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do
sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni
posegi navedeni v skupnih merilih z dopolnitvami:
– Etažnost
K + P + 1N
K + P + 1N + M"

24. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8e., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠI 4/4 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po programu upravljalca ceste. Upravljalec ceste o morebitnih gradbenih
posegih predhodno seznani občinski svet."
25. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8f., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMP 4/4 Lavrica

18. člen
Za 7. členom odloka se doda člen 7b., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠI 4/3 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po programu upravljalca ceste. Upravljalec ceste o morebitnih gradbenih
posegih predhodno seznani občinski svet."
19. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/4 Lavrica
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A, ZN)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE 1 z dopolnitvami:
– možni so prostostoječi objekti ali objekti v nizu,
– strehe so dvokapnice, naklon strešine je od 35 do 45 stopinj, kritina je opečna,
– etažnost
K + P + 1N
K + P + 1N + M"

met,

Promet
Prometno omrežje se ureja pod naslednjimi pogoji:
– uredijo se ločeni pasovi za motorni, kolesarski in peš pro-

– kolesarska steza je v sklopu cestišča,
– direktni izvozi iz območja na Dolenjsko cesto niso dovoljeni,
– območje s parcelami (1944/2, 1944/13 in 1944/16, vse k.o.
Rudnik) se rezervira za lokalno cestno povezavo med Dolenjsko
cesto in Nebčevo ulico v podaljšku Kamnikarjeve ceste (rezervat
ceste).
Vodovod
Oskrba z pitno vodo se uredi s sanacijo obstoječega vodovodnega sistema.
Kanalizacija
Območje urejanja nima obstoječe kanalizacije. Odvajanje
odpadnih voda se ureja na način:
– za novogradnje se zgradi kanalizacijo ločenega sistema.
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– postopna priključitev vseh porabnikov na kanalizacijsko
omrežje, ki bo povezano z kanalizacijskim zbiralnikom Rudnik
– Lavrica (Škoﬂjica), ko bo le-ta zgrajen.
Elektro in telekomunikacijsko omrežje
– Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni projekt
priključnih električnih vodov oz lokacij TP.
– Telefonski priključki za obstoječe objekte se bodo priključili
na RC Center I na podlagi že izdelanih projektov. Predvideni objekti
se bodo priključili na KC Škoﬂjica po razširitvi centrale.
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Oznaka MP (stara oznaka 4A, 4A/1, 6E/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznakami MP in ureditveno enoto SE1 z dopolnitvami:
– ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program, v zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš,
– Etažnost
K + P + 1N
K + P + 1N + M
– direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba je
zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje določi upravljalec
ceste. Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka določila,
kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica.
– dovoljena je ureditev športnih igrišč in nujnih spremljajočih
objektov."
26. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica
Usmeritev za varstvo pred hrupom
Za del območja urejanja, ki leži v pasu 50 m od železniške
proge, je določena IV. stopnja zahtevnosti, za ostali del pa III.
stopnja po odloku o maksimalnih ravneh hrupa. Hrup je treba prvenstveno zmanjšati aktivno (pri izvoru), če to ni možno, pa pasivno
(zaščita okolice). V primeru pasivne protihrupne zaščite mora znašati za stanovanjske objekte, ki stojijo v pasu globine do 50 m od
železniške proge, zvočna izolirnost zunanjih sten bivalnih prostorov
minimalno 35 db in zvočna izolirnost oken minimalno 32 db.
Prometna infrastruktura
Obstoječi in predvideni železniški progi je določen rezervat,
ki obsegajo zemljišče, potrebno za izvedbo bodoče proge. V tem
območju so dovoljene prometne ureditve, za druge posege je potrebno soglasje pristojnega upravnega organa.
Oskrba s požarno in pitno vodo se ureja pod naslednjimi
pogoji:
– zgraditi je treba sekundarno omrežje;
– sekundarni vodovod mora omogočati direktno priključevanje posameznih potrošnikov, biti opremljeno s hidranti skladno
s pravilnikom o normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.
Odvajanje odpadnih voda se ureja pod naslednjimi pogoji:
– kanalizacija za odpadne vode se bo priključevala preko
črpališč na kanalski zbiralnik B2 na Rudniku in preko njega na
zbiralnik A0 do CČN Zalog,
– gradnja ločenega kanalskega sistema,
– padavinske vode se odvajajo preko obcestnih jarkov ali
zaprtih kanalov v potok Prošca in Grivka; odvajanje padavinskih
voda je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar
pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda
pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče,
zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …),
– odvod zalednih vod je potrebno preučiti in izdelati ustrezno
študijo,
– kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in v skladu z
geološkimi pogoji,
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– priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom
samo za odtoke s pritličja in nadstropij,
– priključitev odtokov iz kletnih etaž je možna samo s prečrpavanjem.

goji:

Električno omrežje
Napajanje dopolnilne gradnje se ureja pod naslednjimi po-

– izgradnja trafo postaje, priključnega kablovoda do priključnega daljnovoda in razvodnega omrežja,
– kablovod se vodi po zahodni meji območja do križišča z
Vrečarjevo ulico, kjer bo lokacija trafo postaje.
PTT
Za dopolnilno gradnjo je treba zgraditi PTT omrežje. Omrežje
je vezano na telefonsko centralo Škoﬂjica.
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na celotnem območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje
pristojne službe.
– Za posege na celotnem območju, ki je v naravovarstvenih
smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
pristojne službe.
Občinski lokacijski načrt
Za del omenjenega območja je predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta. Do sprejetja le-tega so na območju
dopustni posegi:
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme,
– nadomestna gradnja objektov delov objektov na isti zazidalni površini, v obstoječih gabaritih,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav ter
ozelenitve,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav.
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A, 9C, R, drugo
kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Indeks pozidanosti na stavbno zemljišče (PS) je lahko
maksimalno 35%.
– Možni so prostostoječi objekti ali objekti v nizu.
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Strehe so dvokapnice, naklon strešin 35 do 45 stopinj,
kritina opečna.
– Ob vodotoku Prošca so možne le komunalne, vodnogospodarske in parkovna ureditev. Za zazelenitev se uporabijo avtohtone
vrste drevja. Postavitev pomožnih objektov ni dopustna.
Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A, 9C, R, drugo
kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost
K+P
K + P + M"
27. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/6 Babna Gorica
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na celotnem območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje
pristojne službe;
– Za posege na celotnem območju, ki je v naravovarstvenih
smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
pristojne službe.
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Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Vzdolžna os objekta – v smeri ceste ob kateri je locirana;
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Naklon strehe med 35 – 45°;
Ureditvena enota SE1/2(stara oznaka 2A1del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Vzdolžna os objekta – v smeri ceste ob kateri je locirana;
– Naklon strehe med 35 – 45°"
28. člen
Za 10. členom odloka se doda člen 10a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/7 Babna Gorica
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A, 2D)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Smer vzdolžne osi objektov naj bodo vzporedne s cesto ob
kateri so locirane. Izjema so objekti v sklopu domačij, ki oblikujejo
notranje gospodarsko dvorišče;
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Naklon strehe obsega vrednosti med 35 – 45°"
29. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 4/5 Lavrica
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Oznaka MS (stara oznaka 4A, 8)
Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski
načrt. Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS, SE1 z dopolnitvami:
– Ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program, v zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš;
– Etažnost
K + P + 1N
K + P + 1N + M
– Direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba je
zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje določi upravljalec
ceste. Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka določila,
kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica;
– Dovoljena je ureditev športnih igrišč in nujnih spremljajočih
objektov na severnem delu območja."
30. člen
Za 11. členom odloka se doda člen 11a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/9 Hrastarija
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1."
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31. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/10 Erbežnikov hrib
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Na Dolenjsko cesto so dovoljeni le skupni prometni zaključki za več hiš."
32. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/11 Škoﬂjica
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka določila,
kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica;
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M"
33. člen
14. člen se črta.
34. člen
15. člen se črta.
35. člen
16. člen se črta.
36. člen
17., 18., 19., 20. in 21. člen se nadomesti z novim 14. členom,
ki se glasi:
"Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 4/1, ŠK 4/2 in ŠK 4/3:
ŠKI 4/1, ŠKI 4/2 in ŠKI 4/3;
ŠG 4/1, ŠG 4/2, ŠG 4/3, ŠG 4/4 in ŠG 4/5;
ŠGP 4/1, ŠGP 4/2, ŠGP 4/3, ŠGP 4/4 in ŠGP 4/5
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– Del ljubljanskega Barja in osamelec Babna gorica sodita
v naravno dediščino, zato je treba za kakršne koli posege na tem
območju pridobiti soglasje Zavoda RS za varstvo narave, Območna
enota Ljubljana;
– Za posege v arheološko območje Molnik – prazgodovinska
in poznoantična naselbina s pripadajočim gomilnim in planim grobiščem – 1., 2. in 3. stopnja varstvenega režima se mora pridobiti
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Ljubljana;
– Za posege v arheološki kompleks Ljubljanskega Barja – 1.,
2. in 3. stopnja varstvenega režima se mora pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana;
– Za spominsko obeležje trem padlim borcem NOV, ki stoji v
gozdu pod Molnikom ca. 50 m severovzhodno od ceste na Orle, in
vplivno območje, ki se omejuje na ožje območje gozda okrog obeležja, je nujno redno vzdrževanje in ohranitev naravnega okolja;
– Za RTP Barje je obvezno pridobiti poročilo o celoviti presoji
vplivov na okolje;
– obseg ter čas eksploatacije in način sanacije za peskokop
Orle ŠLN 4/4 – in ŠLN 4/4 – 2 je treba določiti na podlagi predhodno izdelane strokovne rešitve;
– postavitev novega vodohrana Škoﬂjica v bližini obstoječega
vodohrana;
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– ohranjajo se gozdne povezave z Ljubljanskim barjem;
– ohranjajo se ostanki gozda v naselju Lavrica.
Posebni pogoji veljajo za območje:
ŠKI 4/4 in ŠG 4/6
Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 4/4
in območju gozdnih zemljišč z oznako ŠG 4/6 je dopustno izvajati
dejavnost športa in rekreacije pod naslednjimi pogoji:
– ohranjanja in vzdrževanja obstoječega stanja,
– varovanja naravne dediščine: mokrišče pod Klenom,
– urejanja neutrjenih sprehajalnih, tekaških, kolesarskih in
jahalnih poti,
– urejanja razgledišč in počivališč z pripadajočo opremo za
počitek (klopi ipd.), obveščanje (table, smerokazi ipd.) iz naravnih
materialov (les, kamen ipd.),
Večji posegi v teren in poseki vegetacije niso dovoljeni. Gradnja objektov in pomožnih objektov ni dovoljena. Postavitev začasnih objektov je dovoljena le za čas prireditev."
IV. KONČNE DOLOČBE
37. člen
22. člen se črta.
38. člen
23. člen se črta.
39. člen
24. člen se preštevilči in nadomesti z novim 15. členom, ki
se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škoﬂjica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik."
40. člen
25. člen se preštevilči in nadomesti z novim 16. členom, ki
se glasi:
"Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija"
41. člen
26. člen se preštevilči in nadomesti z novim 17. členom, ki
se glasi:
"Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije."
Št. 00307-10/2005
Škoﬂjica, dne 4. julija 2005.
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stara oznaka

nova
oznaka

naziv območja

način
urejanja

VT 4/1

ŠI 4/1

Avtocesta

območje obrambe

ŠOB 4/1

Grmez

OB

PUP-d

VS 4/2

ŠSE 4/2

Sela

SE 1, SE 4

Obln

VT 4/2

ŠI 4/2

Avtocesta

območje obrambe

ŠOB 4/2

Dolina potoka
Grivek

OB

PUP-d

VS 4/3

ŠSE 4/3

Srednja vas

SE 4

PUP-d

1. kmet. zemljiš. +
2. kmet. zemljiš.
+ gozd

ŠDC 4/3

Pastoralni center

DC

Obln

VT 4/3

ŠI 4/3

Avtocesta

VS 4/4 del

ŠSE 4/4

Lavrica

VS 4/4 del

PUP-d

PUP-d

PUP-d
SE 1

ZN

ŠSV 4/4 – 1 Lavrica

SV

ZN

VS 4/4 del

ŠSV 4/4 – 2 Lavrica

SV

ZN

VS 4/4 del

ŠMS 4/4

Lavrica

MS

ZN

VS 4/4 del

ŠDI 4/4

Lavrica

DI

ZN

VT 4/4

ŠI 4/4

Avtocesta

del VS 4/8 +
VP 4/2

ŠMP 4/4

Dolenjska cesta

MP

PUP-d

VS 4/5

ŠSE 4/5

Lavrica

SE 1/1, SE 1/2

PUP-d del,
Obln – del

VS 4/8

ŠMS 4/5

Lavrica

MS

PUP-d

VS 4/6

ŠSE 4/6

Babna Gorica

SE 1/1,
SE 1/2

PUP-d

VS 4/7

ŠSE 4/7

Babna Gorica

SE 1

PUP-d

VS 4/9

ŠSE 4/9

Hrastarija

SE 1

PUP-d

VS 4/10

ŠSE 4/10

Erbežnikov hrib

SE 1

PUP-d

VS 4/11 + 1. kmet.
obm.

ŠSE 4/11

Škoﬂjica

SE 1

PUP-d

PUP-d

PRILOGA 2

Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.
PRILOGA 1
Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot
stara oznaka

nova
oznaka

naziv območja

ureditvena enota/oznaka

način
urejanja

VS 4/1 del

ŠSE 4/1

Orle

SE1/1, SE 1/2,
SE1/3, SE1/4,
SE 4

PUP-d

1. kmet. zemljiš.,+
gozd

ŠZS 4/1

motokros

ZS

Obln

1. kmet. zemljiš.,+
gozd

ŠLN 4/1-1

kamnolomi Orle

LN

Obln

1. kmet. zemljiš.,+
gozd

ŠLN 4/1-2

kamnolomi Orle

LN

Obln

Projektna dokumentacija za predvideno dograditev javnega
kanalizacijskega sistema, ki odvaja odpadno vodo na čistilno napravo Škoﬂjica:
– projekt PGD/PZI št. 115/96: Ureditev kanalizacijskega in
vodovodnega omrežja za območje urejanja RS 5 – Lavrica – vrstne hiše B, februar 1996, izdelovalca KONO d.o.o – arhivska št.
5175,
– PR št. 2902K,. Izgradnja vodovoda in kanalizacije zaradi
gradnje stanovanjskih objektov ob Poti na Debeli hrib – Lavrica,
april 2004, JP Vodovod – Kanalizacija.
Za izgradnjo povezovalnega kanala sta izdelana dva projekta
in sicer:
– PN št. 2854K: Izgradnja povezovalnega zbiralnika Lavrica
– Škoﬂjica, januar 2004, JP Vodovod – Kanalizacija,
– idejni projekt št. 6K374: Povezovalni zbiralnik Škoﬂjica
– Lavrica – Rudnik, februar 1997, izdelovalca IEI d.o.o. Maribor
– arhivska št. 5186.
Dolgoročno je za območje urejanja ŠSE 4/1 Orle predvidena
priključitev omrežja na vodovodno omrežje VO – KA (projektna
naloga za PGD/PZI št. 2084V: Priključitev vodovoda Orle na ljubljanski vodovodni sistem VS 4/1, VS 4/4, JP Vodovod – kanalizacija
d.o.o., januar 2001),
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Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škoﬂjica

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990 za območje Občine Škoﬂjica
(Uradni list RS, št. 71/04) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škoﬂjica na 21.
redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 9 Škoﬂjica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
1. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 9 Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98, 63/02; v nadaljnjem
besedilu odlok) se spremeni tako, da se glasi:
"Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 Škoﬂjica (Uradni list RS, št.
9/94, 77/98, 63/02), dopolnjene junija 2005."
2. člen
Za 1. členom odloka se doda člen 1.a, ki se glasi:
"V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s črko »Š« (občina Škoﬂjica)."
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v graﬁčnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škoﬂjica in prikaze meril
in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN v merilu 1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih TTN 1:10000"
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v graﬁčnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za
območje občine Škoﬂjica, izdelanih leta 2005 in prikazanih v načrtih PKN v merilu 1:5000."
5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š9 Škoﬂjica določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih
naselij z oznakami območij urejanja:
Nova oznaka
ŠSE 9/1
ŠMS 9/1 – 1
ŠMS 9/1 – 2
ŠDZ 9/1
ŠDI 9/1
ŠDC 9/1
ŠZK 9/1
ŠZS 9/1
ŠPD 9/1
ŠIP 9/1
ŠIZ 9/1
ŠLN 9/1
ŠSE 9/2
ŠSP 9/2
ŠPD 9/2
ŠDV 9/2
ŠI 9/2
ŠSE 9/3
ŠSE 9/4 – 1
ŠSE 9/4 – 2
ŠSE 9/5
ŠSE 9/6
ŠSE 9/7

Naziv območja
Pleše
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Lekarna
Osnovna šola
Cerkev
Pokopališče
Zelene površine
Proizvodna cona Škoﬂjica
Parkirišče za tovornjake
Železniška postaja
Kamnolom Pleše
Dole
Dole
Proizvodna cona Reber
Mali dom Barje
Avtocesta
Lanišče
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Škoﬂjica

Ureditvene enote/oznake
SE 1/1, SE 1/2, SE 4,
MS
MS
DZ
DI
DC
ZK
ZS
PD
IP
IZ
LN
SE 1, SE 4
SP
PD
DV
SE 4, SE 1
SE 1/1, SE 1/2
SE 1
SE 1
SE 1/1, SE 1/2, SE 2, SE 3
SE 1/1,
SE 1/2

Način urejanja
PUP-d
PUP-d
ZN
ZN
ZN
PUP-d
PUP-d
PUP-d
ZN
Obln
PUP-d
Obln
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d
PUP-d
PUP-d

Uradni list Republike Slovenije
Nova oznaka
ŠSE 9/8
ŠSE 9/9
ŠOC 9/9
ŠSE 9/10
ŠSV 9/10
ŠSE 9/11
ŠSE 9/12
ŠSE 9/13
ŠMP 9/14
ŠSE 9/15
ŠSE 9/16
ŠSE 9/17

Št.

Naziv območja
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Čistilna naprava
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Klanec
Zalog
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Lanišče
Boršt
Lisičje
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Ureditvene enote/oznake
SE 1
SE 1
OC
SE 1
SV
SE 1/1, SE 1/2, SE 1/3, SE 1/4
SE 1, SE 4
SE 1
MP
SE 1
SE 1
SE 1
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Način urejanja
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
ZN
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d

Oznake pretežno gozdnih (G) in pretežno kmetijskih (K) območij so določene na graﬁčnih kartah PKN 5000, ki so sestavni del tega
odloka."
II. SKUPNA MERILA, POGOJI IN USMERITVE
6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"5.1 Veljavnost skupnih meril, pogojev in usmeritev
Skupna merila, pogoji in usmeritve veljajo za vsa območja urejanja v vseh planskih celotah v občini Škoﬂjica (imajo oznako PUP-d
v tabeli), v kolikor ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.
5.2 Območja osnovne namenske rabe prostora
Poselitvena območja:
S – območja stanovanj
P – območja proizvodnih dejavnosti
D – območja javne infrastrukture
M – mešana območja
Z – območja športno rekreacijskih in zelenih površin
Območja gospodarske infrastrukture:
I – območja prometne infrastrukture
T – območja telekomunikacijske infrastrukture
E – območja energetske infrastrukture
O – območja komunalne in okoljske infrastrukture
Območja krajine:
L – območja mineralnih surovin
K – območja kmetijskih zemljišč
G – območja gozdov
OB – območja za potrebe obrambe
Območja varovanj in omejitev:
I., II., III. – vodovarstvena območja,
KP, 1A, 1,2...- 27 območja ohranjanja narave,
DAS, LAS – območje varstva kulturne dediščine,
varovalni in varstveni pasovi ter varstvena in ogrožena območja.
5.3 Območja urejanja
Območja osnovne namenske rabe se glede na podrobnejšo namensko rabo delijo na ureditvena območja oziroma območja urejanja:
Poselitvena območja:
SE – območja eno in dvostanovanjskih stavb
SV – območja večstanovanjskih stavb
SP – območja počitniških hiš
PD – druga proizvodna območja
DI – območja vzgoje in izobraževanja
DZ – območja zdravstva
DV – območja socialnega varstva
DC – območja čaščenja in opravljanja verskih dejavnosti
MS – območja urbanih središč
MP – območja storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti
ZS – območja za šport in rekreacijo
ZP – parki
ZK – pokopališča
Območja gospodarske infrastrukture:
IP – območja prometnih površin izven vozišča
IZ – območja železniških postaj
EN – območja za preskrbo z nafto in naftnimi derivati
OC – območja za čiščenja voda
R – razpršena gradnja
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Območja krajine
KI – območja najboljših kmetijskih zemljišč
K – ostala kmetijska zemljišča
GP – gozd s posebnim pomenom
G – ostali gozd
LN – območja nadzemnega pridobivalnega prostora
5.4 Ureditvene enote
Območja urejanja so glede na ﬁzično oblikovanje prostora in objektov razčlenjena na ureditvene enote z naslednjimi oznakami:
1 – prostostoječa zazidava
2 – strnjena zazidava
3 – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo in svojstvenim oblikovanjem objektov
4 – vaška jedra
5 – hale in paviljoni
6 – tehnološki objekti
7 – dnevni kopi
5.5 Merila, pogoji in usmeritve za posege v prostor glede na:
– namensko rabo oziroma dejavnost v prostoru,
– ukrepe za izboljšanje ﬁzičnih struktur,
– umestitev načrtovanih objektov v prostor,
– namen, lego, funkcijo, velikost in oblikovanja objektov ter njihovo gradnjo,
– usmeritve za urejanje odprtega prostora,
– umestitev in oblikovanje kapacitet spremljajočih dejavnosti.
7. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5.a, ki se glasi:
"Novogradnje, prizidave, nadzidave, rekonstrukcije v ureditvenih območjih naselij
Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije
objektov so dopustne samo pod pogojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred letom 1967,
če so le-te skladne z določili tega odloka."
8. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5.b, ki se glasi:
"Nadomestna gradnja
Nadomestna gradnja je dovoljena pod pogojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred
letom 1967, če so le-te skladne z določili tega odloka.
Za objekt, ki se ruši, je treba izdelati posnetek obstoječega stanja, ki se ga predloži občinski urbanistični službi. Posnetek stanja se
izdela tako, da se ugotovi razmerja objekta (višina, širina, globina objekta) in namembnost objekta itd. Nadomestne gradnje objektov so
dovoljene pod pogojem, da se novi objekt postavi na isti zazidalni površini, v obstoječih gabaritih in ni v nasprotju z določeno namensko
rabo, kot izhaja iz veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov občine, oziroma z podrobnejšo namensko rabo, ki jo določajo prostorski
ureditveni pogoji. Dovoljena so 10% odstopanja od navedenih pogojev.
Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestnega objekta obvezno v celoti ali delno porušiti."
9. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5.c, ki se glasi:
"Delež pozidanosti
Delež pozidanosti je max. 30% stavbnega zemljišča.
10. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5.d, ki se glasi:
"Etažnost
Etažnost je navedena z naslednjimi oznakami:
K – klet, P- pritličje, N – nadstropje in M – mansarda."
11. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5.e, ki se glasi:
"Odmiki, višine
Odmik najbližjega dela zidu oziroma njegova vertikalna projekcija do sosednje meje znaša najmanj 4.00 m pod pogojem, da noben
del objekta (balkon, streha, napušč, strešni odtok in podobni elementi) ne segajo več kot 1.50 m iz linije zidu. Odmik objekta od parcelnih
meja je lahko manjši (na osnovi pismenega dogovora med prizadetima mejašema). Odmiki enostavnih in pomožnih objektov so enaki kot
za osnovne objekte, v kolikor ni posebnih pogojih določeno drugače.
Odmik objekta od ceste oziroma utrjenega roba cestišča se določi na osnovi pogojev soglasjedajavcev. Odmik novozgrajenega objekta od občinske ceste mora biti vsaj 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj 7 m od roba cestišča.
Pri določitvi vplivnega območja se preveri osončenje in druge vplive na sosednje objekte, na osnovi česar se določi tudi odmik (razdaljo) med sosednjimi objekti.
Kolikor ni v posebnih pogojih določeno drugače, veljajo naslednja določila za odmike ograj:
– od utrjenega roba cestišča
na osnovi pogojev soglasodajavcev
– od zunanjega roba pločnika
min. 0,5 m
– od parcelne meje
min. 0,5 m
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Pri živih mejah veljajo naslednja določila za odmike:
– od utrjenega roba cestišča
na osnovi pogojev soglasodajavcev
– od zunanjega roba pločnika
min. 0,5 m
– od parcelne meje
min. 0,5 m
Kolikor ni v posebnih pogojih določeno drugače, veljajo naslednja določila za višino ograj in podpornih zidov:
– medsosedska ograja je dovoljena do višine 1,8 m,
– varovalna in igriščna ograja do višine 2,3 m oziroma 4,5, kadar je žična,
– oporni zid višine 1,2 m.
Kadar so odmiki ograj ali opornih zidov manjši, višine pa večje od navedenih je potrebno pridobiti soglasje sosedov. Kadar ograja ali
oporni zid meji na križišče je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste."
12. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5.f, ki se glasi:
"Enostavni objekti
Zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljena in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list
RS, št. 114/2003).
Enostavni objekti morajo biti locirani tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastirajo značilnih pogledov ter da ne ovirajo
prometa interventnih vozil in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
Kolikor se pomožni kmetijsko gozdarski objekti (kozolec, kašča, skedenj idr.) gradijo v območju gradbene parcele v dimenzijah večjih,
kot so navedene v zgoraj navedenem Pravilniku, oziroma se gradi izven gradbene parcele na kmetijskem zemljišču, je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje po predhodnem soglasju pristojne kmetijske svetovalne službe.
Pomožne objekte je dopustno graditi, če v sklopu osnovnega objekta ni mogoče zadovoljiti manjkajočih funkcionalnih potreb. Oblikovalska merila osnovnega objekta veljajo tudi za pomožne objekte.
Postavitev začasnih objektov za prireditve je dovoljena v območju urejanja, kjer prireditev poteka in v območjih urejanja, ki nanj
neposredno mejijo. Postavitev mora biti skladna z programom prireditve. Skladnost s programom prireditve preverja pristojna občinska
služba.
Postavitev ograj je dovoljena na gradbenih parcelah v kolikor ni s posebnimi pogoji določeno drugače. Postavitev ograj je dovoljena
v območjih naselij in v območjih za gospodarsko infrastrukturo (v skladu s pogoji upravljavcev). Postavitev ograj izven naselij je dovoljena
le kot varovalna ograja (varovanje ljudi, zaščite objektov in površin) in s soglasjem pristojnega občinskega organa.
Oporni zid je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, namenjena za preprečevanje usipanja oziroma drsenja zemlje. Gradnja
podpornih zidov je dovoljena le v primeru, ko višinske razlike ni mogoče premostiti z brežinami.
Reklamni panoji niso dovoljeni v območjih, namenjenih bivanju (SE, SV in SP), razen s soglasjem pristojne občinske službe. Prostostoječih reklamnih objektov ni možno postaviti ali pritrditi:
– na kmetijskih oziroma drugih zemljiščih, kjer bi postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje,
– na zemljiščih, kjer bi postavitev ovirala rabo in vzdrževanje javne infrastrukture,
– na zemljiščih, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt, obeležje ali spomenik,
– na zemljiščih, kjer bi objekt oviral pogled na značilno veduto mesta ali objekt,
– na vodnih in priobalnih zemljiščih,
– v varovalnem pasu kategoriziranih cest, razen če se pridobi soglasje upravljalca ceste,
– na mestih, kjer bi postavitev zakrivala ostala javna obvestila,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost,
– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti."
13. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5.g, ki se glasi:
"Območja predvidenih občinskih lokacijskih načrtov
V območjih, kjer je predviden občinski lokacijski načrt, so dovoljeni naslednji posegi:
– izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objekti, delih objektov, napeljavah, napravah in
opremi;
– postavitev pomožnih in začasnih objektov;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme.
Sprememba namembnosti ni dovoljena.
Pomožne in začasne objekte in ureditve mora lastnik na lastne stroške odstraniti pred začetkom izvajanja občinskega lokacijskega
načrta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v občinskem lokacijskem načrtu. Skladnost s predvidenimi ureditvami ugotavlja pristojna
občinska služba občine Škoﬂjica na podlagi programske zasnove ali osnutka prostorskega izvedbenega načrta."
14. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5.h, ki se glasi:
"Predlog parcelacije
V primeru gradnje na večjem nepozidanem stavbnem zemljišču se pred izdelavo projektne dokumentacije za načrtovani objekt v
sodelovanju z občinsko urbanistično službo izdela predlog:
– parcelacije,
– prometne ureditve z dostopi do parcel in regulacijskimi pogoji,
– komunalne opremljenosti ter
– predlog za oblikovanje objektov.
Občinska urbanistična služba lahko na osnovi idejnih zasnov za posamezno zaključeno območje znotraj ureditvenih enot odobri tudi
rešitve, ki bistveno ne odstopajo od predpisanih meril in pogojev, ki veljajo za obravnavano ureditveno enoto."
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15. člen

Za 5. členom odloka se doda novi člen 6, ki se glasi:
"1. Usmeritve za prometno infrastrukturo – motorni promet
1.1 Splošni pogoji
Gradnja, nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, odstranitev ter prestavitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme za potrebe prometa je dovoljena v vseh planskih celotah v občini Škoﬂjica. Upravljavec ceste o morebitnih gradbenih posegih
v območju prometne infrastrukture predhodno seznani občinski svet.
Površine za tekoči motorni promet, površine za stoječi motorni promet, površine za kolesarje in površine za pešce morajo biti med
seboj jasno ločene (priporočena je nivojska ločitev).
Občini se predlaga izdelavo prometne študije za vsa prometno kritična območja v naseljih.
1.2 Usmeritve in pogoji za umestitev objektov in naprav v prostor
Državne ceste
Varovalni pasovi in rezervati
Varovalni pas državnih cest, ki se meri na vsako stran od zunanjega roba cestnega sveta, znaša za:
– avtoceste
= 40 m
– hitre ceste
= 35 m
– glavne ceste
= 25 m
– regionalne ceste
= 15 m
– državne kolesarske poti
=5m
Glavne državne ceste so: Lj. (Rudnik) – Škoﬂjica, Škoﬂjica – Rašica, Škoﬂjica – Šmarje Sap in Škoﬂjica – Ig.
Gradnja in posegi v varovalni pas državnih cest ne smejo prizadeti interesov varovanja državne ceste in prometa na njej, njene
širitve v bodoče in njenega videza. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v
varovalnem pasu državne ceste so dovoljeni le s soglasjem Direkcije za ceste.
Rezervati posameznih cest so:
– državne ceste (glavne in regionalne)
40 m,
– glavne mestne ceste (LG)
40 m.
Planiranim prometnicam in obstoječim prometnicam, ki so predvidene za rekonstrukcijo, je določen rezervat ceste. V rezervatih cest
prostorske ureditve in gradnje niso dovoljene. Na obstoječih objektih in napravah so dovoljena le vzdrževalna dela ter možna prečkanja
omrežij energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
Avtobusna postajališča
Avtobusna postajališča za kratkotrajno ustavljanje na glavnih in regionalnih cestah se uredijo s soglasjem upravljalca ceste izven
voznih pasov.
Občinske ceste
Dovozi
Vsaka stavbna parcela mora imeti zagotovljen dovoz za motorna vozila. V primeru, če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti neposredno z javne prometne površine, je treba predvideti najprimernejši dostop preko sosednjega zemljišča (na osnovi služnostne pogodbe).
Dovoz in manipulacijske površine morajo biti na funkcionalnem zemljišču objekta. Manipulacijske površine morajo biti dimenzionirane in
urejene tako, da je omogočeno varno vključevanje na javno cesto.
Priključki
Priključki na javno cesto se izvedejo v nivoju z javno cesto in na način, ki omogoča varno vključevanje prometa (po možnosti pravokotno na javno cesto). Kolikor je mogoče se urejajo skupni priključki za več objektov. Urejanje novih individualnih priključkov ni dovoljeno.
Varovalni pasovi in rezervati
Varovalni pasovi občinskih cest, ki se merijo na vsako stran od zunanjega roba cestnega sveta, znašajo:
– lokalna cesta
=8m
– javna pot
=6m
– javna pot za kolesarje
=3m
Gradnja in posegi v varovalnem pasu občinske ceste oziroma na parcelah, ki mejijo na občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Dovoljena je, z soglasjem pristojne občinske službe, gradnja oziroma postavitev objektov in naprav za javno oziroma gospodarsko infrastrukturo. Brez soglasje je dovoljena postavitev ograj, ki pa morajo biti oddaljene od
utrjenega cestnega roba najmanj 1,5 m.
Rezervati posameznih cest so:
– lokalne ceste (LC)
30 m,
– zbirne mestne in krajevne ceste (LZ)
30 m,
– mestne in krajevne ceste (LK)
20 m.
Planiranim prometnicam in obstoječim prometnicam, ki so predvidene za rekonstrukcijo, je določen rezervat ceste. V rezervatih cest
prostorske ureditve in gradnje niso dovoljene. Na obstoječih objektih in napravah so dovoljena le vzdrževalna dela ter možna prečkanja
omrežij energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
Avtobusna postajališča
Avtobusna postajališča za kratkotrajno ustavljanje na občinskih cestah se uredijo s soglasjem upravljalca ceste izven voznega pasu;
v kolikor ni razpoložljivega prostora lahko v sklopu voznega pasu.
Ureditve za funkcionalno ovirane osebe
Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in nadomestnih gradnjah objektov, naprav in opreme javnega značaja je obvezna ureditev, ki
omogoča neovirano gibanje za funkcionalno ovirane osebe.
Kolesarske poti in steze naj bodo, kolikor je mogoče, nivojsko ali drugače ﬁzično ločene od ostalih prometnih tokov.
Hitrostne ovire
V območjih velike frekvence peš prometa ter v območju križanja ceste z železniško progo so dovoljeni ukrepi za umirjanje prometa
(ﬁzične ovire v višini 3 – 5 cm).
Parkirišča
Parkirišča za osebni motorni promet in manipulacijske površine so locirane na funkcionalnem zemljišču objekta, skladno z normativi
za posamezne dejavnosti.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

73 / 1. 8. 2005 /

Stran

7829

Kolikor je mogoče predvidimo 10 – 15% več parkirnih mest od potreb. PM za invalide so locirana najbližje cilju poti (dostopu oziroma
vhodu).
Parkiranje tovornih motornih vozil je dovoljeno le na območjih predvidenih za storitvene, proizvodne in trgovske dejavnosti – MP,
drugih proizvodnih območjih – PD ter na območjih parkirišč IP.
1.3 Usmeritve in pogoji za oblikovanje objektov in naprav ter njihovo umestitev v prostor
Ureditve vezane na državne ceste
Usmeritve in pogoji za oblikovanje objektov, naprav ter njihova umestitev v prostor, ki so vezane na državne ceste ali so v varovalnem
pasu državne ceste se urejajo z veljavnimi predpisi ter pod pogoji in v soglasju z pristojnim soglasjedajavcem – Direkcijo RS za ceste.
Ureditve vezane na občinske ceste
Ceste
Zasebni dovozi
– širina
min. 3 m
– izvedba
poljubna
– v primeru garaže pod nivojem terena se klančina ne sme neposredno zaključiti na javni cesti. Pred priključkom na javno cesto je
potrebna izravnava terena v min. dolžini 5 m.
Dovozi do gospodarskih in kmetijskih objektov
– širina
min. 5 m
Enopasovne ceste širina
min. 2,5 m
– izvedba
makadam, asfaltna prevleka
– pregledna izogibališča
na razdalji 500 m
Lokalne enosmerne ceste in javne dvosmerne poti oziroma ceste:
– širina
min. 3,0 m; z bankinami min. 4,0 m
– izvedba
asfaltna prevleka
Lokalne dvopasovne ceste
– širina
min. 5,0 m (2 x 2,5 m); z bankinami 6 m
– izvedba
asfaltna prevleka
Pri gradnji ali rekonstrukciji cest naj se, v kolikor je to mogoče, omogoči ureditev enega ali več naslednjih elementov:
– enostranski hodnik za pešce
min. širine 80 cm ali
– dvostranski hodnik za pešce
min. širine 2 x 80 cm
– enosmerno stezo za kolesarje na vozišču
min. širine 0,75 m ali
– dvosmerno stezo za kolesarje na vozišču
min. širine 2 x 1,5 m ali
– nivojsko ločeno kolesarsko pot
min. širine 1,2 m
– enostransko bočno parkiranje za osebne avtomobile
min. širine 2 m
Slepe ceste praviloma niso dovoljene. Izjemoma je slepa cesta možna, v kolikor ima na zaključku ceste urejeno ustrezno obračališče.
Križišča in krožišča
– prometne oznake
obvezno
– semaforji
dovoljeno
– semaforji s stikali za funkcionalno
ovirane osebe
priporočeno
– ureditev za funkcionalno ovirane osebe
priporočeno
– osvetlitev
priporočena
– prehodi za prečkanje pešcev
obvezno
– ločeni pasovi za levo zavijanje
priporočeno
– ﬁzične ovire za umirjanje prometa
priporočene
Križišče se uredi na podlagi soglasij upravljavcev vseh cest vključenih v križišče.
Prečkanja
– za pešce
dovoljena
– za kolesarje
dovoljena
– prometne oznake
obvezne
– osvetlitev
priporočena
– semafor
priporočen
– semaforji s stikali za funkcionalno ovirane osebe priporočeno
– ureditev za funkcionalno ovirane osebe
priporočeno
– ﬁzične ovire za umirjanje prometa
priporočena
Avtobusna postajališča
– dolžina postajališča
min.24,0 m
– širina postajališča
min.3,0 m
– nadstrešek za potnike
priporočen
Površine za pešce
Hodniki za pešce
– širina
po veljavnih normativih
– izvedba
asfaltna prevleka, beton, pesek, tlaki
– robniki
betonski, kamniti
Nivojski prehodi
– stopnice
min. širina 2 m
– klančine
se uredijo za rabo funkcionalno oviranih oseb
– nadhodi
dovoljeni
– podhodi
dovoljeni
– držala ali ograje
priporočene vsaj na eni strani
Prehodi za pešce, kolesarje
– širina
min. 3,7 m
– razsvetljava in signalizacija
obvezna
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Zgornji ustroj poti za pešce v naseljih mora biti utrjen, izven naselij (v naravnem okolju) pa so poti lahko neutrjene. Pri novogradnjah,
nadomestnih gradnjah, prestavitvah in rekonstrukcijah cestnega omrežja se višino cestišča in površin za pešce uskladi z višinami vhodov
v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.
Prečkanja vodotokov (most, brv ipd.)
– širina
min. 2 m
– izvedba
les, kovina, kamen, beton, kombinirano
Ureditve za funkcionalno ovirane
– širina poti
min 1,2 m
– robniki
betonski, kamniti
– dolžina klančine
po veljavnih normativih
– vzdolžni naklon
po veljavnih normativih
– izvedba
asfalt, beton, tlaki
– signalizacija
priporočena
– višina stikal na napravah
max. 1,2 m
Površine za kolesarje
Kolesarske steze v sklopu cestišča
– širina
min. 0,75 m
– izvedba
barvna označba na cestišču
Nivojsko ločena kolesarska pot
– širina
min 1,5 m
Parkirišča
Izvedba zgornjega ustroja parkirnih prostorov je lahko asfalt, betonska prevleka, pesek ali tlak
– robniki
betonski, kamniti
– ograja
dovoljena
– višina ograje
max. 1,5 m
Pri izračunu parkirnih mest je potrebno upoštevati, glede na namembnost oziroma dejavnost, naslednje minimalno število parkirnih
mest (v nadaljevanju PM):
– enostanovanjske stavbe
2 PM/ objekt,
– dvostanovanjske stavbe
4 PM/objekt,
– večstanovanjske stavbe
2 PM / stanovanje + 2 PM / 10 stanovanj za obiskovalce,
– domovi za ostarele
1 PM / 5 postelj,
– vrtci, šole
2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena,
– športna igrišča
1 PM / 250 m² površine igrišč,
– zdravstveni domovi
1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 30 m² koristne površine,
– prireditveni prostori
1 PM / 5 sedežev,
– cerkve
1 PM / 20 sedežev,
– trgovine
1 PM / 30 m² koristne prodajne površine oziroma
min. 2 PM, + 1 PM / 2 zaposlena,
– gostilne
1 PM / 4 sedeže + 1 PM / m točilnega pulta,
– gostilne s prenočišči
1 PM / 2 sobi + 1 PM / 6 sedežev,
– obrtni, industrijski obrati
1 PM / 50 m² neto površine + 1 PM / 2 zaposlena,
– skladišča
1 PM / 100 m² neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena,
– poslovni prostori s strankami
1 PM / 30 m² neto površine,
– poslovni prostori brez strank
1 PM / 2 zaposlena,
– pokopališča
1 PM / 30 grobov,
– število parkirnih mest za invalide
1 PM za invalide/10 PM.
Za ostale dejavnosti se določi potrebno število parkirnih mest v idejni zasnovi skladno s predpisi. Parkirne prostore, ki presegajo površino 100 m² je treba ločevati z zasaditvami, peš potmi, spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi. Parkiranje izven urejenih
parkirišč je dovoljeno kot bočno parkiranje na vozišču širine najmanj 5 m za enopasovno cesto (3 m vozni pas, 2 m parkirni pas) in najmanj
7 m za dvopasovno cesto (2 x 2,5 m vozna pasova, 2 m za parkirni pas).
Informiranje
Postavitev informativnih, usmerjevalnih, turističnih ter reklamnih oznak, tabel ali druge opreme na površinah za prometno infrastrukturo je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
– da ne zmanjšujejo preglednosti in varnosti prometa,
– da ne ovirajo vzdrževanja prometne infrastrukture,
– da ne ovirajo gibanja funkcionalno oviranih oseb,
– da ne zakrivajo značilnih pogledov,
– je pridobljeno soglasje upravljalca prometne infrastrukture.
Postavitev reklamnih panojev ni dovoljena v varovalnem pasu prometnic brez soglasja upravljalca prometnega omrežja.
2. Usmeritve za prometno infrastrukturo – železniški promet
2.1 Splošni pogoji
Gradnja, nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, odstranitev ter prestavitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme železniške infrastrukture je dovoljena v vseh planskih celotah v občini Škoﬂjica.
2.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor
Železniško omrežje
Železniška proga (os skrajnega tira) mora biti:
– odmaknjena od roba cestišča
min. 8 m
– dvignjena nad cesto
min 1 m
Varovalni pas
Varovalni progovni pas meri 200 m na obeh straneh proge in sicer od osi skrajnih tirov. V območjih postaj se varovalni pas ustrezno
razširi, glede na število tirov in območje ostalih železniških naprav in objektov. Prav tako se varovalni pas ustrezno razširi, če v skupnem
varovalnem pasu potekata cesta in železnica. V varovalnem progovnem pasu se smejo na podlagi soglasja upravljavca graditi objekti in
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postavljati napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, ob ukrepih, ki zagotavljajo
varnost ljudi in prometa.
prav

2.3 Merila, pogoji za oblikovanje in izvedbo novogradenj, dozidav, nadzidav, prestavitev in rekonstrukcij objektov in na-

Posamezni objekti in naprave železniške infrastrukture morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu
kakega drugega objekta ali neposredno poleg njega.
Križanja
Križanja javne železniške proge in javne cestne mreže določi Upravljavec javne železniške proge. V območju križanja je dovoljena
postavitev ﬁzičnih ovir za umirjanje prometa na cesti.
3. Usmeritve za energetsko – električno infrastrukturo
3.1 Splošne usmeritve
Gradnja, nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, odstranitev ter prestavitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme energetske infrastrukture – za električno omrežje je dovoljena v vseh planskih celotah v občini Škoﬂjica. Obstoječe in predvidene
objekte je treba obvezno priključiti na zgrajeno energetsko električno omrežje. Poteki energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni
z ostalimi omrežji gospodarske infrastrukture.
3.2 Usmeritve in pogoji za umestitev in oblikovanje načrtovanih objektov in naprav v prostor
Daljnovodi
V varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen
izjemoma ob soglasju upravljalca električnega omrežja. Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.
Varovalni pas znaša na vsaki strani:
– 25 m za prenosni elektroenergetski vod nazivne napetosti 400 kV,
– 20 m za prenosni elektroenergetski vod nazivne napetosti 220 kV,
– 15 m za prenosni elektroenergetski vod nazivne napetosti 110 kV,
– 10 m prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV (merjeno od skrajnih osi vodov).
Za novogradnje, nadzidave in dozidave objektov, namenjenih za občasno ali stalno bivanje, in za pomožne objekte, ki posegajo v
elektroenergetske koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov, je potrebno pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti obremenitev z elektromagnetnim sevanjem, kot to določajo veljavni predpisi.
Objekti elektroenergetskega omrežja
Posamezni objekti in naprave električnega omrežja (transformatorske postaje ipd.), morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta ali neposredno poleg njega.
Javna razsvetljava
Z javno razsvetljavo naj se osvetlijo: hodniki za pešce v naseljih, prehodi za pešce in kolesarje, kolesarske poti v naseljih, parkirne
površine (10 PM ali več), površine za funkcionalno ovirane, dostopi in dovozi do objektov javnega značaja ter površine javnega značaja.
Javna razsvetljava
ulične svetilke
– višina
min. 4,5 m nad cestiščem ali pohodno površino
– oddaljenost med svetilkami
skladno z predpisi in gostoto prometa
Za nove posege, gradnjo objektov in naprav, ki zahtevajo priklop na električno omrežje je potrebno izdelati idejni projekt priključnih
električnih vodov oziroma lokacij TP.
4. Usmeritve za energetsko – plinovodno infrastrukturo
4.1 Splošne usmeritve
Gradnja, nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, odstranitev ter prestavitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme energetske infrastrukture – za plinovodno omrežje je dovoljena na celotnem območju vseh planskih celot v občini Škoﬂjica.
Obstoječe in predvidene objekte je možno priključiti na zgrajeno plinovodno omrežje. Poteki energetskih vodov morajo biti medsebojno
usklajeni z ostalimi omrežji gospodarske infrastrukture.
4.2 Usmeritve in pogoje za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor
Plinovod
V območjih poselitve, kjer je predvidena gradnja srednjetlačnega 1-4 barskega plinovodnega omrežja, se plinovod prednostno načrtuje v sklopu javnih cestnih površin (pločniki ali cestni robovi). Pri načrtovanju objektov in drugih komunalnih naprav v območjih obstoječih
ali predvidenih plinovodov je potrebno upoštevati veljavni Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov
z največjim delovnim tlakom do 16 barov.
V zemljo položeni plinovodi ne smejo biti nadzidani in morajo pri prečkanju skozi jaške ali kanale potekati v zaščiteni cevi. Nad zemljo
položeni plinovodi morajo biti ustrezno označeni in zaščiteni.
Za območja v katerih plinovodno omrežje še ni zgrajeno, se lahko za sistem oskrbe z zemeljskim plinom (za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne vode, kuhanja in tehnologije) postavijo samostojne ali skupne postaje uparjenega naftnega plina.
Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo oziroma prestavitve in priključitve objektov na plinovodni sistem, bo potrebno na
osnovi idejne zasnove (idejnega projekta) ureditve območja predhodno pridobiti projektne pogoje s strani pristojne službe. Pred izdajo
projektnih pogojev bo potrebno v primerih novih pozidav večjih razsežnosti naročiti izdelavo idejne zasnove (programske rešitve) plinovodnega omrežja.
Varovalni pas
Varnostni pas je pas zemljišča, na katerem ima upravljavec plinovodnega omrežja pravico nadzorovati dejavnosti in posege in v
katerem ima pravico dostopa do plinovoda. Širina pasu na vsako stran plinovoda je določena glede na delovni tlak plina v plinovodu.
Varnostni pas plinovodov je določen na podlagi največjega delovnega tlaka zemeljskega plina v plinovodu in znaša:
– za največji delovni tlak do vključno 5 barov: 2 m na vsako stran plinovoda in
– za največji delovni tlak nad 5 barov do 16 barov: 5 m na vsako stran plinovoda.
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5. Usmeritve za telekomunikacijsko infrastrukturo
5.1 Splošne usmeritve
Gradnja, nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, odstranitev ter prestavitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme telekomunikacijske infrastrukture je dovoljena v vseh planskih celotah v občini Škoﬂjica.
Obstoječe in predvidene objekte je dovoljeno priključiti na zgrajeno telekomunikacijsko omrežje. Poteki energetskih vodov morajo
biti medsebojno usklajeni z ostalimi omrežji gospodarske infrastrukture.
5.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor
Telekomunikacijski vodi
Telekomunikacijsko omrežje ima varovalni pas 1,5 m na vsako stran, merjeno od osi voda. Za vse posege v območje varovalnega
pasu je treba pridobiti soglasje upravljalca telekomunikacijskega omrežja. Pri novogradnjah in drugih posegih je potrebno obstoječe TK
omrežje ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve.
Telekomunikacijski objekti in naprave
Posamezni objekti in naprave telekomunikacijskega omrežja morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v
sklopu kakega drugega objekta ali neposredno poleg njega.
Bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku se ne smejo postavljati brez soglasja pristojne
občinske službe:
– v radiju 200 m od stanovanjskega objekta, objekta počitniške hiše, objekta vzgoje in izobraževanja ter objekta zdravstva in socialnega varstva,
– znotraj poselitvenih območij – S, območij javne infrastrukture – D in mešanih območij – M.
6. Usmeritve za komunalno in okoljsko infrastrukturo
6.1 Splošne usmeritve
Gradnja, nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, odstranitev ter prestavitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme komunalne infrastrukture je dovoljena na celotnem območju vseh planskih celot v občini Škoﬂjica.
Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno priključiti na zgrajeno komunalno omrežje, kjer je le-to zgrajeno. Na območjih brez
kanalizacijskega omrežja je dovoljen priklop na greznice na praznjenje, dokler omrežje ni zgrajeno. Poteki komunalnih vodov morajo biti
medsebojno usklajeni z ostalimi omrežji gospodarske infrastrukture. Komunalno urejanje stavbnega zemljišča mora zagotoviti investitor.
Usmeritve in pogoji za načrtovanje objektov, naprav ter njihova umestitev v prostor, ki so v pristojnosti javne gospodarske službe, se
urejajo z veljavnimi predpisi ter pod pogoji in v soglasju z pristojnim soglasjedajavcem.
6.2 Usmeritve in pogoji za umestitev načrtovanih objektov in naprav v prostor
Vodovod
Ob načrtovanju izrabe prostora je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki ter Odlok o oskrbi z vodo
na območju ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 11/1987).
Komunalni vodi
V občini Škoﬂjica je delno zgrajeno kanalizacijsko omrežje ločenega sistema za odvod komunalne odpadne in padavinske vode
v naselju Škoﬂjica. Komunalne odpadne vode se vodijo preko kanalov, ki odvajajo komunalno odpadno na čistilno napravo Škoﬂjica.
Padavinske odpadne vode se odvajajo preko padavinskih kanalov v bližnje odvodnike oziroma drenažne jarke. Teren na obravnavanem
območju ne omogoča ponikanja padavinske vode iz streh.
Predvidena je dograditev javnega kanalizacijskega sistema, ki odvaja odpadno vodo na čistilno napravo Škoﬂjica. Dolgoročno je
predvidena izgradnja povezovalnega kanala Lavrica – Škoﬂjica. Z izgradnjo povezovalnega kanala bo obstoječa ČN Škoﬂjica ukinjena, vsa
odpadna voda iz območja Škoﬂjice se bo preko povezovalnega kanala Lavrica – Škoﬂjica navezovala na centralno kanalizacijsko omrežje,
ki odvaja odpadno vodo na CČNL v Zalogu.
Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov oziroma iz območij za katera še ni izdelana projektna
dokumentacija za odvod komunalne odpadne vode, je potrebno ob izdelavi projektne dokumentacije za obravnavano območje izdelati
projektne naloge.
Komunalno omrežje ima varovalni pas 1,5 m na vsako stran, merjeno od osi voda. Za vse posege v območje varovalnega pasu je
treba pridobiti soglasje upravljalca komunalnega omrežja. Na območjih vodovarstvenih pasov mora biti grajena vodotesna kanalizacija.
Obvezna je ločitev odvajanja meteornih voda od odvajanja odpadnih voda.
Priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje:
– odtoki iz pritličja, nadstropja
direktni priključek
– odtoki iz kletnih etaž
gravitacijsko oziroma s prečrpavanjem
– odtoki iz proizvodnih, servisnih objektov
preko lovilca olj
Kolikor objekt leži nižje od kanalizacijskega omrežja se izvede priključek preko črpalne postaje.
Zbiranje in odvajanje meteornih vod:
– iz utrjenih površin, cestišč
preko lovilca olj v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico
– iz streh
preko ponikovalnic v podtalje
– iz neutrjenih površin
preko obcestnih jarkov oziroma odprtih kanalov v ponikovalnico
Kjer ponikanje ni možno, je možno neposredno odvajanje očiščenih padavinskih odpadnih voda v vodotoke, vendar na tak način, da
bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …)
Komunalni objekti
Posamezni objekti in naprave komunalnega omrežja morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu
kakega drugega objekta ali neposredno poleg njega.
Zbiranje odpadkov
Pri zbiranju in odstranjevanju odpadkov je treba upoštevati:
– komunalni odpadki se zbirajo v smetnjakih (priporočljivo sortiranje),
– da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in niso na prometni površini,
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– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov. V naseljih s
pretežno individualno zazidavo je lahko odjemno mesto na javni površini,
– zbirna mesta izvedejo na utrjeni površini.
Kolikor se uredi skupno odjemno mesto za večjo skupino porabnikov (objekti zdravstva, šolstva, javne uprave in podobo) ali število
porabnikov (večstanovanjski objekti) se lahko uredi nadkritje zbirnega mesta, ki se oblikuje nevpadljivo in skladno z najbližje stoječim
objektom."
16. člen
Za 5. členom odloka se doda novi člen 7, ki se glasi:
"1. Območja ohranjanja narave
1.1 Naravovarstvene smernice
V strokovnem gradivu "Naravovarstvene smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje
občine Škoﬂjica" (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, maj 2005), ki so priloga temu odloku in se
hranijo na sedežu občine Škoﬂjica, so podane usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, zavarovanih območij ter ohranjanja biotske raznovrstnosti.
1.2 Usmeritve
Naravne vrednote
Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če
ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.
Habitatni tipi
Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na območjih habitatnih tipov načrtujejo in izvajajo tako,
da je njihov neugoden vpliv čim manjši.
Ekološko pomembna območja
Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, so vsi posegi in dejavnosti možni na način, da se v čim
večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost
habitatov populacij.
Posebna varstvena območja (območij NATURA 2000).
Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov
ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, ohranja ali izboljšuje
kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst ter ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno
povezanost, če je le-ta prekinjena.
Območja predlagana za zavarovanje
Evid. št.

Ime

Kratka oznaka

Status

1KP

Ljubljansko barje

Ljubljansko barje je eden največjih kompleksov mokrotnih travišč v Sloveniji, nahajališče redkih habitatnih tipov, ogroženih močvirskih in travniških živalskih vrst.

pKP

7665

Strajanov breg

Dolina zgornjega toka potoka Strajanov breg z mokrišči pri Dreniku,.

pSNR

7711

Dragel – mokrotna dolina

Mokrotna dolina, rastišče navadne rezike (Cladium mariscus) pri Gorenjem Blatu.

pNR

Naravne vrednote
Evid. št.

Ime

4050

Želimeljščica

4051

Močile – močvirna dolina

Kratka oznaka

Zvrst

Status

Vodotok na Ljubljanskem barju, desni pritok Ižice.

hidr, ekos

NVLP

Močvirna dolina levega pritoka Strojanovega brega, zahodno od
Drenika.

bot, ekos

NVLP

4054

Reber – mokrotni travniki ob Mokrotni travniki, trstičje in jelševje ob Reberskem potoku, vzhod- zool, bot,
Reberskem potoku
no od Škoﬂjice.
ekos

NVLP

4289

Klen pri Orlah – nahajališče
fosilov in premoga

Nahajališče triasnih (karnijskih) školjk v cestnem useku, opuščen
premogovnik antracita pri Klenu pri Orlah.

geol

NVDP

4314

Pleše pri Škoﬂjici – rudnik
barita

Ohranjen vhod v rudnik barita, galenita in sfalerita jugozahodno
od vasi Pleše pri Škoﬂjici.

geol

NVLP

4332

Lanišče pri Škoﬂjici – nahajališče fosilov

Nahajališče kamenih jeder triasnih megalodontidnih školjk v
opuščenem kamnolomu dolomita v Lanišču pri Škoﬂjici.

geol

NVLP

7663

Grmez

Osamelec na Ljubljanskem barju zahodno od Škoﬂjice, nahajališ- geomorf,
če kremenove mivke.
geol

NVLP

7664

Babna gorica

Osamelec na Ljubljanskem barju, zahodno od Škoﬂjice.

NVLP

7665

Strajanov breg

Dolina zgornjega toka potoka Strajanov breg z mokrišči pri Dreni- hidr, bot, zool NVDP
ku, rastišča Loeselove grezovke (Liparis loeselii).

7676

Podreber – izvir

Kraški izvir ob cesti Pijava Gorica – Želimlje severno od Podrebri. hidr

NVLP

geomorf

7686

Jelšje

Gozd črne jelše ob robu Ljubljanskega barja, južno od Škoﬂjice.

ekos

NVDP

7711

Dragel – mokrotna dolina

Mokrotna dolina, rastišče navadne rezike (Cladium mariscus) pri
Gorenjem Blatu.

bot, ekos

NVLP

7761

Marindol

Dolina potoka Marindol z vlagoljubnim gozdom in travniki južno
od Škoﬂjice.

hidr, ekos

NVLP
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Območja pričakovanih naravnih vrednot
Zap. št.

Ime

Kratka oznaka

20
0

Litija – širše območje
Karbonatne kamnine

Nahajališče karbonskih fosilov, polimetalno orudenje
Območje pričakovanih geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot

Ekološko pomembna območja
Koda

Ime

31200

Krimsko hribovje – Menišija

31400
80000

Kratka oznaka

Status

Gozdnat, sklenjen hribovit svet razčlenjen z globoko vrezanimi dolinami, vključuje EPO
soteski Iške in Zale ter Borovniški Pekel s pestro in endemično ﬂoro.
Ljubljansko barje
Ljubljansko barje je eden največjih kompleksov mokrotnih travišč v Sloveniji, EPO
nahajališče redkih habitatnih tipov in ogroženih močvirskih in travniških živalskih
vrst.
Osrednje območje življenjskega Gozdnat, sklenjen hribovit svet razčlenjen z globoko vrezanimi dolinami. Osred- EPO
prostora velikih zveri
nje območje življenjskega prostora velikih zveri rjavega medveda (Ursus arctos),
volka (Cannis lupus) in risa (Lynx lynx). Največje sklenjeno območje gozda pri
nas.

Posebna varstvena območja (območja NATURA 2000)
Koda

Ime

Kratka oznaka

Status

SI5000014

Ljubljansko barje

SI3000271

Ljubljansko barje

Območje Ljubljanskega barja je eno najpomembnejših območij za ptice v Sloveniji. PosVO
(SPA)
Najpomembnejši življenjski prostor na Ljubljanskem barju so travniški habitatni tipi. pPosVO
Manjši del habitatnih tipov na Ljubljanskem Barju predstavljajo gozdovi in habitat
(pSCI)
vodotokov v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo.

2. Območja kulturne dediščine
2.1 Splošna določila
Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih, ki so prikazani v graﬁčnem delu odloka in so uvrščeni med kulturno dediščino,
se smejo izvajati le v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine. Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni oziroma so v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.
Za posege na območjih, ki so v kulturnovarstvenih smernicah opredeljena kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor pridobijo pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine tudi na objektih in območjih, ki z odlokom niso posebej zavarovana.
Na objektih in območjih kulturne dediščine se morajo razvijati dejavnosti in izvajati posegi na način, da ohranjajo njihovo izvirnost,
obliko in lastnosti ter omogočajo redno vzdrževanje. Nove dejavnosti se lahko izvajajo le pod pogojem, da ne potrebujejo dodatne opreme,
infrastrukture oziroma je ta takšna, da ne spreminja lastnosti, ki opredeljujejo kulturno dediščino.
2.2 Območja in spomeniki kulturne dediščine
Kulturni spomeniki so posamezni objekti ali območja KD, ki so posebnega kulturnega pomena in se to odraža tudi v višji stopnji
javnega interesa in s tem v zahtevnejših prostorskih omejitvah. Status spomenika je:
– spomenik državnega pomena (DAS), kadar predstavlja vrhunski dosežek ustvarjalnosti oziroma ključno ali redko ohranjeno
dokazilo določenega obdobja zgodovinske preteklosti;
– spomenik lokalnega pomena (LAS), kadar je po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje oziroma širše lokalno območje.
Območje državnega pomena (DAS) je Arheološko območje Ljubljansko barje.
Predlogi za razglasitev območja ali spomenika lokalnega pomena (LAS):
– Želimlje – Graščina Namršelj,
– Škoﬂjica – Domačija pri Špančku,
– Orle – Domačija Orle 11,
– Srednje vas pri Lavrici – Domačija Srednjevaška 85,
– Škoﬂjica – Domačija Šmarska 28,
– Glinek – Domačija Glinek 7,
– Pijava Gorica – Hiša Pijava Gorica 11,
– Vrh nad Želimljami – Gospodarsko poslopje severno od hiše Vrh 9.
Varstvene skupine:
A
- arheološki spomenik
Z
- zgodovinski spomenik
U
- umetnostnozgodovinski in arhitekturni spomenik
UR - naselbinski spomenik
E
- etnološki spomenik
T
- tehniški spomenik
KK
- kulturna krajina, krajinsko območje
2.3 Varstvene usmeritve glede zvrsti kulturne dediščine:
Režimi varovanja arheološke dediščine z oznako A:
A1 – S prvo stopnjo varstvenega režima se ohranja dediščino oziroma spomeniško območje nespremenjeno ali raziskano, se jo
prezentira na prostem ali v primerno oblikovanem okolju, lahko tudi v sklopu stavb. Za prezentacijo in prostorske rešitve okolice je potreben poseben konservatorski program, ki ga izdela pooblaščena organizacija za varstvo dediščine ob pomoči širše strokovne komisije. Na
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terenu, varovanem s to stopnjo varstvenega režima, mora raba prostora ostati nespremenjena. Radikalni melioracijski posegi so dovoljeni
le ob zadostitvi spomeniško-varstvenih pogojev.
A2 – Z drugo stopnjo varstvenega režima se zahteva pred vsakim posegom v prostor sistematična arheološka raziskovanja, ki
določijo nadaljnji postopek. Dediščina se lahko prezentira, lahko pa se ob ustrezni dokumentaciji rešijo le najdbe, teren pa sprosti v druge namene. O tem postopku odloča pooblaščena organizacija za varstvo dediščine, lahko tudi s pomočjo posebne strokovne komisije.
Raba prostora na takem terenu naj bi ostala nespremenjena, morebitna nova namembnost (urbanizacija itd.) je možna le po zadostitvi
spomeniško-varstvenih pogojev.
A3 – S tretjo stopnjo varstvenega režima se zahteva le strokovni arheološki nadzor nad posegi v prostor oziroma natančneje v zemeljske
plasti zaradi morebitnih arheoloških najdb ali zaradi izpopolnitve dokumentacije. Nadzor določi pooblaščena organizacija za varstvo dediščine.
Raba prostora se lahko spremeni, dovoljeno je tudi popolno prestrukturiranje tkiva, ob zadostitvi spomeniško varstvenih pogojev.
Z modiﬁcirano tretjo stopnjo varstvenega režima se zahteva pred vsakim posegom v zemeljske plasti vrtanja za ugotavljanje prisotnosti P2O5, kot važnega indikatorja človekove prisotnosti skozi daljše časovno obdobje in tudi v t.im. arheoloških obdobjih. Na podlagi
rezultatov teh raziskav bo odločeno, ali se prizadeti teren razišče, ali pa sprosti za nadaljnje posege.
Režimi varovanja umetnostnozgodovinske in arhitekturne dediščine z oznako U:
Varstveni režim I. stopnje:
– varovanje objekta v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti,
– dovoljena dejavnost mora služiti potrebam varstva in po potrebi konserviranju in restavriranju objekta,
– varovanje neposredne okolice in vplivnega območja objekta,
– kakršnikoli posegi so dovoljeni le ob upoštevanju strokovnega mnenja in pogojev, ki jih predpiše pristojna služba za varstvo naravne
in kulturne dediščine.
Varstveni režim II. stopnje:
– varovanje objekta v avtentični pričevalnosti,
– dejavnost v okviru objekta mora biti v skladu z njegovim značajem,
– varovanje neposredne okolice objekta,
– varovanje stavbne gmote, strešnega naklona, rastra in barve strešne kritine,
– varovanje tlorisne zasnove objekta,
– varovanje strukture fasad, fasadne členitve ter posameznih arhitekturnih detajlov,
– za vsak poseg je potrebno predhodno kulturnovarstveno soglasje pristojne organizacije za varstvo kulturne dediščine.
Varstveni režim III. stopnje:
– varovanje lokacije objekta,
– varovanje stavbne gmote, višinskega gabarita, strešnega naklona ter rastra kritine,
– varovanje pomembnejših arhitekturnih detajlov,
– dovoljene so rekonstrukcije objekta, vendar v skladu s pogoji, ki jih predpiše pristojna organizacija za varstvo kulturne dediščine.
Režimi varovanja etnoloških dediščine z oznako E1:
Varstveni režim I. stopnje, ki je najstrožji, varuje ter ohranja neokrnjene in izvirne vse spomeniške lastnosti dediščine, njene kulturne
vrednosti, pa tudi vso snov, ki je z njimi povezana. Objekti, pomembni za slovensko zgodovino, ker so povezani s pomembnimi dogodki
in osebami naše preteklosti, morajo ohranjati arhitekturne značilnosti, gabaritne oblike, zunanjščino in tlorisno zasnovo ter prezentacijo
avtentičnega interierja najpomembnejše faze svojega razvoja. Izjemni posegi, zlasti vzdrževanje in morebitne izboljšave izvirnega stanja,
so dovoljeni samo po predhodnem strokovnem mnenju in ob neposrednem nadzoru pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne
dediščine. Varovati je potrebno tudi neposredno okolico dediščine ter v kar največji možni meri ohranjati njeno avtohtono vizualno podobo.
Poznejše moteče dozidave in prezidave objektov morajo biti odstranjene.
Ta varstveni režim velja tudi za grobove in grobišča, ki so sicer varovana s posebnim zakonom. Pokopališča, grobišča in posamični
grobovi ter njihova izvirna ureditev morajo ohraniti vse svoje značilnosti prvotne zasnove in ostati na avtentični lokaciji.
Varstveni režim II. stopnje predvideva ohranjanje osnovnih in najpomembnejših prvin izvirnega stanja zgodovinskih objektov oziroma
dediščine (pri objektih je potrebno ohraniti stavbne gmote in druge gabaritne značilnosti, ki so tipične za kraj in njegovo okolico), njenih
spomeniških lastnosti, kulturnih in zgodovinskih vrednosti, pa tudi tiste snovi, ki je z njimi povezana.
Varstveni režim III. stopnje omogoča preoblikovanje izvirnega stanja zgodovinskih objektov oziroma dediščine, ohranja pa neokrnjene
in izvirne le njene posamezne bistvene spomeniške lastnosti, ki niso nujno vezane niti na izvirno snov. Vsi morebitni posegi morajo biti
usklajeni z zahtevami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
3. Merila in pogoji za varovanje okolja
3.1 Usmeritve za varstvo okolja
Izravnava ter zasipavanje vrtač sta dovoljeni le v območjih poselitve, kadar vrtača onemogoča ali znatno poveča stroške novogradnje. Izven teh območij je izravnava ter zasipavanje vrtač prepovedano. Izrecno je prepovedano zasipavanje z gradbenim materialom ter
odlaganje odpadkov.
3.2 Usmeritve za varstvo zraka
Vsi viri onesnaženja morajo biti grajeni, opremljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot
je dovoljeno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
3.3 Usmeritve za varstvo okolja pred hrupom
Za varstvo pred hrupom je potrebno ustrezno locirati novogradnje in nove dejavnosti, tako da ravni hrupa ne presegajo stopenj
določenih z veljavnim predpisom o maksimalnih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja. Na podlagi Uredbe
o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ločimo območja za katera so predpisane stopnje dovoljenih obremenitev s hrupom:
– I. območje: območja ohranjanja narave in območja naravnih parkov;
– II. območje: območja za stanovanja (S), javno infrastrukturo (D), športne, rekreacijske in zelene površine (Z), parkovne površine
(ZP) in pokopališča (ZK);
– III. območje: območja za mešano rabo (M);
– IV. območje: območja za proizvodnjo (P), prometno (I), telekomunikacijsko (T), energetsko (E) in komunalno (O) infrastrukturo
Hrup je potrebno prvenstveno zmanjšati aktivno, če to ni možno pa pasivno. Protihrupna zaščita mora upoštevati naslednje pogoje:
1) ograje:
– se morajo prilagoditi krajinski podobi prostora,
– kadar so locirane na nagnjen teren, se morajo višinske razlike med posameznimi odseki povezovati postopno in vezno;
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2) nasipi:
– nasipi morajo biti zatravljeni in praviloma zasajeni z avtohtono vegetacijo.
3.4 Usmeritve za upravljanje z vodami
Posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega
soglasja. Vsa vodna zemljišča, poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode 100 list pogostnosti) ter priobalna zemljišča (5 m
od meje vodnega zemljišča vodotokov II. reda in 15 m od meje vodnega zemljišča vodotokov I. reda) predstavljajo območja varovalnega
režima. Za vse posege v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje in soglasje službe, pristojne za upravljanje z vodami. Posegi v
vodotoke se morajo izvajati na način da, omogočajo redno vzdrževanje in ohranitev vodotokov ter varujejo vodni režim, dinamiko vodotoka
in naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov. Renaturacije vodotokov so dovoljene.
Potrebno je zagotoviti varnost stanovanjskih in drugih objektov pred 100 letnimi visokimi vodami in preprečiti erozijsko delovanje voda.
Zbrane očiščene odpadne padavinske in zaledne vode je treba prioritetno ponikati, če pa to ni možno, pa speljati do naravnega recipienta,
ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodna območja. Odvajanje padavinskih voda in zalednih voda iz večjih ureditvenih območij je
treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje voda
pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …). Na območjih visokih voda je za
posamične objekte ali naprave potrebno načrtovati zaščitne ukrepe, da ob preplavitvi območja ne bi prišlo do havarije oziroma negativnih
vplivov na vodni režim in stanje voda.
Na vodotokih je dovoljeno graditi objekte, vezane na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala ipd.) le na podlagi predhodne
pridobitve vodne pravice in vodnega soglasja.
3.5 Usmeritve za varovanje pred požari
Za varovanje pred požari v naseljih se ureja ceste in javne poti, dovozne poti in dostope do objektov v smislu intervencijskih poti
pod naslednjimi pogoji:
– zasnova
krožna,
– oddaljenost od objektov
min. 5 m
– širina
5 m (min. 4,0 m)
– radij obračanja
min. 11,5 m
– obremenitev
min. 10 t osnega pritiska.
Hidrantno omrežje se gradi v skladu z Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.
3.6 Usmeritve za varovanje vodnih virov
Za vse posege v območja vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na
območju Občine Škoﬂjica, v katerem so določena območja najožjega (območje I), ožjega (območje II) in širšega varstvenega pasu (območje
III) in pridobiti soglasje upravljalca vodnega vira. Obseg vodovarstvenih pasov je graﬁčno prikazan na načrtih PKN v merilu 1:5000.
3.7 Usmeritve za sanacijo degradiranih območij
Program sanacije je opredeljen z osnovno namembnostjo ali predvideno spremembo namembnosti."
III. SPLOŠNA MERILA, POGOJI IN USMERITVE ZA OBMOČJA UREJANJA
17. člen
Za 5. členom odloka se doda novi člen 8, ki se glasi:
"1. OBMOČJA ENO IN DVOSTANOVANJSKIH STAVB – SE
1.1 Namenska raba:
Osnovna namenska raba prostora:
– bivanje v družinskih stanovanjskih hišah
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti stanovanjskega okolja:
– osnovna preskrba,
– storitvene dejavnosti,
– poslovne dejavnosti,
– zdravstvo, šolstvo in varstvo,
– delovanje organizacij in društev,
– prostočasne dejavnosti: igre, šport in rekreacija,
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– obramba in zaščita.
Spremljajoča dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje in mora biti ekološka neoporečna. V lokacijski informaciji občinska urbanistična služba lahko določi izdelavo delne ali celotne študije vplivov na okolje. V območju niso dovoljene servisne in skladiščne
dejavnosti.
1.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objektih, delih objektov, napeljavah, napravah
in opremi;
– gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme.
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dopolnilne dejavnosti, ki so dovoljene v stanovanjskem okolju kot spremljajoče dejavnosti stanovanjskih območij in ne motijo okolice;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
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– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter sistemov zvez;
– postavitev pomožnih in začasnih objektov;
– urejanje zelenih in prostih površin;
– urejanje otroških in športnih površin;
– postavitev informacijskih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– gradnja oziroma postavitev ograj;
– vodnogospodarske ureditve;
– gradnja objektov napeljav, naprav in opreme za obrambo in zaščito.
1.3 Usmeritve in pogoje za umestitev načrtovanih objektov v prostor
Pri umeščanju in oblikovanju novogradenj, nadzidav, dozidav in nadomestnih gradenj v prostor je treba upoštevati naravne danosti
ter obstoječe in predvideno grajeno okolje s ciljem vzpostavitve prostorske in oblikovne usklajenosti (enovitosti) posameznih morfoloških
enot in širšega območja urejanja. Pri tem je treba upoštevati značilnosti arhitekturne regije in krajine kateri pripadajo.
Tu so mišljeni predvsem značilnosti naselij njihov položaj in razporeditev v prostoru kot tudi velikostna razmerja in oblikovanje stavbnih
mas, medsebojni odnos in položaj stavb v naselju orientacija slemen, oblikovanje streh, arhitekturnih členov ipd.
Upoštevati se mora predvsem:
– Zelene površine
min. 20% prostih površin
– Igralne površine
priporočene
– Postavitev ograje
dovoljena
– Material za ograje
kamen, les, oblikovano jeklo,ozelenjene, kombinirane
– Postavitev opornega zidu
dovoljenja
– Material opornega zidu
kamen, beton (z ozelenitvijo)
Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo ureditvene enote:
– če je nova dejavnost skladna z vzorcem pozidave in pretežno namembnostjo ureditvene enote,
– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
– če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahtevam nove dejavnosti.
1.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje in izvedbo novogradenj, dozidav, nadzidav, nadomestnih gradenj in rekonstrukcij gradbenih objektov
Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih in posebnih določil odloka. Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, spremembe
namembnosti in nadomestne gradnje objektov so dopustne samo pod pogojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma
, da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te skladne z določili tega odloka.
Nadomestni objekti se lahko gradijo v območjih urejanja, kjer so dovoljene novogradnje objektov. Za objekt, ki se odstrani, je treba
izdelati projekt za odstranitev objekta. Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestnega objekta obvezno v skladu z rešitvijo v idejni
zasnovi ali idejnem projektu v celoti ali delno odstraniti. Zahteve zadnjih dveh stavkov ne veljajo za enostavne objekte v kolikor nimajo
posebnega pomena oziroma zaščite.
1.5 Usmeritve za urejanje odprtega prostora
Dopustna je gradnja in ureditev odprtih površin namenjenih za igro, šport in rekreacijo in zelenih odprtih površin (drevoredov, parkov,
trgov, ipd.).
Priporočene so lokacije:
– otroških igrišča za najmlajše otroke (do 4 leta)
50 do 200 m od vhodov v stanovanja
– otroških igrišč za predšolske otroke
200 do 500 m od vhodov in mlajše šolarje v stanovanja
– otroška igrišča za vse skupine otrok
do 500 m od vhodov v stanovanja
– športna igrišča
v bližini šol, strnjenih naselij
Pri kombiniranih igriščih se morajo igralne površine členiti glede na posamezne starostne skupine otrok in oblike otroške igre.
– Tlakovanje
kombinacija utrjenih površin in zelenic
– Oprema
peskovniki, igrala, plezala, klopi
– Urbana oprema
dovoljena
– Ograje
dovoljene
– višina
max. 1,8
– material
les, žično pletivo, kombinirane
– Namestitev pipe za pitno vodo
dovoljena
– Sanitarije
priporočljivo, kadar jih ni v bližini
– Javna razsvetljava
priporočena
1.6 Merila in pogoji za objekte spremljajočih dejavnosti
Spremljajoče dejavnosti stanovanjskih območij (osnovna preskrba, storitve, zdravstvo, šolstvo in varstvo) se lahko izvajajo v samostojnih objektih oziroma so locirani v posameznih delih družinskih stanovanjskih hiš. Kolikor se dejavnost izvaja v delu stanovanjske hiše zanjo
veljajo enaka merila, usmeritve in pogoji kot za oblikovanje prostostoječih stanovanjskih hiš z dodatnimi merili, pogoji in usmeritvami:
– Prostori obravnavanih dejavnosti ne smejo vplivati na programsko celovitost stanovanjske hiše.
– Ločitev stanovanjskega dela objekta od nestanovanjskega mora biti jasna in nedvomna.
– Dohoda v stanovanjski oziroma nestanovanjski del morata biti ločena in predvidena neposredno od zunaj (lahko skupni vetrolov).
– Dovoljena je celostenska zasteklitev fasadnih zapor.
– Materiali zapor fasadnih odprtin naj bodo enaki na vseh delih fasade.
Kolikor se dejavnost osnovne preskrbe, storitev, zdravstva, šolstva in varstva izvaja v samostojnih prostostoječih objektih zanje velja
načelo svobodnega oblikovanja objektov oziroma upoštevanjem naslednjih meril, usmeritev in pogojev:
– Dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje ter mora biti ekološko neoporečna.
– Zazidalna površina ne sme presegati zazidalne površine, ki je dovoljena za stanovanjske objekte. Veljajo gabariti kot za stanovanjske objekte.
– Dostop, dovoz in dostava
ne smeta ovirati ostalega prometa v naselju
– Etažnost
max. K + P
– Kritina ne sme biti svetla, svetleča, reﬂeksna.
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– Novi objekt ter njegova umestitev v prostor mora vzpostaviti aktiven odnos do obstoječega naravnega in grajenega okolja v smislu
oblikovne enovitosti celotne ureditve.
1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote
SE 1 Prostostoječa zazidava eno in dvo stanovanjskih stavb
Družinske stanovanjske hiše so:
Po številu stanovanj:
– Enostanovanjske,
– Dvostanovanjske (dvojčki, etažna lastniška stanovanja).
Po etažnosti objektov:
– K+P,
– K+P+M,
– K+P+1N.
Zazidana površina
min. 50 m²
Tlorisno razmerje objektov:
– min. 1: 1,4
– max. 1: 2
Dimenzije veljajo za fasadne zidove oziroma njihove vertikalne projekcije. Balkoni, lože, strešni napušči, odprta stopnišča se ne
upoštevajo v zgoraj omenjenih vrednostih.
– Višina kolenčnega zidu
– K+P
max. 0,50 m
– K+P+1N
max. 0,50 m
– K+P+1M
max. 0,80 m
– Streha nad osnovnim tlorisom
simetrična dvokapnica
– Podaljšana strešina
v istem naklonu kot osnovna streha
– Enokapne strehe niso dovoljene nad nobenim delom objekta.
– Podaljšana strešina nad posameznimi deli objekta v obliki nadstreškov ali streh se ne obravnava kot enokapna streha.
– Smer slemena
vzporedna z daljšo stranico objekta
– Naklon strešin
(enak na vseh elementih objekta)
38 – 45°
– Členitev strešin
po višini
dovoljena
po tlorisu
dovoljena
– Kritina
drobnostrukturna
– Barva
opečno rdeča do temno rjava od cementno sive do temno sive
– Čopi
na čelnih fasadah
dovoljeni
na izzidkih
dovoljeni
na frčadah s simetrično dvokapnico dovoljeni
– Naklon strešin pri čopih
enak oziroma 10% bolj strm kot pri ostalih strešinah
– Velikost čopa
do 1/2 strešine na čelni fasadi (med zg. robom kolečnega zidu in slemenom)
– Strešna okna
dovoljena
– Napušč strehe
70 – 100 cm od linije fasade
– Čelni previs strešin
70 – 100 cm od linije fasade
– Frčade
so dovoljene (skupna vsota širin frčad ne sme presegati 1/3 dolžine strešine na
kateri je nameščena
– Višina frčade
ne sme presegati osnovne strehe
– Oblika frčade
simetrične dvokapnice oziroma polične
– Naklon strešin frčad
enak naklonu strešin (+/- 10%)
– Kritina frčad
enaka po strukturi, obliki in barvi kritine na ostalih strešinah
– Balkoni
dovoljeni
– Lože
dovoljene
– Terase
dovoljene
SE 2 Strnjena zazidava eno in dvo stanovanjskih stavb
Predvidena je lahko le v novo urbaniziranih območjih, kjer deluje kot samostojna prostorska enota.
V niz se lahko razvrščajo objekti po določilih, ki veljajo za območje prostostoječih družinskih hiš (SE 1), z dodatnimi pogoji:
– Dolžina niza
24.00 m
– Število objektov/lamel
3–4
Dozidave so dovoljene samo kot dopolnitev niza ter morajo biti v mejah razmerij predpisanih za ureditveno enoto SE 1. Nadzidave
so dovoljene do predpisane maksimalne višine pod pogojem, da se nadzida celoten niz oziroma najmanj 1/2 niza.
SE 3 Območja eno in dvo stanovanjskih stavb s svojstveno zazidalno strukturo in svojstvenim oblikovanjem objektov
Stanovanjske stavbe – novogradnje:
– Po številu stanovanj:
Enostanovanjske
Dvostanovanjske (dvojčki, etažna lastniška stanovanja)
– Po etažnosti objektov:
K+P
K+P+M
K+P+1N
– Zazidana površina
min. 50 m²
– Tlorisno razmerje objektov
poljubno
Dimenzije veljajo za fasadne zidove oziroma njihove vertikalne projekcije. Balkoni, lože, strešni napušči, odprta stopnišča se ne
upoštevajo v zgoraj omenjenih vrednostih.
– Višina kolenčnega zidu
– K+P+1N
max. 0,50 m
– K+P+1M
max. 0,80 m
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poljubna
poljubna

38 – 45°
po višini
dovoljena
po tlorisu
dovoljena
– Kritina
drobnostrukturna (na strmih
strehah)
– Barva
opečno rdeča do temno rjava
od cementno sive do temno sive
– Čopi
na čelnih fasadah
dovoljeni
na izzidkih
dovoljeni
na frčadah s simetrično dvokapnicodovoljeni
– Naklon strešin pri čopih
enak oziroma 10% bolj strm kot pri
ostalih strešinah
– Velikost čopa
do 1/2 strešine na čelni fasadi
(med zg. robom kolečnega zidu in slemenom)
– Strešna okna
dovoljena
– Napušč strehe (pri strehah v naklonu)
poljuben
– Čelni previs strešin (pri strehah v naklonu)
70 – 100 cm od linije fasade
– Frčade
dovoljene
– Višina in širina
poljubna
– Oblika
poljubna
– Kritina
poljubna
– Balkoni
dovoljeni
– Lože
dovoljene
– Terase
dovoljene
– Fasade
poljubno oblikovane in obdelane
– Izzidki
dovoljeni (različ. oblik, obdelave)
– Pri nadzidavi, dozidavi ter rekonstrukciji objektov s svojstvenim oblikovanjem se morajo upoštevati oblikovne značilnosti objekta
ali dela objekta kot tudi prvotne materiale, katere je treba ohranjati in dopolnjevati.
– Pri nadzidavi, dozidavi ter odstranitvi delov objektov je treba upoštevati predpisane maksimalne in minimalne dolžine, širine in
višine objektov.
Spremljajoče dejavnosti stanovanjskega okolja:
Pri umeščanju novogradenj, nadzidav, dozidav in nadomestnih gradenj v prostor je treba upoštevati naravne danosti ter obstoječe in
predvideno grajeno okolje s ciljem vzpostavitve prostorske in oblikovne usklajenosti (enovitosti) posameznih morfoloških enot in širšega
območja urejanja.
Pri postavitvi objektov v prostor se mora upoštevati naravne danosti lokacije (oblika in naklon terena, nosilnost tal, osončenje, vetrove, zanimive poglede,...) ter grajenega okolja (dostopi, dovozi, sosednji objekti, značilni pogledi). Novogradnje in nadomestne gradnje
in objektov se morajo prilagajati obstoječi ulični gradbeni liniji. Na delih, kjer gradbena linija ni razpoznavna ali določena, mora biti odmik
objektov od pločnika min. 3 m.
Spremljajoče dejavnosti se lahko izvajajo v samostojnih objektih oziroma v posameznih delih objektov, pod naslednjimi pogoji:
– etažnost objektov
max. K+P+1N+M
– tloris objekta
podolgovat tloris, daljša stranica vzporedna z ulico,
– streha:
v primeru dvokapnice naj bo sleme vzporedno z ulico,
– vetrolovov ni dopustno naknadno dodajati na ulične fasade objektov,
– enostavnih objektov ni dopustno postavljati na ulični strani,
– parkirišča za osebna vozila se predvidijo na funkcionalnih površinah posameznih objektov;
Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo ureditvene enote:
– če je nova dejavnost skladna z vzorcem pozidave,
– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
– če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahtevam nove dejavnosti.
SE 4 Vaška jedra
Veljajo določila pod oznako SE1 z dodatnimi merili, pogoji in usmeritvami kot:
– Kadar je novogradnja, dozidava in nadzidava stanovanjske hiše ali gospodarskega poslopja v sklopu domačije se njena lega določi glede na funkcijsko zaokroženost gospodarskega dvorišča, kar se natančneje obdela in določi v idejnih zasnovah objekta in njegove
postavitve v prostor.
– Dovoljena je sprememba namembnosti stanovanjskih prostorov v gospodarska.
– Dovoljeno je oblikovanje več stanovanj v enem stanovanjskem objektu (največ 2 stanovanja/objekt).
– Pomožni objekti so dovoljeni le v sklopu stanovanjskih oziroma gospodarskih objektov.
– Za pomožne objekte veljajo isti pogoji in merila za umestitev in oblikovanje, kot za osnovni objekt v sklopu katerega se nahajajo.
– Zazidana površina
min. 50 m²
– Tlorisno razmerje objektov
min. 1: 1,5
max. 1: 2
– Nadomestne gradnje so dovoljene.
Pri gospodarskih objektih, ki so locirani v sklopu gospodarskega dvorišča se morajo upoštevati razmerja horizontalnih in vertikalnih
dimenzij podobnih objektov v soseščini. Maksimalna velikost gospodarskih objektov naj ne presega dimenzij:
– Zazidana površina
min. 50 m²
max. 280 m²
– Tlorisno razmerje objektov
min. 1: 1,5
max. 1: 2
Nakloni strešin morajo biti enaki kot pri ostalih objektih v območju istega dvorišča, vendar mora biti v obsegu med 38 in 45°. Enaka
mora biti tudi barva, oblika in struktura strešne kritine. V podobni barvi kot kritina morajo biti tudi strešni žlebovi in odtočne cevi, ki ne smejo
ostati naravno kovinsko svetleči (aluminij, nerjaveča pločevina).
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Za večje gospodarske objekte (hleve do 120 glav živine) ni dovoljena gradnja v območju zaključenih domačij. Zanje se predvidi ustrezna lokacija (lahko izven ureditvene območja – kot razpršena gradnja), kjer ni pričakovati motečega vpliva velikosti objekta na okolje.
SE 5 Hale in paviljoni
Dovoljeni ukrepi v prostoru:
a) za stanovanjske objekte so dovoljeni ukrepi kot za ureditveno območje SE 1;
a) za objekte za proizvodnjo, storitve in obrt:
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme.
– nadzidava in dozidava objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba namembnosti iz proizvodnih, storitvenih ali obrtnih v stanovanjske objekte ali objekte za šport in rekreacijo.
Za objekte za proizvodnjo, storitve in obrt velja načelo svobodnega oblikovanja objektov z upoštevanjem naslednjih meril, usmeritev
in pogojev:
– Dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje ter mora biti ekološko neoporečna.
– Dostop, dovoz in dostava ne sme ovirati ostalega prometa v naselju.
Objekt ter njegova umestitev v prostor mora vzpostaviti aktiven odnos do obstoječega naravnega in grajenega okolja v smislu oblikovne enovitosti celotne ureditve. V ta namen se priporoča zasaditev kot zaščitni pas med objekti za proizvodnjo, storitve in obrt ter
stanovanjskimi objekti.
Spremljajoče dejavnosti se lahko izvajajo v samostojnih objektih oziroma v posameznih delih objektov. Etažnost prostostoječih objektov je lahko največ K+P+1N. Začasni objekti niso dovoljeni.
– Odmiki ograj
min. 2,0 m od utrjenega roba cestišča, oziroma 0,5 od pločnika,
min. 1,0 m od roba parcele.
2. OBMOČJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB – SV
2.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– bivanje v večstanovanjskih objektih.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– osnovna preskrba,
– storitvene dejavnosti,
– poslovne dejavnosti,
– zdravstvo, šolstvo in varstvo,
– delovanje organizacij in društev,
– prostočasne dejavnosti: igre, šport in rekreacija,
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– obramba in zaščita.
Dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje in ekološko neoporečna. V lokacijski informaciji občinska urbanistična služba
lahko določi izdelavo delne ali celotne študije vplivov na okolje.
2.2 Dovoljeni naslednji ukrepi v prostoru:
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objektih, delih objektov, napeljavah, napravah
in opremi;
– gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in oprem;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in oprem;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dopolnilne dejavnosti, ki so dovoljene v stanovanjskem okolju kot spremljajoče dejavnosti stanovanjskih območij, ne motijo okolice in so ekološko neoporečne;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme, funkcionalno oviranim osebam;
– postavitev pomožnih in začasnih objektov;
– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter sistemov zvez;
– postavitev informacijskih tabel, prometne opreme turističnih oznak in spominskih obeležij;
– urejanje zelenih in prostih površin;
– urejanje otroških in športnih površin;
– gradnja, postavitev oziroma ureditev objektov, napeljav, naprav in opreme za prostočasne dejavnosti, igro, šport in rekreacijo;
– gradnja oziroma postavitev objektov, napeljav, naprav in opreme za zaščito ljudi in premoženja.
Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo ureditvene enote:
– če je nova dejavnost skladna z vzorcem in pretežno namembnostjo ureditvene enote,
– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
– če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahtevam nove dejavnosti.
2.3 Usmeritve, pogoji in merila za umestitev načrtovanih objektov v prostor:
– Možno je prepletanje dejavnosti glede na namensko rabo prostora;
– Dopolnilne ali spremljajoče dejavnosti stanovanjskega okolja so lahko locirane v pritličnih oziroma kletnih prostorih stanovanjskih
objektov ali v samostojnih (prostostoječih) objektih;
– Razporeditev objektov v prostor naj upošteva obstoječo razporeditev stavb v sosedstvu, kot tudi značilnosti arhitekturne regije ter
arhitekturne krajine.
– Pri postavitvi objektov v prostor naj se upošteva naravne danosti lokacije (oblika in naklon terena, nosilnost tal, osončenje, vetrove,
zanimive poglede, obstoječe rastje, visoke vode…) ter grajenega okolja (dostopi, dovozi, sosednji objekti, značilni pogledi);
– Orientacija objektov
sleme po možnosti vzhod – zahod;
– Orientacija prostorov dnevnega bivanja
proti jugu;
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– Zelene površine
min. 20% prostih površin
– Igralne površine
14 m ²/stanovanje
– Igralne površine za najmlajše se predvidijo na površinah funkcionalnih zemljišč posameznih objektov.
– Parkirišča za osebna vozila:
na funkcionalnem zemljišču objekta
Prostor za smetnjake se predvidi v okviru funkcionalnih površin objekta. Prostor mora biti izveden tako, da je možno vzdrževati čistočo. Lociran pa naj bo neposredno ob dovozni cesti.
– Material ograj
žive meje, kamen, les, kovano jeklo
– Material opornih zidov
kamen, beton (z ozelenitvijo)
2.4 Usmeritve, pogoji in merila za oblikovanje načrtovanih objektov v prostor:
– Etažnost
max. K + P + 2N + 1M
– Zazidana površina
max. 280 m²
– Tlorisno razmerje objektov min. 1: 1,5
max. 1: 2
Dimenzije veljajo za fasadne zidove oziroma njihove vertikalne projekcije. Balkoni, lože, strešni napušči, odprta stopnišča se ne
upoštevajo v zgoraj omenjenih vrednostih.
– Višina kolenčnega zidu
max. 0.50 m
– Naklon strešin
(enak na vseh elementih objekta)
38 – 45°
– Členitev strešin
po višini
dovoljena
po tlorisu
dovoljena
– Kritina
drobnostrukturna
– Barva
opečno rdeča do temno rjava
od cementno sive do temno sive
– Čopi
na čelnih fasadah
dovoljeni
na izzidkih
dovoljeni
na frčadah s simetrično dvokapnico
dovoljeni
– Naklon strešin pri čopih
enak oziroma 10% bolj strm kot pri ostalih strešinah
– Velikost čopa
do 1/2 strešine na čelni fasadi (med zg. robom kolečnega zidu in slemenom)
– Strešna okna
dovoljena
– Napušč strehe
70 – 100 cm od linije fasade
– Čelni previs strešin
70 – 100 cm od linije fasade
– Frčade
so dovoljene (skupna vsota širin frčad ne sme presegati 1/3 dolžine strešine, na kateri je nameščena)
– Višina frčade
ne sme presegati osnovne strehe
– Oblika frčade
simetrične dvokapnice oziroma polične
– Naklon strešin frčad
enak naklonu strešin (+/- 10%)
– Kritina frčad
enaka po strukturi, obliki in barvi kritine na ostalih strešinah
– Balkoni
dovoljeni
– Lože
dovoljene
– Terase
dovoljene
– Pri nadomestni gradnji posameznih delov objekta se mora upoštevati oblikovanje in obdelava ostalega dela objekta.
– Dozidava večstanovanjskih objektov je dovoljena samo do predpisane maksimalne širine oziroma dolžine objekta.
– Nadzidava večstanovanjskih objektov je dovoljena samo do predpisane maksimalne višine objekta.
– Spremembe namembnosti iz stanovanjskih v poslovne prostore in obratno se lahko izvaja samo v pritlični in kletni etaži.
2.5 Usmeritve za urejanje odprtih površin
Dopustna je gradnja in ureditev odprtih površin namenjenih za igro, šport in rekreacijo, zelenih odprtih površin(drevoredov, parkov,
trgov, ipd.). Priporočene so lokacije:
– otroška igrišča za najmlajše otroke (do 4 leta) 50 do 200 m od vhodov v stanovanja
– otroška igrišča za predšolske otroke
200 do 500 m od vhodov in mlajše šolarje
v stanovanja
– otroška igrišča za vse skupine otrok
do 500 m od vhodov v stanovanja
– športna igrišča
v bližini šol, strnjenih naselij
Pri kombiniranih igriščih se morajo igralne površine členiti glede na posamezne starostne skupine otrok in oblike otroške igre.
– tlakovanje
kombinacija utrjenih površin in zelenic
– oprema
peskovniki, igrala, plezala, klopi
– urbana oprema
dovoljena
– ograje
dovoljene
– namestitev pipe za pitno vodo
dovoljena
– sanitarije
priporočljivo, kadar jih ni v bližini
– javna razsvetljava
priporočena
2.6 Merila in pogoji za objekte spremljajočih dejavnosti
Dopolnilne spremljajoče dejavnosti večstanovanjskih območij (osnovna preskrba, storitve, zdravstvo, šolstvo in varstvo predšolskih
otrok) se lahko izvajajo v samostojnih objektih oziroma so locirane v pritličnih ali kletnih etažah večstanovanjskih objektov. V večstanovanjskih območjih je dovoljena le organizirana gradnja oziroma ureditve pomožnih objektov, ki ne zadovoljuje le potrebe posameznikov.
Kolikor so pomožni objekti locirani v sklopu večstanovanjskih objektov veljajo zanje merila usmeritve in pogoji kot za objekt, v katerem
so locirani. Dodatno pa morajo upoštevati še naslednje:
– Prostori omenjenih dejavnosti ne smejo vplivati na programsko celovitost posameznih stanovanj, kot tudi ne na skupne prostore
celotnega stanovanjskega objekta.
– Ločitev stanovanjskih vhodov od nestanovanjskih je obvezna.
– Celostenska zasteklitev fasadni zapor je dovoljena.
– Materiali zapor fasadnih odprtin naj bodo enaki na vseh delih fasade.
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Za prostostoječe objekte z dejavnostjo osnovne preskrbe, storitev, zdravstva, šolstva in varstva predšolskih otrok velja svobodno
oblikovanje objektov z naslednjimi merili, usmeritvami in pogoji:
– Etažnost
max. K + P + 1N
– Kritina ne sme biti svetla, svetleča, reﬂeksna.
Pomožni objekti v obliki nadstrešnic nad parkirišči imajo lahko svojstveno oblikovanje. Za začasne objekte velja le določen čas postavitve, ki znaša največ 14 dni. Po odstranitvi začasnih objektov se mora na terenu vzpostaviti prvotno stanje terena, kakršno je bilo pred
postavitvijo začasnega objekta.
3. OBMOČJA POČITNIŠKIH HIŠ – SP
3.1 Namenska raba prostora
Osnovna namenska raba:
– občasno bivanje, počitek ali oddih v enostanovanjskih počitniških hišah.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti stanovanjskega okolja:
– osnovna preskrba,
– prostočasne dejavnosti: igre, šport in rekreacija,
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– obramba in zaščita.
Dejavnost ne sme biti moteča za območje počitniških hiš in ekološko neoporečna. V lokacijski informaciji občinska urbanistična služba
lahko določi izdelavo delne ali celotne študije vplivov na okolje.
3.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objekti, delih objektov, napeljavah, napravah in
opremi;
– gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dopolnilne dejavnosti, ki so dovoljene v območju kot spremljajoče dejavnosti in ne motijo okolice;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter sistemov zvez;
– postavitev informacijskih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– gradnja oziroma postavitev ograj;
– vodnogospodarske ureditve;
– gradnja objektov napeljav, naprav in opreme za obrambo in zaščito.
3.3 Usmeritve in pogoje za umestitev načrtovanih objektov v prostor
Pri umeščanju in oblikovanju novogradenj, nadzidav, dozidav in nadomestnih gradenj v prostor je treba upoštevati naravne danosti ter
obstoječe in predvideno grajeno okolje s ciljem vzpostavitve prostorske in oblikovne usklajenosti (enovitosti) posameznih morfoloških enot
in širšega območja urejanja. Pri tem je treba upoštevati značilnosti arhitekturne regije in krajine kateri pripadajo. Tu so mišljeni predvsem
značilnosti naselij njihov položaj in razporeditev v prostoru kot tudi velikostna razmerja in oblikovanje stavbnih mas, medsebojni odnos in
položaj stavb v naselju orientacija slemen, oblikovanje streh, arhitekturnih členov ipd.
– Postavitev ograje
dovoljena
– Material za ograje
kamen, les, oblikovano jeklo, ozelenjene, kombinirane
– Postavitev opornega zidu
dovoljena
– Material
kamen, beton (z ozelenitvijo)
Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo ureditvene enote:
– če je nova dejavnost skladna z vzorcem pozidave in pretežno namembnostjo ureditvene enote,
– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
– če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahtevam nove dejavnosti.
3.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov
Za prostostoječe objekte veljajo določila kot za ureditveno enoto SE 1 z dopolnili oziroma spremembami:
– Etažnost
max. K + P
– Zazidana površina
min. 35 m²
max. 70 m²
– Tlorisno razmerje objektov
min. 1: 1,5
max. 1: 2
– Kritina ne sme biti svetla, svetleča, reﬂeksna.
– Pomožni objekti v obliki nadstrešnic nad parkirišči imajo lahko svojstveno oblikovanje.
Dopolnilne spremljajoče dejavnosti (osnovna preskrba, storitve ipd.) se lahko izvajajo v samostojnih objektih, etažnosti največ K + P.

4. OBMOČJA URBANIH SREDIŠČ MS
4.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– upravne, poslovne, trgovske, izobraževalne, zdravstvene in kulturne dejavnosti, socialno skrbstvo.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– bivanje (v eno- ali dvostanovanjskih objektih),
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– osnovna preskrba,
– storitvene dejavnosti,
– delovanje organizacij in društev,
– prostočasne dejavnosti: igra, šport, rekreacija,
– informiranje, reklamiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– dejavnost obrambe in zaščite.
4.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objekti, delih objektov, napeljavah, napravah in
opremi;
– gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dopolnilne dejavnosti, ki so dovoljene v območju kot spremljajoče dejavnosti in ne motijo okolice;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter sistemov zvez;
– postavitev informacijskih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– gradnja oziroma postavitev ograj;
– vodnogospodarske ureditve;
– gradnja objektov napeljav, naprav in opreme za obrambo in zaščito.
4.3 Usmeritve in pogoji za umestitev objektov v prostor:
Pri umeščanju novogradenj, nadzidav, dozidav in nadomestnih gradenj v prostor je treba upoštevati naravne danosti ter obstoječe in
predvideno grajeno okolje s ciljem vzpostavitve prostorske in oblikovne usklajenosti (enovitosti) posameznih morfoloških enot in širšega
območja urejanja.
– Pri postavitvi objektov v prostor se mora upoštevati naravne danosti lokacije (oblika in naklon terena, nosilnost tal, osončenje,
vetrove, zanimive poglede, obstoječe rastje, visoke vode…) ter grajenega okolja (dostopi, dovozi, sosednji objekti, značilni pogledi);
– Parkirišča za osebna vozila se predvidijo na funkcionalnih površinah posameznih objektov;
– Ograje
dovoljene
– Material ograj
živice, kamen, les, kovano jeklo
– Oporni zid
dovoljen
– Material opornega zidu
kamen, beton (z ozelenitvijo)
Pred izbiro in postavitvijo javne urbane opreme mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.
Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo ureditvene enote:
– če je nova dejavnost skladna z vzorcem pozidave,
– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
– če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahtevam nove dejavnosti.
4.4 Usmeritve za urejanje odprtega prostora
Dopustna je gradnja in ureditev odprtih površin namenjenih za igro, šport in rekreacijo, zelenih odprtih površin (drevoredov, parkov,
trgov, ipd.). Priporočene so lokacije:
– otroških igrišča za najmlajše otroke (do 4 leta)
50 do 200 m od vhodov v stanovanja
– otroških igrišč za predšolske otroke
200 do 500 m od vhodov in mlajše šolarje v stanovanja
– otroška igrišča za vse skupine otrok
do 500 m od vhodov v stanovanja
– športna igrišča
v bližini šol, strnjenih naselij
Pri kombiniranih igriščih se morajo igralne površine členiti glede na posamezne starostne skupine otrok in oblike otroške igre.
– Tlakovanje
kombinacija utrjenih površin in zelenic
– Oprema
peskovniki, igrala, plezala, klopi
– Urbana oprema
dovoljena
– Ograje
dovoljene
– namestitev pipe za pitno vodo
dovoljena
– sanitarije
priporočljivo, kadar jih ni v bližini
– javna razsvetljava
priporočena
5. OBMOČJA STORITVENIH, PROIZVODNIH IN TRGOVSKIH DEJAVNOSTI – MP
5.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– storitvene, obrtne in proizvodne dejavnosti,
– poslovne dejavnosti,
– trgovske dejavnosti,
– osnovna preskrba.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– bivanje (v eno- ali dvostanovanjskih objektih)
– delovanje organizacij in društev,
– prostočasne dejavnosti: igra, šport, rekreacija,
– informiranje, reklamiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– dejavnost obrambe in zaščite.
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5.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– vse vrste vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objektih, delih objektov, napeljavah, napravah in opremi;
– gradnja in nadomestna gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov oziroma rušitve, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za osnovne dejavnosti, ki so dovoljene v območjih MP in ne motijo okolice;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter sistemov zvez;
– vodnogospodarske ureditve;
– postavitev pomožnih, začasnih in vadbenih objektov ter urbane opreme;
– urejanje zelenih in drugih odprtih površin;
– urejanje otroških in športnih površin;
– postavitev informacijskih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– gradnja oziroma postavitev ograj;
– gradnja objektov napeljav, naprav in opreme za obrambo in zaščito.
5.3 Usmeritve in pogoje za umestitev načrtovanih objektov v prostor:
Pri načrtovanju prostorskih ureditev in objektov na posameznih lokacijah in območjih je treba predvsem upoštevati obstoječe naravne
danosti in obstoječe grajeno okolje, ki naj jih nova zazidava dopolni in obogati z novimi grajenimi vrednotami.
– Izvedba ograje v smislu ﬁzične zaščite ljudi in premoženja, v stilu osnovnega objekta tako po obliki, materialu kot izvedbi;
– Oporni zidovi
dovoljeni
– Material opornih zidov
kamen, beton (z ozelenitvijo)
Pred izbiro in postavitvijo javne urbane opreme mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.
Novogradnje in posegi v prostor se lahko izvajajo le na območju predvidenem za gradnjo, ki je opremljeno z naslednjimi priključki:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
Za posamezna območja se lahko predpišejo še dodatni komunalni priključki, ki morajo biti zagotovljeni, da se zazidljivo zemljišče
šteje za opremljeno.
5.4 Usmeritve za urejanje odprtih površin
Dopustna je gradnja in ureditev odprtih površin namenjenih za igro, šport in rekreacijo ter zelenih odprtih površin (drevoredov, parkov,
trgov, ipd.).
– Tlakovanje kombinacija utrjenih površin in zelenic
– Oprema
peskovniki, igrala, plezala, klopi
– Urbana oprema
dovoljena
– javna razsvetljava
dovoljena
6. OBMOČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – DI
6.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– dejavnost šolstva, izobraževanja.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– dejavnost vseh oblik in programov varstva predšolskih otrok
– dejavnost športa in rekreacije,
– kulturne dejavnosti,
– dejavnost organizacij in društev,
– bivanje (v eno- ali dvostanovanjskih objektih)
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– dejavnost obrambe in zaščite.
6.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objekti, delih objektov, napeljavah, napravah in
opremi;
– gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme.
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za osnovne dejavnosti, ki so dovoljene v tej ureditveni enoti in ne motijo
okolice;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter sistemov zvez;
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
– postavitev pomožnih objektov;
– postavitev informacijskih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– urejanje zelenic in prostih površin,
– gradnja otroški igrišč in športnih površin;
– gradnja objektov napeljav, naprav in opreme za zaščito ljudi in premoženja.
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6.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev načrtovanih objektov v prostor
Programske funkcionalne zahteve, ki so določene s zakoni, predpisi, normativi in standardi za posamezno dejavnost posledično
vplivajo tudi na oblikovanje objektov glede na število etaž, širino, dolžino in višino objektov kot tudi na dostopne oziroma dovozne poti.
Dovoljeno je svojstveno oblikovanje takih objektov. Vendar je kljub temu pri umeščanju teh objektov v prostor prvenstveno paziti na:
– Ustrezno orientacijo objektov in prostorov v njem.
– Strogo ločevanje poti oziroma površin za pešce od motornega prometa (osebnega, dostavnega, intervencijskega).
– Celotna zasnova postavitve objektov naj bo enostavna in lahko čitljiva.
– Pomožni objekti razen nadstreškov nad parkirnimi mesti niso dovoljeni.
– Začasni objekti
niso dovoljeni
– Izvedba ograje v stilu osnovnega objekta tako po obliki, materialu kot izvedbi;
– Oporni zid
dovoljen
– Material opornih zidov
kamen, beton (z ozelenitvijo)
6.4 Usmeritve za urejanje odprtih površin
Dopustna je gradnja in ureditev odprtih površin namenjenih za igro, šport in rekreacijo, zelenih odprtih površin (drevoredov, parkov, trgov, ipd.). Pri kombiniranih igriščih se morajo igralne površine členiti glede na posamezne starostne skupine otrok in oblike otroške igre.
Tlakovanje
kombinacija utrjenih površin in zelenic
Oprema:
– Igralna in športna oprema
dovoljena
– Urbana oprema
dovoljena
– Ograje
dovoljene
– Namestitev pipe za pitno vodo
dovoljena
– Javna razsvetljava
priporočena
7. OBMOČJA ZDRAVSTVA – DZ
7.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– dejavnost vseh področij kulture,
– dejavnost organizacij in društev,
– bivanje (v eno- ali dvostanovanjskih objektih)
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– dejavnost obrambe in zaščite.
7.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objekti, delih objektov, napeljavah, napravah in
opremi;
– gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dopolnilne dejavnosti, ki so dovoljene v tej ureditveni enoti in ne motijo
okolice;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter sistemov zvez;
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
– postavitev pomožnih objektov;
– postavitev informacijskih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– urejanje otroški igrišč in športnih površin;
– gradnja objektov napeljav, naprav in opreme za zaščito ljudi in premoženja.
7.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev načrtovanih objektov v prostor
Programske funkcionalne zahteve, ki so določene s predpisi, normativi in standardi za posamezno dejavnost posledično vplivajo tudi
na oblikovanje objektov glede na število etaž, širino, dolžino in višino objektov kot tudi na dostopne oziroma dovozne poti. Dovoljeno je
svojstveno oblikovanje takih objektov. Vendar je kljub temu pri umeščanju teh objektov v prostor prvenstveno paziti na:
– Ustrezno orientacijo objektov in prostorov v njem.
– Strogo ločevanje poti oziroma površin za pešce od motornega prometa (osebnega, dostavnega, intervencijskega).
– Predvideti funkcionalno logično postavitev posameznih objektov glede na njihovo obremenitev.
– Celotna zasnova postavitve objektov naj bo enostavna in lahko čitljiva.
– Pomožni objekti razen nadstreškov nad parkirnimi mesti niso dovoljeni.
– Začasni objekti
niso dovoljeni
– Oporni zid
dovoljen
– Material opornega zidu
kamen, beton (z ozelenitvijo)
– Kadar oporni zid meji na križišče je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste.
8. OBMOČJA SOCIALNEGA VARSTVA – DV
8.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– dejavnost vseh oblik in programov socialnega varstva ljudi v vseh starostnih obdobjih.
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Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– bivanje v varovanih stanovanjih ali skupinskih nastanitvenih objektih,
– dejavnost športa in rekreacije,
– dejavnost vseh področij kulture,
– dejavnost organizacij in društev,
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– dejavnost obrambe in zaščite.
8.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objekti, delih objektov, napeljavah, napravah in
opremi;
– gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za spremljajoče dejavnosti, ki so dovoljene v tej ureditveni enoti in ne motijo
okolice;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter sistemov zvez;
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
– postavitev pomožnih objektov;
– postavitev informacijskih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– urejanje otroški igrišč in športnih površin;
– gradnja objektov napeljav, naprav in opreme za zaščito ljudi in premoženja.
8.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev načrtovanih objektov v prostor
Programske funkcionalne zahteve, ki so določene s predpisi, normativi in standardi za posamezno dejavnost posledično vplivajo tudi
na oblikovanje objektov glede na število etaž, širino, dolžino in višino objektov kot tudi na dostopne oziroma dovozne poti. Dovoljeno je
svojstveno oblikovanje takih objektov. Vendar je kljub temu pri umeščanju teh objektov v prostor potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– Ustrezno orientacijo objektov in prostorov.
– Strogo ločevanje poti oziroma površin za pešce od motornega prometa (osebnega, dostavnega, intervencijskega).
– Celotna zasnova postavitve objektov naj bo enostavna in lahko čitljiva.
– Pomožni objekti razen nadstreškov nad parkirnimi mesti niso dovoljeni.
– Začasni objekti niso dovoljeni.
– Ograje
dovoljene
– Material ograj
v stilu objekta
– Oporni zidovi
dovoljeni
– Material opornega zidu
kamen, beton (z ozelenitvijo)
9. OBMOČJA ČAŠČENJA IN OPRAVLJANJA VERSKIH DEJAVNOSTI – DC
9.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– dejavnost čaščenja in opravljanja verskih dejavnosti,
– pokopališka dejavnost.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– dejavnost športa in rekreacije,
– dejavnost vseh področij kulture,
– dejavnost organizacij in društev,
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– dejavnost obrambe in zaščite.
9.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objektih, delih objektov, napeljavah, napravah
in opremi;
– gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dopolnilne dejavnosti, ki so dovoljene v tej ureditveni enoti in ne motijo
okolice;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter sistemov zvez;
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
– postavitev pomožnih objektov;
– postavitev informacijskih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– urejanje otroški igrišč in športnih površin;
– gradnja objektov napeljav, naprav in opreme za zaščito ljudi in premoženja.
9.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev načrtovanih objektov v prostor
Programske funkcionalne zahteve, ki so določene s zakoni, predpisi, normativi in standardi za posamezno dejavnost posledično
vplivajo tudi na oblikovanje objektov glede na število etaž, širino, dolžino in višino objektov kot tudi na dostopne oziroma dovozne poti.
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Dovoljeno je svojstveno oblikovanje takih objektov. Vendar je kljub temu pri umeščanju teh objektov v prostor potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– Ustrezno orientacijo objektov in prostorov v njem.
– Strogo ločevanje poti oziroma površin za pešce od motornega prometa (osebnega, dostavnega, intervencijskega).
– Predvideti funkcionalno logično postavitev posameznih objektov glede na njihovo obremenitev.
– Celotna zasnova postavitve objektov naj bo enostavna in lahko čitljiva.
– Pomožni objekti razne nadstreškov nad parkirnimi mesti niso dovoljeni.
– Začasni objekti
niso dovoljeni
– Ograje
dovoljene
– Material ograj
v stilu objekta
– Oporni zidovi
dovoljeni
– Material opornega zidu
kamen, beton (z ozelenitvijo)
10. DRUGA PROIZVODNA OBMOČJA – PD
10.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– skladiščne, proizvodne, storitvene in poslovne dejavnosti.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– reklamiranje, informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– dejavnost obrambe in zaščite.
10.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objekti, delih objektov, napeljavah, napravah in
opremi;
– gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dejavnosti, ki so dovoljene v ureditveni enoti z oznako PD in ne motijo
okolice;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– prilagajanje objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
– postavitev pomožnih in začasnih objektov;
– postavitev reklamnih tabel (vseh velikosti oblik in obdelave), informacijskih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– urejanje zunanjih in zelenih površin;
– gradnja, postavitev oziroma ureditev objektov, napeljav, naprav in opreme za igro, šport in rekreacijo;
– gradnja oziroma postavitev objektov, napeljav, naprav in opreme za zaščito ljudi in premoženja.
10.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev objektov prostor
– Program, velikosti in tehnološko – funkcionalne zahteve oblikujejo osnovno stavbno maso ter njeno umeščanje v prostor. Vendar
je treba pri tem upoštevati naravne danosti lokacije, ter grajenega okolja predvsem z vidika obstoječih dovozov oziroma dostopov, razporeditve obstoječih grajenih struktur v prostoru, nakloni strešin, smeri slemen, ohranjanje značilnih pogledov itd.
– Vse to velja tako za dopolnilno gradnjo v obstoječih pozidavi, kot za novogradnje na nepozidanih površinah.
– Pri objektih, kjer tehnološko funkcionalni proces zahteva gradnjo hal naj bo lokacija le teh predvidena v ozadju in ne ob prometni
ulici, kjer naj se predvidijo upravni prostori, katerih fasada nudi več možnosti kreativnega oblikovanja kot popestritev ob ulične pozidave.
10.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov
Prostostoječi objekti s poslovnimi in proizvodnimi prostori v osnovnem objektu oziroma v prizidanih proizvodnih prostorih (halah).
Objekti s svojstvenim oblikovanjem:
– Etažnost
max. K + P + 1N
– Zazidana površina
min. 70 m²
max. 600 m²
– Višina kolenčnega zidu:
max. 0.50 m
– Tlorisno razmerje
poljubno (priporočljivo 1:1.5)
– Streha nad osnovnim tlorisom:
poljubna
– Smer slemena
kot pri okoliški zazidavi
– Naklon strešin:
poljuben (priporočljivo 38 – 45° pri upravnih objektih)
– Členitev strešin
po višini dovoljena po tlorisu dovoljena
– Kritina:
drobno strukturna pri strmih strehah, poljubna pri ostalih naklonih
– Barva:
rdeča do temnorjava cementno siva do temnosiva (pri drobni strukturni kritini)
– Čopi:
dovoljeni pri strmih strehah
– Strešna okna
dovoljena
– Frčade
dovoljene pri strmih strehah
– Oblika frčade
poljubna
Pomožni objekti so lahko svojstveno oblikovani vendar morajo biti v oblikovalskem stilu osnovnega objekta oziroma hal, tako po
obliki kot materialu in izvedbi.
– Ograje v smislu ﬁzične zaščite ljudi in premoženja, v stilu osnovnega objekta tako po obliki, materialu kot izvedbi.
– Oporni zidovi
dovoljeni
– Material opornega zidu
kamen, beton (z ozelenitvijo)
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11. OBMOČJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO ZS
11.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– dejavnost športa in rekreacije,
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– dejavnost vseh področij kulture,
– dejavnost organizacij in društev,
– dejavnost obrambe in zaščite.
11.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– urejanje površin za šport in rekreacijo,
– urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter sistemov zvez,
– postavitev začasnih objektov,
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje zelenih površin,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav in opreme,
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dejavnosti, ki so dovoljene in ne motijo okolice.
11.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev objektov
Programske in funkcionalne zahteve, ki so določene s predpisi, normativi in standardi za posamezno dejavnost posledično vplivajo
tudi na lociranje površin, objektov in naprav. Pri umeščanju teh območij v prostor je treba prvenstveno paziti na:
– Ustrezno lociranje površin in objektov v prostoru glede na bližino sorodnih programov.
– Območja za šport in rekreacijo se naj navezujejo na območja naravnega okolja. Ugodne so lokacije v bližini stanovanjskih območij, območij centralnih dejavnosti, ter območij t.i. javne infrastrukture (vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura, javna
uprava ipd.).
– Strogo ločevanje poti oziroma površin za pešce od motornega prometa (osebnega, dostavnega, intervencijskega).
– Predvideti funkcionalno logično umestitev posameznih rekreacijskih površin glede na njihovo obremenitev.
11.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov, naprav
Predvideti je potrebno funkcionalne povezave in enostaven dostop območja z sosednjimi ureditvenimi območji.
Pomožni objekti niso dovoljeni.
Urbana oprema
dovoljena
– klopi
lesene
– informativne table
lesene
– smerokazi
leseni
Razsvetljava
dovoljena
Premostitveni objekti
dovoljeni (preko kanalov, vodotokov)
– širina
min. 2,5 m
– ograja
obvezna vsaj na eni strani
– material
les
– posebnosti
upošteva se višino 100-letnih voda
Oporni zidovi
dovoljeni
– material
kamen, beton (z ozelenitvijo)
– Ograje so dovoljene okrog šport. igrišč in poligonov v smislu zaščite.

12. OBMOČJA POKOPALIŠČ ZK
12.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– organizacija in izvedba pokopa,
– vzdrževanje grobov.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– informiranje in spominsko obeleževanje
– dejavnost obrambe in zaščite.
12.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih gradnja, rekonstrukcija ali nadomestna gradnja in odstranitve pokopaliških in sakralnih
objektov,
– redno vzdrževanje grobov,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– postavitev večjih informativnih tabel in spominskih obeležij,
– urejanje zelenih površin,
– urejanje utrjenih površin,
– postavitev urbane opreme,
– postavitev ograj,
– ureditev dovozov in parkirnih prostorov za potrebe pokopališča,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite.
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12.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev površin, objektov in naprav v prostor:
Dovoljeno je svojstveno oblikovanje takih objektov. Vendar je kljub temu pri umeščanju teh objektov v prostor potrebno upoštevati
naslednje pogoje:
– Postavitev pokopališča na teren, ki je varen pred poplavami, visokimi talnimi vodami in erozijo ter omogoča ročni izkop (ne sme
biti skalnat teren).
– Ustrezno orientacijo objektov in prostorov.
– Strogo ločevanje poti oziroma površin za pešce od motornega prometa (osebnega, dostavnega, intervencijskega).
– Predvideti funkcionalno logično postavitev posameznih objektov glede na njihovo funkcijo in povezanost.
– Celotna zasnova postavitve objektov naj bo enostavna in lahko čitljiva.
Pokopališki objekt
Nov poslovilni objekt mora biti oblikovalsko prilagojen osnovnim regionalnim značilnostim tovrstnih objektov. Situacija objekta in zunanja ureditev z dimenzijami in tolerancami se določijo z ureditvenim načrtom. Predvideni novi posegi ne smejo vplivati na izgled značilne
krajinske slike. Objekti morajo biti oblikovani tako, da z enotno oblikovano fasado in streho dajejo pokopališkemu območju (predvsem
vhodu) reprezentančno podobo.
– Etažnost
max. P + 1M
– Začasni objekti
niso dovoljeni
– Pomožni objekti
le nadstreški nad parkirnimi mesti
– Material ograj
v stilu objekta
– Material opornih zidov kamen, beton (z ozelenitvijo)
– Priporočena je ozelenitev opornih zidov z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
13. OBMOČJA PARKIRIŠČ – IP
13. 1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– parkiranje motornih tovornih vozil,
– vzdrževanje in popravila motornih tovornih vozil.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– dejavnost obrambe in zaščite.
13. 2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– gradnja in nadomestna gradnja objektov za namen parkiranja in servisiranja motornih tovornih vozil,
– rekonstrukcija, adaptacija ter odstranitev obstoječih objektov za namen parkiranja in servisiranja motornih tovornih vozil,
– sprememba namembnosti objektov za dejavnost parkiranja ali vzdrževanja tovornih motornih vozil,
– utrjevanje in urejanje površin za parkiranje in vzdrževanje tovornih vozil,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– urejanje zelenih površin,
– postavitev urbane opreme,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite.
13.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev površin, objektov in naprav v prostor:
Dovoljeno je svojstveno oblikovanje takih objektov. Vendar je kljub temu pri umeščanju teh objektov v prostor potrebno upoštevati
naslednje pogoje:
– Parkirišča in pripadajoči objekti se locirajo v bližino prometno obremenjenih cest in bližino sorodnih programov ter stran od stanovanjskih območij
– Predvideti funkcionalno logično postavitev posameznih objektov glede na njihovo funkcijo in povezanost.
– Celotna zasnova parkirišča naj bo enostavna in prometno varna.
Parkirni prostori za tovorna vozila
– izvedba
asfaltna prevleka
– obremenitev
na 10 t osnega pritiska
Večnamenski pritlični servisni objekt, ki lahko združuje:
– mehanična delavnica za tovorna in delovna vozila
– pralnica
– pralna ploščad
18 x 7 m
– upravni prostori z sanitarijami
max. P + 1M
– streha
simetrična dvokapnica
– dovoljen je naklon streh do 38 stopinj.
Začasni objekti
niso dovoljeni
Zelene površine
pas drevja po obodu območja
Ograja
dovoljena
– material ograje
žično pletivo, les, jeklo, ozelenjene, kombinirane
Oporni zidovi
dovoljeni
– Material
kamen, beton (z ozelenitvijo)
14. OBMOČJE ŽELEZNIŠKE POSTAJE – IZ
14.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– transport ljudi in tovora,
– dejavnost skladiščenja izdelkov.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– dejavnost storitev in turizma,
– dejavnost obrambe in zaščite.
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14.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– gradnja objektov in naprav za potrebe železniške postaje,
– nadomestna gradnja, adaptacije, rekonstrukcije ter rušenje obstoječih objektov za potrebe železniške postaje,
– vse vrste vzdrževalnih del na objektih in napravah,
– sprememba namembnosti za načrtovano osnovno namensko rabo,
– sprememba rabe objektov,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
– urejanje zelenih površin,
– urejanje utrjenih površin,
– postavitev urbane opreme,
– ureditev parkirišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite.
Posegi se izvajajo v skladu s pogoji in soglasjem upravljalca železniške proge.

na:

14.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev površin, objektov in naprav v prostor:
Dovoljeno je svojstveno oblikovanje takih objektov. Vendar je kljub temu pri umeščanju teh objektov v prostor prvenstveno paziti
– Ustrezno orientacijo železniške postaje glede na bližino osrednjih dejavnosti ter bližino osrednjega avtobusnega postajališča.
– Predvideti postavitev posameznih objektov glede na njihovo funkcijo in povezanost.
– Celotna zasnova postavitve objektov naj bo enostavna in prometno varna.
Objekti železniške postaje:
– Komandni objekt, ki lahko združuje:
– prostor za prodajo vozovnic, čakalnico,
– prostore za osebje,
– sanitarije,
– skladiščne prostore;
– ločeni dovozi in dostopi za potnike, zaposlene ter za servisne in skladiščne dejavnosti;
– ločeni parkirni prostori za uporabnike in osebje; njihovo število se določi v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije;
– pomožni objekti, razen nadstreškov nad parkirnimi mesti, niso dovoljeni;
– začasni objekti niso dovoljeni.
Peroni morajo biti povezani s prehodi za pešce v nivoju.
Ograja
dovoljena
– izvedba v stilu osnovnega objekta tako po obliki, materialu in izvedbi;
Oporni zidovi
dovoljeni
– material
kamen, beton (z ozelenitvijo)
15. OBMOČJA ZA PRESKRBO Z NAFTO IN NAFTNIMI DERIVATI – EN
15.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– oskrba z naftnimi derivati in kurilnim oljem,
– oskrba z plinom za potrebe gospodinjstev.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– storitvene dejavnosti (avtopralnica, trgovina, gostinski obrat),
– skladiščenje (za potrebe osnovne rabe in dopolnilnih dejavnosti),
– dejavnost obrambe in zaščite.
15.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– gradnja in nadomestna gradnja objektov in naprav za namen preskrbe z nafto in naftnimi derivati,
– rekonstrukcije, adaptacije, rušitve obstoječih objektov za namen preskrbe z nafto in naftnimi derivati,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
– urejanje zelenih površin,
– postavitev urbane opreme,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite.
15.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev in oblikovanje površin, objektov in naprav v prostor:
Pri umeščanju objektov za preskrbo z nafto in naftnimi derivati v prostor je potrebno upoštevati naslednja merila in pogoje:
– gradnja objekta je možna le na terenu, ki je varen pred poplavami, visokimi talnimi vodami in erozijo (ne preveč nagnjen teren);
– predvideti je potrebno funkcionalno logično postavitev posameznih objektov glede na njihovo funkcijo in povezanost;
– celotna zasnova naj bo prometno varna;
– daljša stranica objekta naj bo vzporedna z cesto iz katere je priključek na nanj.
15.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov in naprav
Objekti bencinskega servisa vključujejo najmanj:
– prodajalno bencinskega servisa z javnimi sanitarijami in pomožnimi prostori ter
– pretakalno ploščad z nadstrešnico.
V sklopu prodajnega objekta ali samostojno je dovoljeno urediti še avtopralnico, skladiščne prostore ter gostinski lokal.
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Prodajni objekt
– etažnost
max. P (svetla višina 3 m)
– vhod v prodajalno
na uvozni strani
– javni sanitarni prostori
dostopni z zunanje strani objekta
– vhod v gostinski lokal
ločen od vhoda v prodajalno
– dostop do avtopralnice
preko krožne enosmerne poti
Samostojni objekt za hrambo gospodinjskega plina v jeklenkah
– 5 m od gabaritov plinskega skladišča je prepovedana izvedba vtočnih jaškov ali drugih nezaščitenih eksplozijsko nevarnih elementov;
– med objektom in mejami, odprtinami in instalacijami mora biti ustrezna protipožarna razdalja;
– konstrukcija objekta mora biti protipožarno grajena.
Pretakalna ploščad naj se načrtuje in dimenzionira glede na kategorijo ceste na katero se bo bencinski servis priključeval, glede na
obseg in vrsto prometa ter omrežje obstoječih bencinskih servisov. Dodatni pogoji:
– pretakalna ploščad mora obsegati poleg točilnih otokov še ploščad menjave olja in oskrbe z vodo in zrakom;
– podzemni rezervoarji se načrtujejo skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja;
– nadstrešnica se oblikuje kot ravna streha z možnostjo modularnega sestavljanja z svetlobniki. Svetla višina pod njo je min. 5 m.
Zunanja ureditev obsega (najmanj):
– parkirne prostore za uporabnike in osebje bencinskega servisa,
– dovoz oziroma dostop s priključkom na javno cestno omrežje,
– urejene zelene površine.
V območju bencinskega servisa naj se promet uredi enosmerno. Izvedba:
– prometne površine (razen pretek. površine)
asfaltna izvedba, dvignjeni robniki
– prometne površine v območju pretekanja goriv
vodotesen, olje odporen beton
Pohodne površine v okolici objekta in prehodi med različnimi nivoji naj omogočajo dostop funkcionalno oviranim osebam in dostavi.
Zelene površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi rastlinami po načrtu zunanje ureditve.
Pri lokaciji, izvedbi objekta in zunanji ureditvi se mora upoštevati zakone, pravilnike normative in standarde, ki veljajo za tovrstne
objekte.

16. OBMOČJA ZA ČIŠČENJE VODA OC
16.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– zbiranje, čiščenje in predelava odpadnih voda
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– dejavnost obrambe in zaščite.
16.2 Dovoljeni ukrepi v prostoru:
– gradnja objektov in naprav za čiščenje in predelavo odpadnih voda,
– vzdrževanje (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objektih, delih objektov, napeljavah, napravah in opremi,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme,
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme,
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme,
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme,
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dejavnosti, ki so dovoljene in ne motijo okolice,
– sprememba rabe objektov ali delov objektov,
– postavitev pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja oziroma postavitev objektov, napeljav, naprav in opreme za zaščito ljudi in premoženja.
16.3 Merila, pogoji in usmeritve za umestitev objektov in naprav
– Program, velikosti in tehnološko – funkcionalne zahteve za območje čiščenja voda določajo njegovo umeščanje v prostor. Vendar je
treba pri tem upoštevati naravne danosti lokacije in grajenega okolja predvsem z vidika primerne oddaljenosti od stanovanjskih, centralnih
in športno rekreacijskih dejavnosti.
– Vse to velja tako za dopolnilno gradnjo, kot za novogradnje na nepozidanih površinah.
– Novozgrajeni objekt ne sme motiti sosednje posesti. Pri določanju odmikov med objekti je treba upoštevati višino in namembnost
načrtovanih objektov.
– Če so odmiki manjši od 7 m, je treba v idejni zasnovi oziroma idejnem projektu izdelati podrobno utemeljitev posega in predložiti
predhodno mnenje mejašev oziroma upravljalca ceste.
Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojnih služb.
16.4 Merila, pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov in naprav
Posamezni komunalni objekti in naprave morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega
objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine. Pomožni objekti morajo biti v oblikovalskem stilu osnovnega objekta,
tako po obliki kot materialu in izvedbi.
Ograje
Izvedba ograj v smislu ﬁzične zaščite ljudi in premoženja, v stilu osnovnega objekta, tako po obliki kot materialu in izvedbi.
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17. RAZPRŠENA GRADNJA
17.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– bivanje v družinskih stanovanjskih hišah.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti stanovanjskega okolja:
– osnovna preskrba,
– storitvene dejavnosti,
– poslovne dejavnosti,
– prostočasne dejavnosti: igre, šport in rekreacija,
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– obramba in zaščita.
17.2 Dovoljeni posegi na stavbnih zemljiščih:
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na legalno zgrajenih objektih, delih objektov, napeljavah, napravah in opremi;
– gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadzidava in dozidava legalno zgrajenih objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme, kadar gre za funkcionalne dopolnitve
ali zgostitve pozidave in so skladne z morfološkim vzorcem območja;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme, ki so skladne z morfološkim vzorcem območja,
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
– postavitev pomožnih objektov;
– urejanje zelenih in drugih odprtih površin;
– urejanje otroških in športnih površin;
– postavitev informacijskih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– gradnja oziroma postavitev ograj;
– vodnogospodarske ureditve;
– gradnja objektov napeljav, naprav in opreme za obrambo in zaščito.
Sprememba namembnosti ni dovoljena.
17.3 Merila, usmeritve in pogoji za umestitev in oblikovanje objektov:
Zelene površine
min. 20% prostih površin
Oblikovanje stanovanjskih objektov:
Po številu stanovanj:
– Enostanovanjske
– Dvostanovanjske (dvojčki, etažna lastniška stanovanja)
Po etažnosti objektov:
– K+P
– K+P+M
– K+P+1N
Zazidana površina
min. 50 m²
max. 150 m²
Tlorisno razmerje objektov
min. 1: 1,4
max. 1: 2
Dimenzije veljajo za fasadne zidove oziroma njihove vertikalne projekcije. Balkoni, lože, strešni napušči, odprta stopnišča se ne
upoštevajo v zgoraj omenjenih vrednostih.
– Višina kolenčnega zidu
– K+P+1N
max. 0,50 m
– K+P+M
max. 0,80 m
– Streha nad osnovnim tlorisom
simetrična dvokapnica
– Enokapne strehe niso dovoljene nad nobenim delom objekta.
– Smer slemena
vzporedna z daljšo stranico objekta
– Naklon strešin
(enak na vseh elementih objekta)
38 – 45°
– Material ograj
kamen, les, oblikovano jeklo, ozelenjene, kombinirane;
– Material opornih zidov kamen, beton (z ozelenitvijo)
18. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KI, K
18.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– kmetijska proizvodnja.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– oblike rekreacije na prostem, ki ne spreminjajo kvalitete kmetijskih zemljišč;
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– dejavnost obrambe in zaščite.
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18.2 Dovoljeni posegi v območjih najboljših kmetijskih zemljiščih (KI) na gradbenih objektih, na prometni, komunalni in
energetski infrastrukturi ter na sistemu zvez:
– kmetijske prostorsko ureditvene operacije (agrarne operacije),
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje poljskih poti,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja, nadomestna gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez ter postavitev
ograje za ﬁzično varovanje teh objektov, v kolikor razpoložljivega prostora izven območja najboljših kmetijskih zemljišč,
– nadomestna gradnja,
– postavitev spominskih objektov, informativnih in turističnih oznak,
– postavitev začasnih objektov in naprav,
– postavitev pomožnih kmetijskih objektov osebam, ki imajo status kmeta, pod pogojem, da funkcionalno zemljišče leži ob obstoječem
stavbnem zemljišču domačije,
– sanacija peskokopov, gramoznic in drugih degradiranih površin v kmetijska zemljišča,
– izravnave in zasipavanje vrtač je prepovedano,
– postavitev enojnih kozolcev pod pogoji in s soglasjem kmetijske pospeševalne službe ter smernicami zavoda za varstvo kulturne
dediščine,
– na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena vzdrževalna dela, rekonstrukcije, adaptacije in nadomestna gradnja, pri čemer
je treba ohranjati značilne arhitektonske elemente.
Na kmetijskih zemljiščih se lahko gradijo objekti in naprave ter izvajajo posegi ob predhodno pridobljenih pogojih in soglasju pristojnih
služb za posamezne vrste objektov in naprav ter ob soglasju pristojne službe za področje kmetijstva.
Sprememba namembnosti objektov ni dovoljena. Ohranja se gozdno vegetacijo na kmetijskih zemljiščih (obvodna vegetacija, omejki,
ostanki gozda, posamezna drevesa ipd.).
18.3 Dovoljeni posegi, poleg posegov, ki so dovoljeni na najboljših kmetijskih zemljiščih, v območjih drugih kmetijskih
zemljiščih (K) na gradbenih objektih, na prometni, komunalni in energetski infrastrukturi ter na sistemu zvez:
– obnova in širitev trajnih nasadov,
– ureditev zelenih, parkovnih in rekreacijskih površin na prostem za oblike rekreacije, ki ne spreminjajo kvalitete kmetijskih zemljišč
in ne potrebujejo spremljajočih objektov;
– urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetijskih površin (skladno s predhodnimi pogoji pristojne občinske službe),
– postavitev dvojnih kozolcev pod pogoji in s soglasjem kmetijske pospeševalne službe ter smernicami zavoda za varstvo kulturne
dediščine,
– novogradnja, nadomestna gradnja, adaptacije in rekonstrukcije objektov in naprav za zaščito in reševanje v naravnih in drugih
nesrečah;
Izjemoma so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj območij naselij oziroma zaselkov, če prosilec izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o kmetijskih zemljiščih,
– novogradnja enostanovanjskega objekta, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj območij naselij oziroma zaselkov, vendar
mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije. Investitor mora izpolnjevati pogoje, določene v zakonu o
kmetijskih zemljiščih.
18.4 Lokacija objektov, ki jih je izjemoma dopustno graditi na ostalih kmetijskih zemljiščih, mora poleg zahtev, ki jih določa
zakon o kmetijskih zemljiščih, izpolnjevati tudi tele lokacijske pogoje:
– gradnja enostanovanjskih objektov za potrebe kmetov na način, da novozgrajeni stanovanjski objekt predstavlja strnjeno celoto z
ostalimi objekti kmetije;
– lokacija čim bližje naselja oziroma zaselka,
– objekt ne sme posegati v strnjeni kompleks nepozidanih zemljišč,
– objekt ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in v območje posebne krajinske vrednosti ter v druga zavarovana območja (vodni viri ipd.),
– lokacija mora zagotavljati minimalno komunalno opremljenost zemljišča (dostopna cesta, pitna voda, elektrika, primerno urejeno
odvajanje odpadnih voda),
– gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetovalcev je dovoljena na tistih zemljiščih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni
odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.
Kot podlago za presojo ustreznosti lokacije je treba za vse izjemne posege izdelati strokovno gradivo. Odločitev sprejme občinska
služba za urbanizem na podlagi mnenj strokovnih služb. Strokovno gradivo za presojo ustreznosti lokacije mora vsebovati tudi organizacijsko shemo kmetije v merilu 1:1000 oziroma 1:500 ter podatke o kapacitetah in namembnosti objektov ter velikosti zemljišča, ki pripada
novi kmetiji. Parcele, ki pripadajo novi kmetiji, morajo biti označene na kopiji katastra. Priložen mora biti tudi posestni list. Izjemni posegi
za potrebe kmetov, za katere je bila izdana lokacijska informacija pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi določil lokacijske
informacije.
18.5 Gradnja na kmetijskih zemljiščih, ki so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče
Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in predstavljajo v naravi kmetijsko zemljišče, v zemljiškem katastru pa so vpisane
kot stavbišče, je dovoljena gradnja objektov le, če je skladna s splošnimi določili odloka. Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne
pomeni pravice do uveljavljanja nadomestne gradnje na posameznem kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču.
19. OBMOČJA GOZDOV – GP, G
19.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– gozdarstvo – gojenje, vzdrževanje in ohranjanje gozdnih sestojev.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– oblike rekreacije na prostem, ki ne spreminjajo kvalitete kmetijskih zemljišč,
– dejavnost lova, ribolova,
– informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
– dejavnost obrambe in zaščite.
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19.2 Dovoljeni posegi v območjih gozdov s posebnim pomenom (GP) na gradbenih objektih, na prometni, komunalni in
energetski infrastrukturi ter na sistemu zvez:
– gozdno gospodarske ureditvene operacije,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in naprav, ki so namenjeni gozdarstvu in so v skladu z gozdnogospodarskimi in
lovskogojitvenimi načrti,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest, poti in vlak,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja, nadomestna gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez ter postavitev
ograje za ﬁzično varovanje teh objektov, v kolikor razpoložljivega prostora izven območij gozdov s posebnim namenom,
– nadomestna gradnja,
– postavitev spominskih objektov, informativnih in turističnih oznak,
– postavitev začasnih objektov in naprav,
– postavitev pomožnih gozdarskih objektov,
– sanacija peskokopov, gramoznic in drugih degradiranih površin v gozdna zemljišča,
– postavitev enojnih kozolcev,
– na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena vzdrževalna dela, rekonstrukcije, adaptacije in nadomestna gradnja, pri čemer
je treba ohranjati značilne arhitektonske elemente,
– pogozdovanje z uporabo avtohtonih vrst in vegetacije, ki je primerna rastišču,
– posegi, ki so predpisani v odloku o razglasitvi določenega območja za gozd s posebnim namenom.
Izjemoma so dovoljeni naslednji posegi: novogradnja, nadomestna gradnja, adaptacije in rekonstrukcije objektov in naprav za zaščito
in reševanje v naravnih in drugih nesrečah.
V gozdu s posebnim namenom je prepovedano vsako dejanje, ki bi zmanjševalo ekološko stabilnost in trajnost gozda ali vznemirjalo
živalski svet oziroma ogrožalo funkcijo gozda, njegov obstoj in namen (npr. posegi preoblikovanja terena in uničenje talnega proﬁla, uničenje ali poškodovanje dreves in podrasti, razdiranje mravljišč in podobno).
Za posege v gozd oziroma gozdni prostor je potrebno dovoljenje za poseg v prostor. V postopek pridobivanja dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljena mora biti vključen tudi Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, ki v skladu z veljavnim
Zakonom o graditvi objektov izda projektne pogoje za poseg v prosto in soglasje k projektnim rešitvam.
V primeru gradnje enostavnega objekta v območjih gozdov je v skladu z veljavnim pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektih prav tako potrebno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
19.3 Dovoljeni posegi na gradbenih objektih, na prometni, komunalni in energetski infrastrukturi ter na sistemu zvez:
V območju gozdov – ostalih gozdnih zemljišč (G) so dovoljeni posegi, ki so dovoljeni na območju gozdov s posebnim pomenom
(GP) z dopolnitvami:
– dograditev objektov in naprav za lovsko, turistično, rekreacijsko dejavnost na prostem, ki ne spreminja kvalitete kmetijskih zemljišč
in ne potrebuje spremljajočih objektov;
– izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin na podlagi presoje vplivov na okolje.
V gozdu in na gozdnih zemljiščih so prepovedani naslednji posegi:
– odstranitev skupin dreves, posamičnih dreves in živih meja, ki imajo varovalno ali krajinsko značilno funkcijo,
– pogozdovanje negozdnih zemljišč,
– postavitev ograj na gozdnih površinah.
Območja urejanja za individualno stanovanjsko gradnjo s spremljajočimi dejavnostmi in za družbene dejavnosti, ki mejijo na območja
gozdnih površin, je potrebno načrtovati tako, da ostane obstoječi gozdni rob ohranjen, pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno
upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma min. 25 m.
Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lesnih sortimentov po obstoječih
vlakah, predvsem to velja za gozdove, ki mejijo na ureditvena območja naselij. Dostope in dovoze do gozda je potrebno ohraniti oziroma jih
v primeru ukinitve nadomestiti z novimi. Prometnice, na katere so priključene transportne poti in omogočajo kamionski prevoz gozdnih lesnih
sortimentov, morajo biti urejene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve, da so urejena ustrezna obračališča in začasna skladišča.
19.4 Gradnja na gozdnih zemljiščih, ki so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče
Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in predstavljajo v naravi gozdno zemljišče, v zemljiškem katastru pa so vpisane
kot stavbišče, je dovoljena gradnja objektov le, če je skladna s splošnimi določili odloka. Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne
pomeni pravice do uveljavljanja nadomestne gradnje na posameznem kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču."
IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI
18. člen
Za 5. členom se doda novi člen 8a, ki se glasi:
"Območje, ki leži v pasu 50 m od železniške proge, je uvrščeno v IV. območje po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
Predvidena je dograditev javnega vodovodnega omrežja.
Za območja poselitve in predvidenih gradenj v okviru zazidalnih načrtov je v planski celoti Š9 Škoﬂjica predvidena gradnja srednjetlačnega 1-4 barskega plinovodnega omrežja. Potek plinovod se prednostno načrtuje v sklopu javnih cestnih površin (pločniki ali cestni robovi).
Na območju TC (telefonske centrale) Škoﬂjica je predvidena gradnja novega telekomunikacijskega omrežja. Predvidena je postavitev
nove izdvojene enote telefonske centrale. "
19. člen
6. člen se preštevilči in nadomesti z novim 9. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/1 – Pleše
Energetska infrastruktura
V naselju Pleše so novogradnje in dopolnilne gradnje objektov dovoljene pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo
z 20 kV priklopnim daljnovodom oziroma na podlagi mnenja pristojne službe za oskrbo z električno energijo.
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Novogradnje
dovoljene
– Postavitev
vzporedna s smerjo plastnic
– Etažnost
K+ P
K+P+M
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– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A/2, 2A/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Novogradnje
dovoljene
– Postavitev
vzporedna s smerjo plastnic
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2D/1, 2D/2)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE4 z dopolnitvami:
– Vas Pleše je v seznamu kulturne dediščine kot naselbinska dediščina »-520193 Pleše – vas« ter etnološka dediščina »-510154
Pleše – domačija Pleše 11«.
– Etažnost
K+P
K+P+M
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
20. člen
Za 6. členom se doda novi 9a. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDZ 9/1 Lekarna
Oznaka DZ (območje zazidalnega načrta)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DZ z dopolnitvami:
– Etažnost
K + P +1N"
21. člen
Za 6. členom se doda novi 9b. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDI 9/1 Osnovna šola
Oznaka DI (območje zazidalnega načrta)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DI, z dopolnitvami:
– Etažnost
K + P + 1N"
22. člen
Za 6. členom se doda novi 9c. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDC 9/1 Cerkev
Oznaka DC (stara oznaka 3A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DC z dopolnitvami:
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe."
23. člen
Za 6. členom se doda novi 9d. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠLN 9/1 Kamnolom Pleše
Oznaka LN (stara oznaka: območje gozdnih zemljišč)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni posegi
navedeni v skupnih merilih.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe."
24. člen
7. člen se preštevilči in nadomesti z novim 10. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/2 Dole
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2)
Ureditvena enota SE 4 (stara oznaka 2D/1, 2D/2, 2D/3, 2D/4)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE4 z dopolnitvami:
– Novogradnje
dovoljene
– Etažnost
K+P
K+P+M
– Postavitev vzdolžne fasade
vzporedno z dovozno cesto
– Sleme
vzporedno z dovozno cesto
– Gradbena linija v območju križišča naj bo prirejena tako, da je znamenje vidno z vseh krakov križajočih se cest v razdalji min. 40 m.
Novogradnje in nadomestne gradnje v območju goste obcestne zidave:
– dozidave, nadzidave v smeri proti cesti
niso dovoljene
– pločnik:
– širina
min. 0,8 m
– odmik objektov od roba pločnika
min. 2,5 m
– vozišče:
– širina
min 5,0 m
– Dozidave in nadzidave objektov ne smejo vplivati na bivalne pogoje okoliških objektov. (Lahko samo s pismenim dogovorom prizadetih strank). Spremembe namembnosti gospodarskih objektov oziroma njihovih delov v stanovanjske namene ne smejo predvideti takih
rešitev, kjer bi bila možna samo severna orientacija za stanovanjske prostore (velja tudi za rekonstrukcije vseh objektov).
– Potrebno je sanirati obstoječe vodovodno omrežje ter ga navezati na centralni sistem.
– Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor pridobijo pogoji pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine v smislu zagotavljanja prostorske in oblikovne enovitosti celotnega naselja.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe."
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25. člen
Za 7. členom se doda novi 10a. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSP 9/2 Dole
Oznaka SP (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako SP z dopolnitvami:
– Etažnost
K+P
K+P + M
– Potrebno je sanirati obstoječe vodovodno omrežje in ga navezati na centralni sistem."
26. člen
Za 7. členom se doda novi 10b. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠPD 9/2 Proizvodna cona Reber
Oznaka PD (stara oznaka 8, R, 1. območje kmet. zemljišč)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni posegi
navedeni v skupnih merilih.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe."
27. člen
Za 7. členom se doda novi 10c. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDV 9/2 Mali dom Barje
Oznaka DV (stara oznaka 1. območje kmet. zemljišč)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DV.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
28. člen
Za 7. členom se doda novi 10d. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠI 9/2 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po programu upravljalca ceste. Upravljavec ceste o predvidenih gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet:
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
29. člen
8. člen se preštevilči in nadomesti z novim 11. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/3 Lanišče
Vodovod
Nad naseljem je potrebno zgraditi vodohran prostornine cca. 100 m3.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2A/4)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Daljša stranica, sleme
vzporedna s potekom plastnic
– Svobodnejša postavitev/orientacija objektov je dovoljena v JV in V delu ureditvenega območja, kjer je postavitev vezana na funkcionalne zahteve in razpoložljivi prostor. Vsak poseg v prostor vasi Lanišče se mora izvajati izključno po navodilih pristojnega Zavoda za
varstvo kulturne dediščine.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov
na območju Občine Škoﬂjica.
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2D/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE 4 z dopolnitvami:
– Območje je na seznamu kulturne dediščine navedeno kot naselbinska dediščina pod oznako »-520131 Lanišče – vas«, kot umetnostno – zgodovinska dediščina je navedena pod oznako »-520154 Lanišče – cerkev sv. Uršule«;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
30. člen
9. člen se preštevilči in nadomesti z novim 12. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/4 – 1 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Novogradnje
dovoljene
– Daljša stranica/sleme
vzporedna s potekom plastnic
– Naklon strehe
25 – 35°
– Etažnost
K+P+M
K + P + 1N
K + P + 1N + M
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A/6)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Novogradnje
dovoljene
– Daljša stranica/sleme
vzporedna s potekom plastnic
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– Naklon strehe
– Etažnost

25 – 35°
K+P
K+P+M
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
31. člen
Za 9. členom se doda novi 12a. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/4-2 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/7)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja le-tega so na območju dopustni posegi navedeni s skupnih
pogojih z dopolnitvami:
– Rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– Nadomestna gradnja objektov delov objektov na isti zazidalni površini, v obstoječih gabaritih,
– Postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav ter ozelenitve,
– Gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
32. člen
Za 9. členom se doda novi 12b. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/5 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno enoto SE1 z dopolnitvami in spremembami:
– Postavitev vzdolžne osi/fasade
vzporedno z dovozno cesto
– Odmik objektov od ceste Škof.-Grosuplje
na osnovi soglasja upravljalca ceste."
33. člen
10. člen se preštevilči in nadomesti z novim 13. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/6 Škoﬂjica
Promet
– rekonstrukcija priključka ceste Ob pošti na Dolenjsko cesto in oprema z svetlobno signalizacijo,
– Tonijevo ulico in Ulico bratov Zakrajšek je dopustno povezati s peš potjo z Albrehtovo ulico. Potek peš poti se določi z urbanistično
preveritvijo v soglasju s prizadetimi krajani.
Vodovod
– rekonstrukcija, obnova in širitev omrežja, objektov in naprav za preskrbo z pitno vodo,
– dogradi in obnovi se hidrantno omrežje.
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 1A/1, 2A/3, 2A/8, 2A/11, 3A/1, 5A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Novogradnje stanovanjskih objektov na prostoru med novo Dolenjsko cesto in staro Dolenjsko cesto (vzporedna notranja cesta)
niso dovoljene.
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Samostojni objekti z nestanovanjsko vsebino imajo lahko max. 250 m2 tlorisne površine ter imajo svojstveno zazidalno strukturo in
svojstveno oblikovanje po skupnih merilih, pogojih in usmeritvah za ureditveno enoto z oznako SE3.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A, 2A/1, 2A/2, 2A/4, 2A/5, 2A/6, 2A/7, 2A/9, 9/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Tlorisno razmerje stanovanjskih hiš (dolžina: širini)
1,2: 1 do 2: 1.
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Nadomestne gradnje morajo upoštevati postavitev v prostor, obliko, tlorisno razmerje (+ 10%) in smer slemena odstranjenega
objekta.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE2 (stara oznaka 2B/1, 2B/2, 2B/3, 2B/4, 3B/5)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE 2 z dopolnitvami:
– Spremembe objekta (nadzidava, sprememba naklona strehe, …) so dovoljene v primeru, da se enak poseg izvrši na celem nizu
ali najmanj na ½ niza.
– Nadomestne gradnje morajo upoštevati postavitev v prostor, tlorisno obliko, velikost (+ 10%) in smer slemena odstranjenega objekta.
– Postavitev daljše stranice/slemena
vzporedno z linijo plastnic
– Naklon strehe
25 – 35°
Ureditvena enota SE3 (stara oznaka 2A/3, 2A/8, 2A/10, 3A/1, R)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE 1, SE 3 z dopolnitvami:
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
Dovoljeni so naslednji posegi:
– Izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objektih, delih objektov, napeljavah, napravah
in opremi;
– nadzidava in dozidava objektov delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
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– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov iz stanovanjske v poslovno, trgovsko ali storitveno dejavnost.
– Spremembe objekta (nadzidava, sprememba naklona strehe, …) so dovoljene v primeru, da se enak poseg izvrši na celem nizu
ali najmanj na ½ niza."
34. člen
Za 10. členom se doda novi 13a. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/7 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Orientacija vzdolžne osi (slemena) objektov – vzporedno z dovozno cesto.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Orientacija vzdolžne osi (slemena) objektov – vzporedno z dovozno cesto.
– Etažnost
K+P
K+P+M
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe."
35. člen
11. člen se preštevilči in nadomesti z novim 14. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/8 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5, 2A/6)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Novogradnje
dovoljene
– Daljša stranica/sleme vzporedno z dovozno cesto
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
36. člen
12. člen se preštevilči in nadomesti z novim 15. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/9 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5, 7F/1 del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Novogradnje
dovoljene
– Daljša stranica/sleme vzporedno z dovozno cesto
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
37. člen
Za 12. člen om se doda novi 15a. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠOC 9/9 Čistilna naprava
Oznaka OC (stara oznaka 7F/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako OC z dopolnitvami:
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
38. člen
Za 12. člen om se doda novi 15b. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/10 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 4A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Dovoljena je gradnja objektov drobnega gospodarstva in gradnja poslovno servisnih objektov.
– V lokacijski informaciji občinska urbanistična služba lahko določi izdelavo delne ali celotne študije vplivov na okolje za gradnjo
objektov drobnega gospodarstva in gradnja poslovno servisnih objektov."
39. člen
Za 12. člen om se doda novi 15c. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSV 9/10 Škoﬂjica
Oznaka SV (stara oznaka 2A, ZN)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako SV."
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40. člen
Za 12. člen om se doda novi 15d. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/11 Klanec
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A/1, drugo kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Daljša stranica/sleme
vzporedno z dovozno cesto
Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A/2, drugo kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Daljša stranica/sleme
vzporedno z dovozno cesto
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1/3 (stara oznaka 2A/3, 2A/4)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– daljša stranica/sleme vzporedno z dovozno cesto
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1/4 (stara oznaka 2A/3, 2A/5, 2A/6, drugo kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– daljša stranica/sleme
vzporedno z dovozno cesto
– etažnost
K+P
K+P+M
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe."
41. člen
13. člen se preštevilči in nadomesti z novim 16. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/12 Zalog
Vodovod
Vodovod: zgradi se vodohran prostornine cca. 100 m³ nad naseljem.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– V seznamu kulturne dediščine je pod etnološko dediščino zaveden št. »-520148 kozolec – toplar zahodno od ceste«. Vsi posegi v
okolici tega objekta in na njem se izvajajo pod strokovnim vodstvom pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
– Novogradnje in dopolnilne gradnje so dovoljene pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo z 20 kV priklopnim
daljnovodom oziroma na podlagi soglasja pristojne službe za oskrbo z električno energijo.
– daljša stranica/sleme
pravokotno z dovozno cesto
– naklon strehe
38 – 45°
– dopolnilna kmetijska dejavnost
dovoljena
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2D/1, 2D/2)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE, SE4 z dopolnitvami:
– Posebno pozornost je treba posvetiti obstoječi strukturi osrednjega jedra naselja vključno s celovito zasnovo domačij. Z oblikovanimi
notranjimi dvorišči.
– Občinska služba za urbanizem lahko pred izdelavo posebnega dela projektne dokumentacije predpiše idejne zasnove objektov in
njihovo umestitev v prostor, kot tudi mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine."
42. člen
Za 13. člen om se doda novi 16a. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/13 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A, drugo kmet. zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Objekti so lahko prosto umeščeni v prostor tako glede na dovozno cesto kot tudi na orientacijo sosednjih objektov."
43. člen
Za 13. člen om se doda novi 16b. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMP 9/14 Škoﬂjica
Oznaka MP (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MP z dopolnitvami:
– Dovoljeni so skupni izvozi na Dolenjsko cesto za več objektov.
– Etažnost
K+P+M
K + P + 1N
K + P + 1N + M
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
44. člen
Za 13. člen om se doda novi 16c. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/15 Lanišče
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A, drugo obm. kmet. zemljišč, gozdna zemljišča)
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Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Daljša stranica/sleme vzporedno z dovozno cesto
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
45. člen
Za 13. člen om se doda novi 16d. člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/16 Boršt
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A, gozdna zemljišča)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
46. člen
14. člen se preštevilči in nadomesti z novim 17. člen om, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 9/17 Lisičje
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2D)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Družinska stanovanjska gradnja je dopustna le na obrobju območja urejanja, izven vplivnega območja gradu Lisičje. Vsi posegi v
prostor so dovoljeni na podlagi smernic pristojnih služb za varstvo narave in kulturne dediščine.
– Daljša stranica/sleme
vzporedno z lokalno cesto
– Naklon strehe
38 – 45°
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
47. člen
15. člen se preštevilči in nadomesti z novim 18. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 9/1 – 1 Škoﬂjica
Oznaka MS (stara oznaka 4A/1, 4A/2, 3A/1, 2A/1)
Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt. Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje
z oznako MS z dopolnitvami:
– Etažnost
K + P + 1N
K + P + 1N +M
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
48. člen
16. člen se preštevilči in nadomesti z novim 19. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 9/1 – 2 Škoﬂjica
Oznaka MS (stara oznaka 3A, 4A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS z dopolnitvami:
– Etažnost
K+P
K+P+M
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe."
49. člen
17. člen se preštevilči in nadomesti z novim 20. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠZK 9/1 Pokopališče
Oznaka ZK (stara oznaka 9C)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako ZK z dopolnitvami:
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
50. člen
18. člen se preštevilči in nadomesti z novim 21. členom, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠPD 9/1 Proizvodna cona Škoﬂjica
Oznaka PD (stara oznaka 2A, 6A/1, 6A/2, 6A/3, 6A/4)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako PD z dopolnitvami:
– Stanovanjska novogradnja
ni dovoljena
– Novogradnja posamičnih objektov
dovoljena
– Max. gabarit
K+P+M
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Glavna napajalna cesta
priključek iz ceste proti Igu"
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51. člen
Za 18 členom se doda novi 21a. člen , ki se glasi:
"Območje urejanja ŠIP 9/1 Parkirišče za tovornjake
Oznaka IP (stara oznaka: 1. območje kmet. zemljišč)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni posegi
navedeni v skupnih merilih.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
52. člen
Za 18 členom se doda novi 21b. člen , ki se glasi
"Območje urejanja ŠIZ 9/1 Železniška postaja Škoﬂjica
Oznaka IZ
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako IZ z dopolnitvami:
– Etažnost
K + P + 1N
– Parkirišče za osebne avtomobile
od 10 PM
– Parkirišče za avtobuse
do 5 PM
– Potrebno število parkirnih mest se določi v idejni zasnovi skladno s predpisi.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
53. člen
19. člen se črta.
54. člen
20. člen se črta.
55. člen
21. člen se preštevilči in nadomesti z novim 22. člen om, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠZS 9/1 Zelene površine
Oznaka ZS (stara oznaka 8A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako ZS z dopolnitvami:
– Površine so namenjene športni dejavnosti na prostem in izgradnji športih objektov in naprav, športnih igrišč ter servisnih objektov.
– Gradnja pomožnih in začasnih objektov (le nadstreški nad parkirišči) ni dovoljena.
– Dopustne so tudi druge nemoteče dejavnosti (stanovanjska gradnja), na podlagi celovitega razvojnega programa in urbanistične
rešitve, ki jo potrdi občinski svet.
– Pogoj za kakršnokoli gradnjo objektov je predhodno komunalno opremljanje zemljišča (dostop, vodooskrba, odvajanje odpadnih
voda, elektro omrežje). Kolikor je gradnja večstanovanjska se mora zagotoviti še površine za zbiranje in sortiranje gospodinjskih odpadkov
ter prometna ureditev celotnega območja s površinami pešce, kolesarje in parkiranje osebnih vozil (skladno z normativi).
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov
na območju Občine Škoﬂjica."
56. člen
22. člen se preštevilči in nadomesti z novim 23. člen om, ki se glasi:
"Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 9/1, ŠK 9/2, ŠK 9/3, ŠK 9/4, ŠK 9/5 in ŠK 9/6;
ŠKI 9/1, ŠKI 9/2, ŠKI 9/3, ŠKI 9/4, ŠKI 9/5 in ŠKI 9/6;
ŠG 9/1, ŠG 9/2, ŠG 9/3 in ŠG 9/4;
ŠGP 9/1, ŠGP 9/2, ŠGP 9/3 in ŠGP 9/4:
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– v naselju Lisičje je treba zgraditi novo transformatorsko postajo s priklopnim 20 kV daljnovodom in nizkonapetostnim razvodom,
– treba je sanirati opuščene kamnolome na območju Babke in severno od naselja Lanišče,
– obseg ter čas eksploatacije in način sanacije za peskokop Pleše ŠLN 9/1 je treba določiti na podlagi predhodno izdelane strokovne
rešitve,
– gozdni otok Jelšje ŠGP 9/3 naj se dolgoročno prepusti naravnemu razvoju,
– ohranjajo se gozdne povezave z Ljubljanskim barjem,
– ohranjajo se ostanki gozda v naselju Škoﬂjica.
Posebni pogoji veljajo za območja:
1. ŠKI 9/7 in ŠG9/5
Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 9/7 in gozdnih zemljišč z oznako ŠG 9/5 je dopustno urejanje zelenih površin
za namen ohranjanja obstoječega stanja in urejanja prostora. Varujejo se pogledi na grad Lisičje. Dovoljena je postavitev:
– urbana oprema
naravni materiali (les, kamen), kovina
– steze za pešce
pesek
– širina
max. 2,5 m
– kolesarske steze
pesek
– širina
max. 2,5 m
2. ŠKI 9/8
Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 9/8 je dopustno urejanje površin za namen rekreacije na prostem. Dovoljeni so
posegi za ohranjanje obstoječega stanja. Večji posegi v teren, vodotok in poseki drevja niso dovoljeni. Dovoljena je postavitev / ureditev:
– urbana oprema
naraven (les, kamen ipd.)
– rekreacijske poti
pesek
– informacijske table, smerokazi
dovoljeni
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3. ŠKI 9/9
Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 9/9 je dopustno urejanje površin za namen rekreacije in sprostitev okoliških
stanovalcev in prebivalcev Malega doma Barje. Dovoljeni so naslednji posegi:
– parkovne ureditve (uporaba le avtohtone vegetacije),
– ureditev sprehajalnih poti,
– ureditev počivališč s pripadajočo opremo (klopi, ograje ipd.),
– ureditev manjše večnamenske odprte površine za rekreacijo in prireditve,
– vzdrževalna dela na objektih, delih objektov, napeljavah, napravah in opremi,
– postavitev urbane opreme (koši za smeti, ulične svetilke, ograje ipd.),
– urejanje za potrebe funkcionalno oviranih ljudi;
Oblikovanje in umestitev posameznih dejavnosti v prostor naj sledi prepoznanemu vzorcu v prostoru (parcelacija, vodotoki, melioracijski jarki, mejice, barjanska vegetacija).
4. ŠKI 9/10
Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 9/10 je dopustno urejanje površin za namen občinskega športnega parka za
rekreacijo na prostem, ki zadovoljuje potrebe otrok vseh starostnih skupin ter odraslih. Program vključuje:
– otroško igrišče
– balinišče,
– sprehajalne, kolesarske in tekaške poti,
– odprte travnate površine,
– prostori za druženje, počivališča;
Program se dopolnjuje in usklajuje z dejavnostmi, ki so predvidene v okolici (predvidene športne površine ob osnovni šoli, planirane
površine za rekreacijo in otroško igro v sklopu ZN za večstanovanjsko naselje ŠSV 9/10 ter območje za rekreacijo v naravnem okolju na
območju najboljših kmetijskih zemljišč ŠKI 9/8)."
IV. KONČNE DOLOČBE
57. člen
23. člen se črta.
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škoﬂjica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik."

58. člen

59. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."
Št. 00307-11/2005
Škoﬂjica, dne 4. julija 2005.

Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.

PRILOGA 1
Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot
Nova oznaka
ŠSE 9/1
ŠMS 9/1 – 1
ŠMS 9/1 – 2
ŠDZ 9/1
ŠDI 9/1
ŠDC 9/1
ŠZK 9/1
ŠZS 9/1
ŠPD 9/1
ŠIP 9/1
ŠIZ 9/1
ŠLN 9/1
ŠSE 9/2
ŠSP 9/2
ŠPD 9/2
ŠDV 9/2
ŠI 9/2
ŠSE 9/3
ŠSE 9/4 – 1
ŠSE 9/4 – 2
ŠSE 9/5

Naziv območja
Pleše
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Lekarna
Osnovna šola
Cerkev
Pokopališče
Zelene površine
Proizvodna cona Škoﬂjica
Parkirišče za tovornjake
Železniška postaja
Kamnolom Pleše
Dole
Dole
Proizvodna cona Reber
Mali dom Barje
Avtocesta
Lanišče
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Škoﬂjica

Ureditvene enote/oznake
SE 1/1, SE 1/2, SE 4,
MS
MS
DZ
DI
DC
ZK
ZS
PD
IP
IZ
LN
SE 1, SE 4
SP
PD
DV
SE 4, SE 1
SE 1/1, SE 1/2
SE 1
SE 1

Način urejanja
PUP-d
PUP-d
ZN
ZN
ZN
PUP-d
PUP-d
PUP-d
ZN
Obln
PUP-d
Obln
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d

Uradni list Republike Slovenije
Nova oznaka
ŠSE 9/6
ŠSE 9/7
ŠSE 9/8
ŠSE 9/9
ŠOC 9/9
ŠSE 9/10
ŠSV 9/10
ŠSE 9/11
ŠSE 9/12
ŠSE 9/13
ŠMP 9/14
ŠSE 9/15
ŠSE 9/16
ŠSE 9/17

Št.
Naziv območja
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Čistilna naprava
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Klanec
Zalog
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Lanišče
Boršt
Lisičje

73 / 1. 8. 2005 /

Ureditvene enote/oznake
SE 1/1, SE 1/2, SE 2, SE 3
SE 1/1, SE 1/2
SE 1
SE 1
OC
SE 1
SV
SE 1/1, SE 1/2, SE 1/3, SE 1/4
SE 1, SE 4
SE 1
MP
SE 1
SE 1
SE 1
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Način urejanja
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
ZN
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d

PRILOGA 2
Projektna dokumentacija za predvideno dograditev javnega kanalizacijskega sistema, ki odvaja odpadno vodo na čistilno napravo
Škoﬂjica:
– projekt PGD/PZI št. 30-361-00-2003: Izgradnja komunalne infrastrukture na območju stanovanjske soseske VS 9/19 Škoﬂjica,
izdelovalca Hidroinženiring d.o.o., – arhivska št. 5498,
– projekt PDG/PZI št. 40-212-00-2000: Vodovod in kanalizacija novo Lanišče, maj 2001, izdelovalca Hidroinženiring d.o.o., – arhivska
št. 5417,
– projekt PGD/PZI št. 40-157-00/99/K: Gradnja sanitarne in meteorne kanalizacije po dovozni poti Ceste ob Barju VS 9/8 Škoﬂjica,
oktober 1999, izdelovalca Hidroinženiring d.o.o., – arhivska št. 5317,
– projekt PGD/PZI št. 165/97: Sekundarni vodovod in kanalizacija po dovozni cesti v VS 9/8 Škoﬂjica, marec 1997, izdelovalca KONO
d.o.o. – arhivska št. 5203,
– PR št. 2510K: Izgradnja vodovoda in kanalizacije za območje R zazidalnega otoka VS 9/3 – Lanišče, november 1999, JP Vodovod
– Kanalizacija,
– PR št. 2623K, 1944V: Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda za naselje Za žago, avgust 1998, JP Vodovod – Kanalizacija,
– programska rešitev št. 2629K: Izgradnja kanalizacije v naselju Zalog pri Škoﬂjici, VS 9/12, JP Vodovod – kanalizacija d.o.o., september 1998,
– projektna naloga za PGD/PZI št. 2751K, 2069V: Prestavitev vodovoda in kanala za odvod odpadne komunalne vode, zaradi spremembe ZN za morfološko enoto 5A v območju urejanja VS 9/10–1- Škoﬂjica, JP Vodovod – kanalizacija d.o.o., oktober 2000,
– projektna naloga za PGD/PZI št. 2759K, 1890/1V: Obnova vodovoda in izgradnja kanala za odvod odpadne komunalne vode na
Škoﬂjici zaradi rekonstrukcije ceste Ob pošti VS 9/6, JP Vodovod – kanalizacija d.o.o., april 2001,
– idejna rešitev št. 618/01: Vodovodno in kanalizacijsko omrežje obrtno podjetniške cone VP 9/1 in VO 9/2 – Škoﬂjica, april 2001,
KONO d.o.o – arhivska št. 5449.
Za izgradnjo povezovalnega kanala sta izdelana dva projekta in sicer:
– PN št. 2854K: Izgradnja povezovalnega zbiralnika Lavrica – Škoﬂjica, januar 2004, JP Vodovod – Kanalizacija,
– idejni projekt št. 6K374: Povezovalni zbiralnik Škoﬂjica – Lavrica – Rudnik, februar 1997, izdelovalca IEI d.o.o. Maribor – arhivska
št. 5186.
Projektna dokumentacija za predvideno dograditev javnega vodovodnega omrežja:
– projektna naloga št. 1713V, 2417K: Odvajanje sanitarnih in meteornih vod ter vodooskrba na območju RS 5 – Lavrica, JP Vodovod
– Kanalizacija, oktober 1994,
– PGD št. 165/97: Sekundarni vodovod in kanalizacija – Cesta ob Barju v VS 9/8 Škoﬂjica, KONO d.o.o., marec 1997,
– projekt št. 1721/1V, 2285/1K: Problematika oskrbe z vodo, odvoda in čiščenja odpadne vode v občinah Ig in Škoﬂjica, JP Vodovod
– Kanalizacija, september 1997,
– programska rešitev št. 1890V: Sanacija vodovoda za višjo tlačno cono v Pevčevi dolini VS 9/6, JP Vodovod – Kanalizacija, november 1997,
– programska rešitev št. 1944V, 2623K: Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda za naselje Za žago, Škoﬂjica, JP Vodovod
– kanalizacija d.o.o., avgust 1998,
– PGD/PZI št. 420/00: Vodovod v k.o. Lanišče pri gostilni "Strah", KONO d.o.o., september 1999,
– PGD/PZI št. 40-157-00/99/V: Gradnja sekundarnega vodovoda Škoﬂjica – Cesta ob Barju, VS 9/8 Škoﬂjica, Hidroinženiring d.o.o.,
november 1999,
– programska rešitev št. 1809V, 2510K: Izgradnja vodovoda in kanala za območje "R" zazidalnega otoka VS 9/3 – Lanišče, JP Vodovod – kanalizacija d.o.o., november 1999,
– projektna naloga za PGD/PZI št. 2069V, 2751K: Prestavitev vodovoda in kanala za odvod odpadne komunalne vode, zaradi spremembe ZN za morfološko enoto 5A v območju urejanja VS 9/10–1- Škoﬂjica, JP Vodovod – kanalizacija d.o.o., oktober 2000,
– programska rešitev št. 2124V, 2796K: Izgradnja kanala in vodovoda na območju urejanja VS 9/10-1 (ME 1A in 2B) – Škoﬂjica, JP
Vodovod – Kanalizacija, dec. 2001,
– programska rešitev št. 2124/1V: Izgradnja vodovoda na območju urejanja VS 9/10-1 Škoﬂjica – dopolnitev projekta 2124V, JP
Vodovod – Kanalizacija, nov. 2002,
– idejna projekt št. 618/01: Vodovodno in kanalizacijsko omrežje obrtno podjetniške cone VP 9/1, VO 9/2 Škoﬂjica, KONO d.o.o.,
april 2001,
– PGD/PZI št. 7278: Poslovno obrtna cona (POC) Škoﬂjica – komunalna oprema – vodovod, Projekt d.d. Nova Gorica, okt. 2003 (v
revizijskem postopku),
– analiza št. 2223V, 2898K: Pregled lokalnih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov na območju družbenic holdinga Ljubljana, JP
Vodovod – Kanalizacija, avg. 2004.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š 12 Pijava Gorica

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986-2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990 za območje
občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 71/04) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Škoﬂjica na 21. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 12 Pijava Gorica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
1. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 12 Pijava Gorica (Uradni list RS, št. 9/94 in 77/98; v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
"Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica (Uradni
list RS, št. 9/94, 77/98), dopolnjene junija 2005."
2. člen
Za 1. členom odloka se doda 1.a člen, ki se glasi:
"V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s črko
»Š« (občina Škoﬂjica)."
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v graﬁčnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škoﬂjica in prikaze meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN v merilu
1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih
TTN 1:10000".

Nova
oznaka

Naziv območja

Ureditvene
enote/oznake

Način urejanja

ŠEN 12/1

Bencinski servis

EN

PUP-d

ŠSE 12/2

Drenik

SE 1/1, SE 1/2

PUP-d

ŠSE 12/3

Brezje

SE 1

PUP-d

ŠSE 12/4

Smrjene

SE 1/1, SE 1/2,
SE 4

PUP-d

ŠSE 12/5
–1

Kopanke zahod

SE 1

PUP-d

ŠSE 12/5
–2

Kopanke vzhod

SE 1

PUP-d

ŠSE 12/5
–3

Kopanke jug

SE 1

PUP-d

ŠSE 12/6

Gabrovec

SE 1

PUP-d

ŠSE 12/7

Gradišče

SE 1

PUP-d

ŠSE 12/8

Lazi

SE 1

PUP-d

ŠSE 12/9

Vrh nad Želimljami

SE 1

PUP-d

ŠSE 12/10
–1

Vrh nad Želimljami
– sever

SE 1

PUP-d

ŠSE 12/10
–2

Vrh nad Želimljami
– jug

SE 1

PUP-d

ŠDC 12/10
–1

Cerkev Sv. Petra

DC

PUP-d

ŠSE 12/11
–1

Vrtača

SE 1

PUP-d

ŠSE 12/11
–2

Vrtača

SE 1

PUP-d

Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij
so določene na graﬁčnih kartah PKN 5000, ki so sestavni del tega
odloka."
II.SKUPNA MERILA IN POGOJI

4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v graﬁčnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev
za območje občine Škoﬂjica, izdelanih leta 2005 in prikazanih v
načrtih PKN v merilu 1:5000."

6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š 9 Škoﬂjica (Uradni list RS, št.), veljajo tudi za vsa območja
urejanja v planski celoti Š 12 Pijava Gorica, če ni s posebnimi merili
drugače določeno."

5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š12 Pijava
Gorica določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih
območjih naselij z oznakami območij urejanja:

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

Nova
oznaka

Naziv območja

Ureditvene
enote/oznake

Način urejanja

ŠSE 12/1

Pijava Gorica

SE 1/1, SE 1/2, SE PUP-d
1/3, SE 1/4, SE 1/5,
SE 1/6, SE 2

ŠMS 12/1

Pijava Gorica

MS

PUP-d

ŠMS 12/2

Pijava Gorica

MS

PUP-d

ŠMS 12/3

Pijava Gorica

MS

PUP-d

7. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5a, ki se glasi:
"Za celotno območje v planski celoti Š12 je predvidena izdelava študije:
– prometne infrastrukture, pri kateri se rešuje problem prometne dostopnosti, povezav, mreže internih in intervencijskih poti,
dostopov in dovozov, površin za pešce in kolesarje in ostale prometne infrastrukture
– komunalne in energetske infrastrukture (poudarek je na
odvajanju odpadnih voda)
Prometno omrežje se sanira pod naslednjimi pogoji:
– ureditve, ki so vezane na državne ceste ali so v varovalnem
pasu državne ceste se ureja pod pogoji in s soglasjem pristojnega
soglasjedajalca,
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poti,

– ločitev prometnih, kolesarskih in peš poti,
– zagotavljanje tehničnih normativov za vse vrste prometnih

– možnost posredovanja intervencijskih vozil,
– zagotovitev čim večje varnosti za vse udeležence v prometu,
– ureditev varnejših avtobusnih postajališč (v kolikor je mogoče izven voznih pasov).
Vodovod
Na delu območja, ki spada v ožji varstveni pas (2) črpalne
vrtine Ž1 – Pijava gorica (Brezova noga, od 109), velja strogi režim
varovanja. Na delu, ki spada v širši varstveni pas (3) črpalne vrtine
Ž1, velja blagi režim varovanja.
Pri načrtovanju novih posegov v prostor je treba upoštevati:
– zakonodajo in občinske predpise glede varstva virov pitne
vode,
– sanacija obstoječega stanja,
– izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja na območju
varstvenih pasov,
– sanacija sekundarnega vodovodnega omrežja v skladu s
pravilnikom o požarni zaščiti naselij.
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju
Pijava Gorica in Smrjene. Na podlagi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (oktober 2004) je
predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo
v naselju Vrh nad Želimljami. Priključevanje objektov je možno z
direktnim priključkom samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok
iz kleti je možen le preko črpališč. Za ureditev odvoda komunalne
odpadne vode iz novo predvidenih objektov oziroma iz območij za
katera še ni izdelana projektna dokumentacija za odvod komunalne
odpadne vode, je potrebno ob izdelavi projektne dokumentacije za
obravnavano območje izdelati projektne naloge.
Telekomunikacije
Predvidena je širitev telefonskega omrežja za Smrjene, Gradišče in Vrha nad Želimljami."
8. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/1 Pijava Gorica
Varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine
Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe. Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Varstvo vodnih virov
Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih
virov na območju Občine Škoﬂjica.
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/5)
SE1/2 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
SE1/3 (stara oznaka 2A/4)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Odmik objektov od regulacijske linije mora znašati min.
3.00 m.
– Smer vzdolžne osi objekta naj bo vzporedna z dovozno
cesto oziroma vzporedna s smerjo plastnic terena.
– Naklon simetričnih dvokapnih strešin naj bo v vrednostih
med 38 – 45°.
– Ureditvena enota SE1/3:
– Etažnost
K+P
K+P+M
Ureditvena enota SE1/4 (stara oznaka 2A/10, 2A/11, 2A/12,
2A/13, 2A/14)

Št.

73 / 1. 8. 2005 /

Stran

7865

Ureditvena enota SE1/5 (stara oznaka 2A/6, 2A/7, 2A/10,
2A/15)
Ureditvena enota SE1/6 (stara oznaka 2A/6, 2A/7, 2A/8,
2A/11, 2A/9, kmetijsko in gozdno zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Odprt javni prostor v območju cerkve, križišča (odcep proti
Želimljam) do Gasilskega doma mora ostati še nadalje nepozidan;
– V zgoraj omenjenem prostoru ni dovoljeno graditi oziroma
postaviti ograje.
Ureditvena enota SE2 (stara oznaka 2B/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE2 z dopolnitvami:
– Prizidave so dovoljene le v globino parcele ob pogoju, da
prizidani objekt ne bo moteče vplival na obstoječe okoliške objekte
(zapiranje značilnih vedut, osončenje, prekinitev ambientalne intimnosti, možnost vzdrževanja sosednje posesti);
– Preureditev podstrešij, ki bi imela za posledico spremembo
osnovnega gabarita je dovoljena le ob pogoju, da se takšen poseg izvede na skupini ali nizu sosednjih objektov, ki predstavljajo
oblikovno celoto. Za preureditev podstrešij v okviru obstoječih
gabaritov ni posebnih pogojev."
9. člen
Za 6. členom odloka se doda člen 6a, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 12/1 Pijava Gorica
Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/3)
Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski
načrt. Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS z dopolnitvami:
– V ureditvenem območju z oznako MS se uredi prečne peš
povezave med dvema komunikacijama na različnih nivojih;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe;
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih
virov na območju Občine Škoﬂjica."
10. člen
Za 6. členom odloka se doda člen 6b, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 12/2 Pijava Gorica
8/1)

Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/4 del, 2A/13, 2A/14,

Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski
načrt. Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS z dopolnitvami:
– Ureditveno območje MS obsega območje sedanjega osrednjega dela naselja ob odcepu ceste v Želimlje, ter se preko Kočevske ceste razširi na površine vzhodno od Kočevske ceste;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe;
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih
virov na območju Občine Škoﬂjica."
11. člen
Za 6. členom odloka se doda člen 6c, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 12/3 Pijava Gorica
Oznaka MS (stara oznaka 2A/4 del)
Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski
načrt. Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS z dopolnitvami:
– Obravnavani prostor je lociran med ostalima dvema ureditvenima z oznako MS ter tvori funkcionalno vez med obema;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
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območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe;
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih
virov na območju Občine Škoﬂjica."
12. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/2 Drenik
Promet
Predvidena je razbremenilna cesta na JV delu občine, ki bi z
ustrezno prometno infrastrukturo omogočila varen promet. Občinska služba za urbanizem lahko kot podlago za izdelavo lokacijske
dokumentacije zahteva izdelavo:
– geodetskega posnetka obstoječega stanja za širše območje,
– predlog parcelacije,
– prometne infrastrukture za JV del občine (povezave, priključki, uvozi, peš povezave idr.)
– rešitev komunalne opremljenosti območja.
Severni priključek na obstoječe omrežje je predviden v naselju Drenik.
Kanalizacija
Predvidena je gradnja lokalnega kanalizacijskega omrežja
z ČN.
Elektro omrežje
Novogradnje in dopolnilne gradnje objektov so možne pod
pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo z 20 kV priklopnim daljnovodom.
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A/1, 2A/4)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Obstoječa gručasta zasnova vasi oblikovana okrog cestnega križišča naj se ohranja. Orientacija objektov naj omogoča
oblikovanje zaključnih gospodarskih dvorišč.
– Etažnost
K+P
K+P+M
Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A/2, 2A/3, 2A/5)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Objekti v obcestni linijski pozidavi naj imajo vzdolžno os
objekta (sleme) vzporedno s cesto."
13. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območja urejanja ŠSE 12/3 Brezje, ŠSE 12/11-1 Vrtača in
ŠSE 12/11-2 Vrtača
Varstvo vodnih virov
Varuje se:
– ožji varstveni pas (2) zajetja za Drenik (št. 18), s strogim
režimom varovanja
– potencialni vodni vir – zajetje ob poti za Drenik
Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih
virov na območju Občine Škoﬂjica.
Kanalizacija
Predvidena je gradnja lokalnega kanalizacijskega omrežja
z ČN.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Agrarna okolica nudi pogoje za kmetijstvo, ter posledično
obnovo kmečkih domačij, kjer naj bodo morebitne novogradnje
locirane tako, da oblikujejo notranji dvoriščni prostor (značilen
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za obravnavano kulturno krajino). Isto velja za dozidave ter nadomestne gradnje.
– Naklon strešine 38 – 45°;
– Občinska služba za urbanizem lahko zahteva pred izdelavo
posebnega dela projektne dokumentacije izdelavo geodetskega
posnetka in urbanistične rešitve širšega območja (tudi Vrtača), ki
mora zagotoviti smotrno parcelacijo in dostope do vseh gradbenih
parcel;
– Etažnost
K+P
K + P + M"
14. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/4 Smrjene
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ČN in lokalnega kanalizacijskega
omrežja.
Ureditveni enoti SE1/1, SE1/2 (stara oznaka 2A/1, 2A/2 – del,
2A/3 – del, 2A/4)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Pri novogradnjah, nadomestnih gradnjah, dozidavah in
nadzidavah naj se upoštevajo realizacije obstoječega prvotnega
grajenega okolja s ciljem vzpostavitve prostorske in oblikovane
usklajenosti (enovitosti) z obstoječim vaškim jedrom;
– Naklon strešine 38 – 45°;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
2A/5)

Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2A/2 – del, 2A/3 – del,

Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE4 z dopolnitvami:
– Ohraniti je treba osrednji vaški prostor, da ostane razpoznaven in vedutno neokrnjen, zato ni dovoljen noben poseg v omenjeni
prostor (novogradnja, prizidava, nadzidava, ograje,…);
– Obstoječa kmečka dvorišča naj ohranjajo svojo osnovno
prostornost in obliko tudi v primeru spremembe namembnosti posameznih objektov;
– Nadomestne gradnje naj bodo locirane na mestu odstranjenega objekta. Premik je možen samo v primeru, ko je ogrožena
varnost ljudi (širina ceste, pločniki,…);
– Predvsem v ožjem jedru obstoječe gručaste zasnove je odmik med objekti in od parcelnih mej lahko manjši (vendar še vedno
na osnovi pisnega soglasja soseda);
– Naklon strehe 38 – 43°;
– Glede na neprimernost obstoječe ceste skozi naselje, ki
ne ustreza sodobnim zahtevam prometa (pešci, kolesarji, motorni
osebni in tovorni promet, intervencijski promet) in zaradi strnjene
pozidave nima možnosti širitve, predlagamo, da se prouči možnost
ureditve obvozne ceste (mimo naselja);
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
15. člen
9a. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območja urejanja ŠSE 12/5-1 Kopanke zahod, ŠSE 12/5-2
Kopanke vzhod in ŠSE 12/5-3 Kopanke jug
Promet
Posamičnih objektov ni dovoljeno priključevati neposredno
na magistralno cesto.
Vodovod
Na delu, ki spada v širši varstveni pas (3) črpalne vrtine, velja
blagi režim varovanja. Za vse posege v območje vodovarstvenih
pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o
varstvu vodnih virov na območju Občine Škoﬂjica. Sanirati in dopolniti je treba sekundarno vodovodno omrežje v skladu s pravilnikom
o požarni zaščiti naselij.

Uradni list Republike Slovenije
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Elektro omrežje
Predvidena je postavitev TP postaje in razširitev 20 kV daljnovoda.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Za celotno območje je nujno izdelati študijo sanacije prometne ureditve s ciljem zagotavljati neovirano in varno gibanje
vsem udeležencem v prometu (pešcem vseh starosti, funkcionalno oviranim osebam, kolesarjem, motornim vozilom vseh vrst
– vključno z intervencijskim vozilom), ki naj se navezuje na zgoraj
omenjeno razbremenilno cesto;
– Umeščanje objektov v prostor je lahko poljubno ter naj
optimalno koristi razpoložljive naravne danosti (teren, orientacija,
vedute) ter ustvarjene razmere (prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter omrežje zvez, grajeno okolje,…)."
16. člen
Za 9a. člen se doda člen 9b, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/6 Gabrovec
Promet
Posamičnih objektov ni dovoljeno priključevati direktno na
magistralno cesto.
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Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A, 2A/1, 2A/2, 2A/3,
2A/4, 2A/5, 2A/6, 2A/7)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Obstoječa drevesa v območju cerkve se morajo ohranjati;
– Ohranjati je treba tudi zanimive vedute na cerkev in okoliški
prostor, kateri mora ostati nepozidan;
– Smer vzdolžne osi objektov naj poteka vzporedno s smerjo
plastnic;
– Etažnost
K+P
K + P + M"
18. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/8 – Lazi
Promet
Posamičnih objektov ni dovoljeno priključevati direktno na
magistralno cesto.
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Orientacija objekta v prostoru je lahko poljubna, na osnovi
speciﬁčnih lastnosti naravnih danosti grajenega okolja ter velikosti
in oblike razpoložljive parcele."

Kanalizacija
Za potrebe naselij Gabrovec, Kopanke in Gradišče se zgradi
ČN in lokalno kanalizacijsko omrežje.

19. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/9 – Vrh

Varstvo vodnih virov
Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih
virov na območju Občine Škoﬂjica.

Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ČN in kanalizacijskega omrežja.

Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1."
17. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/7 Gradišče
Promet
Predvidena je sanacija obstoječega prometnega omrežje, ki
ne zadostuje pogojem tehnične in prometne varnosti.
Vodovod
Sanirati in dopolniti je treba sekundarno vodovodno omrežje
v skladu s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki bo priključeno na ČN Kopanke.
Oskrba z elektriko
Predvidena je postavitev TP postaje.
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.

Električno omrežje
Predvidena je postavitev TP postaje.
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Orientacija objektov je poljubna glede na naravne danosti,
grajeno okolje (ustvarjene razmere) in velikosti ter obliko parcel;
– Uredi se priključek na Kočevsko cesto z avtobusnim postajališčem izven voznega pasu;
– Posamičnih objektov ni dovoljeno priključevati direktno na
magistralno cesto;
– Etažnost
K+P
K + P + M"
20. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območji urejanja ŠSE 12/10-1 Vrh sever in ŠSE 12/10-2
Vrh jug
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja
je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A,9)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Orientacija objektov je poljubna glede na naravne danosti,
grajeno okolje (ustvarjene razmere) in velikosti ter obliko parcel.
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– Etažnost objektov
max. K + P + M
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se za
posamezna zaključena območja pred posegom v prostor izdela
urbanistično rešitev."
21. člen
13a. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠEN 12/1 Bencinski servis
Prometna infrastruktura
– Za rešitev prometne obremenitve skozi celotno občino, je
predvidena razbremenilna cesta preko Barja. Variantni priključek
na Kočevsko cesto je lociran na severnem robu območja bencinskega servisa.
Kanalizacija
Predvidena je gradnja ČN za 1200 EE z izpustom v potok
Strajanov breg. Na ČN bo priključeno kanalizacijsko omrežje naselja Pijava Gorica.
Oznaka EN (stara oznaka 4A, 7, kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako EN z dopolnitvami:
– Občinska služba za urbanizem lahko zahteva pred izdelavo
posebnega dela projektne dokumentacije pripravo urbanistične
rešitve celotnega območja;
– Lokacija za bencinski servis se nahaja v bližini 3. varstvenega pasu vodarne pitne vode »Brezova noga«, kar pomeni pri
izgradnji izpolnjevanje določil Zakona o varstvu okolja in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na vode. Izdela se celovita presoja
vplivov na okolje zaradi visoke podtalnice in lokacije na meji 3.
vodovarstvenega območja;
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah
opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne
službe;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana
območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe."
22. člen
13b. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V območju naravne dediščine so posegi v prostor dopustni le
na podlagi predhodnih pogojev in soglasja Zavoda RS za varstvo
narave, Območna enota Ljubljana."
23. člen
Za 13b. člen se doda člen 13c, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDC 12/10 – 1
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe.
Oznaka DC (stara oznaka R)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DC z dopolnitvami:
– Zaradi varovanja vedute v odprtem prostoru (na vzpetini)
niso dovoljeni: gradnja objektov, pomožnih objektov ter večji posegi
v teren in obstoječo vegetacijo. Ohraniti je potrebno obstoječo namensko rabo – gozd in vzorec poselitve ob vznožju opredeljenega
območja – posamične gruče objektov. Objekti ob cerkvi se smejo
obnavljati le na podlagi predhodnih izhodišč Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana;
– Dovoljena je ureditev zelenic;
– Oprema: oprema za počitek (klopi), informativne table,
smerokazi;
– Material: naraven (les, kamen ipd.);
– Kakršnikoli posegi so dovoljeni le ob upoštevanju strokovnega mnenja in pogojev, ki jih predpiše pristojna služba za varstvo
kulturne dediščine."

12/6;

24. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 12/1, ŠK 12/2, ŠK 12/3, ŠK 12/4, ŠK 12/5 in ŠK 12/6;
ŠKI 12/1, ŠKI 12/2, ŠKI 12/3, ŠKI 12/4, ŠKI 12/5 in ŠKI

ŠG 12/1, ŠG 12/2 in ŠG 12/3;
ŠGP 12/1, ŠGP 12/2 in ŠGP 12/3.
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– na območju med naseljema Lazi in Vrh so prepovedane
oziroma omejene gradnje;
– na območjih ožjih (II) in širših varstvenih pasov (III) črpalne
vrtine Ž1 – Pijava Gorica (št. 109), zajetja za Drenik (št. 18) in zajetja Skopačnik (št. 42), velja strogi oziroma blagi režim varovanja;
– severno od naselij Pijava Gorica, Brezje in Smrjene ter
vzhodno od naselja Gabrovec je potrebno zgraditi čistilne naprave;
– neurejenega odlagališča smeti ob gozdni cesti iz smeri
Pijave Gorice proti Kočevju (tretji varstveni pas vodnih virov) ni dovoljeno uporabljati in ga je treba odstraniti oziroma sanirati;
– zaradi zaščite vedut se mora sanirati območje porušenih
črnih gradenj na prostoru okrog cerkve sv. Petra na Vrhu nad
Želimljami.
Posebni pogoji veljajo za območje:
ŠKI 12/7
Na območju 1. kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 12/7 je dopustna dejavnost športa in rekreacije in sicer za ureditev otroškega
igrišča, zelenice ter rekreacijskih poti; dovoljena je postavitev opreme iz naravnih materialov (kamen, les ipd.):
– igrala (peskovnik, plezala za najmlajše otroke (do 4 let),
plezala za predšolske otroke in mlajše šolarje)
– oprema za počitek (klopi)
– informativne table, smerokazi
Površine se uredijo v smislu odprtih, zelenih površin. Dovoljena je zasaditev drevja za zmanjšanje negativnega vpliva vetra in
zmanjšanje sončne pripeke poleti.
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah
opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne
službe."
IV. KONČNE DOLOČBE
25. člen
15. člen odloka se črta.
26. člen
16. člen se preštevilči in nadomesti z novim 15. členom, ki
se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škoﬂjica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik."
27. člen
17. člen se preštevilči in nadomesti z novim 16. členom, ki
se glasi:
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija."
28. člen
18. člen se preštevilči in nadomesti z novim 17. členom, ki
se glasi:
"Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije."
Št. 00207-08/2005
Škoﬂjica, dne 4. julija 2005.
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.
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Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v
Melju
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci
Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Stari vrh
na Starem vrhu
Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje
Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz
velikih kurilnih naprav
Sklep o preoblikovanju Pospeševalnega centra za
malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

7717
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Št.

PRILOGA 1

VSEBINA

Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot
Stara oznaka

Nova
oznaka

VS 12/1 del

ŠSE 12/1 Pijava Gorica

SE 1/1, SE 1/2, PUP-d
SE 1/3, SE 1/4,
SE 1/5, SE 1/6,
SE 2

3249.
3250.

VS 12/1 del

ŠMS
12/1

Pijava Gorica

MS

PUP-d

3251.

VS 12/1 del

ŠMS
12/2

Pijava Gorica

MS

PUP-d

3252.

VS 12/1 del

ŠMS
12/3

Pijava Gorica

MS

PUP-d

3253.

VM 12/1

ŠEN 12/1 Bencinski servis

EN

PUP-d

VS 12/2

ŠSE 12/2 Drenik

SE 1/1, SE 1/2

PUP-d

VS 12/3

ŠSE 12/3 Brezje

SE 1

PUP-d

VS 12/4

ŠSE 12/4 Smrjene

SE 1/1, SE 1/2, PUP-d
SE 4

VS 12/5 – 1
del

ŠSE 12/5 Kopanke zahod
–1

SE 1

PUP-d

VS 12/5 – 2

ŠSE 12/5 Kopanke vzhod
–2

SE 1

PUP-d

VS 12/5 – 3

ŠSE 12/5 Kopanke jug
–3

SE 1

PUP-d

VS 12/6

ŠSE 12/6 Gabrovec

SE 1

PUP-d

VS 12/7 del

ŠSE 12/7 Gradišče

SE 1

PUP-d

VS 12/8 del

ŠSE 12/8 Lazi

SE 1

PUP-d

VS 12/9

Naziv območja

Ureditvene
enote/oznake

Način
urejanja

3257.
3258.

PUP-d

Vrh nad
Želimljami
– sever

SE 1

ŠSE
12/10
–2

Vrh nad
Želimljami – jug

SE 1

R – razpršena
grad.

ŠDC
12/10
–1

Cerkev Sv.
Petra

DC

PUP-d

VS 12/11 – 1

ŠSE
12/11
–1

Vrtača

SE 1

PUP-d

ŠSE
12/11
–2

Vrtača

PUP-d

3261.
3262.

3263.
3264.

SE 1

PUP-d

PRILOGA 2
Projektna dokumentacija za predvideno obnovo vodovoda:
– PGD/PZI št. 41-087-00/98: Obnova vodovoda v Pijavi Gorici VS 12/1, VS 11/4, VS 11/6, Hidroinženiring d.o.o., feb. 1999.
Projektna dokumentacija za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Pijava Gorica in Smrjene:
– za naselje Pijava Gorica je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo po projektu št. 2626/2K: Odvajanje odpadnih vod za naselje Pijava Gorica, programska rešitev,
april 2000, JP Vodovod – Kanalizacija,
– za naselje Smrjene je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo po projektu št. 2746K: Kanalizacija
ureditvenih območij VS 12/5-1 in VS 12/5-2 Smrjene, programska
rešitev, sept. 2001, JP Vodovod – Kanalizacija.
Predvidena je gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno
napravo v naselju Gumnišče (ID Aglomeracije 16387).

7744
7749
7765
7766
7771
7783

MINISTRSTVA
3256.

3260.

ŠSE
12/10
–1

VS 12/11 – 2

3255.

PUP-d

SE 1

VS 12/10 – 2
del

3254.

3259.

ŠSE 12/9 Vrh nad
Želimljami

VS 12/10 – 1
del

VLADA

3265.
3266.

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih
članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sklepanju zakonske zveze
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
ročnem premeščanju bremen
Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev davčne
uprave, ki so nezdružljive z nalogami davčne službe
Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema
na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci – 1. faza
Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu
zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini
škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim
lovom
Pravilnik o merilih za ﬁnančno ovrednotenje
določenih nalog lovskih organizacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati pravne in ﬁzične osebe za
promet s ﬁtofarmacevtskimi sredstvi
Pravilnik o paralelnem uvozu in paralelni distribuciji
zdravil
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o sestavi kozmetičnih proizvodov

7787
7788
7789
7789
7791
7791

7793
7795
7796
7796
7799

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3267.
3268.

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
Datum nastopa poslovanja notarja

7799
7800

OBČINE
BRASLOVČE
3269.
3270.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Braslovče za leto 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Terasa Braslovče

7801
7802
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Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Terasa Braslovče
Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče v letu 2005
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Braslovče

7803
7805
7805

PREVALJE
3274.
3275.

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba
Prevalje
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Breznica in
k.o. Prevalje

7806
7809

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
3276.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah

7809

ŠKOFLJICA
3277.
3278.
3279.
3280.
3281.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škoﬂjica
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava
Gorica

7810
7814
7817
7824
7864

MEDNARODNE POGODBE
44.

Zakon o ratiﬁkaciji Mednarodne konvencije o reševanju na morju, 1989 (MKRM89)

1065

Obvestila o začetku oziroma prenehanju veljavnosti
mednarodnih pogodb
–

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov
Srbije in Črne gore o razvojnem sodelovanju

1075

Uradni list Republike Slovenije

Št.

73 / 1. 8. 2005 /
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Uradno prečiščena
besedila
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-UPB 1)
261293
261294

broširana izdaja
vezana izdaja

5.190 SIT
5.690 SIT

Zakon o dohodnini (ZDoh – 1 UPB 1)
velja od 1. januarja 2005 dalje
261257
261262

broširana izdaja
vezana izdaja

4.990 SIT
5.490 SIT

Zakon o davčnem postopku
velja od 1. januarja 2005 dalje
261271
261272

broširana izdaja
vezana izdaja

4.300 SIT
4.800 SIT

Zakon o splošnem upravnem postopku
(ZUP – UPB 1)
261269
261270

broširana izdaja
vezana izdaja

Z ALOŽBA

3.900 SIT
4.700 SIT

10% popust!
N A R O Č I L N I C A

Ob nakupu treh ali več izvodov nudimo
Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam
Št.
izvodov

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-UPB 1)
261293 broširana izdaja
5.190 SIT
261294 vezana izdaja
5.690 SIT
Zakon o dohodnini (ZDoh – 1 UPB 1)
261257 broširana izdaja
4.990 SIT
261262 vezana izdaja

5.490 SIT

Št.
izvodov

Zakon o davčnem postopku
261271 broširana izdaja
4.300 SIT
261272 vezana izdaja
4.800 SIT
Zakon o splošnem upravnem postopku
(ZUP – UPB 1)
261269 broširana izdaja
3.900 SIT
261270 vezana izdaja
4.700 SIT

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

DA

NE

Stran

7872 /

Št.

73 / 1. 8. 2005

CD-ROM
za leto

2004
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Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na
papirju! Letno kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami,
tako da s klikom miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen iskani dokument. Še
posebej uporabna je možnost iskanja po polnem besedilu objav celotnega letnika.

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno spodnjo naročilnico ali pa
obiščete spletno prodajalno na naših spletnih straneh http//www.uradni-list.si/.

Cena za enega uporabnika za letnik 2004 je 14.000 SIT.

CENIK
za posamezni letnik

POPUSTI
· posebni popust za
enega uporabnika za
letnik 2004
· ob nakupu vseh
letnikov hkrati vam
nudimo 20-odstotni
pupust
· ob nakupu vsaj štirih
letnikov hkrati
10-odstotni popust

Letnik

Cena
v SIT

Cena z DDV (8,5%)
v SIT

1 uporabnik

1995–2003

12.658,33

15.190

2–5 uporabnikov

1995–2004

15.823,33

18.988

6–10 uporabnikov

1995–2004

19.710,83

23.653

11–25 uporabnikov

1995–2004

26.220,83

31.465

26–50 uporabnikov

1995–2004

40.687,50

48.825

Število uporabnikov

N

A

R

O

Č

I

L

N

ZALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana

01/200 18 38

faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

Letnik

Ime in priimek

1995

Podjetje

1996

Sektor

1997

Davčna št.

NAROČILA
tel.:

Nepreklicno naročam CD-ROM

Dav. zav.

DA

NE

Štev.
uporabnikov

C

A
Štev.
izvodov

1998

Naslov

1999

Pošta

2000

Datum

2001
Podpis

I

2002
2003
2004

Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2005 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega
Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon
tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

