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Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leto 2005 (prečiščeno besedilo)

Na podlagi 50. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS – stari, št.
5/91, 10/91, 17/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni
list RS, št. 12/92, 12/93 – ZUPDN93, 13/93, 71/93, 2/94 – popravek, 38/94, 80/97 – odl. US, 69/98, 65/00, 97/01 – ZSDP,
42/02 – ZDR, 67/02, 2/04 – ZDSS-1, 63/04 – ZZRZI) je Vlada
Republike Slovenije določila

PROGRAM
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto
2005
(prečiščeno besedilo)*

1. Uvodne obrazložitve
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ) opredeljuje »Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti« (Uradni list RS, št. 5/91,
12/92, 71/93, 38/94, 69/98, 67/02 – v nadaljevanju: ZZZPB),
ki v 50. členu določa, da program ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejme Vlada Republike Slovenije za koledarsko
leto ali za plansko obdobje.
S programom se določijo predvsem ciljne skupine, vrste stroškov, število udeležencev in letni obseg sredstev v
skladu s sprejetim proračunom, namenjenih za izvajanje
programov.
Ukrepi in programi APZ so podrobneje določeni v Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki
ga sprejme minister za delo.
Program ukrepov APZ za leto 2005 ima naslednje značilnosti:
– temelji na veljavnih predpisih, na Evropski strategiji
zaposlovanja, na strateških ciljih Nacionalnega programa
razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Uradni list
RS, št. 92/01) in na Nacionalnem akcijskem programu zaposlovanja 2004,
* Prečiščeno besedilo Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 je Vlada Republike Slovenije določila na
69. dopisni seji dne 12. 8. 2005 in obsega:
– Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005,
št. 11002-1/2005/13 z dne 17. 3. 2005, ki ga je Vlada Republike
Slovenije sprejela na 15. redni seji dne 17. 3. 2005, ter
– Spremembe in dopolnitve Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, št. 11002-2/2005/4 z dne 12. 8.
2005, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na 69. dopisni
seji dne 12. 8. 2005.
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– predstavlja podlago za črpanje proračunskih sredstev
za leto 2005 in sredstev Evropskega socialnega sklada, ki jih
Slovenija koristi na podlagi sprejetega Enotnega programskega dokumenta,
– upošteva program Vlade Republike Slovenije za leto
2005,
– omogoča postopen prehod poleg preprečevanja brezposelnosti na prednostno ciljno usmeritev – povečevanje
zaposlenosti.
2005

2. Analiza stanja na trgu dela in ocena gibanj v letu

Analiza stanja na trgu dela, zaposlenost in brezposelnost
Po upočasnjeni gospodarski rasti v letu 2003 je bila v
letu 2004 v Sloveniji ponovno prisotna večja gospodarska
aktivnost. Gospodarska rast se je okrepila zaradi oživljanja
konjunkture v mednarodnem gospodarskem okolju in krepitve domače potrošnje ter tudi zaradi učinka vstopa Slovenije
v EU, ki je imel za posledico izrazito povečan izvoz v države
na ozemlju nekdanje Jugoslavije pred 1. majem leta 2004.
Gospodarska rast je v tretjem kvartalu znašala 4,9% oziroma
4,5% na letni ravni.
Vpliv ugodnejših gospodarskih razmer pa se ni odrazil na rasti zaposlovanja. Pod vplivom izvajanja programov
aktivne politike zaposlovanja se je nadaljeval trend zmanjševanja brezposelnosti. Po statističnih podatkih iz ankete o
delovni sili se je v drugem in tretjem kvartalu povečala stopnja zaposlenosti in dosegla 66,8% ter stopnja brezposelnosti
zmanjšala na 6%.
Novembra 2004 je bilo v povprečju aktivnih 880.596
prebivalcev, kar je 0,6% več kot leto prej. Med njimi je bilo
789.673 delovno aktivnih oseb, in sicer 708.379 zaposlenih
oseb in 81.294 samozaposlenih oseb. Število registriranih
brezposelnih oseb 90.923 se je novembra 2004 zmanjšalo
za 1,7% glede na oktober 2004 in za 5,5% glede na oktober
2003. Decembra 2004 je bilo brezposelnih oseb 90.728, kar
je bilo 1,2% manj kot novembra in 5,5% manj kot leto prej.
Stopnja registrirane brezposelnosti se je novembra
2004 zmanjšala na 10,3%, stopnja brezposelnosti moških je
bila 8,8%, stopnja brezposelnosti žensk pa je dosegla 12,1%
in ima trend naraščanja.
Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje je
bilo leta 2004 povprečno prijavljenih 92.826 brezposelnih
oseb ali 5,0% manj kot v letu 2003. Med registriranimi brezposelnimi osebami je bilo decembra 2004: 52,7% žensk,
44,5% dolgotrajno brezposelnih, 41% oseb s I.-II. stopnjo
izobrazbe, 26,1% iskalcev prve zaposlitve, 20,9% starejših
od 50 let.
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Brezposelnost – tokovi in strukture

Priliv
– iskalci prve zaposlitve
– stečajniki
– presežki
– iztek zaposlitve za določen čas
– ostali razlogi
PRILIV SKUPAJ
Odliv
– vključeni v redne zaposlitve
– vključeni v javna dela
– upokojitve
– prehod v evidence po drugih zakonih
– 53.b člen (program 10.000)
– redno izobraževanje
– ostala neaktivnost (CSD, porodniška)
– lastna volja
– nezglašanje
– odklonitev zaposlitve, APZ …
– ostali razlogi (preselitve, ostalo)
ODLIV SKUPAJ
Stanje/ocena BO konec leta
Struktura BO (stanje, ocena)
– ženske
– dolgotrajno brezposelni
– brez izobrazbe

Ocena
2004

Ocena
2005

24.400
2.900
10.600
32.500
22.500
92.900

23.900
2.900
10.600
33.300
22.000
92.700

50.900
3.900
4.200
2.500

52.000
3.700
3.900
2.100

5.300
2.000
4.200

5.600
2.200
3.800

5.200
11.900
4.500
3.000
97.600

5.500
12.200
4.300
2.900
98.200

91.300

85.800

52,5
44,4
40,0

51,9%
42,4%
38,0%

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Skupni priliv v brezposelnost je znašal 95.565 oseb,
kar je 1,4% več kot v letu 2003, in sicer: 33.063 oseb zaradi
izteka zaposlitve za določen čas, 25.988 oseb je bilo iskalcev
prve zaposlitve, 13.659 oseb je bilo trajno presežnih delavcev in stečajnikov, 22.855 oseb pa se je prijavilo iz drugih
razlogov. Glede na leto 2003 se je v letu 2004 zmanjšal samo
priliv trajno presežnih delavcev in stečajnikov (-5,4%), priliv
vseh ostalih kategorij se je povečal: iskalcev prve zaposlitve
za 2,2%, brezposelnih zaradi izgube zaposlitve za določen
čas za 2,6% ter priliv iz drugih razlogov za 3,2%.
Skupni odliv iz brezposelnosti v letu 2004 je znašal
100.830 oseb, kar je za 3,0% več kot leta 2003. Med njimi

PROGRAMI APZ 2004

Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve*
Klub za iskanje zaposlitve*
Delovni preizkus*
Spodbujanje zaposlovanja – sezonska dela

se je zaposlila večina – 54.257 oseb, 44.305 oseb je bilo
odjavljenih iz drugih razlogov (upokojitve, redno šolanje,
lastna volja, nezglašanje, odklonitve zaposlitev ipd.), 2.268
oseb pa je bilo prenesenih v evidenco po drugih zakonih.
Število zaposlitev je poraslo za 7,4%, število vključenih v
prve zaposlitve se je povečalo za 16,7%, več pa je bilo tudi
odjavljenih iz evidence iz razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve, njihovo število je bilo višje za 11,8%, za 70,6% pa se
je zmanjšalo število prenesenih oseb v evidenco prijavljenih
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na podlagi
drugih zakonov.
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o zaposlovanju zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS,
št. 67/02) je bil 4. oktobra 2002 objavljen Pravilnik o vsebini in
načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja, ki
je podrobneje uredil tudi vsebino evidence oseb, prijavljenih
pri Zavodu na podlagi drugih zakonov. Pravilnik določa kriterije za prehod oseb iz evidence brezposelnih oseb v evidenco
oseb, prijavljenih pri Zavodu na podlagi drugih zakonov. Te
kriterije izdela Zavod v sodelovanju s pristojno institucijo, na
katero se posamezni zakon nanaša. Podlaga za prehod v
evidenco po drugih zakonih je zaposlitveni načrt.
Na podlagi sprememb in dopolnitev omenjenega zakona in na osnovi Pravilnika je bil skupaj z ZPIZ pripravljen
organizacijski predpis za delovne invalide – prejemnike denarnega nadomestila iz ZPIZ. Zavod je skupaj z ZPIZ začel
s presojo zaposlitvenih možnosti delovnih invalidov in izdelal
kriterije za prehajanje le-teh v evidenco oseb po drugih zakonih. V presojo so vključene osebe, ki:
– so na Zavodu prijavljene neprekinjeno najmanj dve
leti,
– se v tem času, kljub napotitvam k delodajalcem, niso
uspele zaposliti zaradi svoje zaposlitvene oviranosti,
– v tem obdobju za njih ni bilo primernih delovnih
mest,
– se tudi po vključitvi v programe aktivne politike zaposlovanja niso uspele zaposliti.
Podatki o številu brezposelnih oseb vodenih v evidenci
po drugih zakonih:
Stanje

December
2003
13.425

Število

December
2004
14.306

Januar 2005
14.336

Strukturne značilnosti oseb v evidenci po drugih zakonih (konec 2004):
– 59,6% I.-II. stopnja, 29% III.-IV. stopnja, 10% V. stopnja izobrazbe,
– 64,4% starejši od 50 let, 94,7% v starostnem razredu
nad 40 let,
-…63,1% moški.
Izvajanje programov APZ v obdobju januar-december
2004

Realizacija
novih vključitev v
programe v letu
2004

Vključeni v
programe
usposabljanja

Vključeni
v programe
izobraževanja

Zaposleni,
samozaposleni
in zaposleni v
javnih delih

22.340

1.810

1.536
2.576
1.639

829
1.880
1.639

Programi izpopolnjevanja in usposabljanja*

3.936

3.936

Program izobraževanja in pridobitve nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij – certiﬁkatov za brezposelne osebe
– "Program 10.000"*

7.031

25

1.496
7.009

1.547

Ohranjene
zaposlitve
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Št.
Realizacija
novih vključitev v
programe v letu
2004

Vključeni v
programe
usposabljanja

Usposabljanje na delovnem mestu*
Spodbujanje novega zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve
Nadomestitev plače invalidu in težje zaposljivi osebi**

1.819

1.819

Lokalni zaposlitveni programi – Javna dela

5.749

PROGRAMI APZ 2004

Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na
domu ter osebne asistence in oskrbovanja invalidnih
oseb – program »Invalidi invalidom«**
Subvencioniranje zaposlitev v nepridobitnih dejavnostih
– Program Tisoč novih možnosti**
Soﬁnanciranje projektov regionalnih razvojnih programov
za razvoj človeških virov
Projektno učenje za mlajše odrasle

Zaposleni,
samozaposleni
in zaposleni v
javnih delih

8471

Ohranjene
zaposlitve

946

163
5.749

494
3

174

174

21

0
6.419

Zaposlitvena rehabilitacija invalidov

1.150

563

293

293

717

4.557
465

465

5.000

4.000

1.000

1.850

1500

20

2.712

512

2.030

2.030

Lokalni zaposlitveni programi – JR

486

486

Pospeševanje zaposlovanja za krajši delovni čas

187

187

38

38

Spodbujanje mobilnosti brezposelnih oseb
Povračila prispevkov delodajalcem**

Stran

823

Nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem**

Strokovne komisije za ugotavljanje lastnosti invalidne
osebe in zdravniška svetovalna služba
Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih mest
Soﬁnanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih – JR***
Skladi dela – JR***
Programi zaposlovanja, namenjeni potencialno presežnim in presežnim delavcem ter delodajalcem iz tekstilne,
oblačilne in usnjarsko-obutvene industrije – subvencija,
ohranitve del. mest – delno JR
Spodbujanje novega zaposlovanja (nadomestitev dela
plače) težje zaposljivih oseb – subvencija v enkratnem
znesku

Vključeni
v programe
izobraževanja

823

Spodbujanje prehajanja osebnega dopolnilnega dela v
redne oblike zaposlitve

Programi delovne vključenosti invalidov**
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2.200

1.918

Pomoč pri samozaposlovanju***

2.162

1.000

SKUPAJ PROGRAMI APZ

68.260

12.843

1.720
8.203

22.430

2.665

Vir: Zavod RS za zaposlovanje
OPOMBE:
* ocene števila zaposlitev izhajajo iz podatkov o številu zaposlenih udeležencev teh programov v letu 2003 – število zaposlitev
se ugotavlja v 6 mesecih po zaključku programa
** v programe ni bilo novih vključitev, navedeno število pomeni število vključenih programov konec leta 2004
*** navedena je ocena

Ocena za leto 2005
Ugodni gospodarski trend se bo po uradnih napovedih
nadaljeval tudi v letu 2005 ob predpostavki nadaljnjih ugodnih gospodarskih trendov v mednarodnem okolju. Ocena
gospodarske rasti za 3,8% leta 2005 in 3,9% leta 2006
ob predpostavki dinamične 3,5% rasti produktivnosti dela
ne omogoča rasti zaposlovanja. Povečanje zaposlenosti bo
umirjeno, nadaljeval se bo trend zniževanja brezposelnosti.
Obstaja verjetnost, da bi ob manj ugodnih gospodarskih
razmerah v državi in mednarodnem okolju, lahko prišlo do
večjega odpuščanja delavcev, predvsem v delovno intenzivnih industrijskih panogah, še posebej v tekstilni industriji, kar
bi povzročilo zmanjševanje zaposlovanja in rast strukturne
brezposelnosti.

3. Vrste ukrepov APZ
ZZZPB v skupinah ukrepov aktivne politike zaposlovanja, namenjenih delodajalcem in osebam, opredeljuje 19 različnih ukrepov APZ, dodatno pa določa še speciﬁčne ukrepe,
kot so javna dela, skladi dela in izobraževanje brezposelnih
oseb ter 5 oblik vračila prispevkov delodajalcem za zaposlitev brezposelne osebe, ki je več kot dvanajst mesecev
prijavljena na ZRSZ.
Vsi z ZZZPB predvideni ukrepi APZ, se lahko v skladu z
evropsko metodologijo klasiﬁkacije ukrepov trga dela uvrstijo
v naslednje skupine:
– splošni ukrepi ZRSZ, namenjeni informiranju prebivalstva v zvezi z izobraževanjem in zaposlovanjem,
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– ukrepi svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve, namenjeni informiranju in motiviranju brezposelnih oseb,
– ukrepi usposabljanja in izobraževanja, namenjeni
brezposelnim osebam brez poklicne izobrazbe oziroma strokovne izobrazbe,
– ukrepi spodbude zaposlovanja, namenjeni delodajalcem za zaposlovanje težje zaposljivih oseb,
– ukrepi integracija invalidov, namenjeni vključevanju
invalidov v delovno in širše socialno okolje,
– ukrepi za neposredno ustvarjanje delovnih mest, namenjeni spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb,
– ukrepi za spodbujanje samozaposlovanja, namenjeni
pridobivanju informacij o možnostih in postopkih samozaposlitve ter subvencioniranju samozaposlitve,
– pobuda EQUAL, namenjena razvoju inovativnih pristopov pri preprečevanju diskriminacije in izenačevanju možnosti na trgu dela.
Zavod RS za zaposlovanje pripravi v roku 30 dni po
sprejemu Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leto 2005 in na spletnih straneh objavi katalog izvajanja
ukrepov aktivne politike zaposlovanja v letu 2005, v katerem
podrobneje opredeli način izvajanja posameznih aktivnosti in
podaktivnosti v letu 2005.
4. Ciljne skupine APZ
ZZZPB ukrepe APZ deli na ukrepe, namenjene delodajalcem, in ukrepe, namenjene brezposelnim osebam.
Ciljne skupine, ki se vključujejo v ukrepe APZ, so zlasti:
– brezposelne osebe,
– mladi – iskalci prve zaposlitve,
– osebe brez poklicne izobrazbe oziroma z neustrezno
poklicno izobrazbo,
– dolgotrajno brezposelne osebe,
– starejše osebe, še posebej v starostni skupini 55–64
let,
– invalidi,
– težje zaposljive brezposelne osebe,
– delavci v postopku izgubljanja zaposlitve,
– in delodajalci.
V posameznih ukrepih APZ so opredeljene tudi posebne ciljne skupine, kot so pripadniki posebej ranljivih etničnih
ali drugih skupin (Romi, odvisniki, osebe, ki se na trg dela
vračajo po zaporni kazni ipd.).
Posebej opredeljene ciljne skupine ukrepov aktivne politike zaposlovanja so osebe, ki imajo priznan status invalida
ali lastnost invalidne osebe.
V regijah se opredelijo ciljne skupine glede na problematiko strukturne brezposelnosti in se prednostno vključujejo
v ustrezne ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Pobuda
EQUAL se izvaja na področjih, kjer je več ranljivih skupin.
Težje zaposljiva oseba je skladno z evropskimi standardi tista oseba, ki:
– je mlajša od 25 let ali oseba, ki je pred manj kot dvema
letoma končala redno šolanje in je iskalec prve zaposlitve,
– ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno tehniškega izobraževanja oziroma
splošnega srednjega izobraževanja,
– je starejša od 50 let,
– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar pomeni, da je
oseba brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih ali, če
gre za osebo, mlajšo od 25 let, ki je brezposelna 6 mesecev
v zadnjih 8 mesecih,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so stari manj kot
26 let, če se redno šolajo ali katere zakonec je brezposeln,
– ima ugotovljeno zaposlitveno oviranost,
– ima ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za
posledico statusa invalidnosti,
– je invalid, kar pomeni osebo, kateri je z odločbo priznan status invalida ali lastnost invalidne osebe.

Uradni list Republike Slovenije
Natančneje so ciljne skupine oseb, ki bodo vključene
v ukrepe APZ, opredeljene v okviru posameznega ukrepa,
predstavljenega v točki 12.
V skladu z usmeritvami evropske strategije zaposlovanja bodo v programih ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leto 2005 prednostno opredeljeni kot ciljna skupina aktivnost starejših oseb in vključevanje žensk pri posameznih
aktivnostih.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci – izvajalci programov:
Za izvajalca programov aktivne politike zaposlovanja je
izven postopka javnega razpisa lahko izbran le delodajalec,
ki:
– v obdobju zadnjih dveh let pred kandidiranjem ni kršil
sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje
APZ;
– za pridobitev sredstev programov APZ, ki presegajo
10 mio SIT, predloži bančno garancijo oziroma po dogovoru
z zavodom drugo predpisano zavarovanje, ki se zahteva po
petem odstavku 23. člena ZJN-1;
– ima poravnane davke in prispevke.
Zavod RS za zaposlovanje lahko odkloni sklenitev pogodbe za dodelitev sredstev aktivne politike zaposlovanja z
delodajalcem:
– če iz poslovnega načrta, potrjenega s strani pristojnega organa, ni razvidna dovolj visoka stopnja verjetnosti
uspeha poslovne ideje, oziroma se takšnemu delodajalcu
sredstva lahko izplačajo v več obrokih;
– glede katerega je podan sum storitve kaznivega dejanja (do zaključka pred kazenskega postopka) oziroma je
vložena kazenska ovadba v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti;
– pri katerem obstaja utemeljen dvom, da pogodbenih
obveznosti ne bo zmožen izvršiti; utemeljen dvom se dokazuje s podatki iz bilance stanja in uspeha družbe oziroma na
podlagi obrazcev BON;
– ki je sam ali z njim povezana ﬁzična oziroma pravna
oseba v zadnjih 18 mesecih pred kandidiranjem za sredstva
APZ odpuščal delavce in kandidira za pridobitev sredstev za
zaposlitev istih delavcev, prijavljenih pri zavodu.
Če ima zavod možnost izbire med večjim številom delodajalcev – izvajalcev programa-aktivnosti APZ, napoti brezposelno osebo ali drugo osebo, upravičeno do vključitve
v aktivnost APZ, k tistemu delodajalcu, ki osebi zagotavlja
boljše pogoje pri sklenitvi delovnega razmerja.
Gospodarski subjekti, ki izvajajo programe reševanja
in/ali prestrukturiranja in so v ta namen pridobili državno pomoč, niso upravičeni do sredstev iz ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, ki predstavljajo državno pomoč.
5. Cilji ukrepov APZ
Program ukrepov APZ za leto 2005 vsebuje aktivnosti,
ki so naravnane na doseganje ciljev Lizbonske strategije in
optimalno implementacijo Evropske strategije zaposlovanja.
Evropska strategija zaposlovanja temelji na treh ciljih – polna
zaposlenost, boljša kvaliteta in produktivnost dela, socialna
kohezija ter vključenost.
Ukrepi APZ sledijo usmeritvam Evropske strategije zaposlovanja in so oblikovani na osnovi 10 smernic Evropske
unije za doseganje osnovnih ciljev, ki bodo doseženi z aktivnostmi v okviru, ki so predstavljene v točki 7.
Znotraj te splošne orientacije je Vlada RS s programom
dela opredelila prioritete:
– uskladitev splošnih ciljev zaposlovanja s cilji Lizbonske strategije – deﬁniranje nacionalnih prioritet ter ukrepov
za realizacijo zastavljenih ciljev,
– zniževanje regijskih razlik v zaposlovanju s pospeševanjem zaposlovanja v občinah z nadpovprečno stopnjo
brezposelnosti,
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– izboljševanje izobrazbene ravni brezposelnih oseb v
skladu s potrebami trga dela in zmanjševanje osipa v izobraževalnih procesih,
– povečanje mobilnosti delovne sile med sektorji in regijami,
– intenziviranje sredstev in aktivnosti namenjenih razvoju človeškega kapitala in vseživljenjskega učenja,
– vzpodbujanje ustanavljanja centrov za izobraževanje
in usposabljanje delovnih invalidov, dolgotrajno brezposelnih
in starejših ter drugih težje zaposljivih brezposelnih oseb v
lokalnih in regijskih okoljih,
– zviševanje deleža starejših oseb v programih vseživljenjskega učenja,
– spodbujanje podjetništva (samozaposlovanja) in
ustvarjanja novih delovnih mest,
– izvajanje načela enakosti med spoloma in boja proti
diskriminaciji na področju trga dela,
– izboljšanje kakovosti dela služb zavoda pri vključevanju brezposelnih v zaposlitev.
6. Prioritete programa ukrepov APZ za leto 2005
Za doseganje opredeljenih ciljev Vlade so v Programu
ukrepov APZ opredeljene naslednje prioritete:
– usposabljanje za deﬁcitarne poklice, in sicer brezposelnih oseb in delavcev, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve,
– dvig motiviranosti brezposelnih za ustrezno in primerno zaposlitev,
– vključevanje mladih v zaposlitev najkasneje v 6 mesecih po prijavi na zavodu,
– spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb z visoko
izobrazbo,
– intenzivnejše zaposlovanje starejših brezposelnih
oseb, s prednostnim vključevanjem oseb med 55 in 64 let
starosti,
– usposabljanje in poklicno izobraževanje glede na potrebe trga dela,
– 50% vključevanje žensk v ukrepe in aktivnosti ter
prednostno vključevanje v aktivnosti samozaposlovanja,
– (ponovna) vključitev neaktivnih oseb na trg dela s pomočjo posebnih in prilagojenih programov,
– intenziviranje vključevanja oseb, ki prejemajo različne
oblike socialnih pomoči, v zaposlitvene programe,
– upoštevanje stopnje razvitosti regij in regijske strukture brezposelnosti in zaposlenosti,
– preoblikovanje programa javnih del z namenom spodbujanja razvoja novih delovnih mest za zaposlovanje težje
zaposljivih brezposelnih oseb,
– povečanje učinkovitosti ukrepov APZ in zagotavljanje
sprotnega vrednotenja učinkovitosti.
2005

7. Vpliv politik EU na Program ukrepov APZ za leto

S polnopravnim članstvom Slovenije v EU, je Slovenija prevzela obveznost izvajanja skupnih evropskih politik,
med njimi Evropsko strategijo zaposlovanja, ki predvideva
koordinirano ukrepanje nacionalnih politik zaposlovanja, za
doseganje skupnih ciljev na področju zaposlovanja v državah
članicah v okviru 10 smernic:
1. aktivni in preventivni ukrepi za nezaposlene in neaktivne,
2. ustvarjanje delovnih mest in podjetništvo,
3. promocija prilagodljivosti in mobilnosti na trgu dela,
4. promocija razvoja človeškega kapitala in vse življenjskega učenja,
5. povečanje ponudbe delovne sile in promocija aktivnega staranja,
6. enakopravnost spolov,
7. integracija in boj proti diskriminaciji ljudi,
8. doseči, da se bo delo izplačalo preko spodbud za
povečanje privlačnosti dela,
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9. preoblikovati delo in zaposlovanje na črno v različne
oblike zaposlitve,
10. odpraviti regijske razlike v zaposlenosti.
Smernice vsebujejo tudi konkretne skupne kvantiﬁcirane cilje do leta 2010 (z vmesnimi cilji do leta 2005), ki naj bi
jih države članice dosegle. Države članice morajo s svojimi
nacionalnimi politikami zaposlovanja prispevati k doseganju
skupnih ciljev EU, tako, da letno oblikujejo Nacionalne akcijske programe zaposlovanja (NAP) in pri tem upoštevajo
smernice EU. Za leto 2005 je Vlada RS 23. 9. 2004 sprejela
Nacionalni akcijski program zaposlovanja (NAP) ki temelji na
Evropski strategiji zaposlovanja in na strateških ciljih Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta
2006. Letno so države članice dolžne poročati o doseganju
ciljev, ki so si jih zastavile v nacionalnih akcijskih programih.
Evropska komisija letno ocenjuje napredek na trgu dela držav in predlaga potrebne aktivnosti.
Evropski socialni sklad (ESS) je ﬁnančni instrument v
podporo izvajanju Evropske strategije zaposlovanja in je namenjen podpori razvoja človeških virov, trga dela in zaposlovanja. Podlaga za koriščenje sredstev strukturnih skladov EU
(med njimi tudi ESS) je Enotni programski dokument (EPD),
ki ga pripravi država članica in je potrjen s strani Komisije EU.
V EPD je Slovenija predstavila strategijo svojega razvoja in
prednostne naloge za delovanje strukturnih skladov za obdobje 2004-2006. V okviru prednostne naloge »Znanje, razvoj
človeških virov in zaposlovanje« za doseganje ciljev politike
zaposlovanja določa naslednje ukrepe:
1. razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela,
2. pospeševanje socialnega vključevanja,
3. vse življenjsko učenje,
4. spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti.
Izvedbeni del EPD je Programsko dopolnilo (PD), ki
vsebuje natančnejši opis ukrepov, ciljev in upravičenih dejavnosti, merila izbora in kazalnikov za spremljanje. Za izvajanje
posameznih ukrepov pa pristojna ministrstva pripravljajo izvedbene strukture posameznih ukrepov znotraj prednostne
naloge. Izvedbeno strukturo sestavljajo instrumenti, ki morajo upoštevani merila programskega dopolnila. Soglasje
nanje da organ upravljanja. Za izvajanje 1., 2. in 4. ukrepa
(2. prednostne naloge) se z izvedbeno strukturo opredeljuje
instrumente za izvajanje aktivnosti oziroma podaktivnosti, ki
se soﬁnancirajo iz ESS, in sicer:
1. Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja
2. Institucionalno usposabljanje
3. Izobraževanje brezposelnih
– Formalno izobraževanje
– Nacionalne poklicne kvaliﬁkacije
4. Pot do vključenosti – PUM
5. Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide
6. Projekti netržnih zaposlitvenih programov
7. Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih
žensk
8. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
– Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorjev v preoblikovanju
– Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti
9. Subvencije za samozaposlitev
10. Spodbujanje novega zaposlovanja starejših.
Instrumenti se lahko dopolnjujejo oziroma razvijajo glede na razvoj trga dela in v okviru, ki ga opredeljuje programsko dopolnilo.
EQUAL je pobuda Evropske skupnosti za preprečevanje
diskriminacije pri zaposlovanju in na trgu dela ter se ﬁnancira
iz Evropskega socialnega sklada. Republika Slovenija je kot
članica Evropske unije upravičena do črpanja sredstev pobude EQUAL, ki ima za cilj iskanje novih rešitev (programi,
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metode, strukture, sistemi, vrednote,…) za reševanje problematike najbolj ranljivih skupin na trgu dela.
Brezposelne osebe, ki bodo vključene v pilotne projekte, bodo ﬁnancirane iz sredstev EQUAL v skladu s sklenjenimi pogodbami. Vključitve v te projekte se ne smatrajo kot
vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
2005

8. Pravne podlage Programa ukrepov APZ za leto

Temeljne pravne podlage za pripravo in izvedbo Programa ukrepov APZ za leto 2005 so:
– Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94,
69/98 in 67/02),
– Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04 in
61/05),
– Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04),
– Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja
do leta 2006 (Uradni list RS, št. 92/01),
– Nacionalni akcijski program zaposlovanja 2004, sklep
Vlade RS, št. 100-02/2001-8 z dne 23. 9. 2004,
– Evropska strategija zaposlovanja (ESZ) oziroma 10
smernic za politiko zaposlovanja držav članic EU, ki jih je
sprejel Svet EU 22. julija 2003 (2003/578/EC),
– Enotni programski dokument RS 2004-2006, ki ga
je potrdila Vlada RS s sklepom, št. 915-13/2001-12 z dne
11. 12. 2003 in Evropska komisija, dne 18. 12. 2003,
– Programsko dopolnilo k EPD RS 2004–2006, potrjeno
na Nadzornem odboru za izvajanje EPD RS 2004–2006 dne
10. 12. 2003 in 6. 7. 2005,
– Zakon o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
– Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03 in 61/05),
– Navodila o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela (Uradni list RS, št. 68/01),
– Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04)
– Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter
določanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005
(Uradni list RS, št. 6/05),
– Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 37/04),
– Zakon o nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacijah (Uradni
list RS, št. 81/00 in 55/03),
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– Program izobraževanja in pridobitve certiﬁkatov o
nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacijah za brezposelne osebe
»Program 10.000+« za šolsko leto 2004/2005«, sklep Vlade
RS, št. 603-02/2001-13 z dne 29. 7. 2004 in Program izobraževanja brezposelnih oseb »Program 10.000+« za šolsko
leto 2005/2006, sklep Vlade RS z dne 14. 6. 2005,
– Pravilnik o ﬁnanciranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela (Uradni list RS, št. 108/03
in 109/04).
9. Finančni viri
Sredstva za ﬁnanciranje Programa ukrepov APZ za
2005 v skupni višini 19.111.628.404,00 SIT se zagotavljajo iz
sredstev proračuna Republike Slovenije. Financiranje ukrepov je razvidno iz tabele »Financiranje Programa ukrepov
APZ za leto 2005«.
Za izvedbo Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 so zagotovljena sredstva iz naslednjih
virov:
– iz integralnega dela proračuna Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) v višini 11.939.780.560,00
SIT,
– iz sredstev Evropskega socialnega sklada MDDSZ v
višini 4.500.882.375,00 SIT,
– iz sredstev za zagotavljanje lastne udeležbe pri ukrepih/aktivnostih/podaktivnostih, ki se ﬁnancirajo iz Evropskega
socialnega sklada MDDSZ v višini 1.500.294.115,00 SIT,
– iz sredstev za spodbudo EQUAL v višini
225.799.562,00 SIT,
– iz sredstev za zagotavljanje lastne udeležbe pri projektih EQUAL v višini 75.266.517,00 SIT,
– iz integralnega dela proračuna Ministrstva za šolstvo
in šport (MŠŠ) v višini 500.182.200,00 SIT,
– iz sredstev Evropskega socialnega sklada MŠŠ v
višini 277.067.306,25 SIT,
– iz sredstev za zagotavljanje lastne udeležbe pri ukrepih/aktivnostih/podaktivnostih, ki se ﬁnancirajo iz Evropskega
socialnega sklada MŠŠ v višini 92.355.768,75 SIT.
Za čas od sprejema Programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za leto 2005 do priprave in sprejema kataloga
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, s katerim bo določena
podrobnejša vsebina in način izvajanja ter drugi elementi
posameznih ukrepov, se ukrepi APZ izvajajo v skladu s sklepom ministra za delo, družino in socialne zadeve št. 114001/2004/13 z dne 28. 12. 2004.
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10. Struktura Programa ukrepov APZ za leto 20051
šifra

Ukrep
Aktivnost / podaktivnost

Število novo
vklju�enih

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Informiranje in poklicno svetovanje
Centri za informiranje in poklicno svetovanje
Druga�e o poklicih
Poklicna orientacija pred vklju�itvijo v ukrepe

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

Svetovanje in pomo� pri zaposlitvi
14.500
676.900.000
Pomo� pri na�rtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve
Klub za iskanje zaposlitve
Delovni preizkus
Zdravstveno zaposlitveno svetovanje
Usposabljanje in izobraževanje
32.000
6.086.153.850
Institucionalno usposabljanje
Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja
Izobraževanje in pridobitve NPK za brezposelne osebe
� Formalno izobraževanje
� NPK
Projektno u�enje za mlade (PUM) in UŽU-MI
Skladi dela
Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih
�
v sektorjih v preoblikovanju
�
v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti
Spodbude za zaposlovanje
3.600
3.437.052.030
Ohranitve delovnih mest po ZPRPGDT
Nadomestitev dela pla�e za ohranitev delovnih mest
Spodbujanje novega zaposlovanja
�
težje zaposljivih oseb
�
spodbujanje zaposlovanja-sezonska dela
�
nadomestitev dela pla�e invalidu in težje zaposljivi osebi
�
povra�ilo prispevkov delodajalca
V okviru aktivnosti 4.3. so se od januarja do maja 2005 izvajali programi:
�
Programi zaposlovanja, namenjeni potencialno presežnim in
presežnim delavcem ter delodajalcem iz predelovalne industrije v
prestrukturiranju
�
Pospeševanje zaposlovanja za krajši delovni �as
�
Spodbujanje mobilnosti brezposelnih oseb
Spodbujanje novega zaposlovanja starejših
Integracija invalidov
2.315
1.471.327.467
5.1.1. Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za
invalide; 5.1.2. Usposabljanje na delovnem mestu v u�nih delavnicah in u�nih
podjetjih
Zaposlitvena rehabilitacija
Delovna vklju�enost in delovanje strokovnih komisij za ugotavljanje lastnosti
invalidne osebe

4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.
7.1.
7.2.
8.
SKUPAJ

1

105.000

Vrednost
ukrepa
(v SIT)
135.000.000

Neposredno ustvarjanje novih
5.600
5.604.128.587
delovnih mest
Lokalni zaposlitveni programi – javna dela
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomo�i na domu, osebne asistence in
oskrbovanja invalidov – program »invalidi invalidom«
Pomo� pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk
Projekti netržnih zaposlitvenih programov
V okviru ukrepa sta se od januarja do maja 2005 izvajala programa:
�
Spodbujanje novega zaposlovanja iskalcev prve zaposlitev
�
Nadomestitev dela pla�e invalidu in težje zaposljivi osebi
Spodbujanje samozaposlovanja
3.900
1.400.000.000
Pomo� pri samozaposlitvi
Subvencije za samozaposlitev
EQUAL

Razvojni projekti
166.100

301.066.079
19.111.628.013
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Ciljna
skupina
- brezposelni
- zaposleni
- mladi
- delavci v postopku izgubljanja
zaposlitve
- brezposelni
- delavci v postopku izgubljanja
zaposlitve

- brezposelni
- udeleženci javnih del
- delavci v postopku izgubljanja
zaposlitve
- zaposleni

- brezposelni
- težje zaposljive osebe
- brezposelni, starejši od 50 let
- delavci v postopku izgubljanja
zaposlitve iz predelovalne
industrije v prestrukturiranju
- delodajalci

- brezposelne invalidne osebe,
- BO, z upadom delovnih
sposobnosti,
- BO z ugotovljeno zaposlit.
oviranostjo, BO v postopku
pridobivanja statusa invalida,
- brezposelne invalidne osebe s
posebnimi potrebami
- brezposelne osebe,
- BO, ki so prijavljene na zavodu
ve� kot 6 mesecev,
posebej ranljive skupine BO,
dolgotrajno brezposelne (nad 2
leti) ženske
- brezposelne osebe, ki se z
dosedanjimi aktivnostmi niso
uspele vklju�iti v zaposlitev
- brezposelne osebe
- mladi, ženske
- osebe, ki so v postopku izgube
zaposlitve
- ranljive skupine na trgu dela

Opomba: pri vseh ukrepih aktivne politike zaposlovanja so merila za vklju�itev v ukrep, vrsta in višina stroškov ter trajanje
ukrepa dolo�eni v skladu s Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politika zaposlovanja in Pravilnikom o izvajanju in
financiranju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela.
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11. Ocena u�inkov Programa ukrepov APZ za leto 2005
šifra
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.

Ukrep
Aktivnost / podaktivnost
Informiranje in poklicno svetovanje

Število novo
vklju�enih

Število in delež
vklju�enih žensk

105.000

56.700 ali 54%
Se ne spremlja

Centri za informiranje in poklicno svetovanje
Druga�e o poklicih
Poklicna orientacija pred vklju�itvijo v ukrepe

Svetovanje in pomo� pri zaposlitvi

14.500

7.900 ali 54,5%

Pomo� pri na�rtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve
Klub za iskanje zaposlitve
Delovni preizkus
Zdravstveno zaposlitveno svetovanje

Usposabljanje in izobraževanje

32.000

4.510 ali 31,1%

16.960 ali 53%

Institucionalno usposabljanje
Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja
Izobraževanje in pridobitve NPK za brezposelne osebe
� Formalno izobraževanje
� NPK
Projektno u�enje za mlade (PUM) in UŽU-MI
Skladi dela
Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih
�
v sektorjih v preoblikovanju
�
v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti

Spodbude za zaposlovanje

3.600

4.800 ali 15%

1.870 ali 52%

Ohranitve delovnih mest po ZPRPGDT
Nadomestitev dela pla�e za ohranitev delovnih mest
Spodbujanje novega zaposlovanja
�
težje zaposljivih oseb
�
spodbujanje zaposlovanja-sezonska dela
�
nadomestitev dela pla�e invalidu in težje zaposljivi osebi
�
povra�ilo prispevkov delodajalca
V okviru aktivnosti 4.3. so se od januarja do maja 2005 izvajali programi:
�
Programi zaposlovanja, namenjeni potencialno presežnim in presežnim delavcem
ter delodajalcem iz predelovalne industrije v prestrukturiranju
�
Pospeševanje zaposlovanja za krajši delovni �as
�
Spodbujanje mobilnosti brezposelnih oseb
Spodbujanje novega zaposlovanja starejših

Integracija invalidov

2.315

5.600

2.990 ali 83,1%

1.157 ali 50%

5.1.1. Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide
Zaposlitvena rehabilitacija; 5.1.2. Usposabljanje na delovnem mestu v u�nih delavnicah in
u�nih podjetjih
Delovna vklju�enost in delovanje strokovnih komisij za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe

Neposredno ustvarjanje novih
delovnih mest

Ocena izhodov v
zaposlitev

787 ali 34%

3.080 ali 55%

Lokalni zaposlitveni programi – javna dela
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomo�i na domu, osebne asistence in oskrbovanja
invalidov – program »invalidi invalidom«
Pomo� pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk
Projekti netržnih zaposlitvenih programov
V okviru ukrepa sta se od januarja do maja 2005 izvajala programa:
�
Spodbujanje novega zaposlovanja iskalcev prve zaposlitev
�
Nadomestitev dela pla�e invalidu in težje zaposljivi osebi
3.900
1.560 ali 40%
Spodbujanje samozaposlovanja

5.300 zaposlitev preko
javnih del
300 zaposlitev

2.200 samozaposlitev
7.1.
Pomo� pri samozaposlitvi
7.2.
Subvencije za samozaposlitev
8.
Razvojni projekti
EQUAL
Opomba: od vseh vklju�enih v ukrepe APZ bo 88.245 ali 53,5% žensk. Pri�akovati je 13.032 rednih zaposlitev, 5.300
zaposlitev preko javnih del in 2.200 samozaposlitev ter 1000 ohranitev delovnih mest.
V programe usposabljanja bo vklju�enih 21.000 oseb, v izobraževanje pa 11.000 oseb.
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12. Financiranje Programa ukrepov APZ za leto 2005
Šifra
1.
2.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.3.1.

Ukrep
Aktivnost /
Podaktivnost
Informiranje in
poklicno
svetovanje
Svetovanje in
pomo� pri
zaposlitvi
Usposabljanje in
izobraževanje
Institucionalno
usposabljanje
Usposabljanje na
delovnem mestu in
integrirani programi
usposabljanja
Izobraževanje in
pridobitve NPK za
brezposelne osebe

3.4.

Formalno
izobraževanje
Nacionalne
poklicne
kvalifikacije
PUM in UŽU-MI

3.5.

Skladi dela

3.6.

Sofinanciranje
usposabljanja in
izobraževanja
zaposlenih
v sektorjih v
preoblikovanju
v perspektivnih
sektorjih s hitro
stopnjo rasti
Spodbude za
zaposlovanje
Ohranitve delovnih
mest po ZPRPGDT
Nadomestitev dela
pla�e za ohranitev
delovnih mest
Spodbujanje
novega
zaposlovanja
Spodbujanje
novega
zaposlovanja
starejših
Integracija
invalidov
5.1.1.
Usposabljanje na
delovnem mestu in
integrirani programi
usposabljanja;
5.1.2.
Usposabljanje na
delovnem mestu v
u�nih delavnicah in
u�nih podjetjih
Zaposlitvena
rehabilitacija
Delovna
vklju�enost, str.

3.3.2.

3.6.1.
3.6.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

Integralni
prora�un
MDDSZ
135.000.000
PP 7023

ESS
EQUAL
Sredstva EU

Lastna udeležba
(LU) MDDSZ za
ESS in EQUAL

610.000.000
PP 7023

50.175.000
PP 3559

16.725.000
PP 3558

1.324.580.000

2.918.976.725

972.992.241

200.000.000
PP 4282
180.000.000
PP 4282

241.797.750
PP 3559
664.200.000
PP 3559

80.599.250
PP 3558
221.400.000
PP 3558

624.580.000
PP 4282

1.340.355.750
PP 3559

446.785.249
PP 3558

1.107.074.248,50

369.024.749,50

233.281.501,50

77.760.466,50

45.000.000
PP 3587

15.000.000
PP 3584

20.000.000
PP 4282
300.000.000
PP 3594

3.137.053.000

627.623.225
PP 3648

209.207.742
PP 3647

Sredstva
MŠŠ (ESS,
LU, Int. pror.)

Skupaj
SIT
135.000.000
676.900.000

869.604.884

6.086.153.850
522.397.000
1.065.600.000

538.319.809
PP 6672,
5780, 4367,
4368

2.943.699.809

1.476.098.998
311.042.001

331.285.075
PP 6247,
7229, 4439,
4435

411.285.075

300.000.000
836.830.967

439.336.065

146.445.355

585.781.420

188.287.160

62.762.387

251.049.547

224.999.280

74.999.750

3.437.052.030

264.784.000
PP 3592
154.128.000
PP 3593

264.784.000

2.718.141.000
PP 3595

2.718.141.000

931.348.560

154.128.000

224.999.280
PP 3648

74.999.750
PP 3647

299.999.030

404.984.179,75

134.994.727,25

1.471.327.467

389.866.124,54
PP 3587

129.955.375,51
PP 3584

519.821.500,05

427.428.560
PP 3577

427.428.560

503.920.000

503.920.000
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komisije za ugot.
inv.
Zaklju�ek aktivnosti
Delov. vklju�enost
invalidov ESS 2004
Neposredno
ustvarjanje novih
delovnih mest
Lokalni zaposlitveni
programi – javna
dela
Subvencioniranje
zaposlitev pri
izvajanju pomo�i na
domu, osebne
asistence in
oskrbovanja
invalidov – program
»invalidi invalidom«
Programi, ki so se
izvajali od januarja
– maja 2005
Pomo� pri
zaposlovanju
dolgotrajno
brezposelnih žensk
Projekti netržnih
zaposlitvenih
programov
Spodbujanje
samozaposlovanja
Pomo� pri
samozaposlitvi
Subvencije za
samozaposlitev
EQUAL

SKUPAJ UKREPI APZ
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PP 7025

5.301.799.000

15.118.055,21
PP 3587

5.039.351,74
PP 3584

20.157.406,95

226.747.190,25

75.582.396,75

5.604.128.587

5.301.799.000
PP 3551

500.000.000
300.000.000
PP 8674
200.000.000
PP 8674
11.939.780.560

5.301.799.000

150.000.000
PP 3587

50.000.000
PP 3584

200.000.000

76.747.190,25
PP 3587

25.582.396,75
PP 3584

102.329.587

675.000.000

225.000.000

1.400.000.000
300.000.000

675.000.000
PP 3648
225.799.562
PP 3591
4.726.681.937

225.000.000
PP 3647
75.266.517
PP 3590
1.575.560.632

1.100.000.000
301.066.079
869.604.884

19.111.628.013
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13. Ukrepi APZ za leto 2005
1. INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE
Cilj:

Pomo� posameznikom pri iskanju zaposlitve in informiranje o poklicnih možnostih

Oznaka
programa:

EUROSTAT: 0
EPD
Smernice EU: 1

Vsebina:

Aktivnosti, ki predvsem z informiranjem in svetovanjem pomagajo k razvoju
poklicne kariere
1.1. Centri za informiranje in poklicno svetovanje
1.2. Druga�e o poklicih
1.3. Poklicna orientacija pred vklju�itvijo v ukrepe

Ciljna skupina:

Merila
upravi�enosti:

-

brezposelni
zaposleni
mladi
osebe v postopku izgubljanja zaposlitve

Ni posebnih zahtev

Financiranje:

Prora�un RS za leto 2005
PP 7023

Vrste stroškov:

Denarne dajatve udeležencem
Stroški izvajalcev

Število
udeležencev:

105.000

Vrednost:

135.000.000 SIT

Odgovorna
institucija:

ZRSZ

Izvajalci:
Shema državne
pomo�i:

ZRSZ (aktivnost 1.1.)
Izvajalci, izbrani v skladu s predpisi o javnih naro�ilih (aktivnosti 1.2., 1.3.)
Ukrep ne predstavlja državne pomo�i
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2. SVETOVANJE IN POMO� PRI ZAPOSLITVI
Cilj:

Izboljšanje možnosti brezposelnih oseb na trgu dela

Oznaka
programa:

EUROSTAT: 1
EPD
Smernice EU: 1, 4, 5, 6, 7

Vsebina:

Aktivnosti, ki pomagajo pri iskanju zaposlitve, aktivirajo in motivirajo osebe za
iskanje zaposlitve, omogo�ajo pridobivanje oz. poglabljanje veš�in za iskanje
zaposlitve kot tudi konkretno preizkušanje usposobljenosti za dolo�eno vrsto dela
2.1. Pomo� pri na�rtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve
2.2. Klub za iskanje zaposlitve
2.3. Delovni preizkus
2.4. Zdravstveno zaposlitveno svetovanje

Ciljna skupina:
Merila
upravi�enosti:

- brezposelni
- delavci v postopku izgubljanja zaposlitve
Osebe se vklju�ijo na podlagi zaposlitvenega na�rta

Financiranje:

Prora�un RS za leto 2005
PP 7023

Vrste stroškov:

Denarne dajatve udeležencem
Stroški izvajalcev

Število
udeležencev:

14.500

Vrednost:

676.900.000 SIT

Odgovorna
institucija:
Izvajalci:

ZRSZ

Shema državne
pomo�i:

ZRSZ, delodajalci (aktivnost 2.3.)
Izvajalci, izbrani v skladu s predpisi o javnih naro�ilih (aktivnosti 2.1., 2.2.)
Izvajalci, ki imajo z ZRSZ sklenjeno pogodbo (2.4.)
Ukrep ne predstavlja državne pomo�i
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3. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE
Cilj:
Oznaka
programa:
Vsebina:

Ciljna skupina:

Merila
upravi�enosti:
Financiranje:

Vrste stroškov:
Število
udeležencev:
Vrednost:
Odgovorna
institucija:
Izvajalci:

Shema državne
pomo�i:

Dvig usposobljenosti oz. izobrazbene ravni in pove�anje možnosti na trgu dela.
EUROSTAT: 2
EPD: aktivnost 3.2.- 2.1.1.2., aktivnost 3.3. - 2.1.2., 2.1.2.1., 2.1.2.2., aktivnost
3.4.- 2.2.1.1., aktivnost 3.6. - 2.4.1. 2.4.2.
Smernice EU: 1, 5, 6, 7
Formalna izobraževanja, te�aji, predavanja, seminarji in drugi programi
usposabljanja za pridobivanje dodatnih ali poglabljanje pridobljenih znanj in
spretnosti. Izvajajo se naslednje aktivnosti:
3.1. Institucionalno usposabljanje
3.2. Usposabljanje na delovnem mestu
3.3. Izobraževanje in pridobitve certifikatov o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
(NPK) za brezposelne osebe
� 3.3.1. Formalno izobraževanje
� 3.3.2. NPK
3.4. Projektno u�enje za mlade (PUM) in UŽU - MI
3.5. Skladi dela
3.6. Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih
� 3.6.1. v sektorjih v preoblikovanju
� 3.6.2. v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti
aktivnost 3.1. brezposelne osebe in delavci v postopku izgubljanja zaposlitve ter
udeleženci javnih del, za aktivnost 3.2. in podaktivnost 3.3.2. – brezposelne
osebe in delavci v postopku izgubljanja zaposlitve
podaktivnost 3.3.1 - brezposelni, prednostno brez izobrazbe
aktivnost 3.4. - mladi brezposelni, stari od 15-25 let (PUM), brezposelni pred
vklju�itvijo v izobraževanje (UŽU-MI)
aktivnost 3.5. - delavci v postopku izgubljanja zaposlitve
aktivnost 3.6. - zaposleni v sektorjih v preoblikovanju in v perspektivnih sektorjih s
hitro stopnjo rasti
Osebe se v aktivnosti 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. vklju�ijo na podlagi zaposlitvenega
na�rta
Osebe se v aktivnost 3.5. in 3.6. vklju�ijo na podlage izjave o vklju�itvi
Prora�un RS za leto 2005:
PP: 4282, 3594, 3559, 3558, 3587, 3584, 3648, 3647, sredstva Ministrstva za
šolstvo in šport na PP 6672, 5780, 6247, 7229, 4367, 4368, 4439, 4435, prenos
sredstev iz Ministrstva za zdravje PP 4338, 4337
Subvencije, denarne dajatve udeležencem
Stroški izvajalcev
32.000
6.086.153.850,00 SIT
ZRSZ
ZRSZ in delodajalci (aktivnost 3.2.); Izvajalci, izbrani v skladu s predpisi javnih
naro�ilih (aktivnosti 3.1., 3.3.2. kolikor so izvajalci vpisani v register), Izvajalci,
izbrani na javnih razpisih v skladu z ZIPRS (aktivnosti, 3.5., 3.6); Šole in druge
izobraževalne organizacije, ki izvajajo programe za odrasle, vpisane v razvid MŠŠ
in MVZT (aktivnost 3.3.1.), izvajalci, izbrani na osnovi javnega razpisa MŠŠ,
vpisani v razvid MŠŠ (aktivnost 3.4.)
Aktivnosti 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. ne predstavljajo državne pomo�i
Aktivnost 3.6. se izvaja kot državna pomo� – Shema usposabljanje.
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4. SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE
Cilj:
Oznaka
programa:
Vsebina:

Ciljna skupina:

pospeševanje zaposlovanja in ohranjanje zaposlitev
EUROSTAT: 4
EPD - Aktivnost 4.4. – 2.4.4.2.
Smernice EU: 2, 3, 6, 7, 8, 9
Spodbujanje zaposlovanja in ohranjanje zaposlitev s pomo�jo subvencije
Aktivnosti:
4.1. Ohranitve delovnih mest, izobraževanje in usposabljanje po ZPRPGDT
4.2. Nadomestitev dela pla�e za ohranitev delovnih mest
4.3. Spodbujanje novega zaposlovanje
� 4.3.1. Spodbujanje novega zaposlovanje težje zaposljivih oseb subvencija v enkratnem znesku
� 4.3.2. Spodbujanje zaposlovanja-sezonska dela
� 4.3.3. Nadomestitev pla�e invalidu in težje zaposljivi osebi
� 4.3.4. Povra�ilo prispevkov delodajalcem
V okviru aktivnosti 4.3. so se od januarja do maja 2005 izvajali programi:
� Programi zaposlovanja, namenjeni potencialno presežnim in
presežnim delavcem ter delodajalcem iz predelovalne industrije v
prestrukturiranju,
� Pospeševanje zaposlovanja za krajši delovni �as,
� Spodbujanje mobilnosti brezposelnih oseb
4.4. Spodbujanje novega zaposlovanja starejših
Za aktivnosti:
4.1.: delodajalci-gospodarske družbe iz 2. �lena ZPRPGDT
4.2.: podjetja, pri katerih je ogrožen obstoj delovnih mest in zaposlitev zaradi
naravnih nesre� ali izrednih dogodkov ali procesa prestrukturiranja
4.3.1.: težje zaposljive osebe - brezposelne osebe:
�

�
�
�

invalidi t.j. osebe, katerim je z odlo�bo priznan status invalida ali lastnost invalidne
osebe,
dolgotrajno brezposelne osebe, kar pomeni, da je oseba brezposelna 12 mesecev
v zadnjih 16 mesecih,
starejši od 50 let, ki so na zavodu prijavljeni ve� kot 6 mesecev,
brezposelni iskalci prve zaposlitve, ki so mlajši od 25 let ali so pred manj kot dvema
letoma kon�ali redno šolanje (med njimi najmanj 40 % z VII. stopnjo izobrazbe),

in delavci iz predelovalne industrije v prestrukturiranju, ki so v postopku
izgubljanja zaposlitve in v roku enega leta po prijavi na zavodu
4.3.2. vse brezposelne osebe
4.3.3. in 4.3.4. ni novih vklju�itev
4.4. brezposelne osebe, starejše od 50 let

Merila
upravi�enosti:
Financiranje:
Vrste stroškov:
Število
udeležencev:
Vrednost:
Odgovorna
institucija:
Izvajalci:
Shema državne
pomo�i:

V aktivnosti se bodo prednostno vklju�evale ženske.

Aktivnosti 4.3.1, 4.3.2., 4.4. – osebe se vklju�ijo na podlagi zaposlitvenega na�rta
Prora�un RS za leto 2005 , PP 3592, 3593, 3595, 3647, 3648
Denarne dajatve udeležencem
Stroški izvajalcev programa
Subvencije
6.300
3.437.052.030 SIT
MDDSZ – aktivnosti 4.1., 4.2.
ZRSZ – aktivnost 4.3., 4.4.
Delodajalci (aktivnost 4.1., podaktivnost 4.3.1., 4.3.2., 4.3.4.)
Delodajalci, izbrani na javnih razpisih v skladu z ZIPRS (aktivnost 4.2., 4.4.,
podaktivnost 4.3.3.)
Aktivnosti 4.1., 4.2. in 4.4. in podaktivnosti 4.3.1., 4.3.3. se izvajajo kot državna
pomo� – shema zaposlovanja, podaktivnosti 4.3.2. in 4.3.4. ne predstavljata
državne pomo�i
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5. INTEGRACIJA INVALIDOV
Cilj:

Ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih invalidov, pove�anje njihove
delovne in socialne vklju�enosti ter vzpodbujanje razvoja novih delovnih mest

Oznaka
programa:

EUROSTAT: 5
EPD: Aktivnost 5.1 -2.2.2.4. in 2.2.2.5.
Smernice EU: 1,6,7

Vsebina:

Sistem pomo�i invalidom, ki imajo ovire pri vklju�itvi v delo oziroma zaposlitev in
storitve, ki omogo�ajo rehabilitantom, da si zagotovijo in obdržijo ustrezno
zaposlitev ter napredujejo v poklicni karieri
Aktivnosti:
5.1. 5.1.1. Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja
za invalide; 5.1.2. Usposabljanje na delovnem mestu v u�nih delavnicah in
u�nih podjetjih
5.2. Zaposlitvena rehabilitacija
5.3. Delovna vklju�enost in delovanje strokovnih komisij za ugotavljanje
invalidnosti

Ciljna skupina:

Brezposelne invalidne osebe; za aktivnost 5.1. tudi brezposelne osebe z upadom
delovnih sposobnosti, brezposelne osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo;
za aktivnost 5.2. tudi brezposelne osebe v postopku pridobivanja statusa invalida;
za aktivnost 5.3. brezposelne invalidne osebe s posebnimi potrebami

Merila
upravi�enosti:

Brezposelne osebe se vklju�ijo na podlagi zaposlitvenega na�rta

Financiranje:

Prora�un RS za leto 2005, PP 3584, 3587, 3577, 7025

Vrste stroškov:

Subvencije
Denarne dajatve udeležencem
Stroški izvajalcev programa

Število
udeležencev:
Vrednost:
Odgovorna
institucija:
Izvajalci:
Shema državne
pomo�i:

2.315
1.471.327.467 SIT
ZRSZ
za aktivnost 5.1 bodo izvajalci izbrani z javnim pozivom ZRSZ, za aktivnosti 5.2. in
5.3. so bili izvajalci že izbrani na javnem razpisu; za aktivnost 5.3. so izvajalci tudi
strokovne komisije za ugotavljanje invalidnosti oseb
Ukrep 5.1. se v profitnem sektorju delno (subvencija) izvaja kot državna pomo� –
shema zaposlovanje, Aktivnosti 5.1. – neprofitni sektor, 5.2. in 5.3. ne predstavljajo
državne pomo�i
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6. NEPOSREDNO USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
Cilj:
Oznaka
programa:
Vsebina:

Ciljna skupina:

Merila
upravi�enosti:
Financiranje:
Vrste stroškov:
Število
udeležencev:
Vrednost:
Odgovorna
institucija:
Izvajalci:

Shema državne
pomo�i:

Pomo� pri zaposlovanju skupin brezposelnih, ki težko najdejo zaposlitev
EUROSTAT: 6
EPD - Aktivnost 6.3. – 2.2.2.2. in Aktivnost 6.4. – 2.2.2.3.
Smernice EU: 1, 2, 6, 7
Ukrep je namenjen ohranitvi in razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb,
pove�anju delovne in socialne vklju�enosti in vzpodbujanju razvoja novih delovnih
mest
6.1. Lokalni zaposlitveni programi – javna dela – vsebina je dolo�ena s
programom, Lokalno zaposlitveni programi – Javna dela za leto 2005,
sprejetim na Vladi RS dne 30.9.2004
6.2. Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomo�i na domu, osebne asistence
in oskrbovanja invalidov-program »invalidi invalidom«
6.3. Pomo� pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk;
6.4. Projekti netržnih zaposlitvenih programov
V okviru ukrepa sta se od januarja do maja 2005 izvajala programa:
� Spodbujanje novega zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve
Nadomestitev pla�e invalidu in težje zaposljivi osebi
Aktivnost 6.1.
Brezposelne osebe v skladu z merili za izbor programov javnih del, posebej
ranljive skupine brezposelnih oseb (Rome, starejše od 50 let, osebe s I. in II.
stopnjo strokovne izobrazbe, zdravljene odvisnike, osebe po prestajanju zaporne
kazni).
V nacionalne programe javnih del se bodo lahko v javna dela vklju�evale tudi
druge brezposelne osebe, ki so prijavljene pri zavodu ve� kot 6 mesecev.
Aktivnost 6.2.
V aktivnost ni novih vklju�itev
Aktivnost 6.3.
Brezposelne ženske prijavljene v evidenci ZRSZ najmanj dve leti oz. so skupaj z
vklju�enostjo v javna dela brez redne zaposlitve ve� kot dve leti
Aktivnost 6.4
Brezposelne osebe, prijavljene v evidenci ZRSZ iz ciljnih skupin, in sicer:
dolgotrajno brezposelni (ve� kot 2 leti), mladi, ki so opustili šolanje, so brezposelni
in imajo težave na razli�nih podro�jih, etni�ne skupine (Romi) in druge skupine
(žrtve nasilja, bivši odvisniki, osebe po prestani kazni in drugi), razen: dolgotrajno
brezposelne ženske, ki so že ve� kot dve leti prijavljene v evidenci brezposelnih
oseb na ZRSZ oziroma so skupaj z vklju�enostjo v lokalne zaposlitvene programe
– javna dela brez redne zaposlitve ve� kot dve leti in invalidi;
Brezposelne osebe se vklju�ijo na podlagi zaposlitvenega na�rta
Prora�un RS za leto 2005 - PP 3551, 3587, 3584
Subvencije
denarne dajatve udeležencem
stroški izvajalcev
5.600
5.604.128.587 SIT
ZRSZ
Izvajalci, izbrani na javnih razpisih v skladu z ZIPRS (aktivnost 6.1., 6.2., 6.3. in
6.4.)
Izvajalci izbrani v skladu s predpisi o javnih naro�ilih (aktivnost 6.3.)
Ukrep ne predstavlja državne pomo�i, razen programa Spodbujanje novega
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve – Shema zaposlovanja
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7. SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA
Cilj:
Oznaka
programa:
Vsebina:

Ciljna skupina:
Merila
upravi�enosti:

Pomo� pri zaposlovanju skupin, predvsem brezposelnih, ki se lahko samozaposlijo
EUROSTAT: 7
EPD: aktivnost 7.2. - 2.4.3.2.
Smernice EU: 2, 6
Ukrep je namenjen pospeševanje podjetništva in odpiranju novih delovnih mest;
aktivnosti:
7.1 pomo� pri samozaposlitvi
Namen pomo�i pri samozaposlitvi je pridobivanje osnovnih informacij o
možnostih samozaposlitve, o postopkih, potrebnih za realizacijo
samozaposlitve in o dejavnikih, ki jih mora potencialni podjetnik upoštevati pri
vzpostavljanju samozaposlitvenega projekta
Izvajanje posebnih projektov za spodbujanje podjetništva pri mladih in ženskah
7.2. subvencije za samozaposlitev
Namen subvencij za samozaposlitev je pospeševanje podjetništva in
odpiranje novih delovnih mest, ki se izvaja v obliki enkratne nepovratne
pomo�i. Sredstva so namenjena tudi osebam, ki so se samozaposlile na
podro�ju kmetijske dejavnosti in ostalih dovoljenih dejavnostih. Nepovratna
pomo� je namenjena ustanovitvi podjetja in zagonu poslovanja za kritje pla�,
prispevkov in davkov iz pla� na za�etku poslovanja
Brezposelne osebe, posebej ženske, mladi in osebe, ki so v postopku izgubljanja
zaposlitve
Osebe se vklju�ijo na podlagi zaposlitvenega na�rta

Financiranje:

Prora�un RS za leto 2005
PP 8674, 3648, 3647

Vrste stroškov:

Subvencije
Stroški izvajalcev

Število
udeležencev:

3.900

Vrednost:

1.400.000.000 SIT

Odgovorna
institucija:
Izvajalci:

ZRSZ

Shema državne
pomo�i:

Pospeševalni center za malo gospodarstvo (aktivnost 7.1.)
ZRSZ (aktivnost 7.2.)
Aktivnost 7.1. ne predstavlja državne pomo�i
Aktivnost 7.2. subvencije za samozaposlitev se izvaja kot državna pomo� Shema zaposlovanja
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8. POBUDA EVROPSKE SKUPNOSTI
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EQUAL

Cilj:

Razvoj inovativnih programov usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja in
zaposlovanja za posebno ranljive ciljne skupine oseb ter njihovo preverjanje
(pilotna izvedba)
Vzpostavitev mrežnih partnerstev v Sloveniji in ostalih državah �lanicah

Oznaka
programa:
Vsebina:

Program pobude EQUAL

Ciljna skupina:

Merila
upravi�enosti:

Razvoj novih programov, njihovo testiranje in razširjanje na podro�ju pove�anja
zaposljivosti, prilagodljivosti, enakih možnosti in prosilcev za azil. Na javnem
razpisu je bilo izbranih 26 razvojnih partnerstev. Izbrana razvojna partnerstva so
morala do 28. aprila 2005 pripraviti ustrezen Sporazum o razvojnem partnerstvu.
Potrjenih je bilo 20 sporazumov.
Izvajale se bodo naslednje aktivnosti:
� priprava ustreznih navodil za izvajanje pobude skupnosti EQUAL in
pripadajo�ih obrazcev za spremljanje
� priprava ustreznega informacijskega sistema (ZJN)
� priprava in posredovanje poro�il EK
� vodenje nadzornega odbora EQUAL
� priprava celostne podobe – EQUAL (ZJN) in izvajanje nalog poro�anja in
informiranja
� sodelovanje pri koordinaciji partnerstev in pri delu EK na podro�ju Pobude
skupnosti EQUAL
� izvedba ustreznih aktivnosti za vzpostavitev tehni�ne pomo�i (za podro�je
izvajanja Pobude skupnosti EQUAL, ki so med drugim dodatne
zaposlitve, sofinanciranje promocijskih aktivnosti, informacijske podpore
projektu, evalvacije v skladu z ustreznimi uredbami EK za izvajanje
strukturne politike oz. pobud skupnosti)
Razvojna partnerstva, ki imajo potrjene Sporazume o razvojnem partnerstvu in
imajo tudi sklenjene Sporazume o transnacionalnem sodelovanju z razvojnimi
partnerstvi iz držav EU in
ciljne skupine, katerim so namenjeni programi: brezposelni, mladi, ženske,
manjšine, Romi, prosilci za azil.
v skladu z Uredbo za Pobudo skupnosti EQUAL

Financiranje:

Prora�un RS, 50.267.000, PP 3590
EQUAL sredstva: 150.800.000, PP 3591

Odgovorna
institucija:

MDDSZ

Izvajalci:

20 razvojnih partnerstev, ki imajo potrjene Sporazume o razvojnem partnerstvu.

Shema državne
pomo�i:

Ukrep ne predstavlja državne pomo�i

2.2.
Pospeševanje
socialnega
vklju�evanja

2.1. Razvoj in
krepitev
aktivnih politik
trga dela

EPD 2004 - 2006
2. Prednostna
Ukrep
naloga

Znanje, razvoj �loveških virov in zaposlovanje

2. Pomo� za
zaposlovanje

1. Pot do integracije

2. Izobraževanje
brezposelnih

1. Usposabljanje,
usmerjeno v izboljšanje
usposobljenosti
brezposelnih oseb

Program 10.000+ in
Nacionalne poklicne
kvalifikacije

i.i. Usposabljanje na
delovnem mestu

i. Programi
usposabljanja

PD, julij 2004
Upravi�ene
Projekti
dejavnosti

2.2.2. Pomo� za zaposlovanje

2.2.1. Pot do vklju�enosti

2.1.2. Izobraževanje
brezposelnih

2.1.1. Usposabljanje,
namenjeno pove�anju
usposobljenosti brezposelnih

Aktivnost

2.2.1.2. Programi delovne
vklju�enosti invalidov
2.2.2.2. Pomo� pri
zaposlovanju dolgotrajno
brezposelnih žensk
2.2.2.3. Projekti netržnih
zaposlitvenih programov
2.2.2.4. Usposabljanje na
delovnem mestu in integrirani
programi usposabljanja za
invalide
2.2.2.5. Usposabljanje na
delovnem mestu v u�nih
delavnicah in u�nih podjetjih

2.2.1.1. Pot do vklju�enosti

2.1.1.2. Usposabljanje na
delovnem mestu in integrirani
programi usposabljanja
2.1.2.1. Formalno
izobraževanje
2.1.2.2. Nacionalne poklicne
kvalifikacije

2.1.1.1. Institucionalni programi
usposabljanja

Podaktivnost

Program ukrepov APZ
2005 (javni poziv 2005)

Št.

Program ukrepov APZ
2005 (javni poziv 2005)

Program ukrepov APZ
2005 (javni razpis 2005)
Program ukrepov APZ
2005 (javni razpis 2005)

Program Aktivne politike
zaposlovanja 2004, 2005
Program Aktivne politike
zaposlovanja 2004, 2005
Program Aktivne politike
zaposlovanja 2004, 2005
- PUM – projektno u�enje
za mlade
Program APZ za leto
2004

Program Aktivne politike
zaposlovanja 2004, 2005

Program Aktivne politike
zaposlovanja v l. 2004,
2005
- pomo� pri na�rtovanju
poklicne poti in iskanju
zaposlitve
- klubi za iskanje
zaposlitve
- programi
izpopolnjevanja in
usposabljanja

Instrument

Izvedbena struktura 2. prednostne naloge EPD

14. Ukrepi EPD in aktivnosti APZ, ki se sofinancirajo iz ESS
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2. Prednostna
naloga

Ukrep

Št. 11002-2/2005/5
Ljubljana, dne 12. avgusta 2005.
EVA 2005-2611-0107
Vlada Republike Slovenije

Javni razpis za l. 2005

Javni razpis za l. 2004

2.4.4.1. Lokalni zaposlitveni
programi
2.4.4.2. Spodbujanje novega
zaposlovanja starejših

Program Aktivne politike
zaposlovanja 2004,
2005

Se ne izvaja

Javni razpis za l. 2004,
za l. 2005

Javni razpis za l. 2004,
za l. 2005

Inštrument

2.4.3.2. Subvencije za
samozaposlitev

2.4.3.1. Pomo� pri
samozaposlitvi

2.4.2.1. Usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih v
perspektivnih sektorjih s hitro
stopnjo rasti

2.4.1.1. Usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih iz
sektorjev v preoblikovanju

Podaktivnost

81 / 2. 9. 2005

Janez Janša l. r.
Predsednik

2.4.3. Usposabljanje in
pomo� pri ustanavljanju
podjetij

3. Usposabljanje in
pomo� pri
ustanavljanju
podjetij

2.4.4. Razvoj novih virov
zaposlovanja

2.4.2. Usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih
v perspektivnih sektorjih
s hitro stopnjo rasti

2. usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih v
perspektivnih
sektorjih

4. Razvoj novih
virov zaposlovanja

2.4.1. Usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih, zlasti iz
sektorjev v
preoblikovanju

Aktivnost

Izvedbena struktura 2. prednostne naloge EPD

1. Nadaljevalno
usposabljanje in
izobraževanje
zaposlenih v
sektorjih v
preoblikovanju

PD, julij 2004
Upravi�ene
Projekti
dejavnosti

Št.

2.4.
Spodbujanje
podjetništva in
prilagodljivosti

EPD

8488 /

Znanje, razvoj �loveških virov in zaposlovanje
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MINISTRSTVA
3566.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja

Na podlagi 10. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni
list RS, št. 111/01 in št. 110/02-ZGO-1) minister za okolje in
prostor sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za
mednarodni mejni prehod Dragonja
I
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev
osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod
Dragonja, ki ga je pod številko projekta 202/02 julija 2005
izdelal Projektivni atelje – Prostor d.o.o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
II
Osnutek lokacijskega načrta bo od 9. do 23. septembra
2005 javno razgrnjen:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za
prostor, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, in
– v prostorih Krajevne skupnost Sečovlje, Sečovlje 24,
Sečovlje.
Javna obravnava bo potekala dne 14. 9. 2005 s pričetkom ob 17. uri v prostorih Kmečkega turizma Mahnič,
Dragonja 111, Sečovlje.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni
osnutek lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe
in predlogi se lahko do 23. 9. 2005 podajo pisno ali ustno na
javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov ali se posredujejo na elektronski naslov
gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedeta
ključne besede »MMP Dragonja«.
O utemeljenosti pripomb, danih med javno razgrnitvijo,
odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za prostor.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.
si/upr) ter na krajevno običajen način v glasilu Primorske
novice.
Št. 350-08-18/2005-BaB
Ljubljana, dne 25. avgusta 2005.
EVA 2005-2511-0222
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

3567.

Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega
lokacijskega načrta za plinovod M1/1 Ceršak–
Kidričevo

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
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SKLEP
o javni razgrnitvi predloga državnega
lokacijskega načrta za plinovod M1/1 Ceršak–
Kidričevo
I
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. predloga državnega lokacijskega načrta za plinovod
M1/1 Ceršak–Kidričevo, ki ga je pod številko projekta 296/9805, avgust 2005, izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o.,
Celje (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt);
2. povzetka za javnost;
3. Poročila o vplivih na okolje za plinovod M1/1 Ceršak–Kidričevo, ki ga je pod številko projekta P4M1.1A –
B114/038B julija 2005 izdelal IBE d.d. Ljubljana, ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
državnega lokacijskega načrta.
II
Gradivo iz prejšnje točke bo od 12. septembra 2005 do
11. oktobra 2005 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za
prostor, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana,
in
– v prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje Mestne
občine Maribor, Grajska ulica 7/II, Maribor;
– v prostorih Krajevne skupnosti Malečnik–Ruperče,
Malečnik 51, Malečnik;
– v prostorih Mestne četrti Brezje–Dogoše–Zrkovci, Na
trati 2, Maribor;
– v sejni sobi Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja
25, Kidričevo;
– v sejni sobi Občine Miklavž na Dravskem polju, Nad
izviri 6, Miklavž na Dravskem polju;
– v sejni sobi Občine Pesnica pri Mariboru, Pesnica pri
Mariboru 39A, Pesnica;
– v sejni sobi Občine Starše, Starše 93, Starše;
– v sejni sobi Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, Šentilj.
Javne obravnave bodo potekale:
– dne 19. septembra 2005 s pričetkom ob 16. uri v
Dvorani prosvetnega doma Šentilj, Maistrova ulica 7, Šentilj,
za območje Občine Šentilj;
– dne 19. septembra 2005 s pričetkom ob 18.30 v Kulturnem domu Miklavž, Cesta v Rogozo 11, Miklavž, za območje Občine Miklavž na Dravskem polju;
– dne 20. septembra 2005 s pričetkom ob 16. uri v
Dvorani gasilskega doma Jakobski Dol, Sp. Jakobski Dol 4/a,
Jakobski Dol za krajevni skupnosti Jakobski Dol in Jarenina
na območju Občine Pesnica;
– dne 20. septembra 2005 s pričetkom ob 18.30 v Dvorani kulturnega doma Pernica, Pernica 8, Pernica, za krajevno skupnost Pernica na območju Občine Pesnica;
– dne 22. septembra 2005 s pričetkom ob 16. uri v prostorih Krajevne skupnosti Malečnik, Malečnik 51, Malečnik, za
Krajevno skupnost Malečnik–Ruperče na območju Mestne
Občine Maribor;
– dne 22. septembra 2005 s pričetkom ob 18.30 v prostorih gasilskega doma Dogoše, Dupleška cesta 237, Dogoše,
za Mestno četrt Brezje–Dogoše–Zrkovci na območju Mestne
občine Maribor;
– dne 26. septembra 2005 s pričetkom ob 16. uri v sejni
sobi Doma krajanov Brunšvik, Brunšvik 49B, Rače, za območje Občine Starše;
– dne 26. septembra 2005 s pričetkom ob 18.30 v sejni
sobi Občine Kidričevo, Borisa Kraigherja 25, Kidričevo, za
območje Občine Kidričevo.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog državnega lokacijskega načrta dajo pripombe
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in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 11. oktobra 2005
podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne
razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se posredujejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se
v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »plinovod M1/1
Ceršak–Kidričevo«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo,
odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega
načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.
si/upr) ter na krajevno običajen način v časopisu Večer.
Št. 350-10-8/2005-BP
Ljubljana, dne 25. avgusta 2005.
EVA 2005-2511-0227
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

3568.

Spremembe programa priprave sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta za primorski
krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–
Vipava

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z
ministrom za promet

SPREMEMBE PROGRAMA
PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za
primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste
Razdrto–Vipava
1
V Programu priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre
ceste Razdrto–Vipava (Uradni list RS, št. 29/05) se v sedmem odstavku II. poglavja črta prva alinea. Dosedanji druga
in tretja alinea postaneta prva in druga alinea.
V II. poglavju se črta osmi odstavek.
2
V III. poglavju se prvi in drugi odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»Pripravljavec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP, UPR), ki zagotovi sredstva za recenzijo
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ter drugih morebiti potrebnih dokumentov.
Naročnik vseh strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljnjem
besedilu: DARS), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo poročila o vplivih na okolje, revizijo poročila o vplivih na okolje,
strokovnih podlag, geodetskega načrta ter sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.«.

Uradni list Republike Slovenije
3
V V. poglavju se črta točka V.2. Dosedanja točka V.3
postane točka V.2.
4
V VII. poglavju se v četrtem odstavku spremeni šesta
alinea tako, da se glasi:
»– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 15 dneh
po prejemu vloge.«.
5
Te spremembe programa priprave se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-08-47/2005
Ljubljana, dne 18. julija 2005.
EVA 2005-2511-0211
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet

3569.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči
za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah
z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi

Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04
– ZdZPKG) in v povezavi s 3. členom Uredbe o izvajanju
ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne
izdelke (Uradni list RS, št. 45/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za
gospodarstvo in ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo
učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom
in nekaterimi mlečnimi proizvodi
1. člen
V Pravilniku o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
(Uradni list RS, št. 130/04) se besedilo drugega odstavka
6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Priloga 1 velja do 30. junija 2006.«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-199/2005
Ljubljana, dne 6. julija 2005.
EVA 2005-2311-0200
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
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Soglašam!
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo
PRILOGA 1
Najvišje cene, ki jih plačajo upravičenci z upoštevanjem
pomoči Evropskih skupnosti

1l

Kategorija 1
Toplotno obdelano polno mleko pakirano do vključno

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 30.25 SIT/l
Toplotno obdelano polno mleko pakirano nad 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 13.25 SIT/l
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Polposneti mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polposnetega mleka – pakirano nad 180 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 112.00 SIT/l

3570.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o območjih in sedežih policijskih
postaj

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
območjih in sedežih policijskih postaj

Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega
polnega mleka – pakirano nad 180 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 100.25 SIT/l

1. člen
V Pravilniku o območjih in sedežih policijskih postaj
(Uradni list RS, št. 12/05) se v 2. členu v 4. točki za besedo
»Žahenberc« postavi pika, besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Dobovec,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet
Rogatec,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Rogatec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rogatec I.« pa
se črta.
Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. Postaja mejne policije Rogatec, s sedežem v Rogatcu, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Dobovec,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet
Rogatec,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Rogatec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rogatec I.«.
Dosedanja 10. točka postane 11. točka.

Kategorija 5
Toplotno obdelano polposneto mleko pakirano do 1 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 42.00 SIT/l

2. člen
V 6. členu se v 6. točki za besedo »Senožeti« doda
beseda »Videm«, za besedo »Vrh pri Dolskem« pa se dodajo
besede »Zaboršt pri Dolu, Zajelše«.

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim
okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano do 0,25 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 34.20 SIT/0.25 l
Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim
okusom, ki vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano nad 0.25 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 116.10 SIT/l
Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega
polnega mleka – pakirano lončki do 180 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 17.60 SIT/180 gr

Toplotno obdelano polposneto mleko pakirano nad 1l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 25.00 SIT/l
Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali
drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano do 0.25 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 37.10 SIT/0.25 l
Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali
drugim okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano nad 0.25 l
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 127.80 SIT/l
Polposneti mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polposnetega mleka – pakirano lončki do 180 gr
Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih
skupnosti: 19.60 SIT/180 gr

3. člen
V 7. členu se v 1. točki beseda »Zavrču« nadomesti z
besedo »Gorišnici«.
V 4. točki se za besedo »Limbuš« doda beseda »Maribor«, besedna zveza »Reka-Pohorje« pa se črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 274-2-102/515-05
Ljubljana, dne 22. avgusta 2005.
EVA 2005-1711-0037
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve
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Navodilo za določanje rokov hranjenja
dokumentarnega gradiva organov javne
uprave

Na podlagi šestega odstavka 195. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05) in prve alinee
prvega odstavka 11. člena Zakona o arhivskem gradivu in
arhivih (Uradni list RS, št. 20/97, popr. št. 32/97) Arhiv Republike Slovenije izdaja

NAVODILO
za določanje rokov hranjenja dokumentarnega
gradiva organov javne uprave
SPLOŠNE DOLOČBE
1. Navodilo določa osnove za določanje rokov hranjenja
dokumentarnega gradiva organov javne uprave (v nadaljevanju: organi) in konkretne roke hranjenja dokumentarnega
gradiva.
Okvirni klasiﬁkacijski načrt z določenimi minimalnimi
roki hranjena zadev na tretjem nivoju klasiﬁkacijskih znakov in nekaterimi podrobnejšimi roki hranjenja posameznih
dokumentov ali vsebin v okviru teh znakov je priloga tega
navodila.
2. Glede na rok hranjenja v organih ločimo tri vrste dokumentarnega gradiva:
a) arhivsko gradivo (oznaka A),
b) trajno dokumentarno gradivo (oznaka T) in
c) dokumentarno gradivo z roki hranjenja, izraženimi v
letih (2, 5, 10 let in več).
3. Navodilo vsebuje osnove za določanje arhivskega
gradiva, ki ga po zakonu določi pristojni arhiv, ter osnove za
določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva, ki so
izraženi v letih 2, 5, 10 let in več, ter osnove za določitev trajnega dokumentarnega gradiva, ki so jih oziroma so ga dolžni
v načrt klasiﬁkacijskih znakov določiti predstojniki organov v
skladu s prvim odstavkom 195. člena in drugim odstavkom
194. člena uredbe.
DOLOČITEV ARHIVSKEGA GRADIVA
4. Arhivsko gradivo organa, ki ima trajen pomen za
znanost in kulturo ali trajen pomen za pravno varnost pravnih in ﬁzičnih oseb, v skladu z arhivskimi predpisi določi
pristojni arhiv v sodelovanju z organom na podlagi njegovega klasiﬁkacijskega načrta. Pristojni arhiv pri določanju
arhivskega gradiva upošteva metodologijo, načela in kriterije
za vrednotenje dokumentarnega gradiva in splošni seznam
arhivskega gradiva iz Pravilnika o odbiranju in izročanju javnega arhivskega gradiva arhivu (Uradni list RS, št. 59/99) ter
določi arhivsko gradivo iz tega navodila.
Za določanje arhivskega gradiva organov javne uprave
na ravni celotne države (Vlado RS, ministrstva, organe v
sestavi ministrstev, sklade, agencije itd.) je pristojen Arhiv
Republike Slovenije, za javnopravne osebe na lokalnem
nivoju (upravne enote, organe samoupravnih lokalnih skupnosti, javne zavode in javna podjetja) pa so pristojni regionalni državni arhivi: Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv
Koper, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Pokrajinski arhiv Maribor,
Pokrajinski arhiv Nova Gorica in Zgodovinski arhiv Ptuj.
Seznam javnopravnih oseb, katerih arhivsko gradivo
prevzemajo pristojni arhivi, je objavljen na spletni strani Arhiva Republike Slovenije www.gov.si/ars.
5. Arhivsko gradivo z oznako A pristojni arhiv označi v
klasiﬁkacijskem načrtu organa pod ustreznimi klasiﬁkacijskimi znaki, organ pa vnese določbe o arhivskem gradivu v
računalniško aplikacijo, s katero vodi evidenco dokumentarnega gradiva.
Določbe pristojnega arhiva o arhivskem gradivu prevladajo nad roki hranjenja, ki so določeni v letih, ter nad
določbami o trajnem dokumentarnem gradivu.
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6. Praviloma ima značaj arhivskega gradiva naslednje
izvirno dokumentarno gradivo organov:
– predpisi in drugi pomembni dokumenti pravnega in
upravnega značaja, ki jih pripravlja oziroma izdaja organ v
okviru svoje pristojnosti (na primer zakoni, uredbe, pravilniki,
navodila, statuti, odločbe, sklepi in drugo), pravni akti o notranji organizaciji in poslovanju organa;
– uradne oziroma javne evidence, vključno z vsemi zbirkami osebnih podatkov ter drugimi zbirkami podatkov, ki jih v
skladu s predpisi vodijo organi na splošnem, upravnem, kadrovskem, notranjem, pravosodnem, statističnem, gospodarskem, proračunskem, ﬁnančnem, davčnem, šolskem, znanstvenem, zdravstvenem, kulturnem, športnem, zunanjem,
obrambnem in drugih področjih v klasični ali elektronski obliki
(elektronske zbirke podatkov, klasične javne evidence, registri, katastri, matične knjige, kartoteke, seznami in drugo);
– lastni zapisniki sej z gradivom za seje organov in teles
organa (državnega zbora, vlade, skupščin, svetov, odborov,
komisij, delovnih teles, poslovodnih kolegijev, projektnih skupin, zborovanj, posvetovanj, konferenc, seminarjev, okroglih
miz itd.);
– celotne pomembnejše zadeve iz upravnega postopka,
za katere je pristojen organ, ki jih po predhodnem posvetovanju s predstojnikom organa določi pristojni arhiv;
– gradivo o ustanovitvi, konstituiranju, registraciji, združitvah, pripojitvah, izločitvah, razdelitvah, sanacijah, ukrepih
varstva, stečajih, likvidacijah oziroma ukinitvah, prenehanjih
in drugih statusnih spremembah pravnih oseb;
– zapisniki in poročila o izidu volitev in referendumov,
organizacija ter izvedba volitev in referendumov;
– letni, srednjeročni, dolgoročni in občasni plani, analize
in poročila najrazličnejših vrst in vsebin;
– letna in občasna statistična poročila in analize organa,
vključno z upravno statistiko;
– raziskovalni projekti, elaborati in analize;
– proračuni in zaključni računi s poslovnimi poročili,
gradivo izbranih ponudnikov na javnih natečajih;
– urbanistični in prostorski načrti, varstvo okolja, investicijski programi in poročila, gradbena dokumentacija z načrti
objektov, katerih lastnik ali uporabnik je javnopravna oseba;
– celotne gradbene zadeve javnih objektov in javne
infrastrukture (ceste, železnice, letališča, luke itd.), izbor načrtov tipskih individualnih objektov pri tistih upravnih organih,
ki so pristojni za izdajo gradbenih dovoljenj;
– tehnološka dokumentacija, normativi in standardi, izumi, patenti, licence, tehnične izboljšave in inovacije;
– premoženjskopravne zadeve organa;
– vse premoženjskopravne zadeve pri upravnih organih, ki zadevajo postopke nacionalizacij, zaplemb, denacionalizacij, vračanja premoženja, komasacij, agrarne reforme,
lastninskega preoblikovanja podjetij;
– tiskano ali javno objavljeno elektronsko arhivsko gradivo organa na spletu: interne, uradne, javne, poslovne,
jubilejne in druge tiskane ali spletne publikacije, tiskani in
elektronski zapisniki sej, predpisi, letna poročila in plani, javni
natečaji, reklamne objave, prospekti, letaki, plakati, vzorci
tiskanih obrazcev in podobno gradivo, ki je nastalo pri poslovanju organa, vključno z vsemi podatki in dokumenti, objavljenimi na spletnih straneh organa (arhiviranimi v digitalni
obliki na elektronske medije pred objavo na spletu);
– pomembne poslovne in druge knjige (zlasti vpisne
knjige, kronike, dnevniki, spomini);
– fotograﬁje, dokumentarni ﬁlmi in drugi videoposnetki o
poslovanju in dejavnosti organa, o naravi, objektih, napravah,
ljudeh, uslužbencih, pomembnih pojavih, postopkih, dogodkih, jubilejih, proslavah in prireditvah;
– odlikovanja in priznanja;
– vzorci posameznih dokumentov, zadev, dosjejev in
drugih vrst gradiva po različnih kriterijih vzorčenja;
– vse predpisane pisarniške evidence o dokumentarnem gradivu.
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DOLOČITEV TRAJNEGA DOKUMENTARNEGA
GRADIVA
7. Trajno dokumentarno gradivo je lastno dokumentarno
gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri delu organa in je
določeno z uredbo o upravnem poslovanju, drugimi predpisi
ali z določitvijo predstojnika organa kot gradivo, ki je trajno
pomembno za organ in ga je zato potrebno trajno hraniti pri
organu, kadar nima značaja arhivskega gradiva.
8. Trajno dokumentarno gradivo se z oznako T označi v
klasiﬁkacijskem načrtu pod ustreznimi klasiﬁkacijskimi znaki
in v računalniško aplikacijo, s katero vodi organ evidenco
dokumentarnega gradiva.
DOLOČANJE ROKOV HRANJENJA DOKUMENTARNEGA
GRADIVA, IZRAŽENIH V LETIH
9. Za dokumentarno gradivo, ki ni arhivsko oziroma ni
trajno dokumentarno gradivo, predstojnik organa določi rok
hrambe 2, 5, 10 let ali več v skladu s predpisi oziroma glede
na oceno, koliko časa je posamezno dokumentarno gradivo
pomembno za delo organa.
10. Med predpisi je glede rokov hranjenja dokumentarnega gradiva potrebno upoštevati veljavne predpise, med
njimi na primer predpise o:
– evidencah na področju dela, zaposlovanja, delovnih
razmerjih, matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenem
zavarovanju in socialnem varstvu;
– varstvu osebnih podatkov, tajnih podatkih, policiji,
osebni izkaznici ter druge predpise s področja notranjih zadev;
– državni statistiki, popisu prebivalstva ter drugih statističnih popisih;
– graditvi objektov ter druge predpise s področja gradbeništva;
– računovodstvu, knjigovodstvu, slovenske računovodske standarde;
– davku na dodano vrednost, davčnem postopku, davčni službi;
– o dokumentaciji rednih sodišč in druge predpise s
področja pravosodja, ki določajo roke hranjenja dokumentarnega gradiva pravosodnih organov;
– visokem šolstvu, gimnazijah, dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, dokumentaciji v osnovni šoli in
9-letni osnovni šoli, v vrtcih in druge predpise s področja
izobraževanja,
– zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva;
– splošnem upravnem postopku, obligacijskih razmerjih, kazenski zakonik in druge predpise, ki določajo zastaralne roke.
11. Dokumentarno gradivo, ki ga organ prejme od drugih pravnih in ﬁzičnih oseb zaradi informiranja ali v vednost
in ne povzroči upravnega poslovanja oziroma upravnega
postopka, se hrani najmanj 2 leti (na primer prejeti zapisniki
in gradivo za seje državnega zbora, vlade, občinskega sveta,
svetov javnih zavodov, nadzornih odborov, skupščin, razna
obvestila, okrožnice, splošni dopisi in korespondenca itd.)
12. Najpomembnejše zadeve iz upravnih in drugih postopkov organ praviloma hrani v celoti kot trajno dokumentarno gradivo oziroma kot arhivsko gradivo. V nekaterih pomembnih zadevah se kot trajno dokumentarno gradivo ali kot
arhivsko gradivo lahko hrani le del dokumentov zadeve (na
primer odločbe, sklepi, poročila, analize), ostali dokumenti
v zadevi pa le določeno število let (na primer vloge, priloge,
soglasja, mnenja, mesečna poročila in statistika itd.), vendar
ne manj kot 10 let.
Zadeve manj pomembnih (množičnih) upravnih in drugih postopkov hrani organ najmanj 2 leti.
Pomembnost zadev iz pristojnosti organa določi predstojnik organa.

Št.

81 / 2. 9. 2005 /

Stran

8493

13. Vloge strank s prilogami, ki so podlaga za vpis
dejstev oziroma podatkov v javne in druge evidence, ki jih v
skladu s predpisi vodi organ, se hranijo najmanj 2 leti.
Vloge za izstavljanje potrdil iz javnih in drugih evidenc,
ki jih vodi organ, ter kopije izdanih potrdil se hranijo najmanj
2 leti.
14. Letni, srednjeročni, dolgoročni ali občasni programi,
plani, poročila, analize in statistika se hranijo trajno oziroma
kot arhivsko gradivo, dnevna, tedenska, mesečna, kvartalna
pa najmanj 2 leti.
15. Finančno, računovodsko, knjigovodsko, davčno in
komercialno dokumentarno gradivo kot speciﬁčno dokumentarno gradivo hrani organ v skladu z roki, ki jih določajo zakon
o računovodstvu, računovodski standardi in zakon o davku
na dodano vrednost:
– pomožne obrazce in obračune ter kopije kontrolnih
blokov 2 leti,
– poslovne knjige najmanj 10 let,
– računovodske oziroma knjigovodske listine (računi,
pogodbe) najmanj 10 let,
– obdavčenje nepremičnin 20 let,
– blagajniške priloge 5 let,
– končne obračune plač in plačilne liste za obdobje, ko
letnih obračunov ni bilo, trajno,
– proračunska dokumentacija, zaključni računi in poslovna poročila predstavljajo arhivsko gradivo.
OZNAČEVANJE ROKOV HRANJENJA
16. Roki hrambe dokumentarnega gradiva, ki so določeni v letih 2, 5, 10 let in več, se štejejo od rešitve zadeve, od zaključka uradne, javne evidence (zadnjega vpisa v
evidenco) oziroma od datuma, ko je dokumentarno gradivo
zaključeno. Letnice izločitve oziroma uničenja se izračunavajo v skladu s 5. točko 195. člena uredbe o upravnem
poslovanju.
17. Roki hrambe A, T, 2, 5, 10 let in več se za ﬁzične in
elektronske zadeve ter posamezne dokumente v zadevah
vpisujejo v elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva.
Oznake arhivskega gradiva (A) in trajnega dokumentarnega gradiva (T) se na ovoj zadeve in posamične dokumente
v zadevi izpišejo na ﬁzični ovoj zadeve ali na posamezne
dokumente že ob nastanku zadeve ali ob prejemu oziroma
ob nastanku posameznega dokumenta.
Kadar je rok hrambe izražen v letih, letnico, ko se dokumentarno gradivo lahko izloči in uniči, izračunajo strokovni
delavci ob rešitvi zadeve in jo vpišejo v desni spodnji kot ovoja zadeve ali posameznih dokumentov v zadevi ter poskrbijo,
da se letnica uničenja posamezne zadeve oziroma posameznega dokumenta v zadevi vpiše v glavni pisarni v elektronsko
evidenco dokumentarnega gradiva. Za elektronske zadeve
in dokumente se letnica uničenja vpiše le v elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva.
V glavni pisarni se roki hranjenja A in T ter letnice izločitve oziroma uničenja gradiva pred arhiviranjem rešenih zadev
v tekočo zbirko dokumentarnega gradiva vpišejo na oznake
tehničnih enot (fascikle, registratorje, arhivske škatle, mape,
nosilce računalniških informacij itd.), kadar so v tehnični enoti
zadeve oziroma dokumenti z enakim rokom hranjenja.
KONČNE DOLOČBE
18. Roke hranjenja, ki jih določajo predpisi, in roke hranjenja iz tega navodila predstojnik lahko izjemoma podaljša,
če to zahtevajo upravičene potrebe poslovanja organa.
19. Predstojnik organa lahko sporazumno z Arhivom
Republike Slovenije v okviru obveznih klasiﬁkacijskih znakov
na tretjem nivoju podrobneje razčleni oziroma določi različne
roke hranjenja posameznih dokumentov v zadevah, če je to
smotrno in v skladu s predpisi, ki določajo roke hranjenja. V
takih primerih se roki hranjenja lahko skrajšajo, podaljšajo ali
ostanejo enaki določbam iz tega navodila.
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20. Kadar organ v skladu s sedmim odstavkom
120. člena Uredbe o upravnem poslovanju obvezne trimestne klasiﬁkacijske znake iz okvirnega klasiﬁkacijskega načrta
glede na svoje pristojnosti in speciﬁčne funkcije podrobneje
razčleni na največ petmestne klasiﬁkacijske znake oziroma
na četrti in peti nivo, mora predstojnik organa v skladu z uredbo in tem navodilom določiti roke hranjenja za vse dodatne
oziroma razčlenjene klasiﬁkacijske znake, pristojni arhiv pa
določiti arhivsko gradivo.
21. Roki hranjenja se določijo tudi elektronskim podatkom, dokumentom, zadevam in dosjejem, elektronsko arhivirati pa jih je potrebno na predpisane oziroma standardizirane
elektronske medije in formate pod pogoji, ki jih določajo
predpisi, in sicer ločeno glede na roke hranjenja (posebej
elektronsko arhivsko gradivo, trajno dokumentarno gradivo
ter ločeno glede na roke hrambe 5, 10, 20 let in več).
Po preteku roka hrambe organi elektronskih medijev
praviloma ﬁzično ne uničijo, temveč jih hranijo v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva ločeno od ostalega gradiva, če
jim prostor in oprema brez večjih stroškov to omogočajo.
Elektronskega dokumentarnega gradiva s pretečenimi roki
hrambe praviloma ni potrebno prepisovati na nove elektronske nosilce in migrirati v nove formate.
22. Predstojniki organov morajo v klasiﬁkacijskih načrtih uskladiti roke hranjenja s tem navodilom najkasneje do
31. 12. 2005.
23. Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-9/2004
Ljubljana, dne 16. avgusta 2005.
EVA 2005-3511-0030
dr. Matevž Košir l. r.
v. d. direktorja

PRILOGA: Okvirni klasiﬁkacijski načrt z določenimi minimalnimi roki hranjenja zadev

0

DRŽAVNA IN DRUŽBENA
UREDITEV
00 USTAVNA IN DRŽAVNA
UREDITEV
000 Splošno o ustavi in državni ureditvi
001 Državni zbor
002 Državni svet
003 Predsednik republike
004 Vlada

005 Ustavno sodišče
006 Računsko sodišče

A Splošno o družbi in njenem razvoju, državni simboli – grb,
zastava, himna, drugi državni simboli, uporaba državnih
simbolov, uporaba in zaščita imena Slovenija ...
A Splošno o DZ, volitve in imenovanja v DZ, seje DZ,
gradivo za seje DZ, seje delovnih teles DZ, gradivo za seje
delovnih teles DZ, poslanska vprašanja in pobude ...
A Splošno o Državnem svetu, sestava Državnega sveta,
mnenja Državnega sveta, seje Državnega sveta …
A Funkcija in pristojnosti, odgovornost in nadomeščanje
predsednika republike, bivši predsednik republike …
A Organizacija in sestava Vlade, naloge in pristojnosti,
splošno o delovanju, seje Vlade, sklepi, poročilo o delu
in programi dela Vlade, uresničevanje ustanoviteljskih
pravic države, zastopanje RS kot pravne osebe, sukcesija
(nasledstvena problematika, premoženje bivše SFRJ,
pridobljene pravice pravnih in ﬁzičnih oseb, slike, umetnine,
nepremičnine bivše SFRJ, sodelovanje s Komisijo Vlade
RS za sukcesijo) …
A Splošno o ustavnem sodišču, naloge in pristojnosti
ustavnega sodišča …
A Splošno o računskem sodišču, naloge in pristojnosti
računskega sodišča, mnenja in predlogi ukrepov
računskega sodišča …

Uradni list Republike Slovenije
007 Predpisi, strategije in programi

008 –
009 Druge zadeve iz skupine 00
01 ORGANIZACIJA JAVNE UPRAVE
IN DRŽAVNIH ORGANOV
010 Sistem, delovanje, organizacija in
razvoj javne uprave

011 Odbori in delovna telesa
012 Medresorske in druge komisije

013 Strokovni in drugi sveti

014 Javni skladi, javne agencije, javni
zavodi, zbornice in koncesije,
javna pooblastila

015
016
017
018
019
02
020

–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 01
UPRAVNO POSLOVANJE
Upravno poslovanje
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A Celotni postopek sprejema predpisov, strategij in
programov, medresorsko, koalicijsko usklajevanje,
amandmaji; predpisi, ki jih sprejemajo Državni zbor, Vlada,
minister, lokalna skupnost, mnenja, tolmačenja predpisov,
predlogi, soglasja, pripombe, sprejem in objava, zakoni,
pravilniki, navodila, uredbe, okrožnice, zbirke in pregledi
predpisov, harmonizacija pravnega reda EU, Lizbonska
strategija, strategija razvoja Slovenije in druge razvojne
strategije ter programi ...
Nezasedeno

A Organizacija javne uprave, reforma javne uprave,
teritorialna razdelitev, sistem plač v javnem sektorju,
standardi vodenja in zagotavljanje kakovosti (ISO
standard, CAF, VEM), izvajanje ukrepov za izboljšanje
dela v javni upravi (ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih,
strank), poročila in analize o delu, odprava administrativnih
ovir …
A Organizacija, sestava in pristojnosti, vabila, gradiva,
zapisniki in sklepi (ki so vezani na delo posameznega
odbora) …
A Organizacija, sestava in pristojnosti, vabila, gradiva,
zapisniki in sklepi (ki so vezani na delo posamezne
komisije), komisija za popravo krivic, delovne skupine za
pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih
predlogov in drugih aktov EU, delovna skupina za
evropske zadeve ...
A Organizacija, sestava in pristojnosti, vabila, gradiva,
zapisniki in sklepi (ki so vezani na delo posameznega
sveta), koordinacijski sosvet načelnika upravne enote, svet
za sistem plač, uradniški svet, inšpekcijski svet, mladinski
sveti, nadzorni sveti, nacionalni svet za knjižničarstvo ...
A Javni skladi, javne agencije, javni zavodi (npr. s področja
zdravstva, šolstva, sociale, prometa), soglasja k statutom,
spremembe statutov zavodov, soglasja k imenovanju
direktorjev, članov svetov, koncesijske pogodbe, postopek
podelitve koncesije, postopek podelitve in izvajanje
javnega pooblastila …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Poslovanje s strankami, poslovni čas, delovni čas, uradne
T ure, evidenca delovnega časa, izdaja drugih internih aktov
A
Pooblastila za nadomeščanje in podpisovanje, pooblastila
v zvezi poslovanjem z dokumentarnim gradivom, overitve
listin, overitve podpisov in žigov, overitvene knjige, overitve
podpisov in žigov za uporabo v mednarodnem prometu in s
tem povezana pooblastila za podpisovanje T
Poslovanje z dokumentarnim gradivom, tekoča in stalna
zbirka dokumentarnega gradiva (arhiv organa javne
uprave), izročanje in arhiviranje gradiva v zbirki, označitev
tehničnih enot, izločanje oz. uničenje nepotrebnega
dokumentarnega gradiva, ki mu poteče rok hranjenja,
zapisnik o izločitvi, odbiranje arhivskega gradiva, izročanje
arhivskega gradiva pristojnemu arhivu, zapisnik o izročitvi
arhivskega gradiva, vpogled v zbirko dokumentarnega
gradiva, primopredaja, dvojezično poslovanje T
Klasiﬁkacijski načrt, signirni načrt, zapisnik o izločitvi
gradiva A
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021 Upravni postopek

022 Poslovanje s tajnimi podatki

023 Administrativno-tehnično
poslovanje

024 Projektno delo in druge oblike
timskega dela
025 Lektoriranje, prevajanje in tisk
026
027
028
029
03
030

–
–
–
Druge zadeve iz skupine 02
LOKALNA SAMOUPRAVA
Lokalna samouprava – splošno

031 Območje lokalne skupnosti

032 Organizacija občinskih in
pokrajinskih organov
033 Pristojnosti samoupravnih lokalnih
skupnosti
034 –
035 –
036 –
037 Strokovna pomoč občinam
038 –
039 Druge zadeve iz skupine 03
04 VOLITVE IN REFERENDUMI
040 Volitve in referendumi – splošno

041 Volitve

Uradni list Republike Slovenije
A Splošno o upravnem postopku, poročila o upravnih
T postopkih A
2 Pooblastila za vodenje in odločanje v upravnem postopku,
izločitev uradne osebe T
Izdaja potrdil iz uradnih evidenc (potrdilo o premoženjskem
stanju, potrdilo o skupnem gospodinjstvu itd.), pravna
pomoč 2
A Varovanje tajnih podatkov, dovoljenja za dostop do tajnih
podatkov, ocena škodljivih posledic, ukrepi za varovanje
tajnih podatkov, določanje, prenehanje tajnosti tajnih
podatkov, poslovanje s tajnimi podatki drugih držav in
mednarodnih organizacij A
A Pečati, žigi, štampiljke (evidenca) A
T Počitniški objekti T
5 Kurirska služba in odpravništvo, vratarska, čuvajska,
varnostna služba, službeni telefoni, hišniška služba
in čiščenje prostorov, sejne sobe, vzdrževanje vozil,
pisarniška oprema in pisarniški pripomočki, nabava
računalniške opreme, nabava ure za evidenco delovnega
časa, naročanje knjig in publikacij, uniforme, službene
izkaznice, specialna oprema, logistika s področja
obrambnih zadev 5
A Imenovanje delovnih skupin, projektnih skupin in timsko
delo …
5 Lektorsko in korekturno delo, prevajalsko delo, tisk,
reprodukcija, fotokopiranje, razmnoževanje ...
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Statusna ureditev, občinski simboli, prazniki lokalnih
skupnosti, uradna glasila …
A Pokrajine, mestne občine, občine, ožji deli občin, postopki
za ustanovitev občin, postopki za ustanovitev pokrajin,
združevanje občin, razdruževanje občin, izločitev dela
občine, sprememba imena in sedeža lokalne skupnosti,
naselja, poimenovanje ulic ...
A Občinski svet, župan, direktor občinske uprave, delovna
telesa, javnost dela ...
A Izvirne naloge, prenesene naloge, upravljanje z lokalnimi
javnimi službami, reprezentativna združenja ...
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
A Obiski, posvetovanja, delavnice, delovni razgovori ...
Nezasedeno

A Delovanje republiške volilne komisije, imenovanje volilnih
komisij, volilni sistemi, volilna kampanja, volilna območja,
splošni volilni imeniki (zahteve za vpis in izbris, izdaja
potrdil o vpisu v imenik) ...
A Izvedba volitev predsednika republike, volitev poslancev
5 v DZ, volitve v evropski parlament, volitev v državni svet,
volitve predstavnikov lokalne in regionalne samouprave
(navodila, obvestila za delo volilnih komisij, navodila
za delo volilnih odborov, imenovanje volilnih odborov),
poročila in zapisniki komisij in odborov A
Glasovnice, naročanje pisarniškega materiala, rezervacija
prostorov 5
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042 Referendumi in druge oblike
osebnega izjavljanja

043
044
045
046
047
048
049
05
050

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 04
USTAVNOPRAVNA PRESOJA
Ustavnopravna presoja

051
052
053
054
055
056
057
058
059
06
060

–
–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 05
NADZORSTVO
Nadzorstvo

061 Inšpekcija

062
063
064
065
066
067
068
069
07

–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 06
ČLOVEKOVE PRAVICE,
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
070 Človekove pravice in temeljne
svoboščine
071 Varovanje zasebnosti, osebnih
podatkov
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A Izvedba referendumov (navodila, obvestila za delo volilnih
2 komisij, navodila za delo volilnih odborov, imenovanje
volilnih odborov), zbiranje podpisov podpore (navodila,
obvestila, poročila), druge oblike neposrednega izjavljanja
občanov, poročila in zapisniki komisij in odborov A
Glasovnice, naročanje pisarniškega materiala, rezervacija
prostorov 2
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno o ustavnopravni presoji, posamezni postopki pred
ustavnim sodiščem …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Vse vrste nadzora, določene z zakonom o državni upravi
ali drugim materialnim predpisom, nadzor nad zakonitostjo
in izvrševanjem predpisov, nadzor nad zakonitostjo in
strokovnostjo pri opravljanju upravnih dejanj, nadzor
nad izvajanjem predpisov in aktov, ki določajo pogoje
za delovna mesta, nadzor nad delovanjem pravosodnih
organov, ukrepi na področju spremljanja in nadzora
proizvodnje vojaškega orožja in opreme, ﬁnančni nadzor
EU, notranja revizija ...
A Vse vrste inšpekcij, določene z zakonom o državni upravi,
zakonom o inšpekcijskem nadzoru ali drugim materialnim
predpisom, inšpekcija na obrambnem področju, inšpekcija
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(občin, državnih organov, gospodarskih družb, zavodov
in drugih organizacij, sil za zaščito, reševanje in pomoč,
objektov, varstva pred utopitvami), tržna, davčna, upravna,
občinska inšpekcija, inšpekcijski nadzor nad izvajanjem
varstva osebnih podatkov …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno o človekovih pravicah in svoboščinah, varstvo
človekovih pravic, varuh človekovih pravic in svoboščin,
poročila …
A Splošno o osebnih podatkih in o varstvu osebnih podatkov,
varovanje zasebnosti, priprava in objava mnenj, stališč,
priporočil v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vodenje,
vzdrževanje in objava registra zbirke osebnih podatkov …
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074
075
076
077
078
079
08
080
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–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 07
PROTOKOL
Protokol in pravila za mednarodne
stike

081 Protokol in slovesnosti

082
083
084
085
086
087
088
089
09
090

–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 08
DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 0
Informacije javnega značaja

091 Odnosi z javnostmi

092 Vloge, prošnje in pritožbe
državljanov izven upravnega
postopka
093 Odnosi z verskimi skupnostmi in
drugimi osebami civilnega prava

094 Priznanja, pohvale in nagrade

095 Narodne skupnosti

096 –
097 –

Uradni list Republike Slovenije
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno o protokolu, koordinacijski odbor za izvajanje
protokolarnih pravil, logistika v zvezi s posameznimi obiski,
pravila obnašanja in vedenja, značilnosti posameznih
držav (vezane na protokolarne obiske) …
A Proslave ob državnih praznikih, dnevu civilne zaščite,
dnevu slovenske vojske in dnevih rodov ter služb,
dnevu varnosti, dnevu policije, sprejemu bojne zastave,
primopredaji dolžnosti, slovesne prisege, vojaška žalovanja
in pogrebi, druge žalne slovesnosti, ostali protokolarni
dogodki (vabila, odgovori na vabila, čestitke, zahvale) ...
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno o pravici do dostopa informacij javnega značaja,
T katalogi informacij javnega značaja, pooblaščenec za
5 dostop do informacij javnega značaja A
Pooblastilo za posredovanje informacij javnega značaja T
Postopek pridobitve informacije javnega značaja, (vloge,
pritožbe, stroški) 5
A Novinarska vprašanja, odgovori, tiskovne konference,
obvestila za javnost, intervjuji, predstavitveno gradivo,
informiranje notranje javnosti, akreditacije domačih in tujih
novinarjev ...
A Anonimna pisanja A
5 Vloge, prošnje in pritožbe državljanov, ki jih zaradi
raznolikosti ni možno uvrstiti pod konkretno vsebinsko
področje, npr. vox populi, prošnje za fotograﬁjo in
avtogram, anonimna pisanja, splošne informacije 5
A Odnosi z nevladnimi organizacijami, odnosi z verskimi
skupnostmi in drugimi interesnimi skupnostmi, ki se
pojavljajo na katerem koli področju (društva, humanitarne
in druge organizacije, politične stranke, klubi, združenja)
…
A Predlogi, postopki podelitev, evidenca priznanj, državna
priznanja, priznanja ministrstva za obrambo, priznanja
civilne zaščite, priznanja in odlikovanja, priznanja enot in
poveljstev, nadomestni znaki, znak za dolgoletno službo,
spominski znaki, nagrade za poslovno odličnost (PRSPO)
…
A Posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske
skupnosti v RS, stiki narodnih skupnosti z matičnim
narodom na različnih področjih, problematika Romov,
novodobne narodne skupnosti (predstavniki bivših
jugoslovanskih republik), organizacija in organi narodnih
skupnosti in njihovo delovanje ...
Nezasedeno
Nezasedeno

Uradni list Republike Slovenije
098 –
099 Druge zadeve iz skupine 09
1
DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN
SOCIALNE ZADEVE
10 DELOVNA RAZMERJA IN
PRAVICE IZ DELA
100 Individualna delovna razmerja

101 Kolektivna delovna razmerja in
socialno partnerstvo

102 Varnost in zdravje pri delu

103 Pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
104 –
105 –
106 –
107 –
108 –
109 Druge zadeve iz skupine 10
11 ZAPOSLOVANJE,
USPOSABLJANJE IN POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
110 Zaposlovanje

111
112
113
114
115
116
117
118
119
12

Prost pretok delovne sile
–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 11
DRUŽINA IN SOCIALNO
VARSTVENE DEJAVNOSTI
120 Zakonska zveza in družinska
razmerja
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Nezasedeno

A Sistem delovnih razmerij, kadrovski načrti, interni kadrovski
T ukrepi, analiza kadrovskih resursov, sistemizacija in pogoji
10 za zasedbo delovnih mest, formacije A
Delovni spori, razrešitve in imenovanja funkcionarjev A
Delovne personalne mape in druge kadrovske evidence T
Pogodbe o delu, avtorske pogodbe, pogodbe o
izobraževanju, postopek sklenitve in prenehanja delovnega
razmerja, prerazporejanje delavcev, napotitve delavcev
na dolžnost, disciplinski postopki, letni dopusti, jubilejne
nagrade, odpravnine, delovna uspešnost, plače, dnevnice,
terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje, pripravništvo
in mentorstvo, letne ocene po ZJU, letni pogovori s
sodelavcem, prevedbe, napredovanja 10
A Splošne sistemske ureditve, kolektivne pogodbe in
aneksi, pogajanja, sodelovanje delavcev pri upravljanju,
reprezentativnost sindikatov, hramba statutov sindikatov,
izbris sindikata iz evidence, delovanje sindikatov, stavke
...
A Naloge v zvezi z zagotavljanjem varnega delovnega okolja,
5 prijava nesreče pri delu, ocena varnosti in zdravja pri delu,
požarni redi A
Redni servisi gasilske in druge tehnike, opreme in sredstev
za varstvo pred požarom 5
A Izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
dodatno pokojninsko zavarovanje, dejavnost ZPIZ-a …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Izvajanje politike zaposlovanja in zavarovanja za primer
10 brezposelnosti, programi aktivne politike zaposlovanja,
5 javna dela, preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
objave prostih delovnih mest, dejavnost zavoda za
zaposlovanje A
Izdaja delovnih knjižic 10
Štipendiranje, nagrade dijakom in študentom na praksi,
potrebe po delavcih, počitniško delo, študentsko delo,
razne vloge za delo 5
A Zaposlovanje tujcev, zaposlovanje v tujini …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Sklepanje zakonske zveze, rejništvo, posvojitve, preživnine
…

Stran

8500 /

Št.

81 / 2. 9. 2005

121 Starševsko varstvo in družinski
prejemki
122 Dejavnost socialnega varstva

123
124
125
126
127
128
129
13

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 12
VOJNI VETERANI IN ŽRTVE
VOJNEGA NASILJA
130 Vojni veterani, žrtve vojnega in
povojnega nasilja
131
132
133
134
135
136
137
138
139
14
140

Vojna grobišča
–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 13
INVALIDSKO VARSTVO
Družbeno varstvo telesno in
duševno prizadetih oseb

141 Položaj invalidov v družbi

142
143
144
145
146
147
148
149
15
16
160

–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 14
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Zdravstvena dejavnost na primarni
ravni

161 Zdravstvena dejavnost na
sekundarni in terciarni ravni

Uradni list Republike Slovenije
5 Porodniški dopust, očetovski dopust, starševski dopust,
otroški dodatki …
A Mreže javnih služb na področju socialnega varstva,
preprečevanje socialnih stisk in težav, socialna pomoč,
osebna pomoč, pomoč družini, institucionalno varstvo,
vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
problematika socialnega varstva posameznih skupin …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Uveljavljanje statusa in pravic vojnih veteranov, vodenje
postopka izdaje potrdil o opravljanju dolžnosti pri obrambi
RS, uveljavljanje statusa in pravic žrtev vojnega nasilja,
poprava krivic, materialni oškodovanci, povojni poboji ...
A Urejanje vojnih grobišč, spominska obeležja …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Izvajanje zakona o družbenem varstvu telesno in duševno
prizadetih oseb, nadomestila za invalidnost, pravica
do izbire družinskega pomočnika, vključitve oziroma
premestitev v zavode, status in pravice vojnih invalidov …
A Izvajanje nacionalnega programa invalidskega varstva,
socialnega varstva, programa zaposlovanja, pridobitev
statusa invalidskega podjetja oz. invalidske organizacije,
vodenje evidenc invalidskih podjetij in organizacij …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
A Osnovna zdravstvena dejavnost, ki se izvaja v
zdravstvenih domovih, ambulantah, zdravstvenih postajah,
dispanzerji, lekarnah, vojaško zdravstvo (ocenjevanje
zdravstvene sposobnosti vojaških prostovoljcev za
vojaško službo, zdravstveni in psihološki pregledi vojaških
obveznikov), medicina dela, pomorsko zdravstvo,
železniško zdravstvo ...
A Izvajanje zdravstvene dejavnosti v bolnišnicah, klinikah,
inštitutih ter posebni specialistični dejavnosti, kot je
Inštitut za varovanje zdravja RS, ter območni zavodi za
zdravstveno varstvo, izvajanje zdravstvene dejavnosti v
zdraviliščih ...

Uradni list Republike Slovenije
162 Zdravstvena nega

163 Zdravniška služba

164 Kakovost v zdravstvu

165 Nujna medicinska pomoč

166 Zdravstveno varstvo v posebnih
pogojih - katastrofna medicina

167 Presajanje organov in preskrba s
krvjo

168
169
17
170

–
Druge zadeve iz skupine 16
ZDRAVSTVO
Organizacija zdravstva

171 Zdravila in medicinski pripomočki

172 Splošni in področni dogovori

173 –
174 –
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A Patronažna oskrba, zdravstvena nega, zdravljenje in
rehabilitacija bolnikov na domu ter oskrbovancev na
primarni, sekundarni ter terciarni ravni (zdravstvenih
zavodih, kot npr. bolnišnicah, zdravstvenih domovih) ter
socialnovarstvenih in drugih zavodih (npr. vrtcih, šolah,
domovih za starejše); izvajanje zdravstvene nege na
posameznih področjih pri delodajalcu, v urgentni medicini,
v intenzivni terapiji, v psihiatriji, v dispanzerskem in
patronažnem zdravstvenem varstvu …
A Pregled na prisotnost ali odsotnost telesnih ali duševnih
5 bolezni, poškodb ali anomalij; presoja stanja s pomočjo
medicinsko-diagnostičnih sredstev; zdravljenje, habilitacija
oziroma rehabilitacija; preprečevanje bolezni, vzgoja in
svetovanje; skrb za reproduktivno zdravje prebivalstva A
Predpisovanje zdravil in zdravstvenih pripomočkov;
obdukcija mrtvih izdajanje zdravniških spričeval in
zdravniških potrdil; druga dela v skladu s posebnimi
predpisi, napotitev na preglede, prošnje za ponovno oceno
5
A Oblikovanje standardov, procesov, meril, izvajanje,
ocenjevanje zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh ter
ukrepanje za nenehno izboljševanje kakovosti, veriﬁkacija
(npr. soglasje zdravstvenemu zavodu, da izpolnjuje
minimalne standarde za opremo bolniške sobe) ter
akreditacija (npr. presoja, da zdravstveni zavod deluje
skladno s standardi kakovosti v zdravstvu) …
A Izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe
pri osebi (bolniku), ki je zaradi bolezni ali poškodbe
neposredno življenjsko ogrožena, organizacija ter
delovanje službe nujne medicinske pomoči, helikopterska
nujna medicinska pomoč, zdravstveni ukrepi ob nesreči …
A Zaščita, reševanje in pomoč ter izvajanje zdravstvene
oskrbe v posebnih pogojih in ob nesrečah ali dogodkih
večjega obsega (nesreče z nevarno snovjo, epidemije,
uporaba biološkega, kemičnega ali jedrskega orožja,
letalski ali železniški nesreči itd.) …
A Pogoji za odvzem delov telesa (organov in tkiv) žive
ali umrle osebe (dajalcev), krvi in krvnih sestavin
(transfuzijska medicina), krvotvornih matičnih celic za
transplantacijo, ostalih delov človeškega telesa, zaradi
presaditve z namenom zdravljenja v telo druge osebe
(prejemnik); krvodajalstvo …
Nezasedeno

A Oblikovanje meril za postavljanje mreže javne zdravstvene
službe, zagotavljanje izvajanja potreb državljanov po
zdravstvenem varstvu (npr. določanje števila pediatrov
v posamezni občini, regiji ali zdravstvenem domu),
upravljanje sistema zdravstvenega varstva …
T Medicinski pripomočki za humano uporabo, pogoji za
njihovo izdelavo in dajanje v promet ter pogoji in ukrepi
za zagotavljanje njihove kakovosti, učinkovitosti in
neškodljivosti …
A Splošni in področni dogovori za posamezna pogodbena
leta, obseg sredstev iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja za ﬁnanciranje zdravstvenih dejavnosti;
globalna delitev ﬁnančnih sredstev po zdravstvenih
dejavnostih, izhodišča za oblikovanje vrednosti programa,
cen zdravstvenih storitev; druge podlage za sklepanje
pogodb med Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in javnimi zdravstvenimi zavodi ter drugimi
pravnimi in ﬁzičnimi osebami, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost na podlagi koncesije …
Nezasedeno
Nezasedeno
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175
176
177
178
179
18

–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 17
ZDRAVSTVENO VARSTVO IN
ZAVAROVANJE
180 Zdravstveno zavarovanje

181 Spremljanje zdravstvenega
varstva prebivalstva, javno zdravje
182 Zdravstvena ustreznost živil in
predmetov splošne rabe
183 Zdravstveno varstvo posebnih
skupin prebivalstva
184 Kemijska varnost in zdravje
185 Kozmetika
186 Varovanje zdravja pred sevanji

187 Varstvo prebivalstva pred
boleznimi odvisnosti
188
189
19
2
20
200

–
Druge zadeve iz skupine 18
DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 1
NOTRANJE ZADEVE
NOTRANJE ZADEVE
Notranje zadeve – splošno

201
202
203
204
205
206
207
208
209
21
210

–
–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 20
UPRAVNO NOTRANJE ZADEVE
Register prebivalstva, prijava in
odjava prebivališča

211 Matične zadeve in osebno ime
212 Javne listine

Uradni list Republike Slovenije
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Merila obveznega zdravstvenega zavarovanja (vrste in
obseg pravic, obveznosti zavezancev in zavarovanih
oseb, pogoji in postopki za uresničevanje pravic, standardi
zdravstvenih storitev in medicinsko-tehničnih pripomočkov,
varstvo pravic zavarovanih oseb) …
A Varstvo prebivalstva pred HIV okužbami, nalezljivimi
boleznimi, spremljanje priprav in izvajanje programov za
krepitve zdravja …
A Zdravstvena ustreznost živil, pitne vode, prehrambenih
dopolnil ter zdravstvena ustreznost predmetov splošne
rabe, kar ni živilo …
A Nezavarovane osebe, begunci, azilanti, tuje osebe, invalidi,
posebne skupine prebivalstva (zaporniki, prostitutke, Romi)
…
A Spremljanje proizvodnje in prometa s kemikalijami ter
nevarnimi snovmi (pesticidi, azbest) …
A Kozmetika
A Izvajanje sevalne dejavnosti in uporaba vira sevanja,
izpostavljanje delavcev ionizirajočim sevanjem,
izpostavljenost pacientov ali drugih oseb ionizirajočim
sevanjem v zdravstvu, izpostavljenost prebivalstva
A Nacionalna politika na področju drog, medresorska
koordinacija v zvezi z drogami, promet z mamili,
psihotropne snovi in osnovne kemikalije za njihovo
izdelavo, terapije zasvojenih, metadonski programi …
Nezasedeno

A Področje upravnih notranjih zadev, zadeve javne varnosti
in migracij …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Vodenje centralnega registra prebivalstva in registra
10 stalnega prebivalstva upravnih notranjih zadev A
Prijave in odjave, ostalo s področja registra stalnega
prebivalstva 10
A Upravne zadeve s področja osebnih imen, družinskih in
2 drugih razmerij, vodenje matičnih knjig A
Prijave, kopije potrdila 2
5 Upravne zadeve s področja osebnih izkaznic,
maloobmejnih prepustnic, potnih listin in drugih javnih listin
na podlagi mednarodnih pogodb; diplomatski, službeni
potni list …

Uradni list Republike Slovenije
213 Državljanstvo
214 Dovoljenja za stalno in začasno
prebivanje
215 Javna zbiranja

216 Orožje, strelivo, eksplozivne snovi
in izdelki dvojne rabe

217 Registracije in tehnični pregledi
vozil
218 Vozniki in vozniška dovoljenja

2
Druge zadeve iz skupine 21
19
22 JAVNA VARNOST
220 Policijska pooblastila

221 Preprečevanje, odkrivanje kaznivih
dejanj in prekrškov
222 Prijetje in izročanje osumljencev
in drugih iskanih oseb pristojnim
organom
223 Vzdrževanje javnega reda
224 Urejanje in nadzor prometa
225 Varovanje državne meje in
opravljanje mejne kontrole,
nedovoljene migracije

226 Policijske specialnosti
227 Hramba in uničenje zaseženih
predmetov, najdeni predmeti in
stvari
228 –
229 Druge zadeve iz skupine 22
23 KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST
230 Kriminalistična dejavnost
– splošno
231 Odkrivanje in preprečevanje
kriminalitete
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A Sprejemi, odpusti, ugotavljanje in priglasitve državljanstva
…
A Integracije, azil, izgon in prepoved vstopa, izročitev osebe
drugi državi, vizumski režim, begunci, začasna zatočišča,
pravno varstvo tujcev …
A Javna zbiranja in javne prireditve: urejanje zadev v zvezi
s političnim in drugim združevanjem občanov (registracije
političnih strank, društev, verskih skupnosti), prireditve,
shodi, zbiranja in druge oblike združevanja, regate, plavalni
maratoni, druge prireditve na morju in kopenskih vodah,
letalske prireditve …
A Izdaja dovoljenj za proizvodnjo, uvoz, izvoz in tranzit
eksplozivov – promet z eksplozivi, orožjem, uvoz, izvoz
ali tranzit orožja ali eksplozivov, izdaja soglasja k navodilu
za varno uporabo in uničenje eksplozivov, mnenja v
prometu z izdelki dvojne rabe orožja, dovoljenja za izvedbo
ognjemeta …
5 Upravne zadeve o registraciji in tehničnih pregledih
motornih vozil …
10 Upravne zadeve o vozniških izpitih in voznikih motornih
75 vozil ter športnih in drugih prireditvah na cestah … 10
2 Dosjeji voznikov 75 ali do smrti voznika
Kandidati za voznike 2

T Policijska pooblastila za zagotavljanje učinkovitosti in
strokovnosti, spremljanje tehničnega razvoja prisilnih
sredstev, usklajevanje dela kolegija mojstrov borilnih
veščin …
A Kazniva dejanja, prekrški, dogodki (samomori, nenadne
smrti, najdbe, trupla), iskalne akcije, blokade, odkrivanje,
preiskovanje in preprečevanje kaznivih dejanj ter izredni
dogodki …
A Prijetje in izročanje osumljencev in drugih iskanih oseb …
10 Varnostne razmere, varovanje življenj, osebne varnosti in
premoženja ljudi, vzdrževanje javnega reda in mira …
5 Izvajanje nalog za urejen in varen promet na širšem
področju, spremstva izrednih prevozov, kršitve v cestnem
prometu, varnost v cestnem prometu …
A Varovanje meje, kontrola, kršenje nedotakljivosti državne
meje (mejni incidenti), dovoljenja, odločbe na mejnih
prehodih, ilegalni prehodi državne meje, spremljanje,
analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer
ter učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela v zvezi z
nedovoljenimi migracijami in tujci, uresničevanje določil
Schengena …
A Spremljanje, analiziranje in ocenjevanje varnostnih razmer
ter uspešnost in učinkovitost dela enot na sklic …
5 Hramba in uničenje zaseženih predmetov, najdeni predmeti
in stvari
Nezasedeno

A Splošno o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju
kaznivih dejanj …
A Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj splošne kriminalitete, gospodarske kriminalitete,
organizirane kriminalitete, računalniške kriminalitete,
korupcija …
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232 Razpisi in preklici tiralice ter druga
iskanja oseb in predmetov
233 Forenzične preiskave
234 Preiskovalna podpora
235
236
237
238
239
24
240
241
242

243
244
245
246
247
248
249
25
250

–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 23
VAROVANJE IN ZAŠČITA
DOLOČENIH OSEB, OBJEKTOV
IN OKOLIŠEV
Varovanje in zaščita določenih
oseb in objektov – splošno
Varovanje domačih varovanih
oseb in njihovih bivališč
Varovanje objektov državnih
organov, protokolarnih objektov
ter diplomatsko-konzularnih
predstavništev
Varovanje in zaščita podatkov
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 24
ZASEBNO VAROVANJE IN
DETEKTIVSKA DEJAVNOST
Zasebno varovanje in detektivska
dejavnost – splošno

251 Licence za opravljanje dejavnosti

252 Preizkusi znanja za varnostnike in
detektive
253
254
255
256
257
258
259
26
260

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 25
NOTRANJA ZAŠČITA
Splošno

261
262
263
264
265
266
267
268

–
–
–
–
–
–
–
–

Uradni list Republike Slovenije
T Evidenca iskanih oseb T
10 Tiralice, evidence iskanih oseb, vozil, predmetov 10
10 Fizikalne, kemijske in biološke preiskava, preiskave
rokopisov, dokumentov, daktiloskopija …
10 Psihološko proﬁliranje, poligrafsko testiranje, policijska
fotorobotika in portretiranje, prikriti preiskovalni ukrepi …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno o varovanju oseb in objektov …
A Varovanje domačih varovanih oseb doma in med obiski v
tujini ter njihovih bivališč …
T Sedeži državnih organov, protokolarnih objektov in
diplomatsko-konzularnih predstavništev, tehnično
varovanje, varovanje vojaških objektov (vojašnic, skladišč,
radarskih položajev, letalskih baz) …
A Varovanje in zaščita podatkov …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno o zasebnem varovanju in detektivski dejavnosti,
sodelovanje z Zbornico RS za zasebno varovanje in z
Detektivsko zbornico RS …
A Vse o postopkih za izdajo soglasja za licenco za
opravljanje zasebnega varovanja, vse o postopkih za
izdajo soglasja za licenco za opravljanje detektivske
dejavnosti …
A Evidence preizkusov A
T Preizkusi znanja za varnostnike, preizkusi znanja za
detektive T
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Načrtovanje, organizacija, vodenje na področju notranje
zaščite …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

Uradni list Republike Slovenije
269
27
28
29
3

Druge zadeve iz skupine 26
–
–
DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 2
GOSPODARSTVO,
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO,
PREHRANA, OKOLJE,
PROSTOR, PROMET IN ZVEZE
30 GOSPODARSKI IN REGIONALNI
RAZVOJ, NOTRANJI TRG TER
KONKURENČNOST
300 Temelji in usmeritve gospodarske
politike
301 Notranji trg

302 Konkurenčnost in strategija
razvoja podjetništva
303 Strukturna in regionalna politika

304 Programi preskrbe in blagovnih
rezerv

305 Gospodarska promocija

306 Varstvo konkurence

307
308
309
31

–
–
Druge zadeve iz skupine 30
INDUSTRIJSKI PROJEKTI,
PODJETNIŠKI SEKTOR,
DROBNO GOSPODARSTVO,
INTELEKTUALNA LASTNINA,
TEHNOLOŠKI RAZVOJ
310 Industrijska politika
311 Industrijski projekti in
prestrukturiranje podjetij
312 Intelektualna lastnina
313 Obrt
314 Tehnološki razvoj in inovacije
315 Standardizacija in akreditacija
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Nezasedeno
Nezasedeno

A Politika in ukrepi za podjetništvo, analize splošnega in
regionalnega gospodarskega razvoja …
A Spremljanje gospodarskih gibanj, analiza in prognoza
gibanja cen, prost pretok blaga in storitev, notranja trgovina
in trgovinska dejavnost, izjave o skladnosti, priznavanje
tujih listin s področja gospodarskih dejavnosti, obratovalni
čas trgovin …
A Priprava politike in izvajanje ukrepov, razvoj malih in
srednje velikih podjetij, analize, poročila, promocija
podjetništva, razvoj podpornega okolja, ukrepi in aktivnosti
za uresničevanje ciljev politike razvoja podjetništva …
A Koordinacija načrtovanja in programiranja ukrepov ESRR,
promocija in obveščanje na nivoju ESRR, sodelovanje
pri izvajanju in poročanju nepravilnosti v skladu z navodili
organa upravljanja po usmeritvah UNP …
A Politika preskrbljenosti trga in blagovnih rezerv, urejanje
sistema blagovnih rezerv, izvajanje priprav za delovanje
sistema pri motnjah in nestabilnosti na trgu, obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov, analize, poročila in
informacije na področju blagovnih rezerv …
A Spodbujanje tujih neposrednih investicij, pospeševanje
internacionalizacije, pridobivanje tujih investitorjev,
promoviranje podobe RS, pomoč slovenskim izvoznikom in
tujim kupcem …
A Preprečevanje omejevanja konkurence, vodenje postopkov
s področja konkurenčnega prava, odločanje o skladnosti
koncentracij podjetij, analiza razmer na trgu svobodne
konkurence, zloraba monopolnega položaja …
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno o razvoju industrije, poročila o delu podjetij …
A Ukrepi za prestrukturiranje podjetij, spremljanje programov
prestrukturiranja in nadzor nad dodeljevenjem državnih
pomoči za prestrukturiranje, sanacije podjetij …
A Priznanja pravic industrijske lastnine, patenti, postopki
za registracijo topograﬁje, postopki za priznanja znamk,
modelov in vzorcev, označbe porekla blaga …
A Obrtna dovoljenja, pogoji za opravljanje, mojstrski izpiti …
A Ukrepi, priprava ekspertiz, strokovna podpora podjetjem,
spremljanje in analiziranje programov za spodbujanje
tehnološkega razvoja in inovativnosti, inovacije …
A Razvoj in implementacija nacionalne tehnične
infrastrukture kakovosti za zagotavljanje prostega pretoka
blaga in storitev v notranjem trgu, delovanje nacionalnih
organov za standardizacijo (določanje tehničnih
speciﬁkacij), akreditacijo (potrjevanje usposabljanja za
opravljanje dejavnosti na področju ugotavljanja skladnosti)
in organov ugotavljanja skladnosti …
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318
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32
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TURIZEM IN VARSTVO
POTROŠNIKOV
320 Razvoj turizma in gostinstva
321 Gostinstvo

322 Turizem

323 Varstvo potrošnikov

324
325
326
327
328
329
33

–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 32
KMETIJSTVO, VARNA
PREHRANA, RAZVOJ
PODEŽELJA
330 Kmetijstvo

331 Razvoj podeželja

332 Varna hrana

333
334
335
336
337
338
339

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 33

Uradni list Republike Slovenije
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Turistična in gostinska politika, predlogi, mnenja, stališča
…
A Gostinska dejavnost, pogoji za opravljanje gostinske
10 dejavnosti, znak kakovosti in specializacije, A
Začasno opravljanje gostinske dejavnosti, obratovalni čas,
kategorizacija nastanitvenih objektov, sobodajalci 10
A Slovenska turistična organizacija (STO), razvoj internega
turističnoinformacijskega sistema, investicijska politika,
razvoj človeških virov v turizmu, dvig kakovosti v turizmu,
kmečki turizem, zdraviliški turizem, delovanje, trženje …
A Potrošniške organizacije in register, izvajanje programa
varstva potrošnikov, obveščanje potrošnikov, ocenjevanje
proizvodov in storitev, pritožbe, problemi potrošnikov
splošno …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno o kmetijstvu, poljedelstvo, sadjarstvo,
vinogradništvo in kletarstvo, hmeljarstvo, živinoreja,
perutninarstvo, mlekarstvo, čebelarstvo, odkupi
kmetijskih izdelkov, kmetijski trgi, status kmeta, kmetijska
mehanizacija, odobritev pravnega posla, SKP (skupna
kmetijska politika), naravne nesreče, zavarovanje
kmetijske proizvodnje, vzajemna zavarovalnica in rizični
sklad kmetijstva, obramba pred točo, evidence, katastri in
registri …
A Program razvoja podeželja (SKOP, LFA, EKO), strukturni
ukrepi (investicije na kmetijo, živilskopredelovalna
industrija, dopolnilne dejavnosti, diverziﬁkacija), ukrepi
razvoja podeželja (obnova vasi, infrastruktura, pomembna
za kmetijstvo, inovativni programi, pomembni za kmetijstvo,
podpore društvom, strokovnim prireditvam), agrarne
operacije (komasacije, hidromelioracije, agromelioracije,
vzdrževanje pašnikov, vzdrževanje Vogrščka, vzdrževanje
melioracijskih sistemov) …
A Varnost in kakovost hrane, prehrana – pritožbe, kontrola
živil, laboratoriji, priznavanje označb kmetijskih proizvodov
in živil, zootehnika, genske banke, gensko spremenjeni
organizmi – GSO, priznavanje označb kmetijskih
proizvodov in živil, identiﬁkacija in registracija živali …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

Uradni list Republike Slovenije
GOZDARSTVO, LOVSTVO,
RIBIŠTVO, VARSTVO RASTLIN,
KRMA, VETERINARSTVO IN
ZOOTEHNIKA
340 Gozdarstvo
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34

341 Lovstvo

342 Ribištvo

343 Fitosanitarne zadeve
344 Veterinarstvo

345
346
347
348
349
35
350

–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 34
PROSTOR IN OKOLJE
Prostorsko načrtovanje in sistem
prostora

351 Graditev

352 Stanovanjske zadeve in urbana
zemljišča
353 Geodetske zadeve

A Splošno o gozdarstvu (škoda, krčitev, odškodnina),
pritožbe – gozdarstvo, gozdno semenarstvo,
gozdnogospodarski načrti, bolezni in škodljivci v gozdnem
gospodarstvu …
A Splošno o lovstvu, (trajna ali začasna prepoved lova
določene divjadi, pokončanje nevarne divjadi izven lovne
sezone, ustanovitev lovišč …), načrtovanje, škoda od
divjadi, pritožbe – lovstvo …
A Morsko, sladkovodno ribištvo, ribogojstvo, trajna ali
5 začasna prepoved ribolova, dodelitev ali odvzem okoliša v
upravljanje ribiški družini, potrditev ribiškogojitvenih načrtov
ribiških družin A
Soglasje za uvoz v ribištvo, pritožbe – ribištvo 5
10 Zdravstveno varstvo rastlin, semenski material kmetijskih
rastlin, sorte rastlin, ﬁtofarmacevtska sredstva, mineralna
gnojila, pogodbe, pritožbe – ﬁtosanitarne zadeve …
A Zdravstveno varstvo in zaščita živali, poskusi na živalih,
varstvo živali pred mučenjem, kužne bolezni, javno
veterinarsko zdravstvo, veterinarski sporazumi, uporaba
in promet zdravil v veterinarski medicini, veterinarski
pogoji trgovanja, vključno s trgovanjem s tretjimi državami
in kontrolnimi ukrepi, krmila, registracija objektov,
veterinarske licence, krma, diagnostika, kinologija, vzreja
psov, pritožbe – veterinarstvo, zatočišča za žival …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Razvoj prostorskega načrtovanja, spremljanje stanja
v prostoru, nacionalni prostorski razvoj, prostorsko
načrtovanje za obrambne potrebe, izdaja soglasij k
prostorskim aktom, ureditveni načrti, prostorski plani,
zazidalni načrti …
A Gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja, spremembe,
T podaljšanja, izdaja soglasij v postopku pridobitve
10 gradbenega dovoljenja, določitev gradbene parcele, izdaja
soglasja k pridobitvi lastninske pravice s pravnim poslom
na nepremičninah na zavarovanih območjih A
Gradbene zadeve javnih objektov, infrastrukture (ceste,
železnice itd.) in izbor individualnih projektov objektov in
naprav A
Izdaja projektnih pogojev, izdaja mnenj k obratovalnim
dovoljenjem kopališč, degradacija in uzurpacija, obrambne
potrebe pri gradnji objektov državnega pomena, lokacijske
informacije T
Projekti individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in
drugih objektov 10
A Lastninjenje, razlastitev, kataster stavb A
T Splošno, poslovni prostori, stanovanja (socialna, proﬁtna,
neproﬁtna, službena in vojaška stanovanja ...), upravljanje
po stanovanjskem zakonu, najemne pogodbe T
A Splošno, geodetske točke, register prostorskih enot,
zemljiški kataster, kartograﬁja, topograﬁja, posredovanje
podatkov v postopku ugotavljanja vzajemnosti, centralna
evidenca prostorskih podatkov …
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354 Okolje

355 Vode
356 Narava
357
358
359
36
360

–
–
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Energetika in rudarstvo
Energetika

361 Rudarstvo

362
363
364
365
366
367
368
369
37

–
–
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PROMET IN PROMETNA
INFRASTRUKTURA
370 Prometna politika

371 Cestni promet in infrastruktura

372 Zračni promet in infrastruktura
zračnega prometa

Uradni list Republike Slovenije
A Varstvo okolja (tudi varstvo morja), komunalne zadeve
(vodovod, plinovod, kanalizacija, javna razsvetljava,
parkirni prostori, dimnikarstvo, pokopališča, pogrebne
storitve), odpadki, odlagališča odpadkov, varstvo okolja
med vojaškimi vajami, sanacije kontaminiranih področij,
hrup, vreme in podnebje, tla, naravna sevanja, presoja
vplivov na okolje, onesnaževanje okolja, čistilne naprave
…
A Varstvo voda, vodotoki, podzemne vode, urejanje voda,
rezervati pitne vode, vodna zajetja …
A Varstvo narave in naravne dediščine, jame, slapovi, jezera,
mineralni fosili, soteske, gnezdišča, skrb za neživo naravo,
živalstvo, naravne znamenitosti, parki, zelenice …
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno, električna energija, elektrarne, alternativni viri
energije, energetsko svetovanje, elektro distribucija …
A Kamnolomi, peskokopi, rudniki, (poskusno obratovanje,
tehnični pregled in dovoljenje za uporabo rudarskih
objektov in naprav, izvajanje rudarskih del, raziskovanje
mineralnih surovin, spremljanje zapiranja rudnikov,
geološke raziskave, rešitve pri zapiranju rudnikov) …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Ukrepi prometne politike, strateški dokumenti
prometne politike, promet in okolje, intermodalnost in
interoperabilnost, strateške raziskave s področja prometne
politike, razvoj logistike …
A Splošno o cestnem prometu in infrastrukturi, vozila, prevozi
5 v cestnem prometu, cestnine, prevozniki, licenciranje,
planiranje, razvoj, upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest
ter cestne infrastrukture, oprema, signalizacija, banka
cestnih podatkov, gradnja cest in cestne infrastrukture,
registri na področju prevoza v cestnem prometu, taksi
prevozi, homologacija, pritožbe-cestni promet A
Dovolilnice v cestnem prometu, avtobusne linije in vozni
redi 5
A Splošno o zračnem prometu in infrastrukturi zračnega
prometa, informativna gradiva s področja letalstva,
zrakoplovi (projektiranje, izdelava, plovnost, vzdrževanje,
registracija, promet z zrakoplovi, zakupi, bremena);
osebje v letalstvu (licenciranje); zračni prevoz in druge
letalske operacije, prevozniki ter drugi izvajalci; letališča
in vzletišča (obratovanje, storitve zemeljske oskrbe in
izvajalci); navigacijske službe zračnega prometa (ANS)
– storitve navigacijskih služb zračnega prometa in izvajalci;
varnost; varovanje; olajšave; ovire za zračni promet; varen
prevoz nevarnih snovi po zraku; preiskovanje letalskih
nesreč in incidentov; infrastruktura zračnega prometa;
standardizacija in akreditacija na področju zračnega
prometa, pritožbe – letalstvo …

Uradni list Republike Slovenije
373 Pomorski promet in infrastruktura

374 Plovba po celinskih vodah
375 Železniški promet in infrastruktura

376 Žičnice in smučišča

377
378
379
38

–
–
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INFORMATIKA, POŠTA IN
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
380 Informacijska družba – splošno
381 Elektronske komunikacije

382 Storitve v informacijski družbi

383 Poštne storitve in infrastruktura
384 Centralne računalniške obdelave

385 Razvoj in vzdrževanje
informacijskih sistemov

386 Varovanje in zaščita informacijskih
sistemov
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A Splošno o pomorskem prometu in infrastrukturi,
pristanišča, varnost, ladjarji, prevoz blaga in potnikov,
informativna gradiva s področja pomorstva, pogrešani
pomorščaki, pomorske publikacije, pomorske nezgode,
vpisnik ladij, vpisnik čolnov, pomorska knjižica, pilotska
izkaznica, hidrograﬁja in kartograﬁja, Koprsko pristanišče,
pritožbe-pomorstvo …
A Dovoljenje za plutje po rekah, jezerih, pritožbe-plovba po
celinskih vodah …
A Splošno o železniškem prometu in infrastrukturi, prevoz
blaga in potnikov, varnost, železniška infrastruktura,
postajna poslopja, program železniškega omrežja, licence
in varnostna spričevala v železniškem prometu, uravnalni
organ, izvajalci storitev, železniška mobilna sredstva,
osebje v železniškem prometu, pritožbe-železniški promet
…
A Splošno o žičničarstvu in smučiščih, žičnice, smučišča,
osebje v žičničarstvu, licenciranje, varnost, obratovalna
dovoljenja za smučišča in žičnice, pritožbe – žičničarstvo
…
Nezasedeno
Nezasedeno
Kombiniran promet …
A Splošno o informacijski družbi, uporaba oznak in terminov
v informacijski družbi, indikatorji informacijske družbe,
politike informacijske družbe …
A Elektronske komunikacijske storitve (telekomunikacijske
storitve in storitve prenosa po omrežjih, ki se uporabljajo
za radiodifuzijo) in elektronsko komunikacijsko omrežje
(prenosni sistemi in komutacijska ali usmerjalna oprema in
drugi viri, ki omogočajo prenos po vodnikih z vsemi vrstami
sredstev in omrežij) – radijske antene, oddajniki, usmerniki,
ISDN, ADSL, faks, radijske postaje, repetitorji, satelitsko
omrežje, terminali …
A Elektronske storitve (za državljane, za gospodarstvo, za
javni sektor), informatizacija državnih organov, internet,
javno dostopne točke, spletne strani, e-uprava, EU portal,
digitalne vsebine, delo/učenje na daljavo, akademska
omrežja, odprta koda, elektronsko poslovanje, projekti
informacijske družbe, imeniški/domenski prostor (internetni
naslovi), poenotenje delovnih postaj, postavitve LN,
licenciranje, storitve CA (elektronski podpis, časovni žig
…), tehnična pomoč uporabnikom, načrtovanje in izgradnja
LAN, splošne tehnične dejavnosti, komunikacijski priklopi,
elektronska pošta …
A Prenos poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem
prometu (hitra pošta, pošiljke …), poštno omrežje...
10 Centralne obdelave, sistemska podpora, izpisne storitve,
sodelovanje z uporabniki PdC, sodelovanje z izvajalci
PdC, vzdrževanje servisne infrastrukture (klima naprave,
elektrika oziroma ostala infrastruktura, ki omogoča
delovanje informacijske infrastrukture) in vzdrževanje
informacijske infrastrukture (interna komunikacijska
oprema, programska oprema, operacijski sistem,
programska orodja), ki omogoča nudenje storitev PdC
uporabnikom …
10 Vzdrževanje X.500 imenika, vzdrževanje spletnih, poštnih,
nadzornih strežnikov, vzdrževanje strojne opreme,
vzdrževanje programske opreme, razvoj in vzdrževanje
posebnih aplikacij, vzdrževanje LAN, vzdrževanje WAN,
koordinacija organov …
A Priporočila, pregledi, nadzori, ukrepi, poročila, varovanje in
zaščita centralnega informacijskega sistema, varovanje in
zaščita telekomunikacijskega sistema, varovanje in zaščita
ostale informacijske infrastrukture, varnostni incidenti …
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39
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DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 3
FINANCE, JAVNE FINANCE IN
DRŽAVNO PREMOŽENJE
40 FINANČNI SISTEM
400 Devizno poslovanje
401 Zavarovalništvo
402 Trg vrednostnih papirjev
403 Bančništvo
404 Centralno bančništvo
405 Plačilni promet
406
407
408
409
41

Finančno poslovanje
–
–
Druge zadeve iz skupine 40
DRŽAVNI PRORAČUN IN
OBČINSKI PRORAČUN
410 Proračun in ﬁnančni dokumenti

411 Investicije

412 Zadolževanje

413
414
415
416
417
418
419
42

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 41
DAVČNI, CARINSKI SISTEM IN
DRUGE JAVNE DAJATVE
420 Obdavčitve podjetij

Uradni list Republike Slovenije
Nezasedeno
Nezasedeno

A Sistem, delovanje, posamezne oblike poslov, naložbe v
tujini, tečajni režim …
A Obvezna zavarovanja v prometu, zavarovalni pogoji,
lastninsko preoblikovanje zavarovalnic, zavarovalno
zastopništvo in posredništvo, tarifa nadzornega organa …
A Sistem, delovanje …
A Banke in hranilnice, hranilno kreditne službe in zadruge,
hipotekarno bančništvo, obrestne mere in obresti …
A Sredstva centralne banke, prihodki, odhodki, kapital,
rezerve, kovanci, priložnostni kovanci, tečajni kovanci,
denarna enota, zakonito plačilno sredstvo evro …
10 Plačilni inštrumenti, plačilni nalog, ček, menica, akreditiv,
gotovinsko in negotovinsko poslovanje, blagajniški
maksimum, elektronski denar, transakcijski račun …
10 Plačilna disciplina, roki plačevanja, zamude pri plačilih …
Nezasedeno
Nezasedeno

A Proračun in ﬁnanciranje države in lokalnih skupnosti,
10 proračunska ureditev v drugih državah, priprava proračuna,
izvrševanje proračuna, prerazporeditev sredstev, odprtje
nove proračunske vrstice, izvrševanje ﬁnančnih načrtov
uporabnikov, ﬁnančni načrti uporabnikov, zaključni računi,
bilance proračunov države in občine in javnih zavodov A
Vezana sredstva proračuna, izpisi deviznih računov,
zahtevki za izplačilo iz proračuna, dnevnik glavne knjige
državnega proračuna, ﬁnanciranje skladov in agencij 10
A Program ukrepov in investicij, izdaja soglasja lokalni
skupnosti za investicijo, ki se soﬁnancira iz sredstev
proračuna RS; kontrola investicijskih programov, kontrola
ﬁnančne konstrukcije investicije …
10 Izdaja predhodnega soglasja k zadolževanju lokalne
skupnosti; kontrola izpolnitve zakonskih pogojev v lokalni
skupnosti za zadolževanje. Izdaja končnih soglasij k
pogodbi o zadolževanju lokalne skupnosti; zbiranje
podatkov o oceni zadolževanja v naslednjih letih v lokalni
skupnosti, prijava podatkov o novi zadolženosti ter o
spremembi obstoječe zadolženosti zaradi realizacije ali
aneksa k pogodbi, o stanju kvartalne, letne zadolženosti
lokalne skupnosti …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Davki pravnih oseb, posebni davki bilančnih vsot bank
in hranilnic, ekonomske cone, področje podjetniškega
obdavčevanja (Code of Conduct for Business Taxation),
poročila in analize …

Uradni list Republike Slovenije
421 Obdavčitve dohodkov ﬁzičnih oseb

422 Obdavčitve premoženja

423 Posredni davki

424 Carinski sistem

425 Posebne dajatve

426 Pobiranje javnih dajatev
427
428
429
43
430

431
432
433
434
435
436
437
438
439
44

–
–
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JAVNA NAROČILA
Javna naročila

–
–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 43
DRŽAVNE POMOČI IN
MAKROEKONOMSKE ANALIZE
440 Priglasitve državnih pomoči na
področju ministrstev
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A Dobiček iz kapitala, poročila in analize A
10 Dohodnina, dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti,
dohodki iz kmetijske dejavnosti, dohodki iz premoženja,
olajšave, dohodki in statusi ﬁzičnih oseb 10
10 Obdavčitev premoženja, dediščin in daril, davki iz
A premoženja, nepremičnin, premičnin, dobitki od iger na
srečo, vrednotenje nepremičnin, nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč 10
Poročila in analize (letne) A
10 Davek na dodano vrednost, trošarine, davki na motorna
A vozila, promet nepremičnin, promet zavarovalnih poslov,
promet od iger na srečo, okoljske dajatve, dajatve s
področja cestnega prometa, vračila letnega povračila
za uporabo cest, oprostitev plačila letnega povračila za
uporabo cest 10
Poročila in analize (letne) A
A Poročila in analize A
5 Ravnanje z blagom pred odobritvijo carinsko dovoljene
rabe ali uporabe, carinske deklaracije s poenostavitvami
njihovega vlaganja, carinsko dovoljene rabe in uporabe
blaga, sprostitev v prosti promet, tranzitni postopek,
carinski postopki z ekonomskim učinkom, proste carinske
cone, druge carinsko dovoljene rabe in uporabe, ponovni
uvoz blaga, carinski dolg, carinski prekrški, skupni tranzitni
postopek, carinska tarifa, poreklo blaga, tarifne kvote,
carinska unija 5
A Poročila in analize (letne) A
5 Obvezni prispevki za socialno varnost, prispevki
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki
za zdravstveno zavarovanje, prispevki za primer
brezposelnosti, prispevki za starševsko varstvo, davčne
oprostitve za konzularna predstavništva in mednarodne
organizacije in druge oprostitve, carinska unija 5
5 Javne dajatve, upravne takse, druge javne dajatve,
carinska in davčna služba, doplačilne znamke ali nalepke,
davčni postopek …
Nezasedeno
Nezasedeno

A Postopki javnih razpisov, dokumentacija izbranega
5 ponudnika, poročila, sklepi, pogodbe, revizije, skupna
2 javna naročila A
Dokumentacija neizbranih ponudnikov na javni natečaj 2
Javna naročila male vrednosti, izbrana ponudba, sklepi,
naročilnice, pogodbe 10
Druge ponudbe naročil male vrednosti 2
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

10 Pred odobritvijo državne pomoči ministrstvo posreduje
obrazec priglasitve Ministrstvu za ﬁnance, postopek za
pridobitev državne pomoči, mnenja …
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441 Priglasitve državnih pomoči na
področju lokalne skupnosti
442 Priglasitev državnih pomoči drugih
organov
443
444
445
446
447
448
449
45
450

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 44
JAVNO RAČUNOVODSTVO
Računovodski dokumenti

451
452
453
454
455
456
457
458
459
46

–
–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 45
IGRE NA SREČO,
PREPREČEVANJE PRANJA
DENARJA
460 Preprečevanje pranja denarja
461 Igre na srečo

462
463
464
465
466
467
468
469

–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 46

Uradni list Republike Slovenije
10 Pred odobritvijo državne pomoči lokalna skupnost
posreduje obrazec priglasitve Ministrstvu za ﬁnance,
postopek za pridobitev državne pomoči, mnenja …
10 Pred odobritvijo državne pomoči organ (ni ne ministrstvo
in ne lokalna skupnost) posreduje obrazec priglasitve
Ministrstvu za ﬁnance, postopek za pridobitev državne
pomoči, mnenja …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A
T
10
5
2

Zaključni račun s poročilom A
Letni in mesečni obračuni plače T
Žiro račun, fakture dobaviteljev in kupcev proračunskih
uporabnikov, temeljnice, glavna knjiga in dnevnik
glavne knjige, ﬁnančni elementi predobremenitev,
nalogi in obračuni plač, inventure in obračuni osnovnih
sredstev, bonitete, prejeti in odposlani računi, materialno
knjigovodstvo, materialni list, odpis osnovnih sredstev,
materialno skladiščno poslovanje 10
Blagajna, potni nalogi 5
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno o preprečevanju pranja denarja, sumljive
transakcije, preventiva …
A Splošno o igrah na srečo, organizacija in poslovanje,
loterija, klasične igre na srečo, posebne igre na srečo,
licence, dovoljenja igralnic, salonov, casinojev za
prirejanje iger na srečo, občasna prirejanja iger na srečo,
nedovoljena prirejanja …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

Uradni list Republike Slovenije
ZAKLADNIŠTVO, DRŽAVNO IN
DRUGO JAVNO PREMOŽENJE
470 Vrednostni papirji – kratkoročno
zadolževanje
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47

471 Posojila

472 Plasmaji

473 Upravljanje z likvidnostjo

474 Jamstva

475 Upravljanje z javnim dolgom

T Zakladne menice, zadolžnice, avkcije, zaključnice,
izpisi imetnikov, sekundarni trg, pogodbe v zvezi z
vrednostnimi papirji, vpisi v centralni register, kotacije,
nakupi obveznic, zadolževanje z zadolžnicami, kapitalski
trg, dolgoročni vrednostni parirji – obveznice domače,
ponudba obveznic, ponudbe kupcev za nakup obveznic,
vpis izdaje v Klirinško depotno družbo, vpis v borzno
kotacijo, zamenjava domačih obveznic, odplačilo domačih
obveznic, tuje obveznice, povabilo investicijskih bankam
za predloge ponudb, priprava in izvedba due diligence in
roadshow postopka, prodaja obveznic, nakazilo izkupička
za obveznice, mandatna pisma, pravni dokumenti (deed
of covenant, ﬁscal agency agreement, subscription
agreement, letter of conditions precedent, power of
attorney, process agent appointment), zamenjava tujih
obveznic …
T Likvidnostna posojila, obresti likvidnostnega zadolževanja
pri zakladniškem podračunu, črpanje vloge iz enomesečne
zakladne menice pri Banki Slovenije, mesečna najava
pologov in vlog iz enomesečne zakladne menice pri Banki
Slovenije, najava črpanja vloge iz enomesečne zakladne
menice, potrditve Banke Slovenije o črpanju vloge iz
enomesečne zakladne menice, poročila o zadolževanju
z najemom likvidnostnih posojil, pogodbe s poslovnimi
bankami za najem likvidnostnih posojil in Banko Slovenije
za črpanje vlog iz enomesečne zakladne menice, odredbe
za izplačila, posojila TRP, sklenitev posojilnih pogodb
za TRP, odredba za plačilo obveznosti iz naslova TRP,
obrazec FEP, dolgoročna domača posojila, sklenitev
posojilnih pogodb za dolgoročna domača posojila,
dolgoročna posojila iz tujine, posli s posojilom podobnimi
instrumenti na tujih kapitalskih trgih …
T Plasmaji likvidnostnih presežkov, vloge na zakladniškem
podračunu, napoved nočnega deponiranja pri poslovnih
bankah, avkcije (dražba) depozitov pri poslovnih bankah,
depozit pri Banki Slovenije, napoved vloge iz enomesečne
zakladne menice na Banki Slovenije, vloga enomesečne
zakladne menice na Banki Slovenije, vloga presežkov 630
na zakladniški podračun, vračilo vloge iz enomesečne
zakladne menice pri Banki Slovenije, poročila o plasmajih
likvidnostnih presežkov, pogodbe s poslovnimi bankami in
Banko Slovenije za plasmaje presežkov …
5 Likvidnost proračuna in enotnega zakladniškega računa
države, likvidnostni načrti proračunskih uporabnikov,
Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave
Republike Slovenije, ocena denarnih tokov posrednih
proračunskih uporabnikov, Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in enotni zakladniški
račun države, likvidnostna komisije, analize in poročila …
T Določanje kvote jamstev in zadolževanje javnega sektorja,
izdajanje jamstev za zadolževanje v Republiki Sloveniji,
izdajanje jamstev za zadolževanje v tujini, uveljavljanje
jamstev, spremljava stanja jamstev, izdaja soglasij za
začetek postopka in predhodnih soglasij za zadolževanje,
izdaja soglasij za zadolževanje, spremljava izkoriščenosti
kvote zadolževanja, drugi posli v zvezi z jamstvi, konverzija
jamstev v kapitalske vloge …
A Program ﬁnanciranja državnega proračuna RS, poročilo o
upravljanju z javnim dolgom, analize, projekcije in poročila
za potrebe upravljanja z dolgom, poslovanje z ratinškimi
agencijami, komuniciranje z udeleženci ﬁnančnih trgov …
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476 Kapitalske naložbe države

477 Terjatve države

478 Razpolaganje in upravljane s
stvarnim premoženjem
479 Druge zadeve iz skupine 47
48
49 DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 4
490 Odškodnine v zvezi z
denacionalizacijo
491 Odškodnine v zvezi z
izvrševanjem kazenskih sankcij
492 Ostale odškodnine in zahtevki
493
494
495
496
497
498
499
5
50

Izvršbe in zavarovanja
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 49
ZUNANJE ZADEVE
TEMELJI IN PROGRAMI
ZUNANJE POLITIKE
500 Zunanja politika RS – splošno

501 Predstavništva RS v tujini (DKP)

502
503
504
505
506
507
508
509

–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 50

Uradni list Republike Slovenije
A Pridobivanje in prodaja delnic in deležev RS v
gospodarskih družbah, zastopanje interesov RS na
skupščinah družb, vodenje baze podatkov o ﬁnančnem
premoženju države, ﬁnančni načrti in letna poročila
javnih zavodov, agencij in skladov, prihodki od dividend,
poročanje o kapitalskih naložbah države …
A Prodaja terjatev Republike Slovenijev postopkih prisilnih
poravnah in stečajev, reprogram terjatev, cesija in
konverzija terjatev v delež ali delnice, odpisi terjatev,
vodenje baze podatkov o terjatvah v okviru prisilnih
poravnav in stečajev, vodenje baze dedovanja, zapuščine,
likvidacijski postopki …
A Odprodaja, zamenjava in druga razpolaganja s stvarnim
premoženjem, promet z zemljišči in nepremičninami …
A Vzpostavitev enotnega zakladniškega sistema …
Nezasedeno
A Odškodnine v zvezi z denacionalizacijo …
A Odškodninski zahtevki v zvezi z izvrševanjem kazenskih
sankcij (neupravičeni pripori) …
10 Zahtevki, tožbe, odgovornosti za protipravna dejanja
zaposlenih …
10 Sklepi o izvršbi, rubeži, izterjave …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Smernice zunanje politike, načrtovanje politik in raziskave,
sodelovanje pri sprejemanju stališč Predsednika Republike
in Vlade RS na področju določanja zunanje politike RS,
sodelovanje in informiranje drugih državnih organov s
podatki, pomembnimi za opravljanje zunanjih zadev v
okviru njihovega delovnega področja …
A Postopki za ustanavljanje predstavništev v tujini in tujih
predstavništev v Sloveniji; DKP – veleposlaništva, stalna
predstavništva pri mednarodnih organizacijah, generalni
konzulati in konzulati s častnim konzulom; poročila DKPjev o vseh dogajanjih in dejavnostih uradnih in neuradnih
dejavnikov v sprejemni državi, ki so pomembni za
mednarodni položaj RS in uresničevanje njene zunanje
politike; izvajanje zunanje politike; obrambno diplomatski
predstavniki RS v tujini …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

Uradni list Republike Slovenije
51 IZVAJANJE ZUNANJE POLITIKE
510 Bilaterala – dvostransko
sodelovanje

511 Multilaterala – večstransko
mednarodno sodelovanje

512 Regionalno sodelovanje

513
514
515
516
517
518
519
52
520

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 51
KONZULARNE ZADEVE
Delovanje konzularne službe

521 Zagotavljanje varstva interesov
slovenskih ﬁzičnih in pravnih oseb
v tujini
522 Letalske in pomorske
mednarodnopravne zadeve
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A Informativno gradivo o državi, sodelovanje RS z drugimi
državami: obiski, opomniki, govori, akreditacije, politika,
kulturno znanstveno sodelovanje, sejmi, konference,
mednarodno sodelovanje (na gospodarskem, kulturnem,
znanstvenem, šolskem, socialnem, policijskem, vojaškem
področju), gospodarska diplomacija, aktivnosti ministrstev
in drugih vladnih organov ter diplomatskih predstavništev
na področju promocije slovenskega gospodarstva in
zaščite interesov na tujih trgih …
A Informativno gradivo o organizaciji, konference, plenumi,
članarine mednarodnim organizacijam; Varnostni svet
(VS), pristopni procesi; človekove pravice - Organizacija
združenih narodov (OZN), Svet Evrope (SE); Organizacija
za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), zasedanje
Sveta ministrov OVSE; dokumenti in predlogi za podporo
in zvezo z misijo na Dunaju, razorožitev, terorizem,
sodelovanje z mednarodnimi policijskimi organizacijami
(INTERPOL, EVROPOL); pravni instrumenti SE, ki
jih podpiše RS; mednarodno razvojno sodelovanje,
humanitarna pomoč, mednarodna razvojna in tehnična
pomoč, OECD (Odbor za razvojno pomoč); gospodarska
diplomacija, aktivnosti diplomatskih predstavništev
na področju promocije slovenskega gospodarstva in
zaščite interesov na tujih trgih; Mednarodna organizacija
Frankofonije (MOF); Haaška konferenca za mednarodno
zasebno pravo, Amnesty International, ILO, CEMT, IMO,
IHO, IOPCF, Mednarodna organizacija civilnega letalstva
(ICAO), partnerstvo za mir, mednarodne vojaške vaje,
Svetovna trgovinska organizacija …
A Pakt stabilnosti za JV Evropo (PS JVE), Mednarodni
sklad za razminiranje (ITF), Ustanova Skupaj
(Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok),
SECI, Regionalne pobude: Delovna skupnost Alpe Jadran (AS AJ); Srednjeevropska pobuda (SEP), Riška
pobuda, Kvadrilaterala, Jadransko-Jonska pobuda
(JJP), Podonavsko sodelovanje, Višegrajska skupina
(V-4), Evropska organizacija za varnost zračne plovbe
(EUROCONTROL), Evropska konferenca civilnega
letalstva (ECAC), Združeni letalski organi (JAA) …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Usmeritve delovanja, navodila službe DKP-jem
glede izvajanja vizumske politike, vodenje evidenc z
računalniškim informacijskim sistemom za vizne postopke
…
A Finančna in pravna pomoč, zaščita pravic in lastnine
pravnih in ﬁzičnih oseb RS v tujini, oporoke in zapuščine,
obvestila o priporih, prometnih nezgodah in drugih
nezgodah slovenskih državljanov v tujini, obiski v zaporih
…
A Odnosi z letalskimi in drugimi mednarodno pravnimi organi
5 na področju prometa A
Izdaja diplomatskih dovoljenj za prelete in pristanke
tujih državnih zrakoplovov in zrakoplovov Vlade RS ter
vodenje postopkov za pridobitev diplomatskih dovoljenj za
slovenske državne zrakoplove in zrakoplove Vlade RS, ter
pristanke tujih ladij v slovenskem pristanišču 5
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523 Tranziti
524
525
526
527
528
529
53

–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 52
SLOVENSKE MANJŠINE
V DRUGIH DRŽAVAH IN
IZSELJENCI
530 Slovenci po svetu

531 Povezovanje z matično državo RS

532 Slovenske organizacije in
posamezniki v tujini

533
534
535
536
537
538
539
54

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 53
EVROPSKE INTEGRACIJE
– EVROPSKA UNIJA
540 Članice EU
541 Širitev EU
542 Institucije in organi EU

543 Skupna zunanja in varnostna
politika EU

Uradni list Republike Slovenije
5 Dovoljenja za humanitarne in vojaške prevoze čez
slovensko ozemlje …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Položaj slovenskih manjšin v sosednjih državah in
slovenskih zdomcev ter izseljencev po svetu; informiranje,
svetovanje in pomoč na področju pravne zaščite in
opravljanje drugih upravnih nalog, povezanih s posebnimi
pravnostatusnimi zadevami slovenskih zamejcev, zdomcev
in izseljencev iz RS; pomoč pri urejanju državljanstva,
vračanje v Slovenijo, skrb za repatriacijo Slovencev v
domovino …
A Povezovanje manjšin, zdomcev in izseljencev s Slovenijo
na kulturnem, prosvetnem in gospodarskem področju;
dejavnost Slovenske izseljenske matice; organizacija
obiskov, proslav in drugih kulturnih dogodkov; seznanjanje
slovenske javnosti z dejavnostjo izseljencev; Svetovni
slovenski kongres …
A Evidence organizacij in društev, sodelovanje s skupinami
zamejskih Slovencev, državljani RS, ki prebivajo v tujini,
in z izseljenci; usklajevanje sodelovanja, ﬁnančna pomoč
za Slovence v zamejstvu in po svetu; skrb za zbiranje
dokumentarnega in arhivskega gradiva o delovanju
izseljenskih društev in organizacij po svetu …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Sodelovanje in odnosi RS z drugimi članicami v zadevah
EU …
A Spremljanje procesa širitve EU, proces pogajanj, priprave
na članstvo, odnos EU do držav nečlanic …
A Evropski parlament, Evropski svet, Svet EU (Generalni
sekretariat, Odbor stalnih predstavnikov 1 in 2 in druga
delovna telesa, Evropska komisija, (Generalni direktorat,
Posebne službe, Odbori in strokovne skupine), Sodišče
ES, Sodišče I. stopnje, Računsko sodišče, Evropski
ombudsman, Odbor regij, Ekonomsko-socialni odbor,
Decentralizirani organi EU (agencije, centri, fundacije) …
A Koordinacija skupne zunanje in varnostne politike EU
v MZZ, pregledi in stališča za zasedanja Sveta za
splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC), političnih
direktorjev, stalnih predstavnikov držav članic in pristopnic
v EU (Coreper II), političnega in varnostnega odbora
(PSC), spremljanje skupne zunanje in varnostne politike
EU (SZVP) in evropske varnostne in obrambne politike
(EVOP), skrb za komunikacijo ACN/COREU in ESDP-net
…

Uradni list Republike Slovenije
544 Tehnična pomoč

545 Evropski gospodarski prostor
546 Evropska monetarna politika

547 Mednarodne ﬁnančne institucije
548
549
55
550

–
Druge zadeve iz skupine 54
DIPLOMATSKI PROTOKOL
Privilegiji, imunitete in evidenca

551 Tuja predstavništva v Sloveniji

552 Diplomatski ceremonial

553
554
555
556
557
558
559
56
560

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 55
MEDNARODNO PRAVO
Mednarodno pravo – splošno

561 Mednarodno javno pravo

562 Deponiranje mednarodnih listin

563
564
565
566
567

–
–
–
–
–
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A Pomoč EU, program CARDS, program TACIS, program
PHARE, ostali programi Skupnosti, prehodni aranžma,
Schengenski vir, bilateralna pomoč, ostala pomoč
(Twinning), Monitoring, Monitoring PHARE, Monitoring Prehodni aranžma, Evropski ekonomski prostor in Norveški
ﬁnančni mehanizem, program MEPA, program LOME …
A Sporazum o evropskem gospodarskem prostoru (EGP),
države članice EGP, Švica in mikrodržave, pogajanja,
Raziskovalni sklad za premog in jeklo, donacije EU …
A Proračun EU, Evropski razvojni sklad, Evropska
investicijska banka, ERM2=mehanizem deviznih tečajev
2, Evropska monetarna unija (EMU), Evropski sistem
centralne banke (ESCB) …
A Skupina Svetovne banke, Mednarodni denarni sklad in
druge mednarodne ﬁnančne institucije …
Nezasedeno

A Izvrševanje diplomatskih privilegijev in imunitet; nudenje
pomoči diplomatsko konzularnemu zboru in diplomatskim
predstavništvom, mednarodnim organizacijam in njihovim
predstavnikom, vodenje evidenc in druge dokumentacije;
evidenca članov tujih misij in njihovih družinskih članov,
izdaja diplomatskih, konzularnih in službenih izkaznic …
A Diplomatska lista, imenovanje diplomatskih predstavnikov
na veleposlaništvih, članov diplomatskih misij, konzulatov,
častnih konzulatov, mednarodnih organizacij ter drugih
misij v RS, tuji obrambni diplomatski predstavniki (atašeji)
…
A Akreditivna pisma diplomatskih predstavnikov, agremani
tujim veleposlanikom v RS, note, verbalne note, cirkularne
note, promemorije, čestitke, zahvale in sožalja ter poverilna
in odpoklicna pisma, patentna pisma in eksekvature;
priprava in evidenca obiskov …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Proučevanje razvoja mednarodnega prava in njegovih
institutov; kodiﬁkacija mednarodnega prava, priprava
mnenj in analiz, poročil in informacij za ministrstvo in druge
državne organe, mednarodna pravna pomoč …
A Postopki za usklajevanje in podpis mednarodnih
sporazumov in pogodb, resolucij na vseh področjih
mednarodnega sodelovanja (znanost, kultura, šolstvo,
gospodarstvo, pomorstvo…), bilateralni in multilateralni
akti; soglasja za obravnavo pobud za sklenitev pogodb;
priprava besedil in hramba ter evidenca mednarodnih in
drugih aktov RS ter pregled pogodbenega stanja …
A Notiﬁkacije, izmenjava in deponiranje ratiﬁkacijskih listin,
izvajanje strokovnih nalog v zvezi s funkcijo Republike
Slovenije kot depozitarja, analiza izvajanja mednarodnih
pogodb, postopki in pogajanja glede nasledstva
mednarodnih pogodb nekdanje Jugoslavije …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
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568
569
57
570

–
Druge zadeve iz skupine 56
DRŽAVNA MEJA
Meje RS s sosednjimi državami
– splošno
571 Promet čez državno mejo
572
573
574
575
576
577
578
579
58

–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 57
MEDNARODNE RAZISKAVE IN
STATISTIKA
580 Statistična raziskovanja

581 Registri in zbirke podatkov
582 Informiranje in publiciranje

583
584
585
586
587
588
589
59
6

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 58
DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 5
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE,
KULTURA, ŠPORT IN ZNANOST
60 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
600 Vzgoja in izobraževanju – splošno
601 Priznavanje izobraževanja
602 Predšolska vzgoja
603 Sistem izobraževanja

604 Javno veljavni programi
izobraževanja in usposabljanja

605 –
606 –
607 –

Uradni list Republike Slovenije
Nezasedeno

A Postopki določitve državne meje; določitev in označitev
meje, realizacija dogovora …
A Mejni in maloobmejni promet (mejni prehodi) postopki
urejanja, delovni čas mejnih prehodov, izvrševanje
dogovorov, sporazumov, izvajanje SOPS …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Načrtovanje politik in raziskave mednarodnih političnih,
gospodarskih, znanstvenih in kulturnih tokov; analize
aktualnih razmer; priprava analitičnih dokumentov o
regijah in državah, ki so strateško zanimive za Slovenijo
in podlage dokumentov za dolgoročne strateške odločitve
Slovenije …
A Zbirke podatkov, analiz in raziskav v rednih in izrednih
publikacijah ter programskih dokumentih, ki so namenjene
oblikovalcem strateških usmeritev zunanje politike RS …
A Strokovni posveti s področja mednarodne politike
in diplomacije; publiciranje diplomatskih arhivskih
dokumentov in koordiniranje strokovnega izobraževanja s
področja diplomacije …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Delovanje dijaških in študentskih domov, prehrana v vrtcih
in šolah, študentska prehrana, šolski okoliš …
A Mnenje o izobrazbi, postopki priznavanja diplom, postopki
vrednotenja …
A Delovanje vrtcev, izvajanje programa …
A Programi v osnovnem srednjem, višjem ter visokošolskem
izobraževanju, izobraževanje odraslih, izobraževanje
Romov, šolska tekmovanja, izobraževanje v tujini, zdomcev
in tujcev, zasebni učitelji in vzgojitelji, vpis v razvid, vojaške
šole …
A Avto šole, letalske in druge šole na področju zračnega
prometa, šola za voditelja čolna, šole jahanja, razvidi,
nacionalne kvaliﬁkacije, poklicni standardi, programi
izobraževanj in usposabljanj, seminarji, tečaji, strokovni
izpiti in izpiti o usposobljenosti …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

Uradni list Republike Slovenije
608 –
609 Druge zadeve iz skupine 60
61 USTVARJANJE IN
POSREDOVANJE KULTURNIH
VREDNOT
610 Ustvarjanje in posredovanje
kulturnih vrednot – splošno
611 Umetnost
612 Knjižničarstvo
613 Založništvo
614 Slovenski jezik
615 Mediji in avdio-vizualna dejavnost
616 Samozaposleni v kulturi
617
618
619
62

–
–
Druge zadeve iz skupine 61
VAROVANJE KULTURNIH
VREDNOT
620 Varovanje kulturnih vrednot
– splošno
621 Muzejska dejavnost
622 Nepremična kulturna dediščina
623 Konservatorsko, restavratorstvo
624 Promet s kulturno dediščino

625 Arhivska dejavnost

626
627
628
629
63

–
–
–
Druge zadeve iz skupine 62
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA
DEJAVNOST
630 Znanstveno-raziskovalna
dejavnost – splošno
631 Raziskovalni projekti in programi

632 –
633 –
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Nezasedeno

A Kulturne prireditve, nacionalni program za kulturo, splošne
zadeve, povezane s kulturo …
A Glasbena dejavnost, likovna dejavnost, uprizoritvena
dejavnost, intermedijska dejavnost …
A NUK, splošne knjižnice, specialne knjižnice …
A Knjige in publikacije, priprava razvojnih projektov, priprava
analiz na področju založništva, bralna kultura …
A Uporaba slovenskega jezika, zaščita imen, jezikovne
pravice državljanov RS in tujcev na območju RS,
slovenščina kot uradni jezik …
A Razvid novinarjev, razvid medijev, priprava razvojnih
projektov na področju avdio-vizualne dejavnosti, ﬁlmska
dejavnost, radijska in televizijska dejavnost …
A Registracija dejavnosti iz področja kulture po predpisih s
področja kulture, priznanje statusa kulturnega delavca …
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošne zadeve s področja kulturnih vrednot in varovanja
kulturnih vrednot …
A Varovanje premične kulturne dediščine v muzejih,
organizacija muzejskih dejavnosti in muzejska mreža …
A Varovanje nepremične kulturne dediščine, organizacija
javne službe za varovanje nepremične kulturne dediščine
…
A Strokovna vprašanje konservatorske, restavratorske
dejavnosti, izobraževanje in podeljevanje strokovnih
nazivov na tem področju …
A Dejavnosti, povezane s trajnim oz. začasnim izvozom
predmetov kulturne dediščine in prodaj oz. prenosov
lastništva objektov in predmetov kulturne dediščine (tudi
uveljavljanje predkupnih pravic) …
A Naloge javnih in zasebnih arhivov, varstvo arhivskega
gradiva pred prevzemom v pristojni arhiv, navodila
za odbiranje arhivskega gradiva, zbiranje javnega
in zasebnega arhivskega gradiva, vodenje evidenc
o arhivskem gradivu, strokovna obdelava gradiva
in arhivski informacijski sistem, uporaba gradiva za
raziskovalne, študijske, pravne, poslovne in druge namene,
mikroﬁlmanje …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Aplikativni raziskovalni projekti znanstvenih ved, temeljni
in ciljno raziskovalni projekti znanstvenih ved, evidence
in razpisi zasebnih raziskovalcev, evidence raziskovalnih
organizacij, register zasebnih raziskovalcev …
Nezasedeno
Nezasedeno

Stran
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64
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–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 63
MEROSLOVNI SISTEM
Znanstveno meroslovje

641 Zakonsko meroslovje
642 Overitve meril
643 Plemenite kovine
644
645
646
647
648
649
65
66
67
671

–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 64
–
–
ŠPORT
Šport in izvajalci na področju
športa

672
673
674
675
676
677
678
679
68
69
7
70

–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 67
–
DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 6
PRAVOSODJE
DELOVANJE PRAVOSODNIH
ORGANOV
700 Sodišča

701 Državno tožilstvo

Uradni list Republike Slovenije
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Priprava pravil delovanja A
T Poizvedba, izbor, oddaja del, sklenitev pogodb,
koordinacija in ostali postopki v zvezi z nacionalnimi in
referenčnimi etaloni, izvedba postopkov kalibracij etalonov
in meril za zunanje in notranje odjemalce ter izvedba
postopkov preizkušanja meril za zunanje in notranje
odjemalce T
A Splošno o zakonskem meroslovju, tipske odobritve,
pogodbe in imenovanja na področju meritev …
T Izvajanje overitev meril, pregledovanje delovanja
pogodbenikov in imenovanje pravnih oseb na področju
overitev …
T Preizkušanje in označevanje izdelkov iz plemenitih kovin,
delovanje sistema samodeklarantov …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
A Športne prireditve, razvidi športnikov, športnih delavcev,
športnih objektov, letni programi, redna športna vadba,
preverjanje gibalnih sposobnosti, športni dnevi, tečaj
inštruktorjev športa, mednarodni šport – CISM, priprave na
tekmovanja …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Stvarna in krajevna pristojnost, splošno s področja
sodišč, pristojnosti, redna in specializirana sodišča, sodne
takse, sodni svet, personalni svet, sodni red, postopek
imenovanja, razrešitev, obravnava pritožb, volilni imeniki,
evidence, registri, predhodna mnenja, ocene sodniške
službe, napredovanja, pojasnila, mnenja, izdajanje biltenov,
sodne statistike, brezplačna pravna pomoč …
A Splošno s področja državnega tožilstva, postopek
imenovanja, razrešitve, pojasnila, mnenja, evidence,
državno tožilski red …

Uradni list Republike Slovenije
702 Državno pravobranilstvo in
družbeni pravobranilec
703 Odvetništvo
704 Notariat

705 Sodni izvedenci in sodni cenilci,
sodni tolmači, stečajni upravitelji,
izvršitelji in vročevalci

706
707
708
709
71

–
–
–
Druge zadeve iz skupine 70
KAZNOVALNO IN CIVILNOGOSPODARSKO PRAVO
710 Kazensko in prekrškovno pravo

711 Civilno in gospodarsko pravo

712
713
714
715
716
717
718
719
72
720

–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 71
Izvrševanje kazenskih sankcij
Izvrševanje kazenskih sankcij

721 Izgon tujca iz države
722 Pripor
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A Splošno s področja državnega pravobranilstva, splošno
s področja družbenega pravobranilstva, postopek
imenovanja, razrešitve, pojasnila, mnenja, evidence,
državnopravobranilski red …
A Splošno, obravnavanje pritožb nad delom, pojasnila,
mnenja …
A Splošno, postopek imenovanja, razrešitev, obravnavanje
pritožb nad delom, priprava meril za določitev števila in
sedežev notarskih mest, soglasje k seznamu overiteljev,
priprava navodil, soglasje k aktom zbornice, pojasnila,
mnenja …
A Vodenje imenikov A
T Postopek imenovanja, razrešitve, izobraževanje,
usposabljanje, izdajanje dovoljenje, določanje tarife za
opravljanje storitev, vsebina in način opravljanja preizkusa
strokovnosti in posebnega preizkusa znanja, priprava
programa, pravilnika, pridobitev mnenj o delu, pritožbe nad
delom ter preverjanje navedb v zvezi z le tem, pojasnila,
mnenja T
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Pojasnila strankam, pravna mnenja in drugo v zvezi z
zakonom o kazenskem postopku, kazenskem zakoniku,
zakonu o prekrških, zakonom o izvrševanju kazenskih
sankcij, zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja …
A Pojasnila strankam, pravna mnenja in drugo v zvezi z
obligacijskim zakonikom, stvarnopravnim zakonikom,
zemljiškoknjižne zadeve, služnostne pogodbe, sodni
register, pravdni postopek, nepravdnim postopkom,
izvršbo in zavarovanjem, dedovanjem, stečajem, prisilno
poravnavo in likvidacijo, vzajemnostjo …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno o izvrševanju kazenskih sankcij, uveljavljanje
pravic in izvrševanje obveznosti obsojencev, pogojni
odpusti, disciplinsko kaznovanje, pomilostitve obsojencev,
amnestija obsojencev, poskusi pobegov, pobegi, nevrnitve
(splošno in po osebah), uporaba prisilnih sredstev
(splošno in po osebah), napadi na delavce zavoda
(splošno in po osebah), samopoškodbe in samomori
(splošno in po osebah), kazniva dejanja med prestajanjem
zapora (splošno in po osebah) …
A Splošno o izgonu tujca iz države, obveščanje pristojnih
organov o predvidenem odpustu obsojenih tujih
državljanov s prestajanja zaporne kazni …
A Splošno o izvrševanju pripora, izvrševanje pravic in
obveznosti pripornikov, disciplinsko kaznovanje pripornikov,
poskusi pobegov, pobegi, napadi na delavce zavoda,
samopoškodbe in samomori, kazniva dejanja med
prestajanjem pripora, odrejanje posebnih ukrepov zoper
pripornike …
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723 Izvrševanje vzgojnih ukrepov

724 Varnostni ukrepi
725
726
727
728
729
73
74
75
76
77
78
79
8

–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 72
–
–
–
–
–
–
DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 7
OBRAMBA TER ZAŠČITA,
REŠEVANJE IN POMOČ
80 UPRAVNE ZADEVE S
PODROČJA OBRAMBE
800 Nacionalna varnost

801 Civilna obramba

802 Krizno upravljanje
803 Planiranje obrambnega sistema

804 Organizacija, delovanje in vodenje
obrambnih sil
805 –
806 –
807 –
808 –
809 Druge zadeve iz skupine 80
81 VOJAŠKE ZADEVE
810 Vojaška evidenca

811 Čini in oznake
812
813
814
815
816

Celostna skrb za pripadnike SV
–
–
–
–

Uradni list Republike Slovenije
A Splošno o izvrševanju vzgojnih ukrepov, oddaja
mladoletnika v prevzgojni dom, izvrševanje pravic in
obveznosti mladoletnikov, disciplinsko kaznovanje
mladoletnikov, poskusi pobegov, pobegi, napadi na delavce
zavoda, samopoškodbe in samomori, kazniva dejanja med
prestajanjem vzgojnega ukrepa …
A Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenih
ustanovah, obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov
…
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Splošno s področja nacionalne varnosti in njenih
podsistemov, varnostne in obrambne politike, resolucije,
doktrine, drugi strateški in doktrinarni dokumenti, analize in
ocene …
A Priprave civilne obrambe, obrambni načrti in dokumenti,
civilno krizno načrtovanje, civilno vojaško sodelovanje
(materialna in zdravstvena oskrba, podpora države
gostiteljice – HNS, začasna onesposobitev in vaje) …
A Splošno o kriznem upravljanju in vodenju, mehanizmi,
procedure, dogovori, sporazumi in ukrepi na ravni države
ter podsistemov nacionalne varnosti …
A Program razvoja obrambnega sistema, srednjeročni
obrambni plan, ocenjevanje, poročanje in vrednotenje
upravljanja obrambnega sistema, Natov vprašalnik o
obrambnem planiranju – DPQ …
A Ukazi, direktive …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Vpis, črtanje, spremembe podatkov v VE, seznanitev
2 z vojaško dolžnostjo, razpoznavne značke (matrikule),
udeležba v vojni A
Potrdila iz vojaške evidence 2
A Podeljevanje in poviševanje vojakov, častnikov in
podčastnikov, razredi in napredovanja, odredbe, evidenca,
oznake in našitki …
A Psihološka in religiozna oskrba …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

Uradni list Republike Slovenije
817
818
819
82

–
–
Druge zadeve iz skupine 81
PRAVICE
IN
DOLŽNOSTI
DRŽAVLJANOV NA PODROČJU
OBRAMBE
820 Nabor

821 Služenje vojaškega roka

822 Ugovor vojaški dolžnosti

823
824
825
826
827
828
829
83

–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 82
ORGANIZACIJSKE,
OPERATIVNE IN
MOBILIZACIJSKE ZADEVE
830 Popolnjevanje in razporejanje

831 Vojaške vaje

832 Mobilizacija
833 Pogodbena rezerva

834
835
836
837
838
839

–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 83
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Nezasedeno
Nezasedeno

T Ocenjevanje sposobnosti nabornikov, vojaških obveznikov,
kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka
in kandidatov za PPRS, načrtovanje, realizacija,
naborne komisije, komisija za ocenjevanje zdravstvene
sposobnosti, vloge, pritožbe, odločbe, prekrški in kazniva
dejanja, dovoljenje za bivanje v tujini, nabor poklicnih in
pogodbenih vojakov …
A Priznano služenje vojaškega roka, prostovoljno služenje
10 vojaškega roka v SV A
Napotitev za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije,
civilno služenje, prekrški in kazniva dejanja (med
služenjem), vloge, pritožbe, odločbe, dohodek vojakov na
služenju vojaškega roka, odškodninski zahtevki v zvezi z
opravljanjem vojaške dolžnosti 10
A Vloge državljanov, odpoved pravici; za primer vojne
napotitev na civilno služenje, ugovor vesti pred napotitvijo
(naborniki), ugovor vesti vojakov med služenjem vojaškega
roka, ugovor vesti po odsluženem vojaškem roku, ugovor
vesti vojaških obveznikov rezervne sestave, poročila,
pregled števila vlog, 30-dnevno usposabljanje za ZiR …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

10 Načrtovanje popolnitve, razporejanje na vojaško dolžnost,
odredbe in ukazi o imenovanju in razrešitvi, razporejanje
na delovno dolžnost, razporejanje na dolžnosti v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvajanje
materialne dolžnosti, razporejanje v pomožno policijo,
ugovori predlagateljev razporeditve na delovno dolžnost in
na dolžnost v sistemu ZRP, popolnjevanje enot za zveze …
T Načrtovanje in izvajanje vaj, usmeritve in odločanje v
upravnih postopkih, štabne vojne vaje, poveljniško štabne
vaje, vaje enot in poveljstev, bataljonske, četne, vodne
vaje, taktična vaja z bojnim streljanjem, vojaške vaje enot
za zveze …
T Mobilizacijske priprave, izvajanje mobilizacije, mobilizacija
enot za zveze …
T Usmeritve za pridobivanje kandidatov za pogodbene
pripadnike rezervne sestave (PPRS), letni načrt popolnitve
s pogodbeno rezervo, vloge za pogodbeno rezervo (tudi
pogodbe in prekinitve pogodb), sodelovanje z delodajalci
(usmeritve, poročila), Komisija za izbor PPRS …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

Stran
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ZAŠČITA, REŠEVANJE IN
POMOČ
840 Sistem varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami
841 Opazovanje, obveščanje in
alarmiranje

Uradni list Republike Slovenije

84

842 Načrti zaščite in reševanja
843 Preventiva, zaščita, reševanje in
pomoč

844 Ocenjevanje škode
845 Požarna varnost in gasilstvo

846 Civilna zaščita

847
848
849
85

Varstvo pred utopitvami
Druge reševalne službe
Druge zadeve iz skupine 84
OBVEŠČEVALNE IN
VARNOSTNE ZADEVE
850 Obveščevalno-varnostne zadeve

851
852
853
854
855
856
857
858
859

–
–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 85

A Letni nacionalni program, doktrina ZRP, smernice za delo,
letni načrti …
A Aktivnosti Centra za obveščanje RS – CORS in regijskih
centrov za obveščanje – ReCO (obveščanje, opozarjanje,
alarmiranje, napotki za zaščito, reševanje in pomoč, bilten,
dogodki, zveze ZARE) …
A Načrtovanje, ažuriranje načrtov ZRP, načrti
rti UJMA …
A Vaje civilne zaščite, vaje iskanja in reševanja, sodelovanje
in organiziranje akcij iskanja in reševanja, preprečevanje
nesreč, zaklonišča, varstvo pred NUS, jedrska varnost,
odrejanje in izvajanje zaščitnih in reševalnih ukrepov ob
naravni in drugi nesreči, pomoč prizadetim in ogroženim ter
odpravljanje posledic NDN …
A Imenovanje državne in regijskih komisij za ocenjevanje
škode, ocenjevanje škode kot posledica naravne in druge
nesreče, poročila o škodi in poškodovanosti …
A Požarno varovanje, izvajalce študij požarne varnosti,
10 potrdila o skladnosti, gasilske enote širšega pomena,
soﬁnanciranje gasilskih organizacij in gasilske opreme A
Izdaja pooblastil za izvajalce kontrole gasilnikov,
hidrantnega omrežja, aktivne požarne zaščite, izvajalce
usposabljanj VPP 10
T Imenovanje Štaba CZRS, regijskih in občinskih štabov
CZ, sprememba članstva, seje, zapisniki, mobiliziranje,
aktiviranje, razporejanje, evidence CZ, organiziranje sil in
enot CZ, opremljanje enot CZ in štabov CZ …
A Organizacije, ki usposabljajo, kopališča, potapljači …
A Gorska reševalna služba

A Obveščevalno-varnostne zadeve, zadeve subjektov
varnostnega sistema in njihovih funkcij, doktrinarni
dokumenti z obveščevalno-izvidniškega področja,
obveščevalne informacije, obveščevalni bilteni,
obveščevalne analize, obveščevalna poročila, poročila z
obiskov v tujini, obveščevalne ocene, ocena ogroženosti
države; protiobveščevalne in varnostne zadeve, varnostna
zaščita, štabnovarnostne naloge, ocene ogroženosti
objektov, varnostna soglasja, protiobveščevalne in
varnostne analize …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
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860 Obrambna standardizacija

Št.

81 / 2. 9. 2005 /

Stran

8525

86

861 Kodiﬁkacijski sistem materialnih
sredstev preskrbe

862
863
864
865
866
867
868
869
87
870

–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 86
NATO IN MIROVNE OPERACIJE
NATO

871 Mirovne operacije, misije
872
873
874
875
876
877
878
879
88

–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 87
VZDRŽEVANJE MATERIALNO
TEHNIČNIH SREDSTEV
880 Namenska proizvodnja,
vzdrževanje in skladiščenje
nadomestnih delov, orodij
in sredstev za vzdrževanje
materialno tehničnih sredstev
– MTS

A Organizacijske, tehnične in strokovne naloge s področja

obrambne standardizacije postopkov, materialnih sredstev
in administrativnih zadev kot podporni proces logistike
obrambnega sistema; informatizacija procesov standardizacije
ter informacijski model komunikacije med Natom in MORS
na področju standardizacije materialnih sredstev in procesov;
vzpostavitev in vzdrževanje sistema slovenske obrambne
standardizacije; opravljanje strokovne naloge pripravljanja,
sprejemanja, izdajanja in vzdrževanja Slovenskih vojaških
standardov (SVS); vodenje postopkov prevajanja, lektoriranja,
urejanja in oblikovanja SVS; vodenje in urejanje registra
standardov, standardoteke in spletne strani obrambne
standardizacije; posredovanje standardizacijskih dokumentov;
vzdrževanje baze podatkov o vojaških standardih in Natovih
standardizacijskih dokumentih (STANAG, AP); sodelovanje
s Slovenskim inštitutom za standardizacijo in sodelovanje
na ravni delovnih skupin za standardizacijo v okviru SIST
in v okviru Nata in EU; interesi obrambne standardizacije v
vojaških in civilnih organizacijah za standardizacijo …

A Organizacijske, tehnične in strokovne naloge s področja
Natovega kodiﬁkacijskega sistema; identiﬁkacija in
kodiﬁkacija opreme in rezervnih delov; integralen proces
preskrbe v državah članicah Nata; zagotavljanje enotnega
poimenovanja, klasiﬁciranja, označevanja sredstev
preskrbe; določanje Natove kodiﬁkacijske številke
(NSN); vpis slovenskih izdelkov v enoten Natov sistem;
zagotavljanje podatkov o Natovih sredstvih preskrbe;
izvajanje mednarodnih podatkovnih transakcij med NCB;
sodelovanje Natovem odboru za kodiﬁkacijo AC/35 …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Delovanje odborov, pododborov in delovnih skupin Nata,
obiski delegacij, sodelovanje z organi in institucijami Nata,
načrtovanje, poročanje, integracija, korespondenca z Nato
poveljstvi …
A Načrti, organizacija, sodelovanje na mirovnih operacijah,
misijah …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

T Nadomestni deli, orodja in sredstva za vzdrževanje MTS,
izdelava taktično-tehnične dokumentacije, načrtovanje
izdelave dokumentacije, skladiščenje opreme, oborožitve,
materiala, drobnega inventarja, rezervnih delov,
načrtovanje in izvajanje vzdrževanja oborožitve, sredstev
zvez in elektronike, kompletov za vzdrževanje …
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881
882
883
884
885
886
887
888
889
89
9

–
–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 88
DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 8
ZADEVE ZUNAJ RAZREDA OD
0-8
90 SEJE, SESTANKI,
POSVETOVANJA
900 Seje, sestanki, posvetovanja
901
902
903
904
905
906
907
908
909

–
–
–
–
–
–
–
–
Druge zadeve iz skupine 90

91
92
93
94
95
96
960

–
–
–
–
–
STATISTIČNA RAZISKOVANJA
Statistična infrastruktura

961 Demografske in socialne statistike
962 Makroekonomske statistike
963 Statistika poslovnih objektov
964 Proizvodne in storitvene statistike

Uradni list Republike Slovenije
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno

A Organizacija sej, sestankov, posvetovanj, vabila, zapisniki,
dopisi, če niso sestavni del upravne stvari …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
A Organizacija posvetovanj, vabila, zapisniki, odgovori na
vabila, dopisi, če niso sestavni del upravne stvari …
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
Nezasedeno
A Letna in dolgoročna statistika A, krajša 2 leti.
2 Statistična raziskovanja iz letnega programa statističnih
raziskovanj (demografske, socialne statistike,
makroekonomske statistike, statistike poslovnih subjektov,
proizvodne in storitvene statistike, denarne, ﬁnančne,
trgovinske in plačnilnobilančne statistike, statistike
kmetijstva, gozdarstva in ribištva, medpodročne statistike),
statistična infrastruktura (diseminacija statističnih podatkov
na mikro in makro ravni, mednarodno sodelovanje na
področju statistike, statistična metodologija, tehnološka
podpora statistiki, itd.), letni in srednjeročni program
statističnih raziskovanj, klasiﬁkacije, diseminacija in
mednarodno poročanje, pogodbe o posredovanju
deindividualiziranih podatkov, mednarodno sodelovanje,
vzorčenje in anketna metodologija, časovne vrste,
zakrivanje statističnih podatkov, metapodatki, produkcija
lastnih statističnih baz podatkov, statistična informacijska
infrastruktura in tehnologija …
A Statistika prebivalstva, trga dela, izobraževanja in
2 usposabljanja, kulture, življenjske ravni ter drugih socialnih
statistik …
A Nacionalni računi, statistika cen …
2
A Register podjetij, statistika investicij, statistika obrti,
2 demograﬁja podjetij …
A Statistika industrije, gradbeništva, energetike, notranje
2 trgovine in drugih storitev, transporta, informacijske družbe,
turizma in gostinstva …
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Št.

965 Denarne, ﬁnančne, trgovinske in
plačilo bilančne statistike
966 Statistika kmetijstva, gozdarstva in
ribištva
967 Medpodročne statistike
969
97
98
99
999

Druge zadeve iz skupine 96
–
–
DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 9
Testiranje

3572.

A
2
A
2
A
2
T

Statistika okolja, geomatike, GIS, poslovne tendence,
regionalne statistike …
Pogodbe, sporazumi z drugimi institucijami …
Nezasedeno
Nezasedeno

5 Razne oblike testiranj

SEZNAM
o dopolnitvi seznama nujnih zdravil za uporabo
v humani medicini
1. člen
Seznam nujnih zdravil za uporabo v humani medicini
(Uradni list RS, št. 16/04 in 38/05) se v 2. členu dopolni z
naslednjim seznamom:
tableta

2. člen
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-13/2005 (ARSZMP)
Ljubljana, dne 23. avgusta 2005.
EVA 2005-2711-0117
Andrej Bručan l. r.
Minister za zdravje

3573.

8527

Statistika kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova …

Seznam o dopolnitvi seznama nujnih zdravil za
uporabo v humani medicini

fenitoin

Stran

Statistika zunanje trgovine …

Na podlagi 8. 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) minister za zdravje objavlja
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Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v juliju 2005

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja,
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
(Uradni list RS, št. 48/99), in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št.
1/05, 5/05, 9/05, 19/05, 25/05, 32/05, 46/05, 51/05, 55/05,
59/05, 63/05 in 68/05) minister za ﬁnance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v juliju 2005
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno

besedilo) je za obdobje od 1. 7. 2005 do 31. 7. 2005 znašal
72.718 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/62
Ljubljana, dne 23. avgusta 2005.
EVA 2005-1611-0148
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za ﬁnance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3574.

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in
nadomestilih

Na podlagi prvega odstavka 304. člena Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – ZP-L,
52/02 – ZJA in 86/04) izdaja Agencija za trg vrednostnih
papirjev

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
TARIFE
o taksah in nadomestilih
1. člen
(1) V Tariﬁ o taksah in nadomestilih (Uradni list RS,
št. 48/00 in 82/01; v nadaljevanju: Tarifa) se druga alinea
1. člena Tarife (splošni del) spremeni tako, da se glasi:
»– Zakonom o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US,
32/04 – avtentična razlaga in 42/04; v nadaljnjem besedilu:
ZISDU – 1),«.
(2) Peta alinea 1. člena Tarife se spremeni tako, da se
glasi:
»– Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem
zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03);
v nadaljnjem besedilu: ZKDPZJU),«.
(3) Na koncu 1. člena Tarife se pika nadomesti z vejico
in doda novo besedilo v novi vrstici, ki se glasi:
»ter njihovimi spremembami in dopolnitvami.«.
2. člen
(1) Peta alinea 2. člena Tarife (splošni del) se spremeni
tako, da se glasi:
»– družba za upravljanje je družba za upravljanje iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 4. člena ZISDU – 1,«.
(2) Šesta alinea 2. člena Tarife (splošni del) se spremeni, tako da se glasi:
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»– vzajemni sklad je vzajemni sklad iz 24. točke prvega
odstavka 3. člena ZISDU – 1,«.
(3) Sedma alinea 2. člena Tarife (splošni del) se spremeni, tako da se glasi:
»– investicijska družba je investicijska družba iz 22. in
23. točke prvega odstavka 3. člena ZISDU – 1,".
(4) Osma alinea 2. člena Tarife (splošni del) se spremeni, tako da se glasi:
»– investicijski sklad je investicijski sklad iz 2. člena
ZISDU – 1,«.
(5) Deveta alinea in zadnja alinea 2. člena Tarife (splošni del) se črtata.
(6) Na koncu 2. člena Tarife (splošni del) se dodajo
nove alinee, ki se glasijo:
»– skrbnik je skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena ZISDU – 1,
– dobro poučen vlagatelj je vlagatelj iz 18. točke prvega
odstavka 3. člena ZISDU – 1,
– dobro poučen investitor je investitor iz 10.b člena
ZTVP – 1,
– premoženje v upravljanju je premoženje iz 30. točke
prvega odstavka 3. člena ZISDU – 1,
– vzajemni pokojninski sklad je vzajemni pokojninski sklad po 285. členu in 307. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04
– ZPIZ-1-UPB2, 54/04 – ZDoh-1 in 63/04 – ZZRZI; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ – 1) ter vzajemni pokojninski sklad po
5. členu ZKDPZJU,
– upravljavec vzajemnih pokojninskih skladov je upravljavec vzajemnih pokojninskih skladov iz 315. člena in
443/3. člena ZPIZ – 1.«.
3. člen
Na koncu drugega odstavka 3. člena Tarife (splošni
del) se pika nadomesti z vejico in doda novo besedilo, ki se
glasi:
"nad vzajemnimi pokojninskimi skladi in njihovimi upravljavci ter nad skrbnikom, če ni v tej Tariﬁ drugače določeno.".
4. člen
(1) Na koncu prvega odstavka 6. člena Tarife (splošni
del) se doda nov stavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbo predhodnega stavka taksni zavezanec ni Republika Slovenija oziroma Vlada Republike Slovenije, kadar vloži na Agencijo zahtevo za izdajo dovoljenja
za oblikovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada
za javne uslužbence po ZKDPZJU".
(2) Četrti odstavek 6. člena Tarife (splošni del) se črta.
(3) Osmi odstavek 6. člena Tarife (splošni del), se spremeni tako, da se glasi:
"Če vložnik zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, ki je v celoti plačal predpisano takso za odločanje,
umakne zahtevo, preden je o njej odločala Agencija, se mu
že plačana taksa na njegovo pisno zahtevo vrne v roku 15
dni po prejemu zahteve za vračilo takse."
(4) Za dosedanjim osmim odstavkom 6. člena Tarife
(splošni del) se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
"Če je Agencija zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma
soglasja zavrgla, se vložniku zahteve po pravnomočnosti
sklepa o zavrženju in plačilu takse za ta sklep na njegovo
pisno zahtevo plačana taksa vrne v roku 15 dni po prejemu
zahteve za vračilo takse.".
5. člen
(1) V četrti alinei prvega odstavka 9. člena Tarife (splošni del) se besedilo v oklepaju nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi:
"195/1. člen ZISDU – 1".
(2) Prvemu odstavku 9. člena Tarife (splošni del) se dodata novi alinei, ki se glasita:
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"– upravljavci
vzajemnih
pokojninskih
skladov
(210/4. člen ZISDU – 1),
– skrbniki (56/2. člen ZISDU –1),«.
(3) Za drugim odstavkom 9. člena Tarife (splošni del) se
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Soglasje iz drugega odstavka tega člena ni potrebno,
če oprostitev plačevanja letnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena ni daljša od treh mesecev v posameznem
letu.«
6. člen
(1) Za tarifno številko 1 taksne tarife se doda nova tarifna številka 1a, ki se glasi:
»(1) Za zahtevo za vpis v register dobro poučenih investitorjev (10c/3. člen ZTVP – 1) znaša taksa 20 točk.
(2) Za zahtevo za izbris iz registra dobro poučenih investitorjev (10c/4. člen ZTVP – 1) se ne plača taksa.«.
(2) V tarifni številki 3 taksne tarife se beseda »poročanja« nadomesti z besedami »takojšnje javne objave informacij«.
(3) V tarifni številki 3 taksne tarife se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Za zahtevo javne družbe za oprostitev dolžnosti poročanja (66/9. člen ZTVP – 1) znaša taksa 200 točk.«.
(4) V tarifni številki 8 taksne tarife se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo
pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe, na podlagi katere oseba, ki je pridobila dovoljenje iz predhodnega odstavka te tarifne številke, doseže ali
preseže mejo 20-, 33- ali 50-odstotnega deleža glasovalnih
pravic ali deleža v kapitalu borznoposredniške družbe ali na
podlagi katerih oseba postane obvladujoča družba borznoposredniške družbe (82/2. člen ZTVP – 1) znaša taksa 100
točk.«,
dosedanji drugi odstavek pa postane tretji odstavek.
(5) Na koncu tarifne številke 8 taksne tarife se doda nov
četrti odstavek, ki se glasi:
»Za izdajo odločbe, s katero agencija ugotovi, da imetnik iz šestega odstavka 84. člena ZTVP – 1 ni ravnal v skladu
z odredbo o odpravi kršitev iz šestega odstavka 84. člena
ZTVP – 1 (84/9. člen ZTVP – 1), znaša taksa 200 točk.«.
(6) V tarifni številki 9 taksne tarife se za prvim odstavkom dodata nov drugi odstavek in nov tretji odstavek, ki se
glasita:
»Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave v drugi borznoposredniški družbi (86/8. člen
ZTVP – 1) znaša taksa 200 točk.
Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da je dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave prenehalo veljati iz razlogov iz enajstega odstavka 86. člena ZTVP
– 1 (86/12. člen ZTVP – 1), znaša taksa 20 točk.«,
dosedanji drugi odstavek pa postane četrti odstavek.
(7) Druga alinea tarifne številke 10 taksne tarife se črta
in na koncu te tarifne številke doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da je dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji
prenehalo (94a/2. člen ZTVP – 1) znaša taksa 200 točk.«.
7. člen
V tarifni številki 15 taksne tarife se številka »300« nadomesti s številko »500«.
8. člen
Točka 1.2. taksne tarife z naslovom "Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje« s tarifnimi številkami
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 in 30 taksne tarife se črta in
nadomesti z novo točko 1.2. taksne tarife z naslovom "Zakon
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 1)"
s tarifnimi številkami, določenimi v 9. členu teh sprememb in
dopolnitev Tarife.
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9. člen
Tarifna številka 21
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja ﬁnančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev (8/4. člen ZISDU – 1) znaša taksa 500 točk.
(2) Za izdajo sklepa, s katerim Agencija ugotovi, da je
dovoljenje iz predhodnega odstavka te tarifne številke prenehalo (8/5. člen v zvezi z 39/2. členom ZISDU – 1), znaša
taksa 100 točk.
Tarifna številka 22
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev delnic
oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, na podlagi
katere oseba posredno ali neposredno doseže ali preseže
kvaliﬁcirani delež v družbi za upravljanje (19/1. člen ZISDU
– 1), znaša taksa 200 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža družbe za
upravljanje, na podlagi katere oseba, ki je pridobila dovoljenje
iz predhodnega odstavka te tarifne številke, doseže ali preseže 20-, 33- ali 50-odstotni delež glasovalnih pravic ali delež v
kapitalu družbe za upravljanje ali na podlagi katerih postane
obvladujoča družba družbe za upravljanje (19/2. člen ZISDU
– 1), znaša taksa 100 točk.
(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvaliﬁciranega deleža (21/3. člen ZISDU – 1) znaša
taksa 400 točk.
Tarifna številka 23
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (24/1. člen ZISDU
– 1) znaša taksa 200 točk.
(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (26/1. člen
ZISDU – 1) znaša taksa 400 točk.
(3) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja
za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje
27/1. člen ZISDU – 1) znaša taksa 400 točk.
(4) Za izdajo odločbe o izreku javnega opomina članu
uprave družbe za upravljanje (27/1. člen ZISDU – 1) znaša
taksa 400 točk.
(5) Določbe prvega do četrtega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodje podružnice
tuje družbe za upravljanje (52/4. člen ZISDU – 1).
Tarifna številka 24
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (36/1. člen ZISDU – 1)
znaša taksa 500 točk.
(2) Za izdajo sklepa, s katerim Agencija ugotovi, da je
dovoljenje iz predhodnega odstavka te tarifne številke prenehalo (39/2. člen ZISDU – 1), znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 25
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev družbe
za upravljanje z drugo družbo za upravljanje oziroma drugo
pravno osebo (40/1. člen ZISDU – 1) znaša taksa 400 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev družbe za
upravljanje (40/3. člen ZISDU – 1) znaša taksa 400 točk.
Tarifna številka 26
Za izdajo odločbe o zavrnitvi zahteve družbe za upravljanje za posredovanje obvestila iz prvega odstavka 42. člena
ZISDU – 1 nadzornemu organu države članice (42/7. člen
ZISDU – 1) znaša taksa 400 točk.
Tarifna številka 27
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice družbe za upravljanje v tuji državi (45/2. člen ZISDU
– 1) znaša taksa 500 točk.
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(2) Za izdajo odločbe iz sedmega odstavka 46.a člena,
osmega odstavka 47. člena in devetega odstavka 47. člena
ZISDU – 1 (46.a/7. člen, 47/8. člen in 47/9. člen ZISDU – 1)
znaša taksa 400 točk.
Tarifna številka 28
Za zahtevo tuje družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice (51/1. člen ZISDU – 1) znaša
taksa 500 točk.
Tarifna številka 29
Za zahtevo za izdajo dovoljenja ﬁnančni instituciji iz 3.
točke prvega odstavka 55. člena ZISDU – 1 za opravljanje
skrbniških storitev (55/3. člen ZISDU – 1) znaša taksa 500
točk.
Tarifna številka 30
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (59/1. člen in 211/1. člen v
zvezi z 210/1. členom ZISDU – 1) znaša taksa 100 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (59/5. člen in
210/1. člen ZISDU – 1) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 30a
Za zahtevo za priznanje indeksa, ki ga posnema investicijski sklad, katerega cilj naložbene politike je natančno posnemanje sestave določenega indeksa (73/1. člen in
68/14. člen ZISDU – 1), znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 30b
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta investicijskega sklada
(96/1. člen ZISDU – 1) znaša taksa 100 točk.
(2) Ne glede na določbo predhodnega odstavka te tarifne številke se ne plača taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja
za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta investicijskega sklada, če je bila navedena zahteva vložena hkrati z
zahtevo iz tarifne številke 30c te Tarife z isto vlogo.
(3) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta in izvlečka prospekta investicijskega sklada
(96/4. člen ZISDU – 1) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 30c
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje
vzajemnega sklada (116. člen ZISDU –1) znaša taksa 300
točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje investicijske družbe (171. člen ZISDU – 1) znaša taksa 300
točk.
Tarifna številka 30d
(1) Za zahtevo za izdajo soglasja k pravilom upravljanja
vzajemnega sklada (120/1. člen ZISDU – 1) znaša taksa
100 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil
upravljanja vzajemnega sklada (121/1. člen ZISDU – 1) znaša taksa 100 točk.
(3) Za zahtevo za izdajo soglasja k statutu investicijske
družbe (166/1. člen ZISDU – 1) znaša taksa 100 točk.
(4) Za zahtevo za izdajo soglasja k spremembi statuta
investicijske družbe (167/1. člen ZISDU – 1) znaša taksa
100 točk.
(5) Ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka
te tarifne številke se ne plača taksa za zahtevo za izdajo
soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada in za
zahtevo za izdajo soglasja k statutu investicijske družbe,
če je bila zahteva za izdajo soglasja k pravilom upravljanja
vzajemnega sklada oziroma zahteva za izdajo soglasja k
statutu investicijske družbe vložena hkrati z zahtevo iz tarifne
številke 30c te Tarife z isto vlogo.
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Tarifna številka 30e
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega sklada (140. člen ZISDU – 1) znaša taksa
200 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja investicijske družbe (183. člen ZISDU – 1) znaša taksa
200 točk.
Tarifna številka 30f
Za zahtevo za povečanje osnovnega kapitala investicijske družbe z vložki pred začetkom postopka za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z
vložki (157/1. člen ZISDU – 1) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 30g
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje
ali oddelitev dela investicijske družbe v vzajemni sklad po
192. členu ZISDU – 1 (192/5. člen ZISDU – 1) znaša taksa
200 točk.
Tarifna številka 30h
Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne
osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi
iz prvega odstavka 220. člena ZISDU – 1 (221/1. člen ZISDU
– 1) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 30i
(1) Za zahtevo za izdajo odločbe o uskladitvi poslovanja vzajemnega sklada z ZISDU – 1 (235/2. in 237/10. člen
ZISDU – 1) znaša taksa 100 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo odločbe o uskladitvi poslovanja
investicijske družbe z ZISDU – 1 (236/5. člen ZISDU – 1)
znaša taksa 100 točk.
(3) Za zahtevo za izdajo odločbe o uskladitvi pooblaščene investicijske družbe z določbo četrtega odstavka
237. člena ZISDU – 1 (237/5. člen ZISDU – 1) znaša taksa
100 točk.
(4) Za zahtevo za pridobitev dovoljenja za upravljanje
vzajemnega sklada (237/6. člen ZISDU – 1) znaša taksa
200 točk.
10. člen
(1) Točka 1.4. taksne tarife z naslovom "Zakon o prvem
pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb" s tarifnima številkama 36
in 37 taksne tarife se črta.
(2) Tarifna številka 41 taksne tarife se črta.
(3) Tarifna številka 42 taksne tarife se spremeni tako,
da se glasi:
»(1) Za odločanje Agencije o drugih posamičnih zadevah in za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo
za izdajo dovoljenja oziroma soglasja (drugi in četrti odstavek
373. člena ZTVP – 1), ter za izdajo sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika zahteve znaša taksa 100 točk.
(2) Ne glede na določbo predhodnega odstavka te tarifne številke se ne plača taksa za izdajo sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika zahteve, če vlagatelj umakne zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika
oziroma zahtevo za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe oziroma družbe za upravljanje.«.
11. člen
(1) Prvi odstavek tarifne številke 46 taksne tarife se
spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor
borzno posredniške družbe (196/1. člen ZTVP – 1) in podružnice tuje borzno posredniške družbe (107/3. člen ZTVP – 1)
je obseg prometa posamezne borzno posredniške družbe v
preteklem letu. Če v tekočem letu še niso znani dokončni
podatki za obseg prometa v preteklem letu, se do novega
izračuna osnove nadomestilo plačuje v višini preteklega leta,
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morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu
prvega dokončnega obroka. V osnovo se ne šteje promet s
prvo prodajo vrednostnih papirjev. Obseg prometa se določi
kot seštevek:
– prometa na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji
(brez poslov s svežnji in poslov na trgu uradnih vzdrževalcev
za državne vrednostne papirje s posebnim načinom poravnave),
– s količnikom 0,5 tehtanega prometa s svežnji vrednostnih papirjev, sklenjenih v skladu s pravili organiziranega
trga v Republiki Sloveniji,
– s količnikom 0,1 tehtanega prometa z vrednostnimi
papirji na organiziranih trgih izven Republike Slovenije.
(2) Drugi odstavek tarifne številke 46 taksne tarife se
spremeni tako, da glasi:
»Borzno posredniške družbe so dolžne do 15. januarja
tekočega leta agenciji sporočiti podatke, potrebne za določitev letnega nadomestila za nadzor na posebnem obrazcu, ki
je v Prilogi 1, ki je sestavni del te tarife.«
(3) Peti odstavek tarifne številke 46 taksne tarife se
spremeni tako, da glasi:
»Nadomestilo za nadzor se določi v odvisnosti od osnove, in sicer:
– če je letna osnova manjša od 6,000.000 točk, znaša
letno nadomestilo 2.400 točk oziroma mesečno nadomestilo
200 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 6,000.000 točk
in manjša od 7,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 3.000
točk oziroma mesečno nadomestilo 250 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 7,500.000 točk
in manjša od 9,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 3.600
točk oziroma mesečno nadomestilo 300 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 9,000.000 točk
in manjša od 10,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 4.200
točk oziroma mesečno nadomestilo 350 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 10,500.000 točk
in manjša od 12,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 4.800
točk oziroma mesečno nadomestilo 400 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 12,000.000 točk
in manjša od 13,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 5.400
točk oziroma mesečno nadomestilo 450 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 13,500.000 točk
in manjša od 15,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 6.000
točk oziroma mesečno nadomestilo 500 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 15,000.000 točk
in manjša od 16,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 6.600
točk oziroma mesečno nadomestilo 550 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 16,500.000 točk
in manjša od 18,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 7.200
točk oziroma mesečno nadomestilo 600 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 18,000.000 točk
in manjša od 19,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 7.800
točk oziroma mesečno nadomestilo 650 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 19,500.000 točk
in manjša od 21,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 8.400
točk oziroma mesečno nadomestilo 700 točk,
– če je letna osnova enaka ali večja od 21,000.000 točk
in manjša od 22,500.000 točk, znaša letno nadomestilo 9.000
točk oziroma mesečno nadomestilo 750 točk,
– če je letna osnova nad 22,500.000 točk, znaša letno
nadomestilo 9.600 točk oziroma mesečno nadomestilo 800
točk.«
(4) Dodajo se novi sedmi, osmi in deveti odstavek tarifne številke 46 taksne tarife, ki se glasita:
»(7) Borzno posredniška družba države članice, ki
opravlja vse oziroma posamezne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije preko podružnice, plačuje letno nadomestilo za nadzor v višini 200 točk.
(8) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor iz
sedmega odstavka te tarifne številke nastane prvič z dnem
prejema obvestila iz prvega odstavka 102. člena ZTVP – 1
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in zapade v plačilo v roku 15 dni od prejema obvestila, nato
pa vsakega 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in
zapade v plačilo do 15. januarja za tekoče koledarsko leto.
Letno nadomestilo za nadzor iz sedmega odstavka te tarifne
številke se plačuje ne glede na določbe šestega odstavka v
enkratnem znesku za tekoče leto.
(9) Določbe sedmega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo tudi za borznoposredniške družbe in banke, ki
opravljajo samo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji iz
1. točke in 3. točke prvega odstavka 73. člena ZTVP – 1.«
(5) Tarifna številka 47 taksne tarife se črta.
12. člen
(1) Prvi odstavek tarifne številke 48 taksne tarife se
spremeni tako, da glasi:
»Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor
nad poslovanjem borze (252/2. člen ZTVP – 1) je obseg prometa z vrednostnimi papirji po načelu enojnega štetja. Obseg
prometa se določi kot seštevek:
– prometa na organiziranem trgu (brez poslov s svežnji
in poslov na trgu uradnih vzdrževalcev za državne vrednostne papirje s posebnim načinom poravnave),
– s količnikom 0,5 tehtanega prometa s svežnji vrednostnih papirjev, sklenjenih v skladu s pravili organiziranega
trga.«.
(2) Drugi odstavek tarifne številke 48 taksne tarife se
spremeni tako, da se glasi:
»Borza je dolžna do 15. januarja tekočega leta Agenciji
sporočiti podatke, potrebne za določitev letnega nadomestila
za nadzor na posebnem obrazcu, ki je v Prilogi 2, ki je sestavni del te tarife.«.
(3) Prva, druga in tretja alinea petega odstavka tarifne
številke 48 taksne tarife se črtajo.
(4) Četrta alinea petega odstavka tarifne številke 48
taksne tarife se spremeni tako, da se glasi:
»– če je letna osnova do 200,000.000 točk, znaša letno nadomestilo 12.000 točk oziroma mesečno nadomestilo
1.000 točk,«.
(5) Doda se nov sedmi odstavek tarifne številke 48
taksne tarife, ki se glasi:
»Za določitev in plačilo letnega nadomestila za nadzor nad poslovanjem klirinško depotne družbe se smiselno
uporabljajo določbe prvega do šestega odstavka te tarifne
številke, pri čemer se namesto obsega prometa upošteva
obseg izvršenih prenosov vrednostnih papirjev iz poslov, navedenih v prvi in drugi alinei prvega odstavka tarifne številke
48 taksne tarife.«.
13. člen
Tarifna številka 49 taksne tarife se črta.
14. člen
Točka 3.2. taksne tarife z naslovom "Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje” s tarifno številko 50
taksne tarife se črta in nadomesti z novo točko 3.2. taksne
tarife z naslovom "Zakon o investicijskih skladih in družbah
za upravljanje (ZISDU – 1)" s tarifnimi številkami, določenimi
v 15. členu teh sprememb in dopolnitev Tarife.
15. člen
Tarifna številka 50
(1) Letno nadomestilo za opravljanje nadzora nad družbo za upravljanje (195. člen ZISDU – 1) znaša:
– za vzajemni sklad 0,06% povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada,
– za investicijsko družbo 0,06% povprečne letne čiste
vrednosti sredstev investicijske družbe.
(2) Letno nadomestilo za opravljanje nadzora nad
upravljavcem vzajemnih pokojninskih skladov (210/4. člen
ZISDU – 1), ustanovljenih oziroma oblikovanih po:
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– 307. členu ZPIZ – 1 in 5. členu ZKDPZJU, znaša
0,06% povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega
pokojninskega sklada,
– 285. členu ZPIZ – 1, znaša 0,03% povprečne letne
čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.
(3) Družbe za upravljanje in upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov so dolžni plačati nadomestilo za opravljanje nadzora v dvanajstih enakih mesečnih obrokih, ki dospevajo v plačilo do petega v vsakem mesecu.
(4) Družbe za upravljanje in upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov so dolžni do 15. januarja tekočega leta
poročati Agenciji o podatkih, potrebnih za določitev letnega
nadomestila na posebnem obrazcu, ki je v Prilogi 3, ki je
sestavni del te tarife.
(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način,
določen v prvem, drugem in tretjem odstavku te tarifne številke, znaša za vsak sklad posebej najmanj 600 točk oziroma
mesečno najmanj 50 točk in največ 12.000 točk oziroma
mesečno največ 1.000 točk.
(6) Za letno nadomestilo za nadzor nad podružnico tuje
družbe za upravljanje (195. člen v zvezi z 52/3. členom ZISDU – 1) se smiselno uporabljajo določbe prvega do petega
odstavka te tarifne številke.
(7) Letno nadomestilo za opravljanje nadzora nad družbo za upravljanje države članice, ki opravlja storitve v Republiki Sloveniji preko podružnice (195. člen ZISDU – 1) oziroma nad družbo za upravljanje države članice, ki neposredno
opravlja storitve v Republiki Sloveniji (195. člen ZISDU – 1),
znaša za vsak investicijski sklad 200 točk.
(8) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor iz
sedmega odstavka te tarifne številke nastane prvič z dnem
prejema obvestila iz tretjega odstavka 46. a člena ZISDU – 1
oziroma obvestila iz šestega odstavka 47. člena ZISDU – 1
in zapade v plačilo v roku 15 dni od prejema obvestila, nato
pa vsakega 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in
zapade v plačilo do 15. januarja za tekoče koledarsko leto.
Letno nadomestilo za nadzor iz sedmega odstavka te tarifne
številke se plačuje ne glede na določbe tretjega odstavka v
enkratnem znesku za tekoče leto.
Tarifna številka 50a
(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor nad skrbnikom (56/2. člen ZISDU – 1) je skupna povprečna čista vrednost sredstev vseh investicijskih skladov,
vzajemnih pokojninskih skladov in kritnih skladov pokojninskih družb, za katere skrbnik opravlja skrbniške storitve na
podlagi ZISDU – 1.
(2) Letno nadomestilo za nadzor se določi v višini 0,02%
od osnove iz predhodnega odstavka.
(3) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način,
določen v drugem odstavku te tarifne številke, znaša najmanj
1.200 točk oziroma mesečno najmanj 100 točk in največ
4.800 točk oziroma mesečno največ 400 točk.
(4) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki,
potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove nadomestilo plačuje v višini preteklega leta, morebitno
doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega
dokončnega obroka.
(5) Skrbniki so dolžni do 15. januarja tekočega leta poročati Agenciji o podatkih, potrebnih za določitev letnega
nadomestila na posebnem obrazcu, ki je v Prilogi 4, ki je
sestavni del te tarife.
(6) V primeru, da skrbnik prične z opravljanjem skrbniških storitev sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja za
opravljanje skrbniških storitev. Letno nadomestilo za nadzor
se v takih primerih proporcionalno zmanjša.
(7) Skrbnik, ki prične z opravljanjem skrbniških storitev
sredi leta, plačuje akontacijo nadomestila za nadzor v višini
250 točk mesečno, ki se poračuna v naslednjem letu ob dokončni predložitvi podatkov o skupni povprečni čisti vrednosti
sredstev iz prvega odstavka te tarifne številke.
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(8) Letno nadomestilo se plačuje po dvanajstinah, in
sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega
v mesecu za tekoči mesec.
16. člen
Tarifna številka 52 taksne tarife se spremeni tako, da
se glasi:
»(1) Pavšalno nadomestilo stroškov postopka v primeru:
1. izdaje odredbe o odpravi kršitev za vsako posamezno
ugotovljeno kršitev (202. člen ZTVP – 1) znaša 100 točk,
2. izdaje odredbe na podlagi četrtega odstavka
357. člena ZTVP – 1 (357/4. člen ZTVP – 1) znaša 100
točk,
3. izdaje odredbe o prenehanju opravljanja storitev oziroma o prenehanju oglaševanja osebi, ki opravlja storitve v
zvezi z vrednostnimi papirji, ne da bi zato pridobila dovoljenje
(211/1. člen ZTVP – 1), znaša 500 točk,
4. izdaje odredbe o odpravi kršitev določil ZPIZ
– 1 in ZPre oziroma na njihovi podlagi izdanih predpisov
(349/1. člen ZTVP – 1) znaša za vsako posamezno ugotovljeno kršitev 100 točk,
5. izdaje odredbe o odpravi kršitev ali izdaji odločbe o
začasni prepovedi opravljanja dejavnosti, s katero je licenciranemu subjektu naložena tudi predložitev poročila pooblaščenega revizorja (351. člen in 358. člen ZTVP – 1), se poleg
pavšalnega nadomestila stroškov, predpisanega za izdajo
odredbe o odpravi kršitev ali drugega ukrepa nadzora, plača
dodatno pavšalno nadomestilo stroškov v višini 200 točk,
6. izdaje odredbe o dodatnem ukrepu (203/1. člen ZTVP
– 1) znaša 200 točk,
7. izdaje odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev (204/1. in 358. člen ZTVP – 1) znaša 500 točk,
8. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja, ki jo je izdala
Agencija na podlagi določb ZTVP – 1 (205/1. člen, 207. člen,
367. člen in 368. člen ZTVP – 1), znaša 500 točk,
9. izdaje odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja
(206/1. člen ZTVP – 1) znaša 500 točk,
10. izdaje odločbe o izreku javnega opomina (208/1. člen
ZTVP – 1) znaša 500 točk,
11. izdaje odredbe o odpravi kršitev določil ZISDU – 1
(201/1. člen, 214. člen in 49/1. člen ZISDU – 1) znaša za
vsako posamezno ugotovljeno kršitev 100 točk, če ni v tej
Tariﬁ drugače določeno,
12. izdaje odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu
organu družbe za upravljanje (202/1. člen ZISDU – 1) znaša
200 točk,
13. izdaje odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov družbi za upravljanje
(203/1. člen in 49/3. člen ZISDU – 1) znaša 500 točk,
14. izdaje odločbe o začasni prepovedi opravljanja
storitev upravljanja ﬁnančnega premoženja dobro poučenih
vlagateljev družbi za upravljanje (204. člen ZISDU – 1) znaša
500 točk,
15. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanja
storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma opravljanja
storitev upravljanja ﬁnančnega premoženja dobro poučenih
vlagateljev družbi za upravljanje (205/1. člen, 205/2. člen in
207. člen ZISDU – 1) znaša 500 točk,
16. izdaje odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za
opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma
opravljanja storitev upravljanja ﬁnančnega premoženja dobro
poučenih vlagateljev družbi za upravljanje (206/1. člen ZISDU – 1) znaša 500 točk,
17. izdaje odločbe o izreku javnega opomina družbi za
upravljanje (208/1. člen ZISDU – 1) znaša 500 točk,
18. izdaje odločbe o dodatnem ukrepu upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada (215/1. člen ZISDU – 1) znaša 200 točk,
19. izdaje odločbe o začasni prepovedi upravljanja
vzajemnega pokojninskega sklada upravljavcu vzajem-
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nega pokojninskega sklada (216/1. člen ZISDU –1) znaša
500 točk,
20. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za oblikovanje
vzajemnega pokojninskega sklada upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada (217. člen in 207. člen v zvezi z
210/4. členom ZISDU –1) znaša 500 točk,
21. izdaje odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za
oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada upravljavcu
vzajemnega pokojninskega sklada (210/4. člen ZISDU –1)
znaša 500 točk,
22. izdaje odločbe o prenehanju dovoljenja za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada (218/2. člen ZISDU –1) znaša
500 točk,
23. izdaje odločbe o izreku javnega opomina upravljavcu vzajemnega pokojninskega sklada (210/4. člen ZISDU
–1) znaša 500 točk,
24. izdaje odredbe o odpravi kršitev iz prvega odstavka 220. člena ZISDU – 1 osebam iz 219. člena ZISDU – 1
(220/1. člen ZISDU – 1) znaša 500 točk,
25. izdaje odredbe o odpravi kršitev imetniku, ki pridobi delnice v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom
82. člena ZTVP – 1 in v enem mesecu od pridobitve delnic ne
vloži zahteve za izdajo dovoljenja iz prvega oziroma drugega
odstavka 82. člena ZTVP – 1 (84/6. člen ZTVP – 1), znaša
100 točk.
(2) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad skrbniki se smiselno uporabljajo določbe tč. 1, tč. 6 in tč. 7 predhodnega odstavka te
tarifne številke (56/2. člen ZISDU – 1).
(3) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad skrbniki, ki so ﬁnančne
institucije iz 3. točke prvega odstavka 55. člena ZISDU – 1,
se poleg določb predhodnega odstavka te tarifne številke
smiselno uporabljajo tudi določbe tč. 8, tč. 9 in tč. 10 prvega
odstavka te tarifne številke (56/2. člen ZISDU – 1).
(4) Ne glede na določbo 15. točke prvega odstavka
te tarifne številke znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 200 točk v primeru, če družba za upravljanje,
zoper katero Agencija še ni začela postopka nadzora,
sama vloži zahtevo za odvzem dovoljenja in sicer samo iz
razloga, ker je pristojni organ družbe za upravljanje sprejel
sklep o spremembi dejavnosti, na podlagi katerega družba
za upravljanje ne bo več opravljala storitev, za katere ji
je bilo izdano dovoljenje in zato družba za upravljanje v
skladu z 9. točko prvega odstavka 205. člena ZISDU – 1
ne izpolnjuje več pogojev, ki so bili potrebni za pridobitev
dovoljenja.«.
17. člen
Doda se nov 9.a člen Tarife (splošni del), ki glasi:
»(1) Z dnem uvedbe evra kot zakonitega plačilnega
sredstva v Republiki Sloveniji se vrednost točke po tej tariﬁ
spremeni tako, da je vrednost točke po tej tariﬁ 4,00 (štiri)
evre.
(2) Taksne obveznosti, nastale pred dnem uvedbe evra
kot zakonitega plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji, se
izpolnjujejo v evrih po tečaju, ki je s strani pristojnega organa
določen kot konverzijsko razmerje med evrom in tolarjem.
(3) Z dnem uvedbe evra kot zakonitega plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji se v prilogi št. 1, 2, 3 in 4 tarife
besedilo "v SIT" nadomesti z besedilom "v EUR".
(4) V primeru uvedbe evra kot zakonitega plačilnega
sredstva v Republiki Sloveniji v začetku koledarskega leta
(1. januarja) se v prvem letu uvedbe osnova za določitev
letnega nadomestila, ki izhaja iz podatkov preteklega leta,
preračuna iz tolarjev v evre po tečaju, ki je s strani pristojnega
organa določen kot konverzijsko razmerje med evrom in tolarjem, sama razporeditev taksnega zavezanca v morebitne
taksne razrede pa opravi glede na taksne razrede, upoštevaje določbe prvega odstavka tega člena.«.
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18. člen
(1) Te spremembe in dopolnitve Tarife začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se začnejo določbe teh sprememb in dopolnitev tarife o taksah in
nadomestilih, ki se nanašajo na določitev osnove in plačilo letnega nadomestila za nadzor, uporabljati v prvem koledarskem
letu, ki sledi uveljavitvi sprememb in dopolnitev te tarife.
Št. 209-1/11-11/2005
Ljubljana, dne 19. aprila 2005.
EVA 2005-1611-0152

Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

Priloga 1
Napoved podatkov za dolo�itev letnega nadomestila za nadzor po TŠ 46 za leto

200___

Podatki o taksnem zavezancu
Firma
Sedež
Mati�na številka
Dav�na številka
Transakcijski ra�un
Zneski v SIT
Opis postavke

Obseg prometa

Promet na organiziranem trgu v Republiki sloveniji (brez
poslov s svežnji in poslov na trgu uradnih vzdrževalcev za
državne vrednostne papirje s posebnim na�inom poravnave)
Promet s svežnji sklenjen v skladu s pravili organiziranega trga
v Republiki Sloveniji

Utež
1
0,5

Promet na organiziranih trgih izven Republike Slovenije
(vpišite nazive trgov)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

SKUPAJ
Ime in priimek kontaktne osebe

Telefon

Faks

Ime in priimek pooblaš�ene osebe

Žig in podpis

Opombe:

Izpolni Agencija za trg vrednostnih papirjev
Prejeto dne

Opombe:

Preveril

Letno nadomestilo
v SIT

Mese�no
nadomestilo v SIT

Odobril

Tehtan obseg prometa
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Priloga 2
Napoved podatkov za dolo�itev letnega nadomestila za nadzor po TŠ 48 za leto

200___

Podatki o taksnem zavezancu
Firma
Sedež
Mati�na številka
Dav�na številka
Transakcijski ra�un
Opis postavke
na organiziranem trgu (brez poslov s svežnji in poslov na trgu
uradnih vzdrževalcev za državne vrednostne papirje s posebnim
na�inom poravnave)
s svežnji vrednostnih papirjev sklenjenih v skladu s pravili
organiziranega trga

Obseg prometa
oziroma izvršenih
prenosov

Utež

1
0,5

SKUPAJ
Ime in priimek kontaktne osebe

Telefon

Faks

Ime in priimek pooblaš�ene osebe

Žig in podpis

Opombe:

Izpolni Agencija za trg vrednostnih papirjev
Prejeto dne

Opombe:

Preveril

Letno nadomestilo
v SIT

Mese�no
nadomestilo v SIT

Odobril

Zneski v SIT
Tehtan obseg prometa
oziroma izvršenih
prenosov
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Priloga 3

Napoved podatkov za dolo�itev letnega nadomestila za nadzor po TŠ 50 za leto

200___

Podatki o taksnem zavezancu
Firma
Sedež
Mati�na številka
Dav�na številka
Transakcijski ra�un
Zneski v SIT
Naziv sklada (vzajemnega sklada, investicijske družbe, vzajemnega pokojninskega
sklada)

Povpre�na letna �ista vrednost sredstev v
preteklem letu

Ime in priimek kontaktne osebe

Telefon

Faks

Ime in priimek pooblaš�ene osebe

Žig in podpis

Opombe:

Izpolni Agencija za trg vrednostnih papirjev
Prejeto dne

Opombe:

Preveril

Letno nadomestilo
v SIT

Mese�no
nadomestilo v SIT

Odobril

Stran
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Priloga 4

Napoved podatkov za dolo�itev letnega nadomestila za nadzor po TŠ 50a za leto

200___

Podatki o taksnem zavezancu
Firma
Sedež
Mati�na številka
Dav�na številka
Transakcijski ra�un
Zneski v SIT

Naziv
sklada
(vzajemnega
sklada,
investicijske
družbe,
vzajemnega
pokojninskega sklada oziroma kritnega
sklada pokojninske družbe) za katere
skrbnik opravlja skrbniške storitve na
podlagi ZISDU – 1

Naziv upravljavca vzajemnega sklada,
investicijske
družbe,
vzajemnega
pokojninskega
sklada
oziroma
pokojninske družbe

Ime in priimek kontaktne osebe

Telefon

Faks

Ime in priimek pooblaš�ene osebe

Žig in podpis

Opombe:

Povpre�na letna �ista vrednost sredstev v
preteklem letu

SKUPAJ

Izpolni Agencija za trg vrednostnih papirjev
Prejeto dne

Opombe:

Preveril

Letno nadomestilo
v SIT

Mese�no
nadomestilo v SIT

Odobril
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3575.

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi
elektrogospodarstva Slovenije

Na podlagi 116. člena Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 38/96, 45/96 – popr., 40/97
– ZDMPNU, 39/99 – ZMPUPR, 48/01 – ZMPUPR-B, 6/02, 69/02 in
29/03 – razlaga, 100/04) sklepajo pogodbene stranke
1. kot predstavnik delodajalcev:
Vlada Republike Slovenije, ki jo po pooblastilu zastopa mag.
Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo
in
2. kot predstavnik delojemalcev
– Sindikat delavcev energetike Slovenije, ki ga zastopa predsednik Franc Dolar
in
– Konferenca elektrogospodarstva Slovenije, ki jo zastopa
predsednik Jurij Žvan

A N E K S Š T. 2 H K O L E K T I V N I
POGODBI
elektrogospodarstva Slovenije
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
– sta dne 28. 6. 1996 sklenili Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 38/96, 45/96 – popr., 40/97
– ZDMPNU, 39/99 – ZMPUPR, 48/01 – ZMPUPR-B, 6/02, 69/02 in
29/03 – razlaga, 100/04),
– je bil sprejet Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 55/04) ter Zakon o izvajanju
dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 70/04),
– kot pooblaščeni predstavnik delojemalcev sklepa ta aneks
Sindikat delavcev energetike Slovenije in Konferenca elektrogospodarstva Slovenije, in sicer je pooblastilno razmerje razvidno
iz priloge tega aneksa, kot pooblaščeni predstavnik delodajalcev
pa Ministrstvo za gospodarstvo, kar je prav tako razvidno iz priloge tega aneksa (sklep Vlade RS, št. 10101-7/2005 z dne 25. 8.
2005).
2. člen
Enotni usklajevalni nominalni znesek za dejavnost elektrogospodarstva znaša 9.205 SIT.
3. člen
Usklajevalni znesek iz prejšnjega člena se izplačuje v enaki
višini vsem zaposlenim kot poseben dodatek k izplačani plači od
1. avgusta 2005.
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 10101-7/2005/3
Ljubljana, dne 26. avgusta 2005.
EVA 2005-2111-0103
Predstavniki delodajalcev
po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije
Ministrstvo za gospodarstvo
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister

Predstavniki delojemalcev
Sindikat delavcev
energetike Slovenije
Franc Dolar l. r.
Predsednik
Konferenca
elektrogospodarstva Slovenije
Jurij Žvan l. r.
Predsednik

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji
aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb
z datumom 26. 8. 2005, pod zap. št. 23/3 in št. spisa 0204715/2005/2.
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Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi
premogovništva Slovenije

Na podlagi 11. člena Kolektivne pogodbe premogovništva
Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 73/03 – raz., 100/04) sklepajo
pogodbene stranke
1. kot predstavnik delodajalcev:
Vlada Republike Slovenije, ki jo po pooblastilu zastopa mag.
Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo
in
2. kot predstavnik delojemalcev
– Sindikat delavcev energetike Slovenije, ki ga zastopa predsednik Franc Dolar
– Konferenca premogovništva, ki jo zastopa predsednik Iztok
Cilenšek
in
– Sindikat pridobivanja energetskih surovin, ki ga zastopa
Jože Janežič

A N E K S Š T. 2 H K O L E K T I V N I
POGODBI
premogovništva Slovenije
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:
– so dne 28. 6. 1996 sklenile Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 73/03 – razlaga, 100/04),
ki je bila dne 6. 7. 1996 vpisana v register kolektivnih pogodb pod
zap. št. 25/1,
– je bila na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 123/04) dejavnost premogovništva prenesena v celoti na Ministrstvo za gospodarstvo,
– je bil sprejet Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 55/04) ter Zakon o izvajanju
dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 70/04),
– kot pooblaščeni predstavnik delojemalcev sklepa ta aneks
Sindikat delavcev energetike Slovenije, Konferenca premogovništva ter Sindikat pridobivanja energetskih surovin in sicer je
pooblastilno razmerje razvidno iz priloge tega aneksa, kot pooblaščeni predstavnik delodajalcev pa Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo in Ministrstvo za gospodarstvo kar je prav tako razvidno
iz priloge tega aneksa (sklep Vlade RS, št. 10101-6/2005/3 z dne
25. 8. 2005).
2. člen
Enotni usklajevalni nominalni znesek za dejavnost premogovništva znaša 9.321 SIT.
3. člen
Usklajevalni zneski iz prejšnjega člena se izplačujejo v enaki
višini vsem zaposlenim kot poseben dodatek k izplačani plači od
1. avgusta 2005.
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 10101-6/2005/3
Ljubljana, dne 26. avgusta 2005.
EVA 2005-2111-0104
Predstavniki delodajalcev
po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije
Ministrstvo za gospodarstvo
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister

Predstavniki delojemalcev
Sindikat delavcev
energetike Slovenije
Franc Dolar l. r.
Predsednik
Konferenca premogovništva
Iztok Cilenšek l. r.
Predsednik
Sindikat pridobivanja
energetskih surovin
Jože Janežič l. r.
Predsednik

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji
aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 26. 8. 2005, pod zap. št. 25/3 in št. spisa 02047-14/05-2.
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OBČINE
BREŽICE
3577.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na
Ponikvah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02, v nadaljevanju: ZVKD),
30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99,
86/99 in 79/02) ter na predlog Javnega zavoda RS za varstvo
kulturne dediščine, Območne enote Novo mesto, je Občinski
svet občine Brežice na 20. redni seji dne 18. 7. 2005 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Ponikvah
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne in estetske vrednote ter zagotovi nadaljnji
obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi
umetnostno-arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika razglasi enota dediščine: Ponikve pri Veliki Dolini – Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2635).
Spomenik stoji na parcelah št. *93, k.o. Nova vas.
Lastnik spomenika je Župnija Velika Dolina, Jesenice na
Dolenjskem.
2. člen
Opis objekta, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena: cerkev stoji na griču, ki se dviga vzhodno od
naselja Ponikve, obdaja jo pokopališče in je pravilno orientirana.
Prva omemba cerkve sega v leto 1712. Cerkev je zelo
verjetno nastala v drugi polovici 17. stoletja, o čemer pričajo
njene arhitekturne lastnosti in letnica 1684 v okenski špaleti zvonika. V 18. stoletju je bila na zahodni strani prizidana lopa, na
severni strani pa prizidek, morda kapela, ki pa ni več ohranjena.
Na začetku 20. stoletja je bila stavba zaradi poškodb utrjena z
jeklenimi vezmi. Leta 1903 je bil obnovljen tudi glavni oltar iz leta
1676, ki je trenutno demontiran.
Stavbo sestavljajo pravokotno banjasto obokana ladja,
poligonalno sklenjeni obokan prezbiterij, zvonik, prislonjen k
zahodni steni ladje, in lopa na zahodni strani. Posebej slikovita
je lopa, ki jo zaznamujejo čokati toskanski stebriči, v zahodno
steno pa je vzidana nagrobna plošča iz 17. stoletja. Zunanjščina
cerkve je členjena predvsem z okenskimi odprtinami, od katerih
imajo nekatere še ohranjene prvotne kamnite okvire. Ohranjen
je tudi kamnit glavni portal. Glavni likovni in vsebinski poudarek
je namenjen oltarjem. Glavni oltar, ki sodi v skupino t. i. zlatih
oltarjev, je verjetno nastal leta 1676, stranska, posvečena sv.
Roku in sv. Florjanu, pa sta nekoliko mlajša.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega celoten
stavbni kompleks in njegov ožji prostor na parceli št. *93, k. o.
Nova vas, ki je vrisana na kopiji katastrskega načrta v merilu
1:2000, ki je sestavni del tega odloka.
Vplivno območje se opredeli s posebnim odlokom oziroma
naknadno.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, deﬁnirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični priče-

valnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Javnega
zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.
Spomenik je varovan v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine ter je v skladu z 11. členom tega zakona vpisan
v Register nepremične kulturne dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti
– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika
– prepoved posegov v plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine
– prepoved vseh predelav, zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov stavbe
– oblikovanje območja okoli stavbe znotraj varovanega
območja v skladu s konzervatorskim programom, ki ga bo izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Novo mesto, oziroma v skladu s pokopališkim redom, ki
pa ne zadeva same stavbe
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, urbanističnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju je mogoče na spomeniku izvajati
prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege
in dela vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki so natančneje deﬁnirani v
konservatorskem programu, ki ga je izdelal Javni zavod RS za
varstvo kulturne dediščine, Območne enote Novo mesto.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
Določbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, ﬁzično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika,
dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi 16. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški
knjigi.
Pristojni organ občinske uprave Občine Brežice mora v
treh mesecih po uveljavitvi tega odloka na podlagi 13. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine izdati lastniku spomenika
odločbo o varstvu.
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Št.

81 / 2. 9. 2005 /

Stran

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-7/2004
Brežice, dne 18. julija 2005.

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.

8539

Stran

8540 /
3578.

Št.

81 / 2. 9. 2005

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa na Cirniku
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02, v nadaljevanju:
ZVKD), 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
49/99, 86/99 in 79/02) ter na predlog Javnega zavoda RS
za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Novo mesto,
je Občinski svet občine Brežice na 20. redni seji dne 18. 7.
2005 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Križa na Cirniku
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne,
umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote
ter zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno-arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Cirnik pri Veliki Dolini – Cerkev sv. Križa (EŠD 2636).
Spomenik stoji na parcelah št. *122/1, k.o. Velika Dolina.
Lastnik spomenika je Župnija Velika Dolina, Velika Dolina 4, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
2. člen
Opis spomenika, ki utemeljuje razglasitev za spomenik
lokalnega pomena: cerkev stoji na vrhu manjšega griča, ki se
dviga zahodno od naselja Cirnik. Stavba, ki jo obdaja manjše
pokopališče, je pravilno orientirana.
Cerkev se v virih omenja leta 1712. Stavba je zelo
verjetno starejšega nastanka od njene prve omembe, morda
celo iz srednjega veka, kar potrjujeta njena pravilna orientacija in patrocinij. Njeno starejše poreklo dokazuje letnica 1645
na južnem portalu, ki označuje letnico gradnje ali obsežne
adaptacije. V 17. in 18. stoletju so cerkev opremili z novimi
oltarji, nekoliko kasneje je dobila še lesen in ometan zvonik,
ki se dviga nad zahodno steno ladje, v začetku 20. stoletja
pa je bil položen še nov tlak v prezbiteriju.
Stavbo sestavljajo pravokotna ravnostropna ladja, tristrano sklenjen prezbiterij in mali zvonik nad zahodno steno
ladje. Zunanjščino cerkve odlikujejo zlasti iz lokalnega peščenjaka izklesana portala in šilasti okenski okviri s posnetimi
robovi. Posebej bogat in pričevalen je južni portal z reliefno
izvedeno atiko, kjer je upodobljena angelska glavica s krili,
spodaj pa črke AG PV z letnico 1645. V notranjščini po členitvi izstopa predvsem prezbiterij z grebenasto-zvezdastim
obokom, ki sloni na notranjih opornikih (slopih). Glavni likovni
poudarek je pridržan oltarjem. Najstarejši je glavni iz druge
polovice 17. stoletja, stranska sta verjetno stoletje mlajša.
Stavba predstavlja nekoliko ambiciozneje zasnovano
podružnično cerkev iz 17. stoletja, ki je do današnjih dni
ohranjena v razmeroma avtentični obliki.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega celoten stavbni kompleks in njegov ožji prostor na parceli št.
*122/1, k. o. Velika Dolina, ki je vrisana na kopiji katastrskega
načrta v merilu 1:2000, ki je sestavni del tega odloka.
Vplivno območje se opredeli s posebnim odlokom oziroma naknadno.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, deﬁnirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični
pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, nje-
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gove dele ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje
Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.
Spomenik je varovan v skladu z Zakonom o varstvu
kulturne dediščine ter je v skladu z 11. členom tega zakona
vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti
– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin
stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika
– prepoved posegov v plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine
– prepoved vseh predelav, zaščitenih gabaritov, tlorisov
in drugih značilnih stilnih elementov stavbe
– oblikovanje območja okoli stavbe znotraj varovanega
območja v skladu s konzervatorskim programom, ki ga bo
izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, oziroma v skladu s pokopališkim
redom, ki pa ne zadeva same stavbe
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika in ne moti v njej odvijajoče se
dejavnosti.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, urbanističnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske
posege in dela vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja
obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki so natančneje
deﬁnirani v konservatorskem programu, ki ga je izdelal Javni
zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območne enote
Novo mesto.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
Določbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, ﬁzično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi 16. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
Pristojni organ občinske uprave Občine Brežice mora v
treh mesecih po uveljavitvi tega odloka na podlagi 13. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
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9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-7/2004
Brežice, dne 18. julija 2005.

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.

8541

Stran

8542 /

Št.

81 / 2. 9. 2005
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CELJE
3579.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob
Prvomajski, ki ga je izdelal načrtovalec URBANISTI Gorazd
Furman s.p. pod št. 05-15 in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list
SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98
in 86/01).
II
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s
parc. št. 936/45, 936/47, 936/46, 936/32 ter 950, vse k.o.
Ostrožno, na katerih je predvidena izgradnja dveh prostostoječih stanovanjskih enodružinskih objektov.
III
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski se prične 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Ostrožno
in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in
prostor ter komunalo – Sektorju za prostorsko načrtovanje in
evropske zadeve, Prešernova 27, Celje, ter traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj
javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in
trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne
obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način
obvestiti krajane.
IV
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča Županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni,
se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale ﬁzične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-008/2005-4200
Celje, dne 19. avgusta 2005.
Bojan Šrot l. r.
Župan
Mestne občine Celje

CERKNO
3580.

Program priprave strategije prostorskega
razvoja Občine Cerkno

Župan Občine Cerkno je na podlagi 27. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter v
povezavi z 41. členom Statuta Občine Cerkno dne 29. 8.
2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
strategije prostorskega razvoja Občine Cerkno
1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA
PRIPRAVO STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA
OBČINE
1.1 Ocena stanja
Občina Cerkno leži na prehodu predalpskega in primorskega sveta Cerkljanskega in Rovtarskega hribovja v porečju
Idrijce, ki spada v Goriško statistično regijo. V današnjem obsegu občina meri 131,3 km², v kateri živi 5.040 prebivalcev v 10
krajevnih skupnostih. Občina je bila ustanovljena leta 1994.
1.1.1 Prebivalstvo
Po zadnjem popisu leta 2002 živi v 30 naseljih 5.040
prebivalcev v 1616 gospodinjstvih. Povprečna velikost gospodinjstev je 3,1 in je višja, kot je slovensko povprečje. V
prihodnosti lahko pričakujemo nadaljnje večanje števila gospodinjstev zaradi manjšanja števila članov gospodinjstev.
Občina je redko naseljena z 39 prebivalci na km2, kar
je precej nižje od slovenskega povprečja. Prebivalstvo v
občini od leta 1971 stagnira in je na meji ogroženosti. Odseljevanje prebivalstva se nadaljuje, v zadnjem obdobju tudi
v Ljubljansko regijo.
Po popisu 2002 je bil indeks staranja v občini 30,6,
kar je nekoliko nižje od slovenskega povprečja, povprečna
starost je bila 39,9 let.
Izobrazbena struktura prebivalstva je zelo slaba. Visokokvaliﬁcirana delovna sila se izseljuje v druge centre,
predvsem v Ljubljano. Število delovnih mest od leta 1992 v
vseh občinah doline Idrijce upada, saj imajo vse občine manj
delovnih mest, kot je aktivnega prebivalstva, kar je neugodno
za razvoj lokalnih skupnosti.
1.1.2 Gospodarski razvoj
Med občinami Tolmin, Idrija in Cerkno, ki so na območju doline Idrijce, ima Občina Cerkno najmanj delovnih
mest (18,65%). Občina ima negativno migracijsko bilanco.
Treba bo načrtovati uravnotežen razvoj delovnih mest za
vse tri občine.
V letu 2003 je bilo po podatkih Statističnega urada v
občini 1743 delovnih mest. Glede na leto 1992 se je število
delovnih mest zmanjšalo za 159. Več kot 1000 delovnih mest
je v Cerknem, kar izkazuje monocentrično razporeditev delovnih mest v občini v ozko usmerjenem in specializiranem
gospodarstvu občine znotraj dveh velikih gospodarskih družb
elektro in kovinske industrije.
Prostorske možnosti za širitev obstoječih obratov in odpiranje novih gospodarskih dejavnosti so predvsem znotraj racionalne izrabe obstoječih gospodarskih con in njihovih širitev.
Na področju elektro gospodarstva so možnosti izgradnje malih elektrarn. Dosedanja gradnje niso v zadostni meri
upoštevale varstva okolja.
Turizem in gostinstvo zaradi naravnih kvalitet Cerkljanskega, bogate kulturne dediščine in ohranjenosti okolja z
vidika kulturne in arhitekturne krajine postopoma pridobiva
pomembnejšo vlogo v občini in regiji. Turizem na kmetijah
je še v povojih.
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Delež terciarnih in kvartarnih dejavnosti je prenizek.
Oskrbne in storitvene dejavnosti po naseljih so slabo razvite
vključno s Cerknim.
1.1.3 Poselitev
Občina ima 30 naselij. Od teh ima več kot polovica naselij manj kot 100 prebivalcev in tretjina naselij ima 100-200
prebivalcev. Več kot 200 prebivalcev je v štirih naseljih, in
sicer v Cerknem, Dolenjih Novakih, Gorenjih Novakih in
Šebreljah.
Cerkno je pomembnejše lokalno (občinsko) središče.
V prejšnjih obdobjih je že imelo to historično naselje vodilno
vlogo v svojem okolju. Sedaj se je ta vloga središča z razvojem delovnih mest v industriji in z ustanovitvijo samostojne
občine še bolj okrepila. Cerkno izkazuje možnost razvoja
medobčinskega središča v skladu z zasnovo prostorskega
razvoja Slovenije, ki je opredeljena v SPRS.
Od vseh naselij v občini je Cerkno edino večje urbano
naselje s predvidenimi površinami za širitev stanovanj, oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter površinami za proizvodnjo
in obrt v okviru gospodarske cone. Preostalo poselitev v
občini tvorijo vasi in zaselki, ki je razporejena znotraj manj
urbaniziranega podeželja s slabšo dostopnostjo v hribovitem
območju z redko poselitvijo.
V manj urbaniziranem podeželju, kjer je značilna izrazita
dnevna delovna migracija, je pričakovati nadaljnje upadanje
in odseljevanje prebivalstva.
V občini je 21% presežek vseh stanovanj po vsej verjetnosti zaradi večjega števila individualnih hiš, v katerih živi
po eno gospodinjstvo, in starih nezasedenih stanovanj v naseljih. Ta presežek stanovanj je smotrno prestrukturirati v turistične namene v oddajo sob za goste. Do sedaj načrtovane
površine v prostorskem aktu tako za Cerkno kot tudi za druga
naselja v občini bodo podvržene ponovni presoji ustreznosti
njihove velikosti, strukture in razmestitve.
1.1.4 Družbena javna infrastruktura
Družbena javna infrastruktura je dobro razvita samo
v Cerknem. Vsa preostala naselja v občini so skoraj brez
družbenih dejavnosti razen podružničnih osnovnih šol, ki
so v Dolenjih Novakih, Šebreljah in v Otaležu. Občina nima
doma za starejše občane, kljub temu da število ostarelih
prebivalcev narašča.

Št.

81 / 2. 9. 2005 /

Stran

8543

rovanih območij naravnih vrednot. Dopolnilne dejavnosti na
kmetijah so slabo razvite.
Kmetijstvo v občini postaja vedno bolj prostočasna dejavnost s samooskrbno funkcijo.
1.1.7 Gozdarstvo
Na območju Občine Cerkno je 8008 hektarjev gozdov.
Od tega je 1551 hektarjev zavarovanih z državnim izhodiščem
kot varovalni gozd, kar znaša približno 19% gozdov na območju občine. Ostalo so gozdovi, ki pripadajo kategoriji lesnoproizvodnega gozda. Teh je okrog 6457 hektarjev. V Občini Cerkno
ni območij zavarovanih kot gozd s posebnim pomenom.
Pomemben delež zemljišč kmetijskih gospodarstev v
občini predstavljajo gozdna zemljišča zato je kot gospodarska panoga pomembna tako za kmetijska gospodarstva v
občini kot za njihovo predelavo. Prav tako je gozd poleg
lesne mase zanimiv iz vidika turizma, rekreacije v naravnem
okolju, nabiranja gozdnih sadežev, proizvodne biomase itd.,
kar še ni dovolj izkoriščeno.
1.1.8 Mineralne surovine
Prodišča na reki Idrijci niso primerna za izkoriščanje
gradbenega agregata v komercialne namene. Enkratni odvzemi prodišč so vzdrževalne narave zaprojenih vodotokov.
V občini je en peskokop s koncesijo, ki oskrbuje celotno področje občine. Razen tega so še zasebni mali neurejeni peskokopi, ki ponekod degradirajo krajino in jih treba sanirati.
1.1.9 Vode, vodna in priobalna zemljišča
Občina Cerkno je precej vodnata, saj je v občini približno 120 km vodotokov. Od tega 75% vseh vodotokov (v Sloveniji le 2%) spada v prvo kakovostno stopnjo, v drugo 19%,
v tretjo stopnjo 7%. Vodotokov, ki bi spadali v 4. kategorijo,
pa na območju občine Cerkno ni.
Vodovje delno ogrožajo odlagališča odpadkov z različnimi izcedki, industrija in rudarstvo, kmetijstvo, storitvene
dejavnosti in gospodinjstva kot tudi nove oblike rekreacije
na vodah in smučiščih povečujejo obremenitve voda v gorskem svetu, posebej še na zaščitenih območjih in občutljivih
terenih.

1.1.5 Kultura
Občina ima bogato kulturno dediščino. To so predvsem
arheološka najdišča in predmeti, naselbinska območja in
oblikovana narava. V občini je muzej ali galerija v Cerknem,
v Dolenjih Novakih in Zakojci.
Ena najpomembnejših kulturnih dediščin občine Cerkno
je Cerkljanska laufarija.

1.1.10 Ohranjanje narave
Občina ima v slovenskem merilu pomembne naravne
vrednote, ki povzročajo omejitve za posege v prostor, hkrati
pa odpirajo razvoj nekaterih dejavnosti, kot je turizem.
Kot naravna vrednota je v občini Cerkno zavarovanih 15
vrednot. Od tega jih je 11 državnega pomena. Kot ekološko
pomembna območja so v občini zavarovana 4 območja, ki
skupno obsegajo 2263,3 ha, kar predstavlja 17,2% območja
občine. Skupno območja Natura 2000 predstavljajo 10% območja Občine Cerkno (1317,9 ha).

1.1.6 Kmetijstvo
V občini je po popisu kmetijskih gospodarstev iz leta
2000 skupaj 574 kmetij, ki imajo v uporabi 8 974 ha zemljišč,
od tega je 3 472 ha kmetijskih. Povprečna kmetija v Občini
Cerkno ima v lasti 15,6 ha zemljišč. Velikosti kmetij v Občini
Cerkno so nad slovenskim povprečjem.
Po podatkih dejanske rabe zemljišč (Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano) je vseh njivskih površin v
občini le 101 ha, kmetijskih površin v zaraščanju pa kar 73
ha zaradi opuščanja kmetovanja in zaposlovanja predvsem
v industriji. Opredeliti bo treba bodoči status teh površin in
poiskati alternativne možnosti za njihovo ohranitev.
Prebivalstvo v tej dejavnosti je večinoma starejše, z
nizko stopnjo izobrazbe in večinoma brez nasledstva.
V občini prevladuje v kmetijski dejavnosti živinoreja za
pridelavo mleka in mesa, kot dopolnilna dejavnost pa poseka
lesa za drva in ribogojnice. Kljub dobrim pogojem za sadjarstvo le to ni razvito. Kmetovanje je oteženo zaradi hribovitega
in gorskega sveta ter zaradi omejitev z vodnimi viri in zava-

1.1.11 Kulturna krajina
Večina Občine Cerkno sodi v krajinsko enoto Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, za katero so značilne ozke doline z vodotoki, visoke planote, značilna arhitektura s celki
in travinjami, razčlenjenost, gozdnatost, rudarjenje ter odmaknjenost.
Na območju opazimo štiri krajinske vzorce (hribovita
območja strnjenega gozda, kmetijska krajina na pobočju
obdana z gozdom, kmetijska krajina na pobočnih policah ali
slemenih, krajina ozkih dolin).
Arhitekturna krajina
Območje Občine Cerkno sodi tako v skupino primorskih
regij, in sicer v arhitekturno krajino Cerkno (v večjem delu
občine so naselja v manjših gručah razporejena po dolini
ali po pobočjih, po pobočjih pa so značilne tudi samotne
kmetije; dominante stoje posebej na izpostavljenih gričih), ter
v arhitekturno krajino Idrija (manjše skupine domačij so razporejene v gručah, v pobočju. Dominante pa so postavljene
posebej ob robu ali nad naseljem v pobočju.).
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Razpršena poselitev
V osrednjem delu občine se pojavi tip razpršene gradnje, ki je izrazito redkozrnat. Ta izrazita razpršenost je posledica obstoječih oblik tradicionalne pozidave ali nove razpršene poselitve, ki se veže na njo.
Na severu in vzhodu občine je poselitven vzorec v pretežni meri sestavljen iz posameznih prostostoječih kmetij s
pripadajočimi gospodarskimi objekti.
1.1.12 Gospodarska javna infrastruktura
Promet
V občini je približno 294,5 km kategoriziranih državnih in
občinskih cest, od tega 37,9 km državnih in 102,9 km lokalnih
cest, 153,7 km pa je javnih poti. Druge se uporabljajo predvsem za kmetijska opravila, pešpoti in drugo. Občinske ceste
in javne poti so sicer preozke, vendar dobro povezujejo podeželska naselja z zaposlitvenimi centri treh občin. Nujna so
vzdrževalna dela in rekonstrukcije cestišč, kar bo prispevalo
k dvigu prometne varnosti in skrajšanju potovalnega časa.
Idrijsko – Cerkljansko področje kot tudi Zgornje Posočje
je prometno odrezano od centralne Slovenije, pa tudi od Gorenjske in Italije. Glavna prometna povezava, magistralna cesta
»Keltika« ne predstavlja sodobne cestne povezave na avtocestni križ ali povezav s sosednjimi občinami oziroma regijami.
Za Občino Cerkno je pomembna tudi predvidena navezava cestnih povezav čezmejnega pomena na omrežje
daljinskih cest, ki je opredeljena v SPRS, in sicer povezava
od Cerknega preko Idrije do Logatca, ki se povezuje na
mednarodne daljinske ceste in povezava od Vidma preko
Tolmina, Cerknega in Škofje Loke naprej do Ljubljane. Treba
bo poiskati alternativne rešitve za potek teh cestnih povezav.
V Občini Cerkno trenutno obstajajo dve alternativi, in sicer
Cerkno–Kladje in Cerkno–Hotavlje z dvema tuneloma. Drugih primernejših povezav oziroma dokončnih rešitev potekov
cestišč še ni načrtovanih.
Javni prevoz je zagotovljen samo v večjih naseljih ob
glavnih cestah, ostala naselja so povezana s šolskim prevozom ali delavskimi avtobusi.
Rekreacijske pešpoti in kolesarske poti so široko zasnovane, potrebna pa je njihova ureditev.
Ogrevanje
V občini nobeno gospodinjstvo za ogrevanje ne uporablja več premoga. Raba obnovljivih virov energije, predvsem
lesa, se uporablja pretežno za ogrevanje individualnih stanovanjskih hiš. Uporaba obnovljivih virov energije je obdelana
v energetski zasnovi Cerkna, kot alternativni vir pa se predvideva tudi geotermalno energijo z možnostjo daljinskega
ogrevanja in tudi izrabo vetrne energije.
Elektro omrežje
Vsi objekti v občini razen opuščenih so pokriti z električnimi priključki. Katastri električnega omrežja in TP niso
ustrezno izdelani.
Javna razsvetljava
Oskrba naselij z javno razsvetljavo je zadovoljivo urejena.
Zaradi neenakomerne poseljenosti pa so hriboviti kraji mnogo
slabše oskrbljeni z javno razsvetljavo kakor nižje ležeči.
Pliniﬁkacija
Zaradi kotlinastega območja naselja Cerkno se kot
energent uporabi tudi plin.
Telekomunikacije
Občina je sorazmerno dobro pokrita s telefonskim
omrežjem pa tudi z ISDN in ADSL priključki ter optično povezavo. Za brezžične komunikacije so zgrajene bazne postaje.
Kljub temu je treba na posameznih področjih poselitve in
prometne infrastrukture izboljšati sprejem kot tudi odpraviti
vsa še nekatera nepokrita področja.
Oskrba z vodo
Občina ima dokaj dobro vodovodno oskrbo glede na
geografske možnosti razen planot, ki so vododeﬁcitarna območja. Večina naselji je priključena na javno vodovodno
omrežje.
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Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Fekalna kanalizacija: Na območju občine ima samo naselje Cerkno urejeno kanalizacijo s čistilno napravo.
Vsi objekti v občini, ki niso povezani z obstoječimi kanalizacijskimi sistemi, imajo odpadne vode speljane v greznice. V
letu 2004 je občina pristopila k sanaciji in izgradnji gnojničnih
jam s pomočjo subvencij EU. Projekt bo zaključen v letu 2006.
Potreben bo sistemski pristop k izgradnji odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, predvsem po ostalih naseljih občine.
Ravnanje z odpadki
Komunalni odpadki iz Občine Cerkno se organizirano
odvažajo. V občini bo potrebno urediti zbirni center za ločeno
zbrane odpadke.
1.1.13 Nevarna območja
Poplavna območja
Poplavna območja v občini so nižinske obvodne ravnice
vodotokov Idrijce in Cerknice in magistralna cesta Idrija–Tolmin
ki jo Idrijca nenehno spodjeda. Glede na vse pogostejše ujme
je treba natančneje opredeliti vsa hudourniška območja.
Območja plazov
Zaradi reliefnih značilnosti – strmih pobočij in obilice
padavin je območje občine ogroženo tako z zemeljskimi
kot snežnimi plazovi. Najbolj ogrožena območja so cestne
infrastrukture ob vodotoku Cerknice in Idrijce in v strmih
severnih in severozahodnih predelih občine ob vseh ležečih
hudourniških strugah.
Potresi
Območje občine sada v 8. in 9. stopnjo MCS, kar izhaja
iz Idrijskega tektonske prelomnice in velike intenzivnosti potresov.
1.1.14 Omejitve v prostoru
Vodozbirna območja
V Občini Cerkno je 19 vodozbirnih območji, ki so zavarovani kot varstveni pasovi za oskrbo s pitno vodo. Od
tega sta 2 območji, ki merita skupno 53,8 ha zavarovani s
1. stopnjo varovanja, 16 območij (160,8 ha) je zavarovanih
z drugo stopnjo varovanja in 2 območji (35,7 ha) s tretjo
stopnjo varovanja.
Vodozbirna območja predstavljajo približno 2% površine
Občine Cerkno. Treba bo preveriti dejansko stanje vodozbirnih območij in jih uskladiti z novo zakonodajo.
Ohranjanje narave
V Občini Cerkno je skupno zavarovanih 2437,3 ha območij. To predstavlja 18,5% območja celotne občine.
Kulturna dediščina
Po podatkih je v občini 21 območij kulturne dediščine.
Nevarna območja
Kar na 74% ozemlja Občine Cerkno so potrebni protierozijski ukrepi. Poplavnih območji je v občini malo (le 0,5%),
kar izhaja iz reliefa občine.
1.2 Razlogi za pripravo
V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora
(v nadaljevanju: ZUreP-1), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in lokalnem
nivoju. Državni zbor RS in Vlada RS sta na podlagi ZUreP-1
sprejela dva ključna državna prostorska akta – Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, v
nadaljevanju: SPRS) in Prostorski red Slovenije (Uradni list
RS, št. 122/04, v nadaljevanju: PRS). Za zagotovitev prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo ter
novimi strateškimi dokumenti, mora tudi občina začeti s pripravo strateškega prostorskega akta občine, to je Strategije
prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju: SPRO).
Prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana
za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986-1990 občine Idrija za območje Občine
Cerkno, spremembe in dopolnitve 2003, ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v okviru sistema
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družbenega planiranja, zaradi spremenjenega družbenega,
ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji,
kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev, ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja.
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana je treba
nadomestiti z v ZUreP-1 določeno prostorsko strategijo, ki
bo opredelila prostorski razvoj Občine Cerkno in usmeritve
za urejanje prostora na območju Občine Cerkno v novih
družbeno gospodarskih pogojih.
1.3 Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo strategije prostorskega razvoja občine predstavlja ZureP-1.
Drugi odstavek 12. člena ZUreP-1 določa, da urejanje
prostora v občinski pristojnosti obsega tudi usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za
urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev
za urejanje prostora na lokalni ravni.
Na podlagi 27. člena ZUreP-1 se prostorski akt začne
pripravljati na podlagi programa priprave prostorskega akta,
v skladu s četrtim odstavkom 171. člena ZUreP-1 pa morajo
občine sprejeti strategije prostorskega razvoja občine najkasneje v treh letih po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja
Slovenije, to je do 20. julija 2007.
2. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE Z
OBMOČJEM NJENEGA UREJANJA
Predmet občinske strategije prostorskega razvoja občine je določitev zasnove prostorskega razvoja in prostorskih
usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob
upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja celovit, usklajen
in vzdržen prostorski razvoj Občine Cerkno in izhodišča
za prostorsko načrtovanje na lokalni in širši ravni. Zasnova
prostorskega razvoja oziroma zasnova prostorskih ureditev
ima podlago v sprejetih državnih prostorskih aktih: SPRS,
PRS in državnih lokacijskih načrtih na območju občine ter v
regionalnih razvojnih programih za obravnavano območje.
Poleg navedenega mora SPRO upoštevati tudi izhodišča Regionalne zasnove prostorskega razvoja za statistično regijo
Goriške, ko bo le ta sprejeta.
V skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in
načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine in
vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04; v
nadaljevanju: Pravilnik o SPRO) ter ob upoštevanju navedenih usmeritev, se:
– določi izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine
ob upoštevanju SPRS in PRS;
– opredeli zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru;
– opredeli zasnovo poselitve, krajine in komunalne infrastrukture;
– izdela urbanistično zasnovo za naselje Cerkno ter za
druga naselja, če se za to izkaže potreba v času izdelave
SPRO;
– opredeli ukrepe za izvajanje strategije.
Programska izhodišča strategije prostorskega razvoja
občine so predvsem iz prostorskega vidika zagotoviti:
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru ter priprava izhodišč za koordinacijo
razvojnih interesov ob upoštevanju varstvenih zahtev,
– povezovanje posameznih območij in njihovo vključevanje na območju občine,
– spodbujanje kvalitetnega lokalnega prostorskega razvoja,
– povezovanje z regionalnim prostorom,
– doseganje kakovosti in humanega razvoja naselij,
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave in doseganjem trajnostne
rabe naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
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– usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem območij, ogroženih zaradi naravnih ali drugih nesreč,
– krepitev prepoznavnih naravnih in kulturnih značilnosti
in prednosti posameznih območij ter reševanje obstoječih
problemov.
Pri tem bodo upoštevane tudi razvojne težnje v prostoru
občine, ki so opredeljene v izhodiščih za pripravo strategije
prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Cerkno in
v razvojnem programu prostorskega razvoja območja doline
Idrijce.
Občina Cerkno bo, v kolikor bo izražen interes za izdelavo skupnih elementov strategije prostorskega razvoja,
predvsem na področju prometa, infrastrukture, vodooskrbe,
čiščenja in ravnanja z odpadnimi vodami, komunalnimi odpadki ter drugih skupnih projektov, usklajevala svoje interese
z interesi sosednjih občin.
3. UREDITVENO OBMOČJE STRATEGIJE
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
Strategije prostorskega razvoja občine se izdela za
celotno območje Občine Cerkno.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI
UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI
STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
Pripravljavec plana Občina Cerkno mora pred začetkom
priprave strategije prostorskega razvoja občine Ministrstvu za
okolje in prostor poslati obvestilo o svoji nameri. Obvestilo
mora vsebovati podatke o vrsti, vsebini in ravni natančnosti,
za katero bo plan izdelan, vključno z ustreznim kartografskim
prikazom določenih ali načrtovanih posegov ali območja, ki
ga plan obsega.
Ministrstvo v 60 dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega
odstavka pisno sporoči pripravljavcu plana, da je za plan treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Z javnim naznanilom
v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele države, ministrstvo obvesti tudi javnost, da
bo za plan izvedena celovita presoja vplivov na okolje.
Občina Cerkno kot pripravljavec prostorske strategije
vključi morebitno obvezo po celoviti presoji vplivov na okolje
v program priprave.
Občina Cerkno po sprejemu programa priprave pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo
smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo
strategije prostorskega razvoja občine, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo
pri pripravi strategije prostorskega razvoja občine in so določeni s tem programom priprave (v nadaljevanju: nosilci urejanja prostora). Nosilci urejanja prostora pripravijo smernice v
skladu z 29. členom ZUreP-1 in posredujejo občini strokovne
podlage razvoja in/ali varstva s svojega področja za pripravo
strategije prostorskega razvoja občine.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1
štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih
nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec prostorske strategije, kljub temu upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj,
pomembna s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski
razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja
in ravnanje z odpadki;
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3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami, poda izhodišča za
rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega
trga poda izhodišča za področje blagovnih rezerv, razvoj
gospodarstva in izhodišča za razvoj omrežja energetske in
telekomunikacijske infrastrukture;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za energetiko
poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih
virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Uprava Republike Slovenije za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
8. Ministrstvo za promet poda izhodišča, ki se nanašajo
na razvoj cestnega, železniškega, kolesarskega in letalskega
prometa;
9. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega
razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so
namenjena za potrebe obrambe;
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč in zemljiške politike ter gozdov;
11. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj
omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
12. Ministrstvo za šolstvo in šport poda izhodišča za
razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega, srednjega in višjega šolstva ter razvoja športa;
13. Ministrstvo za kulturo poda izhodišča za razvoj dejavnosti varstva kulturne dediščine in varstva kulturne dediščine
ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
14. Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
15. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE
Nova Gorica poda izhodišča za ohranjanje narave;
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Nova Gorica poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine
lokalnega pomena;
17. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
18. Elektro Primorska, d.d., PE Nova Gorica, poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije
lokalnega pomena;
19. TELEKOM Slovenije, PE Nova Gorica poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
20. Kabelska TV- KS Cerkno, poda izhodišča za področje širjenja kabelskega TV omrežja lokalnega pomena;
21. Občina Cerkno poda izhodišča za področje razvoja
gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave,…) lokalnega
pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest), vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda in druge infrastrukture
lokalnega pomena;
22. Ribiška družina Idrija;
23. Lovska družina Cerkno;
24. Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na
lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi
strategije prostorskega razvoja občine glede na prostorsko
relevantnost dejavnosti.
5. STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO
PROSTORSKEGA AKTA
5.1. Obstoječe strokovne podlage in drugi akti
Pri izdelavi SPRO Cerkno naj izdelovalec upošteva
naslednje obstoječe strokovne podlage, v kolikor le te niso v
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nasprotju z izhodišči ZUreP-1 ali drugih predpisov sprejetih
po izdelavi strokovne podlage ali programskimi izhodišči določenimi v tem programu priprave:
– Načrt razvojnih programov Občine Cerkno
2003-2006.
– Načrt razvojnih programov Občine Cerkno
2004-2007.
– Prostorskoureditveni pogoji za območje urbanistične
zasnove Cerkno.
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine
Cerkno.
– Projekt celostnega razvoja podeželja in obnove vasi
na območju Šebrelj in Jagršč. Zaključno poročilo uvajalne
faze. ZOP Management consulting d.o.o., Ljubljana, november 1999.
– Prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana
za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986-1990 občine Idrija za območje občine
Cerkno. Spremembe in dopolnitve 2003. Studio AxA d.o.o.,
Nova Gorica.
– Projekt celostnega razvoja podeželja in obnove vasi
na območju krajevne skupnosti Novaki. Idrijsko-Cerkljanske
razvojna agencija d.o.o., Idrija, november 2001.
– Podlanišče – območje, kjer je nekoč cvetel lan. Razvojni program CRPOV. ZOP Management consulting d.o.o.,
Ljubljana, oktober 1998.
– Popis in preverjanje stanja nelegalnih deponij odpadkov na Cerkljanskem za krajevne skupnosti: Bukovo,
Cerkno, Gorje-Poče-Trebenče, Novaki, Orehek, Podlanišče,
Ravne-Zakriž, Reka-Desni breg Idrijce. Andrej Mohorič, Idrija, junij 2001.
– Urbanistična delavnica »Zasnova prometne ureditve
naselja Cerkno. Zaključno poročilo. Ministrstvo za okolje in
prostor in Občina Cerkno, oktober in november 1998.
– Varovanje povodja reke Soče. Temelj zagotovitve kvalitetnega življenja in razvoja. Maj 2004.
– Energetska zasnova Občine Cerkno. Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o., Ljubljana, maj 1999.
– Razvojni program prostorskega razvoja območja doline Idrijce. 1. faza. prostorska analiza. Studio 3 d.o.o. Spodnja
Idrija, februar 2005.
– Demografske in ekonomske osnove za izdelavo razvojnega načrta doline reke Idrijce in strategij prostorskega
razvoja občin Cerkno, Idrija in Tolmin. Koda d.o.o. Ajdovščina, Idrija, marec 2005.
5.2 Strokovne podlage pripravljavca
V skladu s sprejetim Prostorskim redom Slovenije
(Uradni list RS, št. 122/04) so obvezne strokovne podlage
za pripravo prostorskih aktov:
1. analiza stanja in teženj v prostoru,
2. analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti
v prostoru,
3. študija ranljivosti prostora,
4. druge strokovne podlage.
Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem zagotovi
izdelavo strokovnih podlag, ki temeljijo na vsebinskih izhodiščih izdelave obveznih strokovnih podlag in se izdelajo za
naslednje vsebine oziroma področja:
1. Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja (dopolnitev strokovne podlage Izhodišča za pripravo novih prostorskih aktov v Občini Cerkno);
2. Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja za
izbrane dejavnosti – bivanje, obrtne dejavnosti in manjši
industrijski obrati, družbene dejavnosti, turizem (dopolnitev
strokovnih podlag »Demografske in ekonomske osnove za
izdelavo razvojnega načrta doline reke Idrijce in strategij
prostorskega razvoja občin Cerkno« in »Razvojni program
prostorskega razvoja območja doline Idrijce. 1. faza. prostorska analiza«;
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3. Analiza trga zemljišč;
4. Strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev izven poselitvenih območij;
5. Podrobnejše strokovne podlage za potrebe izdelave urbanistične zasnove za naselje Cerkno, dopolnitev
obstoječih strokovnih podlag poselitve z izdelavo variantnih
rešitev;
6. Strokovne podlage s področja krajine;
7. Analiza stanja, razvojnih možnosti in študija ranljivosti
za kmetijsko dejavnost;
8. Strokovne podlage s področja lokalne javne gospodarske infrastrukture;
9. Okoljsko poročilo v skladu z Zakonom o varstvu
okolja in Zakonu o ohranjanju narave, če bo potrebo po izdelavi te strokovne podlage ugotovilo Ministrstvo za okolje
in prostor RS;
10. Študija ranljivosti (privlačnosti in ustreznosti) za
posamezne dejavnosti (v poselitvenih območjih in izven poselitvenih območij;
11. Druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja
prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno
zakonodajo v pristojnosti Občine Cerkno.
Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih
nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z
izbranim izdelovalcem SPRO, ob upoštevanju projektne naloge »Izhodišča za pripravo SPRO in PRO občine Cerkno«.
5.3. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave strategije prostorskega razvoja občine pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s
svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil na lokalnem nivoju bodo potrebne predvsem s področij vodooskrbe in varovanja vodnih virov, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, zbiranja odpadkov, oskrbe
z električno energijo in plinom, razvoja telekomunikacijskega
omrežja in omrežja KTV, gozdarstva in kmetijstva, varstva
kulturne dediščine in ohranjanja narave ter razvoja lokalnega
prometnega omrežja.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
– predlogi morebitnih strateških razvojnih potreb ali
prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja
prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
– drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage
najmanj v natančnosti, ki je s pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja
občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (v nadaljevanju:
pravilnik) predpisana za SPRO ter v digitalni obliki v skladu
z 31. členom pravilnika o SPRO.
6. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora. Občina odda izdelavo strokovnih
podlag ter izdelavo strategije prostorskega razvoja občine
z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o
javnih naročilih.
Izbrani izdelovalec strategije prostorskega razvoja občine izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih
podlag za izdelavo strategije.
Občina določi merila za izbor izdelovalca strokovnih
podlag, pri čemer mora v merilih upoštevati najmanj:
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– reference podjetja ponudnika pri izdelavi strateških
prostorskih aktov občin v zadnjih 10 letih;
– reference odgovornega vodje projekta pri izdelavi
strateških prostorskih aktov občin v zadnjih 10 letih;
– interdisciplinarnost strokovne skupine ponudnika, pri
čemer mora ponudnik za izdelavo strategije zagotavljati
strokovnjake s področja arhitekture, krajinske arhitekture,
gradbeništva, geodezije, prostorske informatike ter drugih
potrebnih strok za področje prostorskega planiranja in načrtovanja;
– stopnjo izobrazbe strokovne skupine;
– roke izdelave naloge;
– ponudbeno ceno.
7. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH
PODLAG
Kot geodetske podlage za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine se uporabijo uradne geodetske
podlage državne geodetske službe, ki se pridobijo in uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih določa državna geodetska služba.
Za pripravo strategije se kot strokovna podlaga uporabijo vse geodetske podlage državne geodetske službe v
digitalni obliki, predvsem pa:
– topografske karte meril 1:25.000 in 1:50.000 in topografski podatki,
– temeljni topografski načrti meril 1:5.000 in 1:10.000,
– orto-foto načrti merila 1:5.000,
– register prostorskih enot,
– zemljiški kataster,
– kataster stavb.
Geodetska podlaga za graﬁčne prikaze v kartografskem delu strategije je za zasnove posameznih prostorskih sistemov lokalnega pomena na topografskih kartah
praviloma v merilu 1:50.000 ali podrobnejšem. Vsebine
urbanistične in krajinske zasnove se prikažejo praviloma
na topografskih načrtih, ki ustrezajo najmanj natančnosti
merila 1:10.000.
Poleg podatkov državnih geodetskih podlag se, v postopku priprave strategije, kot strokovna podlaga za podrobnejše obravnave, uporabljajo tudi podatki lokalne geodetske službe, predvsem topografski načrti merila 1:1.000
za območja, za katera te podlage obstajajo.
Geodetske podatke državne geodetske službe pridobi
in uporablja občina v skladu s pravili državne geodetske
službe in na lastne stroške. Geodetske podlage lokalne geodetske službe ﬁnancira občina iz občinskega proračuna.
Za prikaz osnovnih graﬁčnih prilog se uporabijo topografske karte v merilu 1:50.000 (ali 1:25.000). Za prikaz urbanistične zasnove se uporabijo temeljni topografski načrti
v merilu 1:5.000 (ali 1:10.000). Za publikacijske karte in za
pregledne karte se uporabijo tudi digitalni orto foto načrti v
merilu DOF25 in DOF5.
Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo strategije
prostorskega razvoja občine se uporabijo tudi druge geodetske podlage državne geodetske službe in podatki lokalne geodetske službe oziroma nosilcev javnih pooblastil za
izvajanje lokalnih javnih gospodarskih služb.
8. ROKI PRIPRAVE STRATEGIJE PROSTORSKEGA
RAZVOJA OBČINE
Priprava strategije prostorskega razvoja občine bo ob
sodelovanju nosilcev urejanja potekala po priloženem terminskem planu. Vzporedno s pripravo prostorske strategije
je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na
okolje po ZVO-1 in postopek presoje sprejemljivosti izvedbe
prostorske strategije po ZON-B.
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Faza v postopku

Rok izvedbe

Presoja MOP o potrebi vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje

oktober 2005

Prva prostorska konferenca

oktober 2005

Sprejem programa priprave

oktober 2005

Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora

november–december
2005

Izdelava strokovnih podlag za prostorsko strategijo

junij 2006

Izdelava variantnih rešitev za urbanistično (in krajinsko) zasnovo

avgust 2006

Izdelava predloga prostorske strategije

oktober 2006

Izdelava in revizija okoljskega poročila po zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) in Zakonu o
ohranjanju narave (ZON-B)

oktober 2006

Druga prostorska konferenca

oktober 2006

Javna razgrnitev in javne obravnave

november 2006

Izdelava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve

januar 2007

Izdelava dopolnjenega predloga prostorske strategije

februar 2007

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu prostorske strategije

april 2007

Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje in prostor po ZVO-1 in ZON-B

maj 2007

Sprejem odloka o prostorski strategiji

maj 2007

Pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti prostorske strategije z ZUreP-1 in prostorskimi akti države

junij 2007

9. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
Finančna sredstva za pripravo strategije prostorskega
razvoja občine zagotovi pripravljavec v okviru sprejetega
proračuna za leto 2005 in predvidenih sredstev v naslednjih
proračunskih obdobjih.
Pripravljavec zagotovi sredstva za izdelavo strategije
prostorskega razvoja občine in strokovnih podlag za izdelavo
strategije prostorskega razvoja občine iz njegove pristojnosti
ter za pridobitev geodetskih podlag.

SKLEP
o povečanju letnih najemnin za grobove v
Mestni občini Novo mesto
1
S tem sklepom se določijo povečane letne najemnine
za grobove v Mestni občini Novo mesto:
a) enojni grob
b) dvojni grob
c) žarni grob
d) prenos najemnine grobov

10. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE STRATEGIJE
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35001-01/2005
Cerkno, dne 29. avgusta 2005.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

nost.

SIT/leto
SIT/leto
SIT/leto
SIT/kos

5.959,90
8.775,60
3.626,00
3.730,50

2
V najemninah ni vključen 8,5% davek na dodano vred-

3
Najemnine so enotne za vsa pokopališča v Mestni občini Novo mesto v upravljanju Komunale Novo mesto, d.o.o.
4
Povečane najemnine veljajo od 1. 1. 2006.
Št. 352-07-1/2005
Novo mesto, dne 11. julija 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

NOVO MESTO
3581.

Sklep o povečanju letnih najemnin za grobove
v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) in 41. člena Odloka o
izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne
dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v
Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/00) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 22. seji dne 11. 7.
2005 sprejel

3582.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičnini parc. št. 1074, k.o. Šentpeter

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/99 – odločba US, 57/94,
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14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba
US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01
– Zsam-1, 51/02 in 16/02 – sklep US) ter 16. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in
44/02) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 22.
seji dne 11. 7. 2005 po obravnavi predloga sklepa za ukinitev
javnega dobra na zemljišču parc. št. 1074/1, k.o. Šentpeter,
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1074, k.o. Šentpeter
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 1074/11, pot v izmeri 2106 m2, k.o. Šentpeter, z dovoljenjem za odpis predmetne nepremičnine od zemljiškoknjižnega vložka 618 in pripis k drugemu vložku iste k.o., pri katerem
je že vpisana lastninska pravica na ime Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka
5883288.
Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremični parc.
št. 1074/11 se jo vključi v letni program prodaje in izpelje
postopek prodaje v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
Št. 467-01-23/2004
Novo mesto, dne 11. julija 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

PODČETRTEK
3583.

Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju
mandata člana občinskega sveta

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 37.a 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) ter
17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99,
95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet občine Podčetrtek na
20. redni seji dne 25. 8. 2005 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o predčasnem prenehanju mandata člana
občinskega sveta
Ugotovi se, da članu občinskega sveta Občine Podčetrtek Antonu Počivavšku, roj. 16. 6. 1957, stanujoč Sodna
vas 39, p. Pristava pri Mestinju, zaradi odstopa s 26. 8.
2005 preneha mandat člana Občinskega sveta občine Podčetrtek.
Št. 06202-0172/2005
Podčetrtek, dne 26. avgusta 2005.
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l. r.
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ROGATEC
3584.

Odlok o lokacijskem načrtu za območje P3
v Rogatcu (območje novega skladišča za
potrebe Vetropack Straža d.d.)

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – pop.) in 16. člena Statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) je Občinski svet
občine Rogatec na 5. izredni seji dne 22. 8. 2005 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za območje P3 v Rogatcu
(območje novega skladišča za potrebe
Vetropack Straža d.d.)
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za območje
P 3 v Rogatcu v digitalni in analogni obliki razen smernic,
mnenj in izjav, ki so samo v analogni obliki.
Lokacijski načrt je izdelal URBIS d.o.o. Maribor, Svetozarevska ul. 6 pod številko 083 -LN/2004 v januarju 2005.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni
del, graﬁčni del ter smernice in mnenja pristojnih nosilcev
urejanja prostora.
A) TEKSTUALNI DEL
B) GRAFIČNI DEL
1. Pregledna situacija
M 1: 5000
2. Izsek iz urbanistične zasnove – Prikaz
namenske rabe
M 1: 5000
3. Ureditveno območje lokacijskega
načrta z mejo območja kompleksnega urejanja M 1: 2000
4. Prikaz prostorske ureditve
M 1: 2000
5. Karakteristični prerezi
M 1: 2000
6. Situacija komunalnih naprav
M 1: 2000
7. Situacija prometnih površin s prometnim
režimom
M 1: 2000
8. Situacija obstoječih gradbenih parcel
glede na predvidene gradbene parcele
M 1: 2000
9. Tehnični elementi za zakoličenje
gradbenih parcel
M 1: 2000
10. Kopija uradnega katastrskega
načrta
M 1: 2880,1000
11. Območje varovanj in omejitev
M 1: 5000
II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE IN VELJAVNI
PROSTORSKI AKTI
3. člen
Obravnavano območje, se nahaja vzhodno od centra
Rogatca.
Območje obdelave je na severni strani omejeno z železniško progo (parcela št. 985 k.o. Rogatec), na južni strani z
reko Sotlo, po kateri poteka državna meja (parcela št. 979/1
k.o. Rogatec), na zahodni (oz. jugozahodni) strani meji na industrijski tir (parcela št. 1030 k.o. Rogatec), na vzhodni strani
poteka meja po meji parcele št. 531/2 k.o. Rogatec.
Velikost območja obdelave je 61.851m2.
V območje obdelave so vključene naslednje parcelne
številke:
550/2, 549/2, 1003, 546/6, 546/4, 546/2, 546/3, 546/5,
547/2, 544/2, 545/2, 1005, 545/3, 541/3, 541/2, 542/2, 539/1,
1023, 539/4, 1006, 536/7, 536/2, 1023, 536/6, 533/1, 1007,
534/2, 985, 534/10, 531/2, vse k.o. Rogatec.
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Območje je po odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS,
št. 27/99, 99/00, 89/04) opredeljeno kot območje proizvodnih
dejavnosti z oznako P 3 v okviru urbanistične zasnove naselja Rogatec.
III. NAMENSKA RABA PROSTORA
4. člen
Osnovna namenska raba: proizvodne dejavnosti.
Podrobnejša namenska raba: druga proizvodna območja.
IV. VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE
DOPUSTNIH GRADENJ IN DRUGIH DEL TER VRSTE
DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN
5. člen
Vrste dopustnih dejavnosti: proizvodne in skladiščne
dejavnosti s spremljajočimi poslovnimi dejavnostmi.
Vrste dopustnih gradenj in drugih del:
– ureditev suhega zadrževalnika,
dostopne poti
ureditev in zavarovanje novega nivojskega prehoda
preko železnice
– ureditev platoja za skladiščenje,
– kasneje nadstrešnica ali objekt, ki bo grajen v več
fazah do končnih gabaritov,
– izgradnja potrebne cestne, komunalne in energetske
infrastrukture.
Ko bo objekt končan, so možna:
– vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– spremembe namembnosti v okviru predvidene namembnosti območja,
– funkcionalne izboljšave – rekonstrukcije, adaptacije,
– nadomestne gradnje objektov in naprav,
– rušitev objektov in delne rušitve objektov z namenom
očiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oziroma neestetskih sestavin,
– objekti in naprave za potrebe obrambe in zaščite,
– vodnogospodarske ureditve,
– novogradnje objektov in naprav javne infrastrukture.
Vrste dopustnih objektov glede na namen:
– proizvodni objekti,
– objekti za skladiščenje,
– poslovno administrativni objekti,
– spremljajoči objekti, ki so potrebni za osnovno dejavnost (odprto skladišče, parkirišče, zelenice, poti, vratarnice,
drugi pomožni objekti ipd.).
V. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV
IN IZVEDBO DRUGIH DEL
6. člen
Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:
Zasnova ureditve območja, lega, velikost in zmogljivost
objektov:
Predvidena je ureditev 61.851 m2 površin.
Predmet lokacijskega načrta je ureditev območja nadomestnega skladišča gotovih izdelkov podjetja Vetropack
Straža d.d. v osrednjem delu območja, ureditev vodnega zadrževalnika na zahodni strani območja ter navezava območja
na glavno cesto G II 107/1277 na vzhodni strani območja.
Skladiščni plato:
Skladiščne površine bodo urejene na območju med
železniško progo in reko Sotlo, severno od tovarne Vetro-
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pack Straža d.d. Skladišče bo s premostitvenim objektom
(mostom) povezano s tovarno.
Skladiščni plato s površino utrjenega dela med zunanjim robom bankine ob platoju je velikosti 34.195 m2.
Predvidena je skupna višina nasipa do 3 m. Ograja
platoja je oddaljena min. 8 m od osi zunanjega tira in 15 m
od brežine struge Sotle.
Na zahodni strani je meja platoja določena s predvidenim suhim zadrževalnikom Sotle.
Skladiščni plato je potrebno ograditi zato, da se prepreči prehod oseb iz ene v drugo državo. Predvidena je žična
ograja višine 2,80 m, ob železniški progi pa je predvidena
lesena ograja.
Dostop na skladiščni plato je potrebno omogočiti policiji,
carini in gasilcem.
V prvi fazi je predvidena ureditev platoja za skladiščenje, kasneje nadstrešnica ali objekt. Gradnja objekta je
možna v več fazah. Tlorisni gabariti objekta v končni fazi
lahko segajo do gradbene meje, ki je označena v graﬁčnih
prilogah. Objekti gradbene meje ne smejo presegati, lahko
pa so od nje odmaknjeni v notranjost.
Do skladišča bo urejena dostopna cesta s slovenske
strani na severovzhodni strani z možnostjo vstopa za potrebe
policije in carine.
Na južni strani območja je med ograjo in strugo reke
Sotle za potrebe varovanja državne meje omogočen dostop
policistom do mejne črte, ki poteka po strugi reke Sotle.
Oblikovanje zunanje podobe objektov:
Pri zunanji podobi objektov je potrebno upoštevati, da
gre za objekte za proizvodnjo in skladiščenje, ki so večjih
tlorisnih površin, zato zahtevajo drugačno oblikovanje kot
je tipologija obstoječe (predvsem stanovanjske) gradnje na
območju Rogatca.
Osnovni volumen, ki ga generira programski diagram
prostorskih potreb in organizacije, naj bo arhitekturno artikuliran skozi izbor osnovnih konstrukcijskih form, poudarjanjem
arhitekturnih členov odprtin in barvno in plastično obdelavo
površin.
Enovite površine izpostavljenih fasadnih ploskev so dopustne v max. razponu 30 m, elementi členitve morajo zavzemati min. 20% enovite površine. Dopusten material fasadnih
izvedb so sistemski fasadni elementi iz valovite pločevine
ali podobno, materiali elementov členitve pa plemenitejši
materiali (min. 15%; steklo, les, opeka, kamen i.p.). Osnovni
volumen naj bo razčlenjen v dva sestavna kubusa.
Predvidena je delna zasteklitev objektov (do 10%). Na
strehi je potrebno oblikovati ustrezne svetlobne pasove, ki
bodo zagotavljali zadostno osvetlitev skladiščnih prostorov.
Strehe naj bodo oblikovane valjasto ali kot dvokapne blagega
naklona (v nagibu do 15º) oziroma v prosti geometriji, če so
volumetrično usklajene s celotnim plaščem objekta. Dopustna je lahka kritina; valovita pločevina ali podobno.
Glede na predvideno degradacijo prostora in polno pozidanost površin se v smislu varovanja okolja (širše območje
inundacijskega pasu reke) lahko predvidi obširnejša ekstenzivna zazelenitev strešnih površin.
Vhodi v skladišča so predvidoma organizirani izključno na
severni strani objektov, kjer se navezujejo na osnovno manipulacijsko prometno os skladiščnega kompleksa. Na vzhodni, zahodni, južni strani in ob transportni poti v osi premostitvenega
objekta ni predvidenih odprtin v fasadnih plaščih.
Višina venca je 15 m.
Tlorisni gabariti predvidenih skladišč segajo do gradbene meje, ki je določena v lokacijskem načrtu.
Ureditev okolice objektov:
Vse manipulacijske površine so predvidene v protiprašni izvedbi. Obvezno se tudi predvidi nekaj talnih zelenih
otokov z zasaditvijo v zemljino; zelena otoka z drevesno
zasaditvijo na obračališčih osnovne manipulacijske osi na
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severni strani ter zeleni otoki ob JV in JZ stranicah objektov,
kjer so združeni s pozicijami hidrantov.
Ograja okoli območja skladišča naj bo čimbolj skladna
s krajino (lesena, rjave barve, na zunanji strani zastrta s popenjalkami).
Okolica območja skladišča naj se zatravi s travno mešanico avtohtonih vrst trav in cvetnic. Vzpostavljajo naj se značilni krajinski elementi in strukture kot so: živice, posamezni
grmi, drevesa avtohtonih vrst (vrbe, jelše).
Na vzhodni strani območja naj se na parcelah št. 531/2,
531/5, 531/7, 533/2, 533/3 in delu parcel št. 533/1 in 534/3,
vse k.o. Rogatec ohranjajo kmetijske oziroma zelene površine, kjer naj se še naprej izvaja ekstenzivna kmetijska
dejavnost. Na severnem delu parcele št. 533/1 in 534/3 je
predvidena ureditev dostopne ceste do skladišča za potrebe
policije in carine.
Suhi zemeljski zadrževalnik:
Na območju zahodno od skladiščnega platoja, ki se nahaja nad delom naselja okrog MMP Rogatec, je predviden
suhi zemeljski zadrževalnik.
Zadrževalnik se izvede med industrijskim tirom podjetja Vetropak Straža, železniško progo Grobelno – Sv. Rok,
skladiščnim platojem in brežino reke Sotle.
Površina zadrževalnika znaša ca. 7200 m2 in služi prevzemu vala visokih vod nad Q10 letnih vod.
Dno zadrževalnika je dovoljeno delno zasaditi s posameznimi drevesi.
Vpliv zadrževalnika S3 ob DB Sotle na območju načrtovanega skladišča Vetropacka:
Zadrževalnik S3 je zasnovan kot suhi zadrževalnik s
prostornino V = 12.000 m3 za zmanjševanje konice desetletne vode (Q10). Zadrževalnik bo nadomestil negativni vpliv pozidave poplavnega območja med Sotlo in železniško progo.
Na območju zadrževalnika in mejnega prehoda Rogatec se
bo konica visokovodnega vala zaradi zadrževanja zmanjšala
iz 44,7 na 42,5 m3/s, kar pomeni znižanje gladin za približno
10 cm. Poleg tega nasip zadrževalnika varuje objekte med industrijskim tirom in mejnim prehodom pred neposrednim dotokom poplavnih voda, ki se sedaj zadržujejo v trikotniku med
industrijskim tirom in železniško progo Grobelno–Zaprešič.
Po izgradnji načrtovanega zadrževalnika (in skladišča) bo
poplavna ogroženost območja mejnega prehoda manjša.
Podobne razmere bodo nastale tudi pri Q100, le da bo
vpliv zadrževanja zaradi zgodnje polnitve spodnjega dela
zadrževalnika (pri Q10) nekoliko manjši, bo pa še vedno pozitiven (približno 1 m3/s). Nasipi zadrževalnika bodo preprečili
pretok poplavnih voda čez železniški nasip industrijskega tira
in s tem zmanjšali neposredno ogroženost območja mejnega
prehoda Rogatec. Kljub temu bo območje mejnega prehoda
še vedno poplavno.
Premostitveni objekt:
Objekt se nahaja na dovozni cesti »B«, ki bo služila
dostopu na skladiščni plato z dvorišča podjetja Vetropack
Straža in premošča cesto Hum na Sutli-Lupinjak, strugo Sotle in priobalni pas ob Sotli. Objekt se tretira kot mejni prehod,
saj je reka Sotla mejna reka, zato mora biti omogočen stalen
dostop predstavnikom policije in carine. V primeru nevarnosti
poledice, je možno objekt pokriti z nadstrešnico.
Predvidena je monolitna konstrukcija s štirimi polji, razpona 15 m (4x15). Objekt bo temeljen globoko na vrtanih
pilotih v laporno podlago minimalno.
Podporna konstrukcija:
Pod niveleto dovozne ceste »B« je v smislu zmanjšane
izgube prostora predvidena izgradnja podpornih konstrukcij.
Podporni zid ali armirana zemljina levo in desno z višino
0,40 m do 4,50 m nad koto bodočega skladiščnega platoja.
Višina 4,50 m je pri oporniku mostu, višina 0,40 m pa je neposredno pri dovozu na plato. Podporniki bodo zasnovani tako,
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da ne bodo posegali v brežino in da ne bo onemogočeno
vzdrževanje brežine. Struga v območju mostu bo ustrezno
zavarovana pred vodno erozijo.
VI. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO
INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA NA OBJEKTE IN OMREŽJA JAVNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
Komunalna infrastruktura:
1. Vodooskrba:
Na obravnavanem območju potekata dva vodovoda
Ø200 ob cesti Rogatec–Straža in Ø150 ob cesti Celje–Dobovec.
Izveden bo priključek za hidrantno omrežje na obstoječi
cevovod Ø200. Navezava na obst. vodovod bo izvedena preko vodomera v betonskem jašku.
Za potrebe zaščite pred požarom bo za obravnavano
območje izvedeno hidrantno omrežje opremljeno z nadzemnimi hidranti DN 80.
Predvideno hidrantno omrežje PE D 110 zagotavlja zadostne količine vode za gašenje ev. požara, pod pogojem, da je v
glavnem vodovodnem omrežju zagotovljen ustrezen tlak.
Predvideni cevovod bo priključen na obstoječe vodovodno omrežje.
Potrebno je zagotoviti in upoštevati vsa predvidena dela
in ukrepe za funkcionalno obratovanje sistema.
2. Odvajanje odpadnih voda:
Preko obravnavanega območja poteka kanalizacijski kolektor, ki bo v območju pozidave prestavljen. Kolektor bo prestavljen na južno stran območja v prostor med ograjo in brežino
reke Sotle, ki je predviden tudi za dostop do državne meje.
Hišni priključek kanalizacije bo speljan v enega od jaškov.
Padavinske vode iz streh in vode iz manipulativnih površin se bodo odvajale ločeno, slednje preko lovilcev olj in
speljane v naravni odvodnik. Pred iztokom v vodotok je predvideno zadrževanje padavinskih voda v obliki zadrževalnika
za zadrževanje tistega dela meteornih vod, ki zaradi utrditve
in izvedbe asfaltnega vozišča hitreje odteče.
Energetska infrastruktura:
Predvideni objekti bodo priključeni na nizkonapetostno
omrežje v TP Ceste. Elektro vod nizke napetosti s predvideno
močjo 75 kW bo služil za napajanje javne razsvetljave in v
kasnejši fazi predvidenega valjčnega transporterja.
Telekomunikacijska infrastruktura:
Ob severnem delu območja poteka obstoječi vod TK
omrežja. TK kabelsko omrežje je na obravnavanem območju
vključeno na TC Rogatec.
Potrebna je izdelava projekta TK priključka.
Prometna infrastruktura:
Predvidena je izgradnja:
– povezovalne ceste «A« z nivojskim cestnim prehodom
preko proge SŽ Grobelno–Sv. Rok,
– dovozne ceste »B« s premostitvenim objektom,
– ceste po skladiščnem platoju.
Povezovalna cesta »A« – povezovalna cesta med skladiščnim platojem in cesto G2-107/1277
Povezovalna cesta »A« prečka železniško progo SŽ
Grobelno – Sv Rok z nivojskim cestnim prehodom ter omogoča dostop:
– do skladiščnega platoja, ki bo služil dovozu materiala
v času izgradnje,
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– do vzdrževalne poti ob Sotli (vzdrževanje Sotle),
– dostop do preostanka parcel (spravilo poljskih pridelkov),
– policije in carine do skladiščnega platoja,
– vzdrževalcem do obstoječih in predvidenih komunalnih vodov; kolektor sanitarne kanalizacije naselja Rogatec in
ostalih vodov za potrebe skladiščnega platoja kot so: vodovod, TK omrežje, elektro omrežje.
Dovozna cesta »B« s premostitvenim objektom
Predvidena cesta bo služila dostopu na skladiščni plato
z dvorišča podjetja Vetropack Straža d.d. Premostitveni objekt na dovozni cesti »B« premošča cesto Hum na Sutli-Lupinjak, strugo Sotle in priobalni pas ob Sotli.
Cesta po skladiščnem platoju – cesta »C«
Predvidena cesta »C« poteka znotraj ograjenega dela,
vzporedno z železniško progo SŽ Grobelno–Sv. Rok in se
konča z obračališčem znotraj platoja.
Dimenzije
Dovozna cesta in povezovalna cesta:
– vozišče
2 x 3,00 = 6,00 m
– robni pas ni predviden
– bankina ali berma
2 x 1,00 = 2,00 m
– skupaj
= 8,00 m
Poljska pot:
– vozišče
– bankina
– skupaj

1 x 3,00 = 3,00 m
2 x 0,50 = 1,00 m
= 4,00 m

Obračališče:
– vozišče

6,00 m

Križanje cest z železniškimi progami
Vzpostavljen bo avtomatsko zavarovan nivojski prehod
preko regionalne železniške proge (križanje s cesto »A«) št.
32 Grobelno-Stranje Rogatec-d.m. v km 34+617, skladno s
tretjim odstavkom, 38. člena Pravilnika o nivojskih prehodih
ceste preko železniške proge (Uradni list RS, št. 79/02),
ukinjeni bodo nivojski prehodi v km 34+234 (pri Gorenju),
34+694 (pri Butolnu) in v km 34+959. Med NPr v km 34+234
in novim NPr v km 34+619 bo potrebno zgraditi med železniško progo in reko Sotlo nadomestno dovozno cesto.
VII. DRUGA MERILA IN POGOJI
8. člen
Merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave,
varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin
1. Merila in pogoji za varstvo okolja:
Varovanje voda:
Sotla je vodotok I. reda. Obravnavano območje je poplavno, zato so predvideni ukrepi in omejitve skladno z določili 86. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št.
67/02).
Vsi objekti, vključno z internimi komunalnimi vodi, utrjenimi površinami (servisnimi cestami, parkirišči), robniki in
ograjo,bodo, skladno s 37. členom Zakona o vodah (ZV-1,
Uradni list RS, št. 67/02), umeščeni izven 15-metrskega pasu
od zgornjega roba brežine Sotle.
Premostitev preko Sotle je načrtovana tako, da ne bo
negativno vplivala na vodni režim in stanje voda (skladno
s 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št.
67/02).
Komunalna infrastruktura je načrtovana v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02), z določili 64. člena

Zakona o vodah in pravilniki, uredbami ter strokovnimi navodili za odvajanje posebnih vrst odpadnih voda.
Skladno z 49. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni
list RS, št. 67/02), bo investitor izvedel vse objekte vodne
infrastrukture, ki so potrebni za eliminacijo negativnih vplivov
na vodni režim zaradi izvzema dela poplavnih površin na
območju Rogatca.
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin
je predvideno v skladu z 92. členom Zakona o vodah (ZV-1,
Uradni list RS, št. 67/02).
Pri načrtovanju iztokov padavinskih vod v vode direktni
izpusti ne smejo segati v svetli proﬁl vodotoka. Izpustne glave
bodo oblikovane pod naklonom brežin vodotoka. Na območju
iztokov bo struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
Varovanje zraka:
Upoštevana so določila Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), Uredbe o mejah, opozorilnih in kritičnih
emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94),
Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/94) ter uredbe v katerih so navedene dovoljene
koncentracije nekaterih snovi v različnih časovnih povprečjih. To so Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih,
delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02)
in Uredbo o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem
zraku (Uradni list RS, št. 52/02).
Po Sklepu o določitvi območij in stopnji onesnaženosti
zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem
zraku (Uradni list RS, št. 72/03) spada obravnavano območje
v II. stopnjo onesnaženosti zraka.
Pri odpadnem zraku so upoštevana določila Uredbe
o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 73/94, 68/96, 109/01).
Koncentracija snovi na odvodih odpadnega zraka pri
vstopu v atmosfero ne sme presegati mejnih emisijskih koncentracij za določeno snov.
Mejne koncentracije skupnega prahu so določene z
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98) in znašajo:
– pri količini prahu nad 0,5 kg/h
50 mg/m³
– pri količini prahu do vključno 0,5 kg/h 150 mg/m³
Varstvo pred hrupom:
Za varstvo pred hrupom je zagotovljena predpisana
zaščita za zmanjšanje hrupa do največje dovoljene ravni. Pri
gradnji novih objektov so upoštevani vsi predpisi za varstvo
pred hrupom. Upoštevana je Uredba o hrupu v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in Uredba o
spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96), na osnovi katerih spada obravnavano območje v IV. stopnjo varstva pred
hrupom, kjer so dopustni posegi v okolje, ki so bolj moteči
zaradi povzročanja hrupa. To je območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji.
Odvoz komunalnih odpadkov zagotovljen v skladu z
Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki.
Zavarovanje plodne zemlje:
Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na
določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo
uporabo.
Ohranjanje narave:
Pri načrtovanju posegov v prostor so upoštevane usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu
»Naravovarstvene smernice za lokacijski načrt za območje
P3 – strokovne podlage za premestitev skladišča steklarne v
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naselju Rogatec« (ZRSVN, OE Celje, julij 2004), ki so priloga
temu odloku in se hranijo na sedežu občine Rogatec.
Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki se ureja s tem aktom, in je ta načrtovan na
naravni vrednoti ter območju biotske raznovrstnosti, je treba
pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene smernice, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno
mnenje, in sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov, za katere je to v naravovarstvenih smernicah določeno
(105. člen ZON) Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
Povzetek iz naravovarstvenih smernic:
Obravnavano območje sega v naravno vrednoto reko
Sotlo z evid. Št. 4429 in v ekološko pomembno območje
Kozjansko – Sotla z evid. Št. 34 oziroma 12200 (Uredba o
ekološko pomembnih območjih – Uradni list RS, št. 48/04).
Usmeritev za varstvo naravne vrednote – Sotla (evid.
št. 4429):
– Na vzhodni strani območja naj se na parcelah št.
531/2, 531/5, 531/7, 533/2, 533/3 in delu parcel št. 533/1 in
534/3, vse k.o. Rogatec ohranjajo kmetijske oziroma zelene
površine, kjer naj se še naprej izvaja ekstenzivna kmetijska
dejavnost.
– Odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na brežino ni dovoljeno.
– Na območje, ki je namenjeno skladišču, naj se nasipa
avtohtoni material tako, da se bistveno ne zmanjšuje biotske
pestrosti v neposredni okolici
– Odstranjevanje obvodne vegetacije naj se ne izvaja
razen v slučaju močno oviranega pretoka.
– Posegi v vodni in obvodni svet, ki bi spreminjal vodni
režim, niso dovoljeni.
– V primeru bočne erozije naj se brežine utrjujejo s sonaravnimi ukrepi.
– Po košnji naj se odstrani vsa pokošena biomasa.
– Gnojenje travnikov z mineralnimi gnojili naj se ne
izvaja.
– Krčitev vlagoljubnega habitatnega tipa (jelše, vrbe)
zaradi utrditve brežin vodotoka, naj se ne izvaja, iz sestoja
se lahko odstranijo le poškodovana drevesa.
– Melioracije in regulacije, ki povzročajo izsušitev rastišč, za pridobivanje poljedelskih površin in lažjega dostopa
do vode, naj se ne izvajajo.
– Požiganje trstičja ni dovoljeno.
– Čas izvajanja posegov ter opravljanja dejavnosti naj
se prilagodi življenjskim ciklom živali.
Usmeritve za varstvo ekološko pomembnega območja
Kozjansko. Sotla (evid. Št. 34 oziroma 12200):
– Posegi v vodotoku naj se izvajajo na način, ki omogoča ohranjanje biotske pestrosti v vodnih in obvodnih ekosistemih.
– Ohranja naj se vodne selitvene poti živali.
– Posegi naj se izvajajo v času, ki ne sovpada z obdobji,
ko živali zaradi motenja prekinejo razmnoževalni ciklus.
– Vzdrževanje vodnih zadrževalnikov in vodotokov naj
se izvaja na način, ki ne zmanjša biotske pestrosti.
– Nasipavanje avtohtonega materiala naj se izvaja na
način, ki bistveno ne zmanjšuje biotske pestrosti v okolici
nasipanja.
Varstvo kulturne dediščine:
Na območju ni evidentirane kulturne dediščine.
2. Vplivno območje:
Vplivno območje za vse segmente vplivov na okolje
obsega parcele številke: 550/2, 549/2, 1003, 546/2, 546/4,
546/6, 546/3, 546/5, 547/2, 544/2, 545/2, 545/3, 542/2, 541/2,
1005, 541/3, 539/4, 1023, 539/1, 1006, 536/6, 536/7, 536/2,
534/2, 1007, 534/3, 533/1, 531/2 vse v k.o. Rogatec (prikazano na sliki 7 v strokovnih podlagah: Ocena o vplivih na okolje,
Zavod Ekosystem, št. poročila_004-02-05-OCENA).
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VIII. PODATKI O VAROVANJU IN OMEJITVAH
PO POSEBNIH PREDPISIH
9. člen
Varstvo pred požarom:
V skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom
(ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) so upoštevani
prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi, s katerimi bodo 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 (če odmiki niso določeni s
posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204,
požarnovarnostni odmiki med stavbami),
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
(SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (pravilnik
o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),
– pogoji za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,
– pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih
posledic požara za ljudi, premoženje in okolje.
Pri načrtovanju prostorskega akta se morajo upoštevati
tudi požarna tveganja, ki so povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in
tehnoloških procesov,
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
IX. FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE
10. člen
V prvi fazi je predvidena ureditev suhega zadrževalnika, dostopne ceste in zavarovanje nivojskega prehoda preko
železnice, izgradnja platoja za skladiščenje, premostitvenega
objekta preko Sotle, kasneje nadstrešnica ali objekt na platoju.
Gradnja objekta je možna v več fazah. Tlorisni gabariti objekta
v končni fazi lahko segajo do gradbene meje, ki je označena v
graﬁčnih prilogah. Objekti gradbene meje ne smejo presegati,
lahko pa so od nje odmaknjeni v notranjost.
Točkovna toleranca višinskega gabarita konstrukcije je
±2 m.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVEDBI
LOKACIJSKEGA NAČRTA
11. člen
Investitor mora v okviru načrtovane investicije izvesti
vse objekte vodne infrastrukture, ki so potrebni za eliminacijo
negativnih vplivov na vodni režim zaradi izvzema dela poplavnih površin na območju Rogatca.
XI. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled v prostorih Občine
Rogatec.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0077/2005
Rogatec, dne 22. avgusta 2005.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l. r.
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– operativne enote gasilskih društev ter enote in službe drugih društev,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.

Odlok o ustanavljanju, organiziranju in
delovanju sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v Občini Škoﬂjica

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00, 87/01,
42/02 in 41/04), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS,
št. 3/95, 28/95, 28/00) in Odredbe o merilih za organiziranje
in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00) ter
16. člena Statuta Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 47/99,
103/00, 76/02) je Občinski svet občine Škoﬂjica na 21. redni
seji dne 7. 6. 2005 sprejel

ODLOK
o ustanavljanju, organiziranju in delovanju
sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Škoﬂjica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema
organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Republiki Sloveniji za območje Občine Škoﬂjica
natančneje določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot
in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni;
– mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev
civilne zaščite;
– določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
– opravljanje javne gasilske službe;
– organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja
ob nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje
in pomoč.
Druge naloge, povezane z varstvom pred naravnimi in
drugimi nesrečami, se v Občini Škoﬂjica izvajajo na podlagi
sistemskih izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki
Sloveniji ter zakona in podzakonskih predpisov.
2. člen
Zaščita in reševanje začneta v Občini Škoﬂjica delovati
ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnih razmerah, ko
obseg in posledice presegajo zmožnosti delovanja rednih
služb.
Začetek delovanja zaščite in reševanja določijo župan
Občine Škoﬂjica, poveljnik štaba civilne zaščite za njihovo
območje delovanja, pristojni regijski organ za obrambne
zadeve oziroma njegov štab civilne zaščite, v podjetjih in
drugih organizacijah pa njihovi poslovodni organi.
II. ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE,
REŠEVANJA IN POMOČI
3. člen
Zaradi ogroženosti se v Občini Škoﬂjica načrtujejo in
izdajajo naslednji zaščitni ukrepi:
– zaščita in reševanje ob potresih;
– zaščita in reševanje ob poplavah;
– zaščita in reševanje ob požarih;
– zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi.
4. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo:
– enote in službe civilne zaščite,

ljajo:

5. člen
Sile za zaščito in reševanje v Občini Škoﬂjica sestav-

– župan,
– štab, enote in službe civilne zaščite,
– poveljnik civilne zaščite,
– operativne skupine prostovoljnih društev,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
opravljajo dejavnost, pomembno za zaščito in reševanje ter
pomoč v Občini Škoﬂjica.
6. člen
Občina Škoﬂjica ustanovi občinski štab za civilno zaščito.
Poveljnika in člane štaba civilne zaščite imenuje s
sklepom župan Občine Škoﬂjica.
7. člen
Na območju Občine Škoﬂjica se ustanovijo naslednje
enote in službe civilne zaščite:
– oddelek za prvo pomoč,
– oddelek za tehnično reševanje,
– oddelek za RKB dekontaminacijo,
– ekipa za podporo.
Navedene enote in službe ustanavlja s sklepom župan
Občine Škoﬂjica.
8. člen
Zavodi in gospodarske družbe, ki jih določi župan
Občine Škoﬂjica, ustanovijo s sklepom naslednje enote in
službe civilne zaščite:
– ekipo za prvo pomoč,
– imenujejo poverjenike za civilno zaščito.
9. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
jih s sklepom zadolži župan Občine Škoﬂjica, izvajajo določene operativen naloge zaščite, reševanja in pomoči na
območju Občine Škoﬂjica. Za opravljanje določenih nalog
lahko župan Občine Škoﬂjica pooblasti operativne skupine
drugih prostovoljnih organizacij in društev.
10. člen
Javno gasilsko službo ter določene naloge splošnih
reševalnih enot opravljajo operativne enote prostovoljnih
gasilskih društev:
– PGD Vrh nad Želimljami,
– PGD Pijava Gorica,
– PGD Želimlje,
– PGD Škoﬂjica,
– PGD Lavrica,
– PGD Orle.
Opravljanje nalog gasilske javne službe se uredi s pogodbo. Opravljanje določenih nalog zaščite in reševanje,
ki jih vršijo gasilske enote, se zagotovi s sklepom župana.
Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilski enot, vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga
nesreča, lahko pa sporazumno preda vodenje poveljniku
višje kategorizirane enote ali višjemu po činu. Poveljniki
sodelujočih gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji
intervencij.
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih del na območju
Občine Škoﬂjice vodi in vsem poveljuje poveljnik gasilske
zveze.
Župan in občinski štab civilne zaščite Občine Škoﬂjica
vodi aktivnosti zaščite in reševanja.
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III. VODENJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
11. člen
Reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih
in drugih nesreč vodi župan Občine Škoﬂjica. Operativno
strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih
in drugih nesrečah izvajajo poveljnik civilne zaščite in občinski štab ter poverjeniki civilne zaščite.
Vodenje sil za zaščito in reševanje se organizira in izvaja kot enoten sistem, ki temelji na obveznem izvrševanju
odločitev pristojnih organov za vodenje civilne zaščite in
drugih sil.
Občinski štab za civilno zaščito:
– vodi enote in druge sile, ki sodelujejo pri zaščiti in
reševanju ter nadzira njihovo izvajanje,
– odloča o uporabi sil in sredstev,
– usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje
pri odpravljanju posledic,
– pripravlja predloge župana in drugim organom oblasti.
Reševalne akcije enot in služb neposredno vodijo poveljniki ali vodje enot oziroma služb civilne zaščite.
IV. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
12. člen
Služba za opazovanje in obveščanje opravlja predvsem naslednje naloge:
– zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za zaščito
in reševanje, ter jih posreduje vodilnim organom in izvajalcem za zaščito in reševanje,
– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce ob nevarnostih,
– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju
ukrepov zaščite in reševanja ter napotke za njihovo izvajanje,
– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in njihovi sanaciji.
13. člen
Opazovanje in obveščanje opravljajo v Občini Škoﬂjica
vsi prebivalci. Vzajemno tudi:
– štab civilne zaščite,
– državni in občinski organi, ki imajo podatke, pomembne za zaščito in reševanje,
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je
pomembna za zaščito in reševanje,
– regijski center za obveščanje v Ljubljani.
V. PREHODNA DOLOČBA
14. člen
Pristojni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije morajo v 90 dneh od začetka uveljavitve tega
odloka ustanoviti štabe, enote in službe civilne zaščite v
skladu s tem odlokom oziroma izdati nove sklepe o ustanovitvi enot in štabov civilne zaščite v Občini Škoﬂjica.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škoﬂjica, št.
01503/03/01/25-1 z dne 9. 2. 2001.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 00207-12/2005
Škoﬂjica, dne 31. avgusta 2005.
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.

3586.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š 12 Pijava Gorica (uradno prečiščeno
besedilo)

Na podlagi 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 potrdil

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12
Pijava Gorica
(uradno prečiščeno besedilo),
ki vsebuje:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 12 Pijava Gorica (Uradni list RS, št. 9/94),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 12 Pijava Gorica (Uradni list RS, št. 77/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica (Uradni list RS, št. 81/05).
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
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.
1.a člen
V vseh oznakah se črka »V« (Občina Vič) nadomesti s
črko »Š« (Občina Škoﬂjica).

delu:

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo v tekstualnem

– 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.
3. člen
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.
4. člen
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:
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Nova oznaka

Naziv območja

Ureditvene enote/oznake

Način urejanja

ŠSE 12/1

Pijava Gorica

SE 1/1, SE 1/2, SE 1/3, SE 1/4, SE 1/5, SE 1/6, SE
2

PUP-d

ŠMS 12/1

Pijava Gorica

MS

PUP-d

ŠMS 12/2

Pijava Gorica

MS

PUP-d

ŠMS 12/3

Pijava Gorica

MS

PUP-d

ŠEN 12/1

bencinski servis

EN

PUP-d

ŠSE 12/2

Drenik

SE 1/1, SE ½

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
5. člen
Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto Š 9 Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 81/05), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti Š 12 Pijava
Gorica, če ni s posebnimi merili drugače določeno.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
5.a člen
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,
– ločitev prometnih, kolesarskih in pešpoti,
– zagotavljanje tehničnih normativov za vse vrste prometnih poti,
– 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.
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6. člen
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)
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.
6.a člen
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;
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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;
– za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora
izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu
vodnih virov na območju Občine Škoﬂjica.

8/1)

6.b člen
Območje urejanja ŠMS 12/2 Pijava Gorica
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.
6.c člen
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 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.
7. člen
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 s ČN.
Elektro omrežje
Novogradnje in dopolnilne gradnje objektov so možne
pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo z
20 kV priklopnim daljnovodom.
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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.
8. člen
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 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
9. člen
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
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zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2A/2 – del, 2A/3
– del, 2A/5)
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.
9.a člen
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.
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,
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orientacija, vedute) ter ustvarjene razmere (prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter omrežje zvez, grajeno
okolje …).

Promet
Posamičnih objektov ni dovoljeno priključevati direktno
na magistralno cesto.

9.b člen
Območje urejanja ŠSE 12/6 Gabrovec
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.

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

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.

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.
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.
10. člen
Območje urejanja ŠSE 12/7 Gradišče
Promet
Predvidena je sanacija obstoječega prometnega omrežja, 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.
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
11. člen
Območje urejanja ŠSE 12/8 – Lazi

12. člen
Območje urejanja ŠSE 12/9 – Vrh
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ČN in kanalizacijskega
omrežja.
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
13. člen
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.
– Etažnost objektov maks. K + P + M
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
za posamezna zaključena območja pred posegom v prostor
izdela urbanistično rešitev.
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13.a člen
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.
če)

Oznaka EN (stara oznaka 4A, 7, kmetijsko zemljiš-

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.
13.b člen
V območju naravne dediščine so posegi v prostor
dopustni le na podlagi predhodnih pogojev in soglasja Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana.
13.c člen
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.
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14. člen
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 12/6;
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
15. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škoﬂjica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič – Rudnik.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00207-08/2005(2)
Škoﬂjica, dne 24. avgusta 2005.
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.
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PRILOGA 1
Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot
Stara oznaka

Nova oznaka

Naziv območja

Ureditvene enote/oznake

Način urejanja

VS 12/1 del

ŠSE 12/1

Pijava Gorica

SE 1/1, SE 1/2, SE 1/3, SE 1/4, SE
1/5, SE 1/6, SE 2

PUP-d

VS 12/1 del

ŠMS 12/1

Pijava Gorica

MS

PUP-d

VS 12/1 del

ŠMS 12/2

Pijava Gorica

MS

PUP-d

VS 12/1 del

ŠMS 12/3

Pijava Gorica

MS

PUP-d

VM 12/1

ŠEN 12/1

bencinski servis

EN

PUP-d

VS 12/2

ŠSE 12/2

Drenik

SE 1/1, SE ½

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, SE 4

PUP-d

VS 12/5 – 1 del

ŠSE 12/5 – 1

Kopanke zahod

SE 1

PUP-d

VS 12/5 – 2

ŠSE 12/5 – 2

Kopanke vzhod

SE 1

PUP-d

VS 12/5 – 3

ŠSE 12/5 – 3

Kopanke jug

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

ŠSE 12/9

Vrh nad Želimljami

SE 1

PUP-d

VS 12/10 – 1 del

ŠSE 12/10 – 1

Vrh nad Želimljami – sever

SE 1

PUP-d

VS 12/10 – 2 del

ŠSE 12/10 – 2

Vrh nad Želimljami – jug

SE 1

PUP-d

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

VS 12/11 – 2

ŠSE 12/11 – 2

Vrtača

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).

3587.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š 11 Gumnišče (uradno prečiščeno
besedilo)

Na podlagi 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 potrdil

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 11 Gumnišče
(uradno prečiščeno besedilo),
ki vsebuje:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 11 Gumnišče (Uradni list RS, št. 9/94),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 11 Gumnišče (Uradni
list RS, št. 77/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče (Uradni
list RS, št. 81/05).
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
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.
1.a člen
V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s
črko »Š« (občina Škoﬂjica).
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo
v tekstualnem delu:
– odlok,
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– 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.
3. člen
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.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š11 Gumnišče določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:
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
5. člen
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. 81/05),
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

goji:

6. člen
Območje urejanja ŠSE 11/1 Glinek
Vodovod
Oskrbo s požarno vodo se ureja pod naslednjimi po-

– 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
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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.
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).
6.a člen
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
maks. K + P + N + M
– Dolžina objektov
maks. 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.
7. člen
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.
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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.
Ureditvena enota SE 1/2 (stara oznaka 2A/2, 2A/3, 2A/4,
2A/5)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– 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.
7a. člen
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.
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– 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.
8. člen
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.

in

Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– zgrajeno prečrpavališče in vodohran nad Gumniščem

– 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).
9. člen
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:
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– 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).
10. člen
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
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)

sek)

– Kolesarske poti širine max. 2,5 m (zgornja plast: pe-

– Postavitev urbane opreme (klopi, smerokazi, table); material: les, kovina
Večji posegi v teren in poseki vegetacije niso dovoljeni.
10.a člen
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
11. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škoﬂjica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič – Rudnik.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00207-09/2005(2)
Škoﬂjica, dne 24. avgusta 2005.
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.

PRILOGA 1
Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot
Stara oznaka
VS 11/1
R
VS 11/2
VS 11/3
VS11/4
VS 11/5
VS 11/6 – 1
VS 11/6 – 2

Nova oznaka
ŠSE 11/1
ŠDV 11/1
ŠSE 11/2
ŠSE 11/3
ŠSE 11/4
ŠSE 11/5
ŠSE 11/6 – 1
ŠSE 11/6 – 2

Naziv območja
Glinek
Bolnica
Gumnišče
Gorenje Blato
Trstivka
Špičasti hrib
Špičasti hrib
Špičasti hrib

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).

3588.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š 9 Škoﬂjica (uradno prečiščeno
besedilo)

Na podlagi 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 potrdil

Ureditvene enote/oznake
SE 1, SE 5/1, SE 5/2
DV
SE 1/1, SE 1/2
SE 4
SE 1
SE 1
SE 1
SE 1

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

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9
Škoﬂjica
(uradno prečiščeno besedilo),
ki vsebuje:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 9 Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 9/94),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto V 9 Škoﬂjica (Uradni
list RS, št. 77/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto V 9 Škoﬂjica (Uradni
list RS, št. 63/02),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škoﬂjica (Uradni
list RS, št. 81/05).
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Št.

I. UVODNE DOLOČBE

Nova oznaka

delu:

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo v tekstualnem

– 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.
3. člen
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.
4. člen
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

Naziv območja

Ureditvene
enote/oznake

Način
urejanja

Pleše

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

PUP-d

ŠMS 9/1 – 1

Škoﬂjica

MS

PUP-d

ŠMS 9/1 – 2

Škoﬂjica

MS

ZN

ŠDZ 9/1

Lekarna

DZ

ZN

ŠDI 9/1

Osnovna šola

DI

ZN

ŠDC 9/1

Cerkev

DC

PUP-d

ŠZK 9/1

Pokopališče

ZK

PUP-d

ŠZS 9/1

Zelene površine

ZS

PUP-d

Proizvodna cona
Škoﬂjica

PD

ZN

Parkirišče za tovornjake

IP

Obln

ŠIZ 9/1

Železniška postaja

IZ

PUP-d

ŠLN 9/1

Kamnolom Pleše

LN

Obln

ŠSE 9/2

Dole

SE 1, SE 4

PUP-d

ŠSP 9/2

Dole

SP

PUP-d

ŠPD 9/2

Proizvodna cona Reber PD

Obln

ŠDV 9/2

Mali dom Barje

PUP-d

DV

ŠI 9/2

Avtocesta

ŠSE 9/3

Lanišče

SE 4, SE 1

PUP-d
PUP-d

Škoﬂjica

SE 1/1, SE
1/2

PUP-d

ŠSE 9/4 – 2

Škoﬂjica

SE 1

Obln

ŠSE 9/5

Škoﬂjica

SE 1

PUP-d
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Naziv območja

Ureditvene
enote/oznake

Način
urejanja

Škoﬂjica

SE 1/1, SE
1/2, SE 2,
SE 3

PUP-d

Škoﬂjica

SE 1/1,
SE 1/2

PUP-d

ŠSE 9/8

Škoﬂjica

SE 1

PUP-d

ŠSE 9/9

Škoﬂjica

SE 1

PUP-d

ŠOC 9/9

Čistilna naprava

OC

PUP-d

ŠSE 9/10

Škoﬂjica

SE 1

PUP-d

ŠSV 9/10

Škoﬂjica

SV

ZN

Klanec

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

PUP-d

ŠSE 9/12

Zalog

SE 1, SE 4

PUP-d

ŠSE 9/13

Škoﬂjica

SE 1

PUP-d

ŠMP 9/14

Škoﬂjica

MP

PUP-d

ŠSE 9/15

Lanišče

SE 1

PUP-d

ŠSE 9/16

Boršt

SE 1

PUP-d

ŠSE 9/17

Lisičje

SE 1

PUP-d

1. člen
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.
1.a člen
V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s
črko »Š« (občina Škoﬂjica).
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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, POGOJI IN USMERITVE
5. člen
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), 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:

Stran
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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 dejavno-

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
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.
5.a člen
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.
5.b člen
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.
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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.
5.c člen
Delež pozidanosti
Delež pozidanosti je maks. 30% stavbnega zemljišča.
5.d člen
Etažnost
Etažnost je navedena z naslednjimi oznakami:
K – klet, P- pritličje, N – nadstropje in M – mansarda.
5.e člen
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.
V 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
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
V 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 upravljavca ceste.
5.f člen
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. 114/03).
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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 upravljavca 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.
5.g člen
Območja predvidenih občinskih lokacijskih načrtov
Na 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
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ureditvami ugotavlja pristojna občinska služba občine Škoﬂjica
na podlagi programske zasnove ali osnutka prostorskega izvedbenega načrta.
5.h člen
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.
6. člen
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)
– glavne mestne ceste (LG)

40 m,
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.
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Avtobusna postajališča
postajali
Avtobusna postajališča za kratkotrajno ustavljanje na
glavnih in regionalnih cestah se uredijo s soglasjem upravljavca 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.
Priklju
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). V 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
postajali
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).
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Parkirišča
Parkirišča za osebni motorni promet in manipulacijske
površine so locirane na funkcionalnem zemljišču objekta,
skladno z normativi za posamezne dejavnosti.
V 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
– semaforji
– semaforji s stikali
za funkcionalno ovirane osebe
– ureditev za funkcionalno

obvezno
dovoljeno
priporočeno
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ovirane osebe
– osvetlitev
– prehodi za prečkanje pešcev
– ločeni pasovi za levo zavijanje
– ﬁzične ovire
za umirjanje prometa
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priporočeno
priporočena
obvezno
priporočeno
priporočene

Križišče se uredi na podlagi soglasij upravljavcev vseh
cest vključenih v križišče.
Prečkanja
kanja
– 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
postajali
– dolžina postajališča
– širina postajališča
– nadstrešek za potnike
Površine
ine za pešce
pe
Hodniki za pešce
– širina
– izvedba
– robniki
Nivojski prehodi
– stopnice
– klančine
– nadhodi
– podhodi
– držala ali ograje
Prehodi za pešce, kolesarje
– širina
– razsvetljava in signalizacija

min. 24,0 m
min. 3,0 m
priporočen

po veljavnih normativih
asfaltna prevleka,
beton, pesek, tlaki
betonski, kamniti
min. širina 2 m
se uredijo za rabo
funkcionalno oviranih
oseb
dovoljeni
dovoljeni
priporočene vsaj
na eni strani
min. 3,7 m
obvezna

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
ine za kolesarje
Kolesarske steze v sklopu cestišča
– širina
min. 0,75 m
– izvedba
barvna označba na
cestišču

81 / 2. 9. 2005 /

Stran

8569

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.
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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
žje
žje
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 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.
2.3 Merila, pogoji za oblikovanje in izvedbo novogradenj, dozidav, nadzidav, prestavitev in rekonstrukcij
objektov in naprav
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
anja
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.
ro

3. Usmeritve za energetsko-električno infrastruktu-

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,
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– 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
omrežja
žja
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
– višina
– oddaljenost med
svetilkami

ulične svetilke
min. 4,5 m nad cestiščem
ali pohodno površino
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.
turo

4. Usmeritve za energetsko-plinovodno infrastruk-

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 pogoji 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
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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.
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.
turo

6. Usmeritve za komunalno in okoljsko infrastruk-

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.
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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. 11/87).
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
V 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 …).
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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,
– 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.
V 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.
7. člen
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
ko pomembna območja
območja
čja
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
ččja
ja (območijij 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
E V I D . IME
ŠT.

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 – mo- Mokrotna dolina, rastišče
krotna dolina
navadne rezike (Cladium
mariscus) pri Gorenjem
Blatu.

pNR

Naravne vrednote
EVID. ŠT. IME

KRATKA OZNAKA

ZVRST

STATUS

4050

Želimeljščica

Vodotok na Ljubljanskem barju, desni pritok Ižice.

hidr, ekos

NVLP

4051

Močile – močvirna dolina

Močvirna dolina levega pritoka Strojanovega brega, za- bot, ekos
hodno od Drenika.

NVLP

4054

Reber – mokrotni travniki ob Mokrotni travniki, trstičje in jelševje ob Reberskem potoku, zool,
Reberskem potoku
vzhodno od Škoﬂjice.
ekos

4289

Klen pri Orlah – nahajališče
fosilov in premoga

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

bot, NVLP
NVDP
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EVID. ŠT. IME

KRATKA OZNAKA

4314

Pleše pri Škoﬂjici – rudnik
barita

Ohranjen vhod v rudnik barita, galenita in sfalerita jugoza- geol
hodno od vasi Pleše pri Škoﬂjici.

NVLP

4332

Lanišče pri Škoﬂjici – nahajališče fosilov

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

NVLP

7663

Grmez

Osamelec na Ljubljanskem barju zahodno od Škoﬂjice, geomorf,
nahajališče 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 hidr, bot, zool NVDP
Dreniku, rastišča Loeselove grezovke (Liparis loeselii).

7676

Podreber – izvir

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

NVLP

7686

Jelšje

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

NVDP

7711

Dragel – mokrotna dolina

Mokrotna dolina, rastišče navadne rezike (Cladium maris- bot, ekos
cus) pri Gorenjem Blatu.

NVLP

7761

Marindol

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

NVLP

geomorf
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STATUS

Območja pričakovanih naravnih vrednot
Z A P.
ŠT.

IME

KRATKA OZNAKA

20

Litija – širše območje

Nahajališče karbonskih fosilov, polimetalno orudenje

0

Karbonatne kamnine

Območje pričakovanih geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot

Ekološko pomembna območja
KODA

IME

KRATKA OZNAKA

STATUS

31200

Krimsko hribovje
– Menišija

Gozdnat, sklenjen hribovit svet razčlenjen z globoko vrezanimi dolinami, vključuje
soteski Iške in Zale ter Borovniški Pekel s pestro in endemično ﬂoro.

EPO

31400

Ljubljansko barje

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

EPO

80000

Osrednje območje
življenjskega prostora
velikih zveri

Gozdnat, sklenjen hribovit svet razčlenjen z globoko vrezanimi dolinami. Osrednje
območje življenjskega prostora velikih zveri rjavega medveda (Ursus arctos), volka
(Cannis lupus) in risa (Lynx lynx). Največje sklenjeno območje gozda pri nas.

EPO

Posebna varstvena območja (območja NATURA 2000)
KODA

IME

KRATKA OZNAKA

STATUS

SI5000014

Ljubljansko barje

Območje Ljubljanskega barja je eno najpomembnejših območij za ptice v Sloveniji. PosVO (SPA)

SI3000271

Ljubljansko barje

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.
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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
dediščine

usmeritve

glede

zvrsti

kulturne

Režimi
imi varovanja arheološke
arheolo
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 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
imi 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
imi varovanja etnoloških
etnolo
dediščine z oznako E1:
Varstveni režim
im I. stopnje,
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.
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Varstveni režim
im 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
im 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;
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 l. 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,
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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

– SE

8. člen
1. OBMOČJA ENO- IN DVOSTANOVANJSKIH STAVB
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.
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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;
– 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 – 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.
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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
200 do 500 m
za predšolske otroke
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
dovoljena
za pitno vodo
– 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. V 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.
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– Materiali zapor fasadnih odprtin naj bodo enaki na vseh
delih fasade.

– Naklon strešin pri čopih

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.
– Novi objekt ter njegova umestitev v prostor mora vzpostaviti aktiven odnos do obstoječega naravnega in grajenega
okolja v smislu oblikovne enovitosti celotne ureditve.

– Velikost čopa

1.7 Splošna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote
SE 1 Prostostoječa zazidava eno- in dvostanovanjskih 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

– Strešna okna
– Napušč strehe
– Čelni previs strešin
– Frčade

– Višina frčade
– Oblika frčade
– Naklon strešin frčad
– Kritina frčad

– Balkoni
– Lože
– Terase
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enak oziroma 10% bolj
strm kot pri ostalih
strešinah
do 1/2 strešine na čelni
fasadi
(med zg. robom
kolečnega zidu
in slemenom)
dovoljena
70–100 cm od linije
fasade
70–100 cm od linije
fasade
so dovoljene (skupna
vsota širin frčad ne sme
presegati 1/3 dolžine
strešine na kateri je
nameščena
ne sme presegati
osnovne strehe
simetrične dvokapnice
oziroma polične
enak naklonu strešin
(± 10%)
enaka po strukturi,
obliki in barvi
kritine na ostalih
strešinah
dovoljeni
dovoljene
dovoljene

SE 2 Strnjena zazidava eno- in dvostanovanjskih
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 dvostanovanjskih 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
– Streha nad osnovnim tlorisom poljubna
– Smer slemena
poljubna
– Naklon strešin (kjer je
predvidena streha)
(enak na vseh elementih objekta) 38 – 45°
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– Členitev strešin po višini
po tlorisu
– Kritina
– Barva

– Čopi

na čelnih fasadah
na izzidkih
na frčadah
s simetrično
dvokapnico
– Naklon strešin pri čopih
– Velikost čopa

– Strešna okna
– Napušč strehe
(pri strehah v naklonu)
– Čelni previs strešin
(pri strehah v naklonu)

dovoljena
dovoljena
drobnostrukturna
(na strmih strehah)
opečno rdeča do temno
rjava
od cementno sive
do temno sive
dovoljeni
dovoljeni
dovoljeni
enak oziroma 10% bolj
strm kot pri
ostalih strešinah
do 1/2 strešine na čelni
fasadi
(med zg. robom
kolečnega zidu
in slemenom)
dovoljena
poljuben

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.
Spremljajo e dejavnosti stanovanjskega okolja:
Spremljajoče
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,
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– 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,
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).
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), 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.
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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.
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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;
– 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
na funkcionalnem
vozila:
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
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– 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 50 do 200 m od
otroke (do 4 leta)
vhodov v stanovanja
– otroška igrišča za predšolske
Otroke in mlajše šolarje
200 do 500 m
od vhodov
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
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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.
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 oprem;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in oprem;
– 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;
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– 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 pogoji 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),
– 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
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– 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 oprem;
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in oprem;
– 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
in mlajše šolarje
od vhodov
v stanovanja
– otroška igrišča
do 500 m od vhodov
za vse skupine otrok
v stanovanja
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– 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.
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 pogoji 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.
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– 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

otrok

6.1 Namenska raba
Osnovna namenska raba prostora:
– dejavnost šolstva, izobraževanja.
Dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti:
– dejavnost vseh oblik in programov varstva predšolskih
– 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,
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– gradnja otroški igrišč in športnih površin;
– gradnja objektov napeljav, naprav in opreme za zaščito
ljudi in premoženja.
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;
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– 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.
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;
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– 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;
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– 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. 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.
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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
ni 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)
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.
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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,
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– 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.
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.
Pokopali ki objekt
Pokopališki
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,
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– 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
Zelene površine
Ograja
– material ograje
Oporni zidovi
– Material

niso dovoljeni
pas drevja po obodu
območja
dovoljena
žično pletivo, les, jeklo,
ozelenjene, kombinirane
dovoljeni
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.
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.

Uradni list Republike Slovenije
Posegi se izvajajo v skladu s pogoji in soglasjem upravljalca železniške proge.
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 na:
– 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.
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– 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.
Prodajni objekt
– etažnost
– vhod v prodajalno
– javni sanitarni prostori
– vhod v gostinski lokal
– dostop do avtopralnice

max. P (svetla višina 3 m)
na uvozni strani
dostopni z zunanje strani
objekta
ločen od vhoda
v prodajalno
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
plo
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.

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.

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
vodotesen, olje
pretekanja goriv
odporen beton

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:

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.
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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
ni 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

nja)

Oblikovanje stanovanjskih objektov:
Po številu stanovanj:
– Enostanovanjske
– Dvostanovanjske (dvojčki, etažna lastniška stanovaPo 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.
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– 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.
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),
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– 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.
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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
8.a člen
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 Škoﬂjica je predvidena gradnja novega
TK omrežja. Predvidena je postavitev nove izdvojene enote
telefonske centrale.
9. člen
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
1 (stara oznaka 2A
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
– 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
2 (stara oznaka 2A
2A/2, 2A
2A/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
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– Novogradnje
– Postavitev

dovoljene
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 1, 2D/2)
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.
9.a člen
Območje urejanja ŠDZ 9/1 Lekarna
Oznaka DZ (območje
(območ
čje
je zazidalnega načrta)
rta)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznako DZ z dopolnitvami:
– Etažnost
K + P +1N
9.b člen
Območje urejanja ŠDI 9/1 Osnovna šola
Oznaka DI (območje
(območ
čje
je zazidalnega načrta)
rta)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznako DI, z dopolnitvami:
– Etažnost
K + P + 1N
9.c člen
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.
9.d člen
Območje urejanja ŠLN 9/1 Kamnolom Pleše
Oznaka LN (stara oznaka: območje
območ
čje
je 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.
10. člen
Območje urejanja ŠSE 9/2 Dole
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A
2A/1, 2A
2A/2)
Ureditvena enota SE 4 (stara oznaka 2D/1,
2D 1, 2D/2,
2D 2, 2D/3,
2D 3,
2D/4)
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.
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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.
10.a člen
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.

ljišč))
lji

10.b člen
Območje urejanja ŠPD 9/2 Proizvodna cona Reber
Oznaka PD (stara oznaka 8, R, 1. območje
območčje
je kmet. zem-

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.
10.c člen
Območje urejanja ŠDV 9/2 Mali dom Barje
Oznaka DV (stara oznaka 1. območje
območčje
je 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.
10.d člen
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.
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11. člen
Območje urejanja ŠSE 9/3 Lanišče
Vodovod
Nad naseljem je potrebno zgraditi vodohran prostornine
ca. 100 m3.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A
2A/1, 2A
2A/2, 2A
2A/3,
2A 4)
2A/
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)
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
dedi
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.
12. člen
Območje urejanja ŠSE 9/4 – 1 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1/1
1 (stara oznaka 2A
2A/1, 2A
2A/2, 2A
2A/3,
2A 4, 2A
2A/
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
2 (stara oznaka 2A
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
– Naklon strehe
25–35°
– 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.
12.a člen
Območje urejanja ŠSE 9/4-2 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A
2A/7)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Do sprejetja le-tega so na območju dopustni posegi navedeni
s skupnih pogojih z dopolnitvami:
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– 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.
12.b člen
Območje urejanja ŠSE 9/5 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A
2A/1, 2A
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
na osnovi soglasja
Škof. – Grosuplje
upravljalca ceste
13. člen
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
1 (stara oznaka 1A
1A/1, 2A
2A/3, 2A
2A/8,
2A 11, 3A
2A/
3A/1, 5A
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
2 (stara oznaka 2A, 2A
2A/1, 2A
2A/2,
2A 4, 2A
2A/
2A/5, 2A
2A/6, 2A
2A/7, 2A
2A/9, 9/1)
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.
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Ureditvena enota SE2 (stara oznaka 2B/1,
2B 1, 2B/2,
2B 2, 2B/3,
2B 3,
2B/4,
4, 3B/5)
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
2A/3, 2A
2A/8, 2A
2A/10,
3A 1, R)
3A/
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;
– 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.
13.a člen
Območje urejanja ŠSE 9/7 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1/1
1 (stara oznaka 2A
2A/1, 2A
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
2 (stara oznaka 2A
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.
14. člen
Območje urejanja ŠSE 9/8 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A
2A/1, 2A
2A/2, 2A
2A/3,
2A 4, 2A
2A/
2A/5, 2A
2A/6)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:

Št.

81 / 2. 9. 2005 /

Stran

8593

– Novogradnje
– Daljša stranica/sleme
– Etažnost

dovoljene
vzporedno z dovozno cesto
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.
15. člen
Območje urejanja ŠSE 9/9 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A
2A/1, 2A
2A/2, 2A
2A/3,
2A 4, 2A
2A/
2A/5, 7F/1
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.
15.a člen
Območje urejanja ŠOC 9/9 Čistilna naprava
Oznaka OC (stara oznaka 7F/1)
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.
15.b člen
Območje urejanja ŠSE 9/10 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 4A
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.
15.c člen
Območje urejanja ŠSV 9/10 Škoﬂjica
Oznaka SV (stara oznaka 2A, ZN)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznako SV.
15.d člen
Območje urejanja ŠSE 9/11 Klanec
Ureditvena enota SE1/1
1 (stara oznaka 2A
2A/1, drugo kmetijsko zemljišče)
zemlji e)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Daljša stranica/sleme
vzporedno z dovozno cesto
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Ureditvena enota SE1/2
2 (stara oznaka 2A
2A/2, drugo kmetijsko zemljišče)
zemlji e)
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
3 (stara oznaka 2A
2A/3, 2A
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
4 (stara oznaka 2A
2A/3, 2A
2A/5, 2A
2A/6,
drugo kmetijsko zemljišče)
zemlji e)
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.
16. člen
Območje urejanja ŠSE 9/12 Zalog
Vodovod
Vodovod: zgradi se vodohran prostornine ca. 100 m³
nad naseljem.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A
2A/1, 2A
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 1, 2D/2)
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.
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16.a člen
Območje urejanja ŠSE 9/13 Škoﬂjica
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A, drugo kmet.
zemljišče)
zemlji
e)
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.
16.b člen
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.
16.c člen
Območje urejanja ŠSE 9/15 Lanišče
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A, drugo obm.
kmet. zemljišč,
zemlji , gozdna zemljišča)
zemlji a)
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.
16.d člen
Območje urejanja ŠSE 9/16 Boršt
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A, gozdna zemljišča)
lji
a)
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.
17. člen
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.
18. člen
Območje urejanja ŠMS 9/1 – 1 Škoﬂjica
Oznaka MS (stara oznaka 4A
4A/1, 4A
4A/2, 3A
3A/1, 2A
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:
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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.
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– Etažnost

19. člen
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.
20. člen
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.

ca

21. člen
Območje urejanja ŠPD 9/1 Proizvodna cona Škoﬂji-

Oznaka PD (stara oznaka 2A, 6A
6A/1, 6A
6A/2, 6A
6A/3, 6A
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
21.a člen
Območje urejanja ŠIP 9/1 Parkirišče za tovornjake
Oznaka IP (stara oznaka: 1. območje
območ
čje
je 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.
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21.b člen
Območje urejanja ŠIZ 9/1 Železniška postaja Škof-

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.
22. člen
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). V 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.

mi:

23. člen
Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznaka-

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:
območja:
čja:
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
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– steze za pešce
– širina
– kolesarske steze
– širina
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pesek
max. 2,5 m
pesek
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.
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).

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).
V. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škoﬂjica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič–Rudnik.
25. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00207-11/2005(2)
Škoﬂjica, dne 24. avgusta 2005.

4. ŠKI 9/10
Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z oznako
ŠKI 9/10 je dopustno urejanje površin za namen občinskega

Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.

PRILOGA 1
Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot
Stara oznaka

Nova oznaka

Naziv območja

VS 9/1

ŠSE 9/1

Pleše

VO 9/1
VO 9/2
VS 9/10 – 1 del
VS 9/10 – 1 del
VM 9/1 del, 2. kmet. Obm.
VM 9/1 del
VR 9/1
VP 9/1
1. kmet. zemljišče
1. kmet. zemlj.,+ gozd
gozd
VS 9/2 – 1
VS 9/2 – 2
1. kmet. zemlj.,+ gozd
1. kmetijsko zemljišče
VT 9/2
VS 9/3
VS 9/4 del

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

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

Ureditvene
Način urejanja
enote/oznake
SE 1/1, SE 1/2, PUP-d
SE 4,
MS
PUP-d
MS
ZN
DZ
ZN
DI
ZN
DC
PUP-d
ZK
PUP-d
ZS
PUP-d
PD
ZN
IP
Obln
IZ
PUP-d
LN
Obln
SE 1, SE 4
PUP-d
SP
PUP-d
PD
Obln
DV
PUP-d
PUP-d
SE 4, SE 1
PUP-d
SE 1/1, SE 1/2
PUP-d
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Stara oznaka

Nova oznaka

Naziv območja

VS 9/4 del
VS 9/5
VS 9/6

ŠSE 9/4 – 2
ŠSE 9/5
ŠSE 9/6

Škoﬂjica
Škoﬂjica
Škoﬂjica

VS 9/7

ŠSE 9/7

Škoﬂjica

VS 9/8
VS 9/9 del
VS 9/9 del
VS 9/10 – 2
VS 9/10 – 1
VS 9/11

ŠSE 9/8
ŠSE 9/9
ŠOC 9/9
ŠSE 9/10
ŠSV 9/10
ŠSE 9/11

Škoﬂjica
Škoﬂjica
Čistilna naprava
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Klanec

VS 9/12
VS 9/13
VS 9/14
VS 9/15
VS 9/16
VS 9/17

ŠSE 9/12
ŠSE 9/13
ŠMP 9/14
ŠSE 9/15
ŠSE 9/16
ŠSE 9/17

Zalog
Škoﬂjica
Škoﬂjica
Lanišče
Boršt
Lisičje

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,
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Ureditvene
enote/oznake
SE 1
SE 1
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
Obln
PUP-d
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

– 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,
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– 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.

VIDEM
3589.

Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95 ter odl. US Uradni list RS,
št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00) in 18. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01
in 13/03) je Občinski svet občine Videm na 11. redni seji dne
10. 8. 2004 sprejel

SKLEP
I
Iz javnega dobra se izvzame parcelna številka 411/2,
vrsta rabe pot v izmeri 457 m2 k.o. Mala Varnica ZKV 113.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave.
Št. 2474/5
Videm, dne 29. avgusta 2005.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

3590.

Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95 ter odl. US Uradni list RS,
št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00) in 18. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01
in 13/03) je Občinski svet občine Videm na 11. redni seji dne
10. 2. 2004 sprejel

SKLEP
I
Iz javnega dobra se izvzame parcelna številka 465/8,
vrsta rabe pot v izmeri 48 m2 k.o. Belavšek ZKV 178.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave.
Št. 2474/5
Videm, dne 29. avgusta 2005.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.
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ZREČE
3591.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
Zazidalnem načrtu »Rogla«

Na podlagi 12., 23., 174. in 175. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena
Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01 in 81/02,
100/03 in 85/04) je na korespondenčni seji dne 24. 8. 2005 in
26. 8. 2005 Občinski svet občine Zreče sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem
načrtu »Rogla«
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe ter dopolnitve
Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla«, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Slovenije v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 24/80,
31/81, 8/82 in 34/87). Izdelavo spremembe ter dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla« izdeluje biro IGRE d.o.o.
iz Maribora.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu
»Rogla« vsebujejo:
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Zazidalnem načrtu »Rogla«,
– obrazložitev sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla«,
– zazidalno situacijo – dopolnitev M 1:1000,
– parcelacijo – dopolnitev M 1: 500.
3. člen
S tem odlokom je opredeljen dovoljen poseg v prostor na
stavbnem zemljišču, ki so razvidna iz kartografske dokumentacije iz 2. člena tega odloka. Namen sprememb in dopolnitev
veljavnega Zazidalnega načrta Rogla je novogradnja kapele
Rogla na parceli 1095/97 k.o. Hudinja.
4. člen
Pri določanju namembnosti novogradnje in morebitnih
drugih pogojev za posege na opredeljenem stavbnem zemljišču iz 3. in 4. člena tega odloka se upošteva naslednje
pogoje:
– naravovarstvene pogoje,
– pogoje za urejanje infrastrukture (elektrika, telekomunikacije, vodovod, ceste),
– pogoje za varno ter funkcionalno urejanje okolice.
5. člen
Opis
Sakralni objekt je zasnovan kot enoprostorna arhitekturna forma, kjer notranji prostor cerkvene ladje nemoteno
prehaja v volumen zvonika.
Objekt je delno poglobljen za potrebe servisnih prostorov
– zakristije in spovednic. V kapeli je več nivojev, ki pomensko
ločujejo posamezne prostore med seboj:
– Notranji prostor kapele na nivoju +-0.00 (višina ﬁnalnega tlaka)
– prezbiterij +0.30
Višinski gabariti:
– kota slemena kapela +14.30 m,
– kota zvonika +32.00 m.
Lokacija
Za projektivno izhodišče je izbran nivo ﬁnalnih tlakov
kapele +-0.00 na koti terena +1476 n.m. Dostop do objekta je
možen po peš poti iz južne strani in vzhodne smeri parkirišč,
ter po dovozni cesti Zreče–Rogla. Objekt bo dostopen za
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funkcionalno ovirane, zunanja ureditev in dostop do objekta
bosta projektirana tako, da omogočata dostop z invalidskim
vozičkom.
Upoštevanje naravnih danosti
Obravnavano zemljišče leži v območju z naslednjim
naravovarstvenim statusom:
– ekološko pomembno območje Pohorje (koda
41200),
– predlagani regijski park Pohorje (koda 222),
– območje pričakovanih naravnih vrednot Pohorje (nahajališče redkih mineralov in fosilov).
Obstoječe drevje se znotraj območja ureditve ohranja
v največji možni meri oziroma se nadomesti z avtohtonimi
drevesnimi vrstami, ki so prilagojene rastiščnim razmeram.
Premostitev reliefnih razlik se izvaja v obliki zatravljenih
brežin.
Parcela ne bo ograjena z ograjo.
V času gradnje, obratovanja in vzdrževanja objekta
ne bo prišlo do vplivov izven območja parcele 1095/97 k.o.
Hudinja oziroma območja spremembe ZN.
Ob objektu ni predvidena ureditev parkirišč, dostop do
objekta je možen le po peš poti in obstaja možnost dostopa
interventnih vozil, zato v času obratovanja kapele ni nevarnosti za iztok naftnih derivatov in odpadnih olj. Obenem za
sakralni objekt ni predvideno ogrevanje na fosilna goriva.
Za osvetlitev objekta so predvidene zasenčene svetilke
z rumeno svetlobo, ki ne razpršujejo svetlobe v zrak in imajo
ravno steklo.
Za utrjevanje pohodnih površin so predvideni lahki naravni in lokalni materiali, ki so že prisotni v okolici.
Komunalna infrastruktura
Napajanje kapele z električno energijo je predvideno
iz obstoječega merilnega mesta št. 2773 Hotela Unior, ki se
napaja iz transformatorske postaje 20/0.4 kV TP Rogla 3.
Predvidena je temeljna ozemljitev objekta ter glavno
izenačevanje potencialov.
Minimalni odmik objekta od manipulativnih površin znaša 5 m od asfaltnega roba regionalne ceste.
Trase komunalčnih vodov potekajo izven območja cestnega sveta regionalne ceste, medtem ko se morebitno prečakanje izvede s prevrtanjem ceste.
Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in
strešin se izvede na način, da se z zadrževanjem pred iztokom v površinske odvodnike zmanjša njihov pretok.
Predviden je ločen sistem odvajanja za padavinske in
komunalne odplake.
Čiste neonesnažene padavinske vode se speljejo direktno v odvodnik.
Na iztoku v vodotok se predvidi AB iztočna glava v območju iztoka ter protierozijsko zavarovanje dna in brežine z
lomljencem.
Za odvajanje komunalnih odpadnih voda se predvidi
vodotesna kanalizacija, ki se naveze na obstoječo infrastrukturo.
Konstrukcija
Dolžina objekta – osno: 22,50 m
Širina objekta – osno: 14,65 m
Opomba: zaradi nepravilne oblike tlorisa smo deﬁnirali
mere objekta po ortogonalni mreži, ki je osno postavljena
glede na konstrukcijo, zato je treba pri zazidalni površini
upoštevati dodatnomero 40 cm – v dolžino in širino.
Tudi višinsko se lahko objekt še minimalno spreminja
(zaradi konstrukcije), zato je potrebno upoštevati toleranco
+- 1,5 m.
Tloris kapele oblikujeta dve polžasto krivljeni steni, ki
ju ločuje stožčasta oblika zvonika. Ostrešje se gradi pod
enakim kotom sten, in se ob steni zvonika pahljačasto zaključi. Zvonik je samostojna stožčasta palična konstrukcija.
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Nosilci so jekleni in se sidrajo v nosilna tla. Na konstrukcijo
zvonika se vpenja pahljačasta nosilna konstrukcija strešnih
lepljenih lesenih nosilcev, ki se sidrajo v talno ploščo. Spodnji del nosilne konstrukcije v krivulji »ovija» plašč stenskega
senviča, nad njim pa se na nosilce vgradi strešna konstrukcija. Pas med steno in streho je pripravljen za okenske
odprtine.
6. člen
Za posege, ki so našteti v 4. členu tega odloka, se poleg
pogojev, ki so našteti v prejšnjih členih tega odloka, smiselno
upoštevajo vsi pogoji, ki se nanašajo na oblikovanja novogradenj, določanje gradbenih parcel, komunalno urejanje
stavbnih zemljišč, posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot
človekovega okolja. Upoštevajo se vse smernice in mnenja
nosilcev urejanja prostora.
7. člen
Kartografska dokumentacija iz 2. člena tega odloka je
na vpogled na Občini Zreče ter pri upravni enoti Slovenske
Konjice.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350- 05-03/2005-2
Zreče, dne 24. avgusta in 26. avgusta 2005.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

3592.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o., Ljubljana, se v mestu Zreče s 1. 9. 2005
spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za
0,14%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije
12.034,55 SIT/MWh.
Pri ﬁksnem delu cene ni sprememb.
2
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 41/05).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
Št. 60/2005-02
Zreče, dne 31. avgusta 2005.
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.

Stran
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VSEBINA

VLADA
3565.

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za
leto 2005 (prečiščeno besedilo)

3579.
8469

MINISTRSTV
MINISTRSTVA
3566.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja
3567. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za plinovod M1/1 Ceršak–Kidričevo
3568. Spremembe programa priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
3569. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za
oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
3570. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o območjih
ččjih in sedežih policijskih postaj
3571. Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave
3572. Seznam o dopolnitvi seznama nujnih zdravil za
uporabo v humani medicini
3573. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2005

3580.
8489
3581.
8489
8490
3583.
8490
8491

8527

3575.
3576.

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi premogovništva
Slovenije

3586.

8537

3588.

Program priprave strategije prostorskega razvoja
Občine Cerkno

8542

NOVO MESTO

Sklep o povečanju letnih najemnin za grobove v
Mestni občini Novo mesto
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1074, k.o. Šentpeter

8548
8548

PODČETRTEK

Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta

8549

Odlok o lokacijskem načrtu za območje
ččje P3 v Rogatcu (območje
ččje novega skladišča za potrebe Vetropack Straža d.d.)

8549

Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škoﬂjica
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava
Gorica (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škoﬂjica
(uradno prečiščeno besedilo)

8554
8555
8561
8564

VIDEM
3589.
3590.

BREŽICE
3578.

3587.

8537

OBČINE
3577.

CERKNO

ŠKOFLJICA
3585.

8527

8527

8542

ROGATEC
3584.

8492

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3574.

3582.

CELJE

Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Ponikvah za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa na Cirniku za
kulturni spomenik lokalnega pomena

8538

3591.

8540

3592.

Sklep o izvzetju iz javnega dobra
Sklep o izvzetju iz javnega dobra

8598
8598

ZREČE

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla«
Cenik daljinskega ogrevanja

8598
8599
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