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Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl–UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo in Severnoatlantskim zavezništvom, podeljujem na diplomatskem
mednarodnem področju
Red za izredne zasluge
Lordu Georgeu Islayu MacNeillu Robertsonu.
Za izjemen prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije ter vsestransko podporo pri razvoju in krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko
Nemčijo med njegovim kanclerstvom, podeljujem na diplomatskem mednarodnem področju
Red za izredne zasluge
dr. Helmutu Kohlu.
Št. 996-01-12/2005
Ljubljana, dne 9. septembra 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3707.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemne zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za med-
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Leto XV

narodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v
evroatlantske povezave, podeljujem na diplomatskem mednarodnem področju
Zlati red za zasluge
Eduardu Serri Rexachu
in
Jordiju Pujolu i Soleyu.
Za ohranjanje slovenske kulturne in narodne identitete,
povezovanje slovenskih izseljenskih kulturnikov po svetu in v
Argentini ter za zvestobo vrednotam slovenstva v prelomnem
času preteklega stoletja, podeljujem
Zlati red za zasluge
Slovenski kulturni akciji.
Št. 996-01-13/2005
Ljubljana, dne 9. septembra 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3708.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zasluge pri ohranjanju slovenske kulture in prispevek
pri utrjevanju slovenske nacionalne identitete na Goriškem
podeljujem
Red za zasluge
dr. Damjanu Paulinu.
Prvemu veleposlaniku Evropske komisije v Republiki
Sloveniji, za zasluge in prispevek pri vključevanju Republike
Slovenije v evropske povezave, podeljujem na diplomatskem
mednarodnem področju
Red za zasluge
Marcu F. P. Janssensu.
Za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evroatlantske
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povezave, podeljujem na diplomatskem mednarodnem področju
Red za zasluge
Luisu Felipu Fernándezu de la Peñi
in
Ricardu Díezu-Hochleitnerju Rodríguezu.
Št. 996-01-14/2005
Ljubljana, dne 9. septembra 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

VLADA
3709.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o kategorizaciji državnih cest

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02
– odl. US, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZDARS-A in 131/04
– odl. US) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest
(Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
kategorizaciji državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01,
52/02, 95/02, 18/03, 65/03 in 119/03) se v 3. členu spremenita potek in dolžina avtocest, ki so označene s številkama
A1 in A2, kakor sledi:

Številka
ceste
A1

Začetek
na
meja A

A2

meja A

Potek ceste
Šentilj–Pesnica [–Maribor (Tezno)–] Maribor (Ptujska
cesta)–Slivnica–Celje–Vransko–Ločica [–Trojane–]
Blagovica–Ljubljana (Zadobrova–Malence–Kozarje)–
Razdrto–Divača–Črni Kal–Srmin
Predor Karavanke–Vrba [–Lesce–Črnivec–Lešnica–]
Podtabor–Kranj–Ljubljana [–Šentvid–Koseze–] po A1–
Malence–Višnja Gora–Bič–Pluska [–Novo mesto–Otočec–]
Kronovo – Smednik [–Drnovo–] Krška vas–Obrežje

Konec
na
H5

Dolžina
(v km)
226,370

Namen
uporabe
MV**

meja RH

119,490

MV

2. člen
V 4. členu se spremenita potek in dolžina hitrih cest, ki so označene s številkami H1, H4 in H5, kakor sledi:
Številka
ceste
H1

Začetek
na
8

H4

A1

H5

11

Potek ceste
Črnivec–Lešnica in Pluska–Trebnje–Novo mesto–Otočec
in Smednik–Krška vas
[Razdrto–] Podnanos–Vipava–Ajdovščina–Šempeter–
Vrtojba
Škoﬁje–Koper (Škocjan) [–Dragonja]

Konec
na
A2

Dolžina
(v km)
46,230

Namen
uporabe
MV

meja
Italija
11

32,180

MV

5,290

MV
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3. člen
V 5. členu se spremenita potek in dolžina glavnih cest I. reda, ki so označene s številkami 3, 4, 5, 10, 11 in 12, kakor
sledi:
Številka
ceste
3

Začetek
na
A1

4
5

1
A1

10
11
12

A1
meja I
A1

Potek ceste
Pesnica–Lenart–Radenci–Vučja vas in Lipovci–Dolnji
Lakoš–obvoznica Lendava–Dolga vas
Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje–Arja vas
Priključek Celje – zahod–Celje–Zidani Most–Krško–
Drnovo
Trojane–Blagovica
Škoﬁje in Koper (Luka Koper)–Šmarje–Dragonja
Razdrto–Podnanos

Konec
na
meja H

Dolžina
(v km)
78,800

Namen
uporabe
MP

A1
H1

51,220
70,820

MP
MP

A1
meja RH
H4

9,350
19,400
10,380

MP
MP
MP

4. člen
V 7. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest I. reda, ki sta označeni s številkama 208 in 219, kakor sledi:
Številka
ceste
208
219

Začetek
na
A1
430

Potek ceste
Črni Kal–Aver–Gračišče–Sočerga in Rižana–Mostičje
Slovenska Bistrica–Poljčane–Podplat in Mestinje–Bistrica
ob Sotli–Čatež ob Savi

Konec
na
Meja RH
A2

Dolžina
(v km)
21,340
68,450

Namen
uporabe
MP
MP

5. člen
V 8. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest II. reda, ki so označene s številkami 406, 409, 418, 436, 444
in 447, kakor sledi:
Številka
ceste
406
409

Začetek
na
409
A1

Potek ceste

Konec
na
meja I
H5

Dolžina
(v km)
9,270
101,670

Namen
uporabe
MP
MP

418

215

Dekani–Škoﬁje–Lazaret
Ljubljana (Vič)–Vrhnika–Logatec–po cesti 102–Postojna–
Razdrto–Divača–Črni Kal–po cesti 208–Rižana–Srmin
Mokronog–Zbure–Škocjan–Dobruška vas

A2

17,760

MP

436

3

Počehova–Zg. Kungota–Jurij

meja A

13,370

MP

444

409

Razdrto in Podnanos–Vipava–Ajdovščina (obvoznica)–
Selo–Nova Gorica–Rožna Dolina
Medlog–Žalec–Šempeter–Ločica–Trojane in Blagovica–
Trzin

meja I

38,250

MP

447

5

104

50,160

MP

Za regionalno cesto II. reda, označeno s številko 450, se doda nova regionalna cesta II. reda, označena s številko 451,
kakor sledi:
Številka
ceste
451

Začetek
na
A1

Potek ceste
Arja vas–Žalec

Konec
na
447

Dolžina
(v km)
2,090

Namen
uporabe
MP
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6. člen
V 9. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest III. reda, označenih s številkami 627, 646, 650, 669, 672 in
675, kakor sledi:
Številka
ceste
627
646

Začetek
na
208
106

650
669
672
675

216
A2
5
219

Potek ceste
Črni Kal–Osp
Škoﬂjica–Šmarje - Sap–Grosuplje–Ivančna Gorica
(Studenec)–Grm–Pluska
Žužemberk–Pluska–Trebnje
Dobruška vas–Šentjernej
Impoljca–Zavratec–Smednik–Kostanjevica
Čatež ob Savi–Obrežje–Slovenska vas

Konec
na
meja I
650

Dolžina
(v km)
4,210
36,810

Namen
uporabe
MP
MP

215
419
419
meja RH

17,420
5,890
23,390
10,170

MP
MP
MP
MP

Za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 740, se doda nova regionalna cesta III. reda, označena s številko 741,
kakor sledi:
Številka
ceste
741

Začetek
na
409

Potek ceste
Dekani–priključek Luka Koper

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-0002/2004/18
Ljubljana, dne 15. septembra 2005.
EVA 2004-2411-0101
Vlada Republike Slovenje
Janez Janša l. r.
Predsednik

3710.

Sklep o opustitvi nadomeščenih delov
državnih cest

Na podlagi 18. člena Zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1,
126/03 – ZDARS-A in 131/04 – odl. US) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

Konec
na
A1

Dolžina
(v km)
1,140

Namen
uporabe
MP

III
Opustita se, kot hitra cesta, del državne ceste H1, odsek št. 0225 (Dobruška vas–Smednik) v celotni dolžini in
stari priključek Smednik, odsek št. 0417, v celotni dolžini, ki
sta bila nadomeščena z gradnjo avtocestnega odseka A2
Dobruška vas–Smednik in novega avtocestnega priključka
Smednik.
IV
Opustijo se, kot hitra cesta, del državne ceste H1 na
odseku št. 0227 (Drnovo–Čatež), od km 8,110 do konca,
v dolžini 3,330 km, ter odsek št. 0228 (Čatež–Mokrice) in
odsek št. 0229 (Mokrice–Obrežje) v celotni dolžini, ter del
priključka Čatež, odsek št. 0419, od km 0,290 do km 0,600,
v dolžini 310 m, in del priključka Mokrice, odsek št. 0420, od
km 0,180 do km 0,550, v dolžini 370 m, ki so bili nadomeščeni z gradnjo avtocestnega odseka A2 Krška vas–Obrežje.
V
Opusti se del državne ceste G1-3 na odseku št. 0314
Pesnica–Lenart, od km 0,126 do km 0,667, ki je bil nadomeščen z gradnjo nove regionalne ceste R2-436.

SKLEP
o opustitvi nadomeščenih delov
državnih cest

VI
Opusti se, kot državna cesta, del glavne ceste G1-5
na odseku 1469 (Arja vas), od km 0,313 do konca odseka v
dolžini 2,173 km, ki je bil nadomeščen z gradnjo nove regionalne ceste R2-451.

I
Opusti se, kot hitra cesta, del državne ceste H1, odsek
št. 0220 (Bič–Trebnje) od km 2,150 do km 3,000, v dolžini
1620 m, ki je bil nadomeščen z gradnjo novega avtocestnega
odseka A2 Korenitka–Pluska.

VII
Opusti se del državne ceste G1-10 na odseku št. 1499
(Klanec–Kastelec), od km 0,000 do km 0,750, v dolžini 750
m, ki je bil nadomeščen z deviacijo te ceste.

II
Opustita se, kot hitra cesta, del državne ceste H1, odsek št. 0224 (Otočec–Dobruška vas) od km 2,800 do konca
odseka, v dolžini 5225 m, in del odseka št. 0225 (Dobruška
vas–Smednik) od km 0,000 do km 4,000, v dolžini 4000 m,
ter stari priključek Dobruška vas, odsek št. 0416 v celotni
dolžini, ki sta bila nadomeščena z gradnjo avtocestnega
odseka A2 Kronovo–Dobruška vas in novega avtocestnega
priključka Dobruška vas.

VIII
Opusti se del državne ceste G1-10, odsek št. 0432 (priključno križišče Dekani) v celoti, tj. v dolžini 1235 m, ki je bil
nadomeščen z gradnjo novega odseka avtoceste A1 med
Klancem in Srminom.
IX
Opusti se del državne ceste G1-12 na odseku št. 0344
(Razdrto–Manče), od km 10,150 do km 10,460, v skupni
dolžini 310 m, ki je bil nadomeščen z deviacijo te ceste.
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X
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R2406 na odseku št. 1407 (križišče Dekani–Lazaret), od km
0,450 do novega križišča, v dolžini 1150 m, ki je bil nadomeščen z gradnjo nove regionalne ceste R2-406.
XI
Opusti se del državne ceste R2-444 na odseku št. 0345
(Manče–Vipava), od km 0,810 do km 1,375, v dolžini 565 m,
ki je bil nadomeščen z deviacijo te ceste.
XII
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R2646 na odseku št. 1197 (Grm–Pluska), od km 7,200 do km
8,200, v dolžini 1000 m, ki je bil nadomeščen z deviacijo te
ceste v območju Pluske.
XIII
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R2650 na odseku št. 1160 (Pluska–Trebnje (Štefan)), od km
0,050 v dolžini 400 m, ki je bil nadomeščen z deviacijo te
ceste v območju Pluske.
XIV
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R3627 na odseku št. 3716 (Črni Kal–Osp), od križišča z regionalno cesto R2-409 v dolžini 150 m, ki je bil nadomeščen z
gradnjo nove regionalne ceste R3-627.
XV
Opusti se del državne ceste R3-669 na odseku št. 1202
(Dobruška vas–Šentjernej), od km 0,000 do km 0,260, v dolžini 260 m, ki je bil nadomeščen z novo deviacijo regionalne
ceste R2-418.
XVI
Opusti se, kot državna cesta, del regionalne ceste R3672 na odseku št. 1338 (Zavratec–Smednik), od km 0,450 do
novega križišča novogradnje te ceste, v dolžini 1150 m, ki je
bil nadomeščen z gradnjo nove regionalne ceste R2-406.
XVII
Opustita se, kot državna cesta, dela regionalne ceste
R3-675 na odseku št. 1207 (Čatež ob Savi–Obrežje), od km
0,220 do km 0,730, v dolžini 510 m, in od km 7,470 do km
8,890, v dolžini 1420 m, ki sta bila nadomeščena z gradnjo
nove državne ceste R3-675.
XVIII
Opuščeni deli državne ceste H1 iz točk I, II, III in IV,
ki so bili nadomeščeni z gradjo avtocestnih odsekov in na
katerih ne poteka na novo zgrajena avtocesta oziroma niso
bili preneseni med občinske ceste, se agrotehnično obdelajo
skladno s svojim okoljem, kar je sestavni del investicije v
gradnjo odsekov, s katerimi so bili nadomeščeni.
XIX
Opuščeni deli državnih cest iz točk VI, VIII, IX, X, XII
in XVI, ki so bili nadomeščeni z deviacijami cest in niso bili
preneseni med občinske ceste, se agrotehnično obdelajo
skladno s svojim okoljem, kar je sestavni del investicije v
gradnjo odsekov, s katerimi so bili nadomeščeni.
XX
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-0003/2004/14
Ljubljana, dne 15. septembra 2005.
EVA 2004-2411-0106
Vlada Republike Slovenje
Janez Janša l. r.
Predsednik
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Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih
cest med občinske ceste

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US,
110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZDARS-A in 131/04 – odl. US) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o prenosu nadomeščenih delov državnih cest
med občinske ceste
I
Nadomeščeni del državne ceste H1 na odseku št. 0419
(priključek Čatež) od km 0,290 do km 0,600, v dolžini 310 m,
se prenese med občinske ceste.
II
Nadomeščeni del državne ceste H1 na odseku št. 0420
(priključek Mokrice) od km 0,180 do km 0,550, v dolžini
370 m, se prenese med občinske ceste.
III
Nadomeščeni del državne ceste G1-5 na odseku št.
1469 (Arja vas) od km 0,313 do km 2,486, v dolžini 2173 m,
se prenese med občinske ceste.
IV
Nadomeščeni del državne ceste G1-10 na odseku št.
1499 (Klanec–Kastelec) od km 0,0 do km 0,100, v dolžini
100 m, se prenese med občinske ceste.
V
Nadomeščeni del državne ceste R2-406 na odseku
št. 1407 (križišče Dekani–Lazaret) od km 0,450 do novega
križišča novogradnje te ceste, v dolžini 1150 m, se prenese
med občinske ceste.
VI
Nadomeščeni del državne ceste R2-646 na odseku
št. 1197 (Grm–Pluska) od km 7,200 do km 8,200, v dolžini
1000 m, se prenese med občinske ceste.
VII
Nadomeščeni del državne ceste R2-650 na odseku št.
1160 (Pluska–Trebnje (Štefan)), od km 0,050 do km 0,450, v
dolžini 400 m, se prenese med občinske ceste.
VIII
Nadomeščeni del državne ceste R3-627 na odseku št.
3716 (Črni Kal–Osp) od križišča z regionalno cesto R2-409,
v dolžini 150 m, se prenese med občinske ceste.
IX
Nadomeščeni del državne ceste R3-672 na odseku št.
1338 (Zavratec–Smednik) od km 8,870 do km 8,950, v dolžini
80 m, se prenese med občinske ceste zaradi dostopa do hiše
Smednik 12.
X
Nadomeščena dela državne ceste R3-675 na odseku št.
1207 (Čatež ob Savi–Obrežje) od km 0,220 do km 0,730, v
dolžini 510 m, in od km 7,470 do km 8,890, v dolžini 1420 m,
se preneseta med občinske ceste.
XI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 00721-0004/2004/13
Ljubljana, dne 15. septembra 2005.
EVA 2004-2411-0107
Vlada Republike Slovenje
Janez Janša l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3712.

Pravilnik o stroških v upravnem postopku

Na podlagi 120. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za javno upravo

PRAVILNIK
o stroških v upravnem postopku
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik ureja način zaračunavanja in izplačevanja
stroškov, določa podrobnejša merila glede oprostitve plačila
stroškov, obročnega plačila in odloga plačila; določa povračila stroškov, izdatkov in izgubljenega zaslužka pričam,
izvedencem, tolmačem in način zaračunavanja in izplačevanja teh povračil, kot tudi nadomestitev stroškov v primeru
oprostitve plačila stroškov.
II. POVRAČILA PRIČAM, IZVEDENCEM IN TOLMAČEM
1. Skupna določba
2. člen
(stroški prič, izvedencev in tolmačev)
(1) Priče, izvedenci in tolmači imajo pravico do povrnitve stroškov, izgubljenega zaslužka in plačila za opravljene
storitve, če tako določa zakon.
(2) Priči, izvedencu ali tolmaču, ki je istega dne ali v
več zaporednih dneh opravljal svojo dolžnost pri istem organu, v več različnih zadevah, gre enkratna povrnitev potnih
stroškov, stroškov za bivanje in nadomestila plače oziroma
izgubljenega zaslužka. Ti stroški se razdelijo na vse zadeve,
v katerih je bil udeležen kot priča, izvedenec ali tolmač, v
razmerju s porabljenim časom v posamezni zadevi.
2. Povračilo potnih stroškov
3. člen
(potni stroški)
(1) Potni stroški obsegajo stroške za prevoz z javnimi
prevoznimi sredstvi oziroma stroške za prevožene kilometre
z lastnim prevoznim sredstvom.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka obsegajo izdatke za
potovanje od prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča do kraja, kjer naj bo opravljeno zaslišanje, izvedensko
delo ali tolmačenje, in za vrnitev.
(3) Z javnimi prevoznimi sredstvi po tem pravilniku so
mišljeni vlak, avtobus, ladja in letalo.
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4. člen
(način potovanja)
(1) Potni stroški se povrnejo za potovanje po najkrajši
poti in z najcenejšim prevoznim sredstvom.
(2) Stroški za potovanje z dražjim prevoznim sredstvom
se povrnejo, če bi stroški za prevoz s cenejšim prevoznim
sredstvom, skupaj z drugimi stroški, ki bi nastali zaradi vožnje
s cenejšim prevoznim sredstvom, presegli stroške za prevoz
z dražjim prevoznim sredstvom.
5. člen
(višina potnih stroškov)
(1) Potni stroški se povrnejo v višini dejanskih izdatkov
za potovanje s potniškim vlakom, avtobusom, ladjo ali letalom. Za potovanje s hitrim vlakom gre upravičencu povrnitev
stroškov za prevoz samo, če je potoval več kot 100 km v
eno smer.
(2) Višina stroškov za prevoz se ugotavlja z vozovnico
ali na drug primeren način (npr. s potrdilom prevoznika, veljavnim cenikom).
6. člen
(kilometrina)
(1) Stroški za prevožene kilometre se povrnejo samo za
pot, na kateri ne vozi javno prevozno sredstvo.
(2) Stroški za prevožene kilometre se povrnejo tudi, če
javno prevozno sredstvo vozi ob neprimernem času ali če je
bilo potrebno iz kakšnega drugega opravičenega vzroka (npr.
telesna okvara, bolezen, naravna nesreča) opustiti vožnjo z
javnim prevoznim sredstvom.
(3) Povrnitev stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena gre priči, izvedencu ali tolmaču le, če je od
prebivališča osebe do kraja, kjer naj se opravi zaslišanje,
izvedensko delo ali tolmačenje, oziroma do železniške ali
avtobusne postaje, pristanišča ali letališča v eno smer več
kot en kilometer.
(4) Stroški za prevožene kilometre se obračunavajo v
skladu s predpisi, ki določajo povrnitev stroškov prevoza na
delo in z dela z lastnim prevoznim sredstvom za zaposlene
v državnih organih.
(5) Razdalja, za katero se povrnejo stroški za prevožene kilometre, se ugotovi po uradnih podatkih pristojnega
organa ali na drug primeren način.
7. člen
(povrnitev dejanskih stroškov)
(1) Priči, izvedencu ali tolmaču, ki ima stalno pravico do
brezplačne vožnje, se stroški za prevoz ne povrnejo.
(2) Priči, izvedencu ali tolmaču, ki je plačal vozovnico s
popustom, se povrnejo dejanski stroški.
(3) Uradna oseba mora ob vložitvi zahteve za povrnitev
potnih stroškov pričo, izvedenca ali tolmača opozoriti na določbe prvega in drugega odstavka tega člena.
3. Povračilo stroškov bivanja
8. člen
(stroški bivanja)
(1) Stroški bivanja obsegajo izdatke za hrano in prenočišče, ki jih ima priča, izvedenec ali tolmač v času bivanja
zunaj svojega stalnega ali začasnega prebivališča.
(2) Priča, izvedenec ali tolmač ima pravico do povrnitve
stroškov iz prejšnjega odstavka, če je moral zaradi vabila
ostati zunaj svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča več kot osem ur. V ta čas se všteva tudi čas, potreben za
pot v kraj, kjer je bilo opravljeno pričevanje, izvedensko delo
ali tolmačenje, in za vrnitev.
(3) Stroški prenočišča se priči, izvedencu ali tolmaču
ob pogoju iz prejšnjega odstavka povrnejo, če se z javnim

Uradni list Republike Slovenije
prevoznim sredstvom še isti dan ni mogel vrniti v kraj svojega
stalnega ali začasnega prebivališča.
9. člen
(določitev stroškov bivanja)
(1) Stroški bivanja se določijo na podlagi računov.
(2) Stroški bivanja ne morejo biti višji, kot so za enake
namene določeni za zaposlene v državnih organih.
4. Povrnitev nadomestila plače ali izgubljenega
zaslužka
10. člen
(nadomestilo plače)
(1) Zaposleni, ki so vabljeni kot priča, izvedenec ali
tolmač, imajo pravico do povrnitve nadomestila plače za
odsotnost z dela.
(2) Zaposlenim izplača nadomestilo plače njihov delodajalec na podlagi potrdila upravnega organa o udeležbi v
postopku. Potrdilo se izda na zahtevo udeleženca postopka.
(3) Delodajalec zahteva od organa, ki vodi postopek,
povrnitev izplačanega nadomestila plače na podlagi potrdila,
izdanega udeležencu v postopku. Delodajalec mora ob predložitvi zahteve in potrdila organu posredovati podatke o višini
izplačanega nadomestila plače.
(4) Delodajalec mora zahtevati povrnitev izplačanega
nadomestila plače od organa v roku petnajst dni, šteto od
zadnjega dneva odsotnosti zaradi pričanja, podaje izvedenskega mnenja ali tolmačenja, v nasprotnem primeru izgubi
to pravico.
(5) V potrdilu o udeležbi v postopku je treba navesti
rok, v katerem mora delodajalec od upravnega organa zahtevati povrnitev izplačanega nadomestila plače in opozoriti
na posledice.
11. člen
(izgubljeni zaslužek)
(1) Samostojni podjetnik posameznik in ﬁzična oseba,
ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic (v nadaljevanju:
oseba, ki opravlja samostojno dejavnost), ima pravico do
povrnitve izgubljenega zaslužka, če se postopka udeleži kot
priča.
(2) Osebi, ki opravlja samostojno dejavnost, se izgubljeni zaslužek odmeri ob upoštevanju predloženega dokazila
o izpadu izgubljenega zaslužka in izgubljenega časa osebe,
ki uveljavlja pravico. Pri odmeri višine izgubljenega zaslužka
organ lahko upošteva tudi podatke o zaslužku drugih oseb,
ki opravljajo enako ali primerljivo dejavnost, če z njimi razpolaga ali so mu znani.
5. Plačilo za opravljene storitve
12. člen
(plačilo za opravljene storitve)
(1) Izvedenci in tolmači imajo pravico do plačila za
opravljene storitve.
(2) Plačilo za opravljene storitve obsega plačilo izvedenskega dela oziroma tolmačenja, kakor tudi stroške izvedenca oziroma tolmača za porabljeni material in druge
posebne stroške v zvezi z opravljenim delom.
13. člen
(višina plačila)
(1) Če pred organom opravlja izvedensko delo sodni
izvedenec ali sodni tolmač, se plačilo za opravljeno storitev
določi po predpisih, ki veljajo za sodne izvedence oziroma
sodne tolmače.
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(2) Drugim izvedencem in tolmačem se plačilo za opravljeno storitev odmeri ob upoštevanju zahtevnosti zadeve,
vloženega truda, porabljenega časa, stroškov porabljenega
materiala in drugih izdatkov v zvezi z opravljenim delom.
(3) Znesek plačila za opravljeno storitev v prejšnjem
odstavku tega člena navedenim izvedencem in tolmačem
ne sme presegati zneska plačila, ki bi se za takšno izvedensko delo odmeril sodnim izvedencem oziroma sodnim
tolmačem.
(4) Stroški izvedenca oziroma tolmača za porabljeni
material in druge posebne stroške v zvezi z opravljenim delom se obračunajo na podlagi predloženih računov.
(5) Če je izvedencev več in podajo skupen izvid in
mnenje, se plačilo za opravljeno delo povrne sorazmerno z
vloženim delom. Kolikšen je delež izvida in mnenja, ki ga prispeva posamezni izvedenec, mora biti navedeno v skupnem
mnenju. Če se izvedenci ne morejo sporazumeti o svojem
deležu, se vsem dodeli enak znesek plačila.
(6) Če izvid in mnenje izvedenca ali izvedencev niso
jasni, popolni, zadostno obrazloženi in če nastane utemeljen dvom o pravilnosti mnenja, pa se te pomanjkljivosti ne
dajo odpraviti s ponovnim zaslišanjem, se zaradi ponovne
priprave izvedeniškega mnenja ne more zahtevati dodatno
plačilo.
(7) Če izvedenec ne opravi izvedenskega dela ali ga
ne opravi v skladu z opredelitvijo nalog v pisnem sklepu, mu
ne pripada plačilo.
III. POVRNITEV STROŠKOV PRAVNEGA ZASTOPANJA
14. člen
(višina stroškov zastopanja)
(1) Za pooblaščence, ki so odvetniki, se stroški odmerijo
po odvetniški tariﬁ. Uradna oseba mora preveriti, ali so priglašeni stroški v skladu z odvetniško tarifo. Povrnejo se le
dejanski stroški zastopanja v višini, kot jo določa odvetniška
tarifa; če so priglašeni višji stroški ali stroški, ki sploh niso
nastali, jih uradna oseba ustrezno zniža.
(2) Pooblaščencem, ki niso odvetniki, se stroški, ki obsegajo povrnitev potnih stroškov in stroškov za bivanje, odmerijo v skladu z določbami tega pravilnika, ki določajo povrnitev teh stroškov za priče, izvedence in tolmače.
IV. STROŠKI STRANK, STRANSKIH UDELEŽENCEV IN
ZAKONITIH ZASTOPNIKOV
15. člen
(stroški strank, stranskih udeležencev in zakonitih
zastopnikov)
Kadar ima stranka, stranski udeleženec oziroma zakoniti zastopnik pravico do povrnitve potnih stroškov, stroškov za
bivanje ter nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka,
se jim povrnitev teh stroškov odmeri v skladu z določbami
tega pravilnika, ki določajo povrnitev teh stroškov za priče,
izvedence in tolmače.
V. STROŠKI URADNIH OSEB
16. člen
(stroški uradnih oseb)
(1) Povrnitev potnih stroškov, izdatkov v zvezi z bivanjem v kraju uradnih oseb se določi v skladu s predpisi, ki
določajo povračila, nadomestila in druge prejemke za zaposlene v državni upravi.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom tega člena se odmerijo tudi stroški uradnih oseb državnega organa, kadar se
državni organ udeležuje postopka kot stranka.
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(3) Če je uradna oseba istega dne ali v več zaporednih
dneh opravljala svojo dolžnost v različnih zadevah, se stroški
razdelijo ob smiselni uporabi 2. člena tega pravilnika.
VI. ZARAČUNAVANJE IN IZPLAČEVANJE
STROŠKOV
17. člen
(način obračunavanja stroškov)
Stroški se obračunavajo na podlagi dokazil oziroma na
način, kot je določeno s tem pravilnikom.
18. člen
(popis stroškov)
(1) V vsakem upravnem postopku, v katerem oziroma v
zvezi s katerim nastanejo stroški za stranko ali organ, mora
uradna oseba voditi popis stroškov postopka. Popis se lahko
vodi kot popis izplačila stroškov ali kot popis vplačanih in izplačanih predujmov. Če to narekuje potek postopka, se lahko
vodita oba popisa. Popis je sestavni del upravne zadeve.
(2) V popisu izplačila lastnih stroškov se evidentirajo
stroški, ki se izplačujejo iz sredstev organa. Tak popis se začne voditi takoj, ko postane dokončen prvi sklep za izplačilo
stroškov, za katere ni vplačan predujem.
(3) V popis vplačanih in izplačanih predujmov se kronološko evidentirajo predujmi vplačanih stroškov in izplačila iz
teh predujmov. Tak popis se vodi za vsakega vplačnika predujma posebej, od takrat, ko stranka položi predujem.
(4) Obrazec popisa izplačila lastnih stroškov in obrazec
popisa vplačanih in izplačanih predujmov sta sestavni prilogi
tega pravilnika (priloga št. 1 in priloga št. 2).
19. člen
(izplačevanje stroškov)
(1) V postopkih, ki se začnejo po uradni dolžnosti, se
povračila stroškov, če ni drugače določeno, začasno izplačujejo iz sredstev organa, ki vodi postopek.
(2) V postopkih, ki se začnejo na zahtevo stranke in je
slednja vplačala predujem predvidenih stroškov, se stroški
izplačajo iz tega zneska, preostanek pa se po končnem obračunu vseh stroškov vrne stranki.
(3) Organ izplača stroške v roku 30 dni od dneva dokončnosti odločbe ali sklepa, s katerim je odločeno o stroških, če ni določeno drugače.
20. člen
(predujem in povračilo stroškov)
(1) Izvedenec ali tolmač lahko zahtevata predujem za
kritje potnih stroškov kot tudi predujem za povrnitev stroškov
za porabljeni material in druge dejanske izdatke v zvezi z
opravljenim delom. O takšni zahtevi organ odloči s sklepom.
Navedeni predujem se vpiše v popis stroškov in obračuna pri
končnem izplačilu stroškov.
(2) Povračilo stroškov priči, izvedencu ali tolmaču se
izplača po dokončnosti posebnega sklepa, s katerim je odločeno o njihovih stroških.
21. člen
(stroški dejanja pred zaprošenim organom)
Če se zaslišanje, izvedensko delo ali tolmačenje opravi
pred zaprošenim organom, organ, ki vodi postopek, pa mu
ni vnaprej poslal potrebnega zneska za kritje stroškov, izplača zaprošeni organ stroške iz svojih sredstev, organ, ki
vodi postopek, pa mu mora na njegovo zahtevo izplačani
znesek povrniti.
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VII. OPROSTITEV PLAČILA STROŠKOV
22. člen
(vloga za oprostitev)
(1) Vlogi za oprostitev plačila stroškov mora stranka
priložiti potrdilo o njenem premoženjskem stanju. Če stranka potrdila nima, organ določi rok, v katerem mora stranka
predložiti dokazilo o začetku postopka za izdajo potrdila pri
pristojnem davčnem organu.
(2) Obrazec vloge za oprostitev je priloga tega pravilnika (priloga št. 3).
23. člen
(pogoji za oprostitev)
(1) Stranka ne more plačati stroškov postopka brez
škode za nujno preživljanje sebe in svoje družine, če glede
na njen ﬁnančni položaj in glede na ﬁnančni položaj njene
družine, brez škode za socialno stanje sebe in družine, ne bi
zmogla plačati stroškov postopka.
(2) Finančni položaj prosilca in njegove družine se ugotavlja glede na dohodke, prejemke in premoženje prosilca in
njegove družine.
(3) Socialno stanje stranke in njene družine je ogroženo, če mesečni dohodek stranke oziroma povprečni mesečni
dohodek na člana družine, v zadnjih šestih mesecih, pred
vložitvijo prošnje za oprostitev stroškov, izračunan na podlagi
dohodkov in prejemkov, ne presega višine denarne socialne
pomoči, določene s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene
dajatve.
(4) Šteje se, da stranka ne more plačati stroškov postopka brez škode za nujno preživljanje sebe in svoje družine, če stranka na podlagi odločbe pristojnega organa prejema denarno socialno pomoč (po določbah zakona, ki ureja
socialnovarstvene dajatve). V takšnih primerih se ﬁnančni
položaj stranke in njegove družine ne ugotavlja. Če odločbe
o upravičenosti do denarne socialne pomoči ne predloži
stranka, mora podatke o tem pridobiti organ, ki vodi postopek
po uradni dolžnosti.
24. člen
(oprostitev dela stroškov)
Stranka se oprosti plačila tistega dela stroškov postopka, ki bi po njihovem poplačilu povzročili oziroma ogrozili
nujno preživljanje stranke in njene družine. Finančni položaj
prosilca in njegove družine se ugotavlja na način, ki je določen za oprostitev celotnega plačila stroškov.
25. člen
(dohodek)
(1) V dohodek stranke oziroma njene družine se štejejo
dediščine, darila, dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine,
ter vsi dohodki in prejemki, čeprav niso obdavčljivi, prejeti
doma in v tujini, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov
za nego in pomoč ter dodatki za tujo nego in pomoč;
– otroškega dodatka;
– dodatka za nego otroka;
– pomoči za opremo novorojenčka;
– stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom;
– štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni ali omogočajo usposabljanje in izobraževanje;
– dohodkov iz občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo in jih pridobijo izven kriterijev redne
zaposlitve;
– sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne
nesreče;
– nagrade za otroka v rejništvu, ki jo prejema prosilčeva
družina;
– odškodnina za nepremoženjsko škodo.
(2) Od ugotovljenega dohodka se odštejejo izplačane
preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova.
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26. člen
(ugotavljanje dohodka)
(1) Pri ugotavljanju dohodka stranke se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki, ugotovljeni za prosilca
– samsko osebo oziroma za prosilca in njegovo družino v
obdobju oziroma za obdobje šest koledarskih mesecev pred
mesecem vložitve prošnje.
(2) Pri ugotavljanju dohodka se vsi dohodki in prejemki
upoštevajo v višini, ki jih prosilec oziroma njegova družina
dejansko prejme.
(3) Dohodek iz dejavnosti, iz katerih je davčni zavezanec po predpisih o dohodnini dolžan plačevati davek od
dohodkov iz dejavnosti in dohodek iz kmetijske dejavnosti,
se v dohodek štejeta v skladu z metodologijo, ki je za upoštevanje dohodka iz dejavnosti oziroma dohodka iz kmetijske
dejavnosti predpisana na podlagi zakona, ki ureja socialno
varstvo.
27. člen
(priložnostni in občasni dohodki)
(1) Priložnostni dohodki, ki jih je prosilec oziroma njegova družina prejel samo enkrat za enkratno opravljeno delo v
obdobju v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prošnje za
oprostitev stroškov, se v dohodek upoštevajo v sorazmernih
deležih (1/6).
(2) Občasni, neperiodični dohodki, ki so po tem pravilniku dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in
drugi dohodki, ki jih je prosilec oziroma njegova družina prejel
samo enkrat v obdobju zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo
prošnje za oprostitev stroškov, se upoštevajo v višini prejetih
dohodkov, razdeljenih v sorazmernih deležih (1/6).
28. člen
(premoženje večje vrednosti)
(1) Ne glede na določbe tega pravilnika se oprostitev
plačila vseh ali dela stroškov ne odobri, če ima prosilec ali
njegova družina prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali
presega višino 20 minimalnih plač, določenih z zakonom, ki
ureja minimalno plačo (v nadaljevanju: minimalna plača).
(2) Kot premoženje se po tem pravilniku ne upošteva:
– stanovanje, v katerem prosilec živi in ki ga zakon določa kot primerno stanovanje;
– osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih
plač.
(3) Kot premoženje iz prvega odstavka tega člena se
šteje vse premično in nepremično premoženje, s katerim
prosilec in njegovi družinski člani lahko razpolagajo.
29. člen
(stranke z nasprotnim interesom)
Pri ugotavljanju ﬁnančnega položaja prosilca in njegove
družine se ne upoštevajo dohodki in premoženje tistih družinskih članov, ki v zadevi, za katero vlaga prosilec prošnjo za
oprostitev plačila stroškov, nastopajo kot stranke z nasprotnim interesom.
30. člen
(družinski člani)
(1) Za družino prosilca oziroma družinske člane se štejejo naslednje osebe:
– zakonec oziroma oseba, ki živi s prosilcem najmanj
eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena
z zakonsko zvezo;
– otroci prosilca do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti, če se redno šola, kot
tudi če se redno šola na izrednem študiju, pa nima rednih
dohodkov iz zaposlitve ali opravljanja dejavnosti;
– otroci prosilca, ki so za delo nezmožni, po predpisih
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ne
glede na starost;

Št.

86 / 26. 9. 2005 /

Stran

8845

– pastorki prosilca, če so v varstvu in vzgoji pri prosilčevem zakoncu oziroma osebi, ki živi s prosilcem najmanj
eno leto v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena
z zakonsko zvezo;
– pod enakimi pogoji, kot so določeni za otroke, se štejejo za družinske člane brati, sestre, vnuki in nečaki prosilca
ali osebe iz prve alinee tega člena, če jih ta oseba preživlja,
ker so brez staršev in obstaja dolžnost preživljanja;
– odrasla oseba, ki jo je na podlagi zakona ali drugega
akta v pretežnem delu dolžan preživljati prosilec ali kdo od
njegovih družinskih članov, če ta oseba nima lastnih dohodkov in premoženja po merilih po tem pravilniku.
(2) Samska oseba je oseba, ki nima družine oziroma
družinskih članov iz prejšnjega odstavka tega člena.
VIII. OBROČNO PLAČILO STROŠKOV ALI ODLOG
PLAČILA
31. člen
(skupne določbe)
(1) Organ, ki vodi postopek, lahko na zahtevo stranke
določi tudi obročno plačilo ali odlog plačila stroškov, če so
stroški visoki.
(2) Šteje se, da so stroški postopka visoki, če bi po
plačilu stroškov povprečni mesečni dohodek stranke oziroma povprečni mesečni dohodek na člana družine v zadnjih
šestih mesecih ne dosegel višine minimalne plače, določene
s predpisi, ki urejajo minimalno plačo.
(3) Stranka lahko prosi za obročno plačevanje ali odlog
plačila stroškov do odločitve organa o stroških v postopku,
sicer izgubi to pravico.
(4) Vloga za obročno plačilo in odlog plačila je priloga
tega pravilnika (priloga št. 4).
32. člen
(obročno plačilo)
Organ, ki obravnava predlog za obročno plačevanje
stroškov, pri določitvi višine in števila obrokov upošteva število družinskih članov, višino povprečnih mesečnih dohodkov
na člana družine, višino stroškov postopka, ki bremenijo
stranko, in predlog stranke o številu obrokov.
33. člen
(odlog plačila)
Organ, ki obravnava zahtevek za odlog stroškov postopka pri določitvi časovne odložitve plačila, poleg števila
družinskih članov, višine povprečnih mesečnih dohodkov na
člana družine, višine stroškov postopka, ki bremenijo stranko,
in predloga stranke upošteva tudi nastop okoliščin, ki začasno onemogočajo plačilo stroškov postopka (npr. družinske
razmere, izredne ﬁnančne obveznosti, zdravstveno stanje
in druge podobne okoliščine, na nastanek katerih ni mogoče
vplivati, vendar vplivajo na trenutno materialno stanje prosilca in njegove družine).
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-163/2005
Ljubljana, dne 9. septembra 2005.
EVA 2005-3111-0034
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo
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Priloga št. 1:
ŠIFRA ZADEVE:_______________

POPIS IZPLA�ILA STROŠKOV V UPRAVNI ZADEVI:__________________________________________

Zap.
št.

odlo�ba-sklep

datum

številka

osebno ime, datum rojstva, položaj v postopku,
vrsta stroškov

višina izpla�ila
stroškov

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga št. 2:
ŠIFRA ZADEVE:

POPIS VPLA�ANIH IN IZPLA�ANIH PREDUJMOV V UPRAVNI
ZADEVI_______________________________________

Zap.
št.

sklep

datum

številka

osebno ime vpla�nika ali prejemnika, datum rojstva,
vrsta stroškov

višina
vpla�anega
predujma

višina
izpla�anega
predujma

Stran
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PRILOGA ŠT. 3

VLOGA ZA OPROSTITEV PLA�ILA STROŠKOV UPRAVNEGA POSTOPKA
Spodaj navedeni vlagam vlogo za (ustrezno obkroži):
1. celotno oprostitev pla�ila;
2. delno oprostitev pla�ila;
stroškov upravnega postopka v upravni zadevi____________________________________,
ki se vodi pri __________________________,šifra postopka_________________________.

(osebno ime )

Stalno prebivališ�e:
(ulica in hišna številka)

(številka pošte)

(ime pošte)

(kraj)

Za�asno prebivališ�e:
(ulica in hišna številka)

(številka pošte)

(ime pošte)

(kraj)

Državljanstvo:
EMŠO:

Dav�na št.

Podatki o družinskih �lanih
osebno ime

datum
rojstva

naslov prebivališ�a

razmerje do
prosilca

______________________________
(podpis prosilca)

Priloga:
- potrdilo o premoženjskem stanju prosilca in njegove družine
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PRILOGA ŠT. 4

VLOGA ZA OBRO�NO PLA�ILO ALI ODLOG PLA�ILA STROŠKOV UPRAVNEGA
POSTOPKA
Spodaj navedeni vlagam vlogo za (ustrezno obkroži):
1. obro�no pla�ilo v ______ obrokih;
2. odlog pla�ila za dobo _____ mesecev;
stroškov upravnega postopka v upravni zadevi____________________________________,
ki se vodi pri __________________________,šifra postopka_________________________.

(osebno ime )

Stalno prebivališ�e:
(ulica in hišna številka)

(številka pošte)

(ime pošte)

(kraj)

Za�asno prebivališ�e:
(ulica in hišna številka)

(številka pošte)

(ime pošte)

(kraj)

Državljanstvo:
EMŠO:

Dav�na št.

Podatki o družinskih �lanih
osebno ime

datum
rojstva

naslov prebivališ�a

razmerje do
prosilca

Stran
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I. PODATKI O DOHODKIH IN PREJEMKIH_______________________________________
______________________________________________________________________________
(ime stranke oziroma družinskega �lana, na katerega se podatki nanašajo)

A. DOHODKI IN PREJEMKI, prejeti v zadnjih
šestih mesecih pred mesecem vložitve vloge

Znesek

Pla�a in prejemki iz dela (pla�a, nadomestilo pla�e –
bolniška, stimulacije in bonitete):

Zahtevano dokazilo
pla�ilne liste
izpla�evalca

oz.

potrdilo

Prejemki po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju:
Pokojnina

odrezki

Drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina,
oskrbnina,...)

odlo�ba

Prejemki po drugih predpisih:

Denarno nadomestilo za brezposelnost

odlo�ba

Denarna pomo� za brezposelnost

odlo�ba

Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih
(porodniška, starševski dodatek)

odlo�ba

Nagrada za rejnika

pogodba

Preživnina, nadomestilo preživnine

sporazum ali sodba ali odlo�ba

Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobi�ku,
najemnine)

pogodba

Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po
pogodbah in na drugih podlagah

pogodbe in drugo

Dohodki od premoženjskih pravic (avtorske pogodbe)

pogodba

Prejemki u�encev in študentov, prejeti preko
študentskih ali mladinskih organizacij

potrdilo o prejemkih

Dohodek iz kmetijske dejavnosti:

katastrski
dohodek
dobi�ek

za leto:

znesek:

odlo�ba

znesek:
znesek:

odlo�ba

Dohodek iz dejavnosti

za leto:
za leto:

B. OB�ASNI DOHODKI, prejeti v zadnjih 6
mesecih pred mesecem vložitve

datum
prejema

Regres
Odpravnine, jubilejne nagrade
Dividende
Dediš�ine in darila
Dobi�ek iz kapitala
Drugo……………………………………………………….

znesek

odlo�ba

dokazilo
pla�ilna lista
oz. potrdilo
pla�ilna lista
oz. potrdilo
potrdilo
izpla�evalca
sklep o
dedovanju
potrdilo
izpla�evalca

Uradni list Republike Slovenije
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II. IZJEMNE OKOLIŠ�INE: DRUŽINSKE RAZMERE, IZREDNE FINAN�NE
OBVEZNOSTI, ZDRAVSTVENO STANJE

(izpolni samo v primeru vloge za odlog pla�ila stroškov postopka; opiše se izredne družinske razmere, izredne finan�ne
obveznosti in zdravstveno stanje, zaradi katerih naj se odobri odlog pla�ila stroškov)

POOBLASTILO ORGANU
Organu, ki odlo�a o stroških postopka dovoljujem, da za potrebe postopka pri pristojnih organih
preveri vse podatke, ki lahko vplivajo na odlo�itev o stroških postopka, vklju�no s podatki, ki
štejejo za dav�no tajnost.

Podpis prosilca
Podpis polnoletnih družinskih �lanov:

Stran
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Pravilnik o evidencah, ki jih vodi ministrstvo
za notranje zadeve na področju eksplozivov

Na podlagi petega odstavka 42. člena zakona o eksplozivih (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja minister za notranje
zadeve

PRAVILNIK
o evidencah, ki jih vodi ministrstvo za notranje
zadeve na področju eksplozivov
1. člen
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način vodenja evidenc, ki jih vodi ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) zaradi zagotavljanja podatkov o proizvodnji, prometu, ravnanju in uporabi eksplozivov.
2. člen
Ministrstvo vodi evidence v obliki:
– registra izdanih in odvzetih dovoljenj za proizvodnjo
eksploziva,
– registra izdanih in odvzetih dovoljenj za promet z
eksplozivi,
– registra izdanih in odvzetih dovoljenj za prenos eksploziva,
– registra izdanih in odvzetih dovoljenj za uvoz, izvoz
ali tranzit eksploziva,
– registra odvzetih vzorcev eksploziva,
– registra eksplozivov, ki imajo soglasje k navodilu za
uporabo.
3. člen
(1) V registru izdanih in odvzetih dovoljenj za proizvodnjo eksploziva se vodijo naslednji podatki:
– podatki o pravni osebi (matična številka, ﬁrma/ime,
sedež in naslov, dejavnost),
– podatki o odgovorni osebi pravne osebe (ime in priimek, EMŠO, prebivališče),
– podatki o izdanem dovoljenju (vrsta vloge, datum
vloge, številka dovoljenja, datum izdaje dovoljenja, čas veljavnosti dovoljenja),
– podatki o odvzemu dovoljenja (razlogi za odvzem,
datum odvzema dovoljenja),
– podatki o eksplozivu (vrsta).
(2) V registru izdanih in odvzetih dovoljenj za promet z
eksplozivi se vodijo naslednji podatki:
– podatki o pravni osebi (matična številka, ﬁrma/ime,
sedež in naslov, dejavnost),
– podatki o odgovorni osebi pravne osebe (ime in priimek, EMŠO, prebivališče),
– podatki o izdanem dovoljenju za promet (vrsta vloge,
datum vloge, številka dovoljenja, datum izdaje dovoljenja,
čas veljavnosti dovoljenja),
– podatki o eksplozivu (vrsta, količina),
– podatki o ustreznosti prodajalne in skladišča (sedež
in naslov, vrsta, količina),
– podatki o odvzemu dovoljenja (razlogi za odvzem,
datum odvzema dovoljenja).
(3) V registru izdanih in odvzetih dovoljenj za prenos
eksplozivov se vodijo naslednji podatki:
– podatki o pravni osebi (matična številka, ﬁrma/ime,
sedež in naslov, dejavnost),
– podatki o odgovorni osebi pravne osebe (ime in priimek, EMŠO, prebivališče),
– podatki o izdanem dovoljenju za prenos (vrsta vloge,
datum vloge, številka dovoljenja, datum izdaje dovoljenja,
čas veljavnosti dovoljenja),
– podatki o eksplozivu (ime, identiﬁkacijska številka UN,
vrsta, količina, ime proizvajalca),
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– podatki o prodajalcu ali pošiljatelju (matična številka,
ﬁrma/ime, sedež in naslov, dejavnost),
– podatki o kupcu ali prejemniku (matična številka, ﬁrma/ime, sedež in naslov, dejavnost),
– podatki o prevozu eksploziva (način prevoza, ime in
priimek voznika ter znamka in registrska številka vozila, datum in čas prenosa, čas in kraj, kjer je predviden postanek,
relacija prevoza, soglasje držav, skozi katere bo potekal
prenos),
– podatki o odvzemu dovoljenja (razlogi za odvzem,
datum odvzema dovoljenja).
(4) V registru izdanih in odvzetih dovoljenj za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov se vodijo naslednji podatki:
– podatki o pravni osebi (matična številka, ﬁrma/ime,
sedež in naslov, dejavnost),
– podatki o odgovorni osebi pravne osebe (ime in priimek, EMŠO, prebivališče),
– podatki o izdanem dovoljenju (vrsta vloge, datum
vloge, številka dovoljenja, datum izdaje dovoljenja, čas veljavnosti dovoljenja),
– podatki o eksplozivu (ime, identiﬁkacijska številka UN,
vrsta, količina, ime proizvajalca),
– podatki o prodajalcu ali pošiljatelju (matična številka,
ﬁrma/ime, sedež in naslov, dejavnost),
– podatki o kupcu ali prejemniku (matična številka, ﬁrma/ime, sedež in naslov, dejavnost),
– podatki o prevozu eksploziva (način prevoza, ime
in priimek voznika ter znamka in registrska številka vozila,
datum in čas uvoza, izvoza ali tranzita, čas in kraj, kjer je
predviden postanek, vstopna oziroma izstopna točka ter prevozna pot),
– podatki o odvzemu dovoljenja (razlogi za odvzem,
datum odvzema dovoljenja).
(5) V registru odvzetih vzorcev eksplozivov se vodijo
naslednji podatki:
– podatki o eksplozivu (ime, identiﬁkacijska številka UN,
vrsta, količina, ime proizvajalca, datum odvzema vzorcev)
(6) V registru eksplozivov, ki imajo soglasje k navodilu
za uporabo, se vodijo naslednji podatki:
– podatki o eksplozivu (ime, identiﬁkacijska številka UN,
vrsta, ime proizvajalca, številka CE),
– podatki o soglasju (ime organa, ki je izdal soglasje,
številka soglasja, datum izdaje soglasja).
4. člen
Evidence iz 2. člena tega pravilnika se vodijo na centralnem računalniku ministrstva. Podatke o izdanih in odvzetih
dovoljenjih za promet in prenos eksplozivov iz drugega in
tretjega odstavka prejšnjega člena, vnašajo v evidence pristojne upravne enote.
5. člen
Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in
uporabo podatkov iz evidenc se uporabljajo določbe zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1323-01-216-121/2005
Ljubljana, dne 12. septembra 2005.
EVA 2004-1711-0039
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve
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Pravilnik o ravnanju z amalgamskimi odpadki,
ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti in z njo povezanih raziskavah

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje
in prostor v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o ravnanju z amalgamskimi odpadki,
ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti in z njo povezanih
raziskavah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa obvezno ravnanje z amalgamskimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zobozdravstva kot
zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
(2) Za vsa ravnanja z amalgamskimi odpadki, ki niso
posebej urejena s tem pravilnikom, se uporablja predpis, ki
ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za amalgamske
odpadke, ki se razvrščajo med amalgamske odpadke iz
zobozdravstva s klasiﬁkacijsko številko 18 01 10, v skladu
s klasiﬁkacijskim seznamom odpadkov iz predpisa, ki ureja
ravnanje z odpadki.

men:

3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

1. amalgamski odpadki so amalgamski obruski, amalgamski ostanki in izpuljeni zobje z amalgamskimi zalivkami,
ki nastajajo pri opravljanju zobozdravstva kot zdravstvene
dejavnosti;
2. odpadki iz zdravstva so odpadki iz predpisa, ki ureja
odpadke, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
in z njo povezanih raziskavah;
3. odstranjevalec amalgamskih odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: odstranjevalec) je oseba, ki odstranjuje amalgamske odpadke;
4. povzročitelj amalgamskih odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: povzročitelj odpadkov) je oseba, katere delovanje
ali dejavnost povzroča nastajanje amalgamskih odpadkov;
5. zbiralec amalgamskih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: zbiralec) je oseba, ki od povzročiteljev odpadkov
prevzema in zbira amalgamske odpadke z namenom oddaje
v odstranjevanje;
6. zbirni center je pokrit prostor v objektu ali stavbi,
urejen in opremljen za razvrščanje in skladiščenje ločeno
zbranih amalgamskih odpadkov pred njihovo oddajo v odstranjevanje;
7. odstranjevanje je odstranjevanje odpadkov v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
8. prevzem amalgamskih odpadkov je prevzem amalgamskih odpadkov, ki ga opravlja zbiralec na prevzemnem
mestu amalgamskih odpadkov pri povzročitelju odpadkov, pri
čemer prevzemno mesto, čas prevzema in način prevzema
amalgamskih odpadkov dogovorita zbiralec in povzročitelj
odpadkov s pogodbo o prevzemanju amalgamskih odpadkov ali drugo listino o naročilu prevzemanja amalgamskih
odpadkov.
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II. OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV
4. člen
Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se:
– amalgamski odpadki na mestu njihovega nastanka z
uporabo ﬁltrov ali ločevalnikov v zobozdravstvenih ordinacijah izločajo iz odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo živega srebra pri odvajanju odpadnih vod,
– amalgamski odpadki odlagajo v posode, ki so namenjene shranjevanju amalgamskih odpadkov,
– amalgamski odpadki zbirajo ločeno od drugih odpadkov,
– amalgamski odpadki shranjujejo in začasno skladiščijo v posodah ali vrečah, na katerih je vidna oznaka o vrsti
odpadka,
– amalgamski odpadki ne mešajo z drugimi odpadki,
– amalgamski odpadki redno oddajajo zbiralcu v posodah ali vrečah, na katerih so zapisani podatki o mestu
nastanka, času nastanka, vrsti po klasiﬁkacijski številki 18
01 10 in količini amalgamskih odpadkov,
– o oddaji amalgamskih odpadkov vodi evidenca.
5. člen
(1) Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se amalgamski odpadki prenašajo in prevažajo v prostorih stavbe ali
med stavbami na območju, kjer se opravlja zdravstvena dejavnost, v posodah in vrečah, ki so namenjene shranjevanju
amalgamskih odpadkov in na katerih je vidna oznaka o vrsti
odpadka s klasiﬁkacijsko številko 18 01 10.
(2) Če se na območju, kjer se opravljajo zobozdravstvene storitve, opravljajo tudi druge zdravstvene dejavnosti
in je treba amalgamske odpadke prevažati, se mora prevoz
izvajati na način iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki iz
zdravstva.
6. člen
(1) Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se amalgamski odpadki shranjujejo ali začasno skladiščijo tako, da
ne onesnažujejo okolja ali ogrožajo zdravja ljudi.
(2) Če se zobozdravstvene storitve opravljajo na območju, kjer se izvajajo tudi druge zdravstvene dejavnosti, se
morajo amalgamski odpadki shranjevati in začasno skladiščiti v zbiralnici odpadkov iz zdravstva v skladu s predpisom,
ki ureja odpadke, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
7. člen
(1) Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se amalgamski odpadki oddajo zbiralcu.
(2) Iz listine o naročilu prevzema amalgamskih odpadkov morajo biti razvidni vrsta odpadka vključno s številko
iz klasiﬁkacijskega seznama odpadkov, predvidena količina
oddanih amalgamskih odpadkov, naslov, kjer se odpadki
prevzamejo, in podatki o odgovorni osebi za ravnanje z
amalgamskimi odpadki.
8. člen
Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da odgovorna
oseba za ravnanje z amalgamskimi odpadki ob oddaji vsake
pošiljke amalgamskih odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
9. člen
(1) Povzročitelj odpadkov mora imeti načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki.
(2) Načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki je nabor naslednjih podatkov oziroma dokumentov:
– ime in naslov povzročitelja odpadkov,
– predvidena letna količina nastajanja amalgamskih odpadkov,
– število zobozdravstvenih naprav, kjer nastajajo amalgamski odpadki,

Stran

8854 /

Št.

86 / 26. 9. 2005

– način ločevanja amalgamskih odpadkov na kraju nastanka,
– način označevanja posod za začasno skladiščenje
amalgamskih odpadkov,
– urnik oddaje amalgamskih odpadkov zbiralcem,
– oblika evidence o nastajanju in oddaji zbiralcem amalgamskih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki,
– pogodba ali več pogodb za prevzem amalgamskih
odpadkov z zbiralci in
– ime zaposlenega, ki ga je povzročitelj odpadkov pooblastil za ravnanje z amalgamskimi odpadki od njihovega
nastanka do oddaje zbiralcem.
(3) Načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki se
pripravi za obdobje štirih let.
(4) Najmanj šest mesecev pred potekom roka veljavnosti načrta gospodarjenja z amalgamskimi odpadki mora
povzročitelj odpadkov zagotoviti, da se načrt gospodarjenja
z amalgamskimi odpadki pregleda in po potrebi dopolni ali
spremeni ter da se preveri njegova veljavnost za obdobje
nadaljnjih štirih let.
(5) Za pripravo in izvajanje načrta gospodarjenja z amalgamskimi odpadki je odgovoren povzročitelj odpadkov.
(6) Načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki mora
biti v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, in v skladu z operativnimi programi varstva okolja na
področju ravnanja z odpadki.
(7) Če se zobozdravstvene storitve opravljajo na območju, kjer se izvajajo tudi druge zdravstvene dejavnosti, se
mora načrt gospodarjenja z amalgamskimi odpadki pripraviti
kot sestavni del načrta ravnanja z odpadki iz zdravstva v
skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
III. ZBIRANJE AMALGAMSKIH ODPADKOV
10. člen
(1) Zbiralec lahko začne z zbiranjem, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka
osebi, ki:
– je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registrirana za opravljanje dejavnosti zbiranja in
odvoza odpadkov po predpisih o klasiﬁkaciji dejavnosti,
– ima sredstva in opremo ter objekte in naprave za
zbiranje amalgamskih odpadkov, ki izpolnjujejo tehnične pogoje, in
– ima zagotovljeno odstranjevanje zbranih amalgamskih
odpadkov za celotno predvideno količino zbranih odpadkov.
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– zmogljivosti zbirnega centra, načinu začasnega skladiščenja in drugih aktivnostih v zvezi z nadaljnjim odstranjevanjem amalgamskih odpadkov,
– okoljevarstvenih ukrepih za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje pri ravnanju z amalgamskimi odpadki
in
– tehnični opremljenosti za spremljanje podatkov o ravnanju z amalgamskimi odpadki.
(2) Načrt zbiranja amalgamskih odpadkov mora v zvezi
s predvidenimi načini odstranjevanja amalgamskih odpadkov
upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja
na področju ravnanja z odpadki.
13. člen
V dovoljenju iz 10. člena tega pravilnika ministrstvo
zbiralcu lahko določi območja, kjer mora obvezno zagotavljati
prevzem amalgamskih odpadkov.
14. člen
(1) Na podlagi izdanih dovoljenj iz 10. člena tega pravilnika ministrstvo vodi evidenco zbiralcev, ki vsebuje podatke o:
– ﬁrmi oziroma imenu in sedežu zbiralca,
– načinu odstranjevanja amalgamskih odpadkov, ki ga
zagotavlja,
– območju, kjer zagotavlja prevzem amalgamskih odpadkov.
(2) Ministrstvo evidenco zbiralcev iz prejšnjega odstavka objavlja na spletni strani Agencije Republike Slovenije za
okolje.
15. člen
Zbiralec mora zbrane amalgamske odpadke oddati v
odstranjevanje, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki
16. člen
(1) Zbiralec vodi evidenco o:
– zbranih količinah amalgamskih odpadkov po povzročiteljih odpadkov,
– celotni zbrani količini amalgamskih odpadkov,
– oddanih količinah amalgamskih odpadkov v odstranjevanje po odstranjevalcih in
– celotni količini oddanih amalgamskih odpadkov.
(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so
evidenčni listi, ki jih zbiralec prejme ob prevzemu odpadkov
od povzročiteljev odpadkov, in evidenčni listi, ki jih zbiralcu
vrnejo odstranjevalci, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, oziroma dokumentacija o izvedeni čezmejni
pošiljki v skladu s predpisom, ki ureja čezmejno pošiljanje
odpadkov, če se amalgamski odpadki ne odstranjujejo na
območju Republike Slovenije.

11. člen
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka
prejšnjega člena mora vsebovati podatke o prosilcu za dovoljenje in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen načrt
zbiranja amalgamskih odpadkov in zagotavljanja njihovega
odstranjevanja.

17. člen
Zbiralec mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o zbranih amalgamskih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto na
obrazcih v skladu s predpisom, ki ureja obrazce letnega
poročila zbiralcev odpadkov, za katere posebni predpisi določajo obvezno oddajo.

12. člen
(1) Načrt zbiranja amalgamskih odpadkov iz prejšnjega
člena vsebuje naslednje podatke o:
– območju zbiranja amalgamskih odpadkov,
– predvideni letni količini vseh prevzetih amalgamskih
odpadkov in letnih količinah amalgamskih odpadkov, za katere zbiralec zagotavlja odstranjevanje,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za zbiranje in
prevažanje,

IV. ODSTRANJEVANJE AMALGAMSKIH ODPADKOV
18. člen
(1) Odstranjevanje amalgamskih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje amalgamskih odpadkov po predpisih, ki urejajo
ravnanje z odpadki.
(2) Če je odstranjevalec hkrati tudi zbiralec, se v dovoljenju iz prejšnjega odstavka ugotovi tudi izpolnjevanje
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pogojev za zbiranje amalgamskih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja

V. NADZOR

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 209,46 SIT.

19. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo
inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, razen določb prve do
vključno četrte alinee 4. člena ter 5. in 6. člena tega pravilnika, ki ga opravljajo zdravstveni inšpektorji.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Povzročitelji odpadkov morajo uskladiti ravnanje z
amalgamskimi odpadki s tem pravilnikom najpozneje do
31. decembra 2005.
21. člen
Poročilo o zbranih amalgamskih odpadkih iz 17. člena
tega pravilnika se prvič dostavi za leto 2006.
22. člen
(1) Osebe, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika pridobile potrdilo o vpisu v register zbiralcev amalgamskih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, lahko
nadaljujejo z zbiranjem amalgamskih odpadkov, če v šestih
mesecih od uveljavitve tega pravilnika pridobijo dovoljenje iz
10. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo osebi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje iz 10. člena tega pravilnika, če iz načrta zbiranja
amalgamskih odpadkov iz 12. člena tega pravilnika, ki ga
je treba priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja, izhaja, da imajo
zagotovljeno odstranjevanje amalgamskih odpadkov.
(3) Določbe 16. in 17. člena tega pravilnika se za osebo
iz prvega odstavka tega člena začnejo uporabljati 1. januarja
2006.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-147/2005
Ljubljana, dne 17. avgusta 2005
EVA 2005-2511-0215
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

3715.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95
– ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00
– ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1) v zvezi
s 196. členom stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03) izdaja minister za okolje in prostor

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 80/05).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-13/2005
Ljubljana, dne 15. septembra 2005.
EVA 2005-2511-0236
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

3716.

Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k
Evropski farmakopeji

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
minister za zdravje

PRAVILNIK
o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski
farmakopeji
1. člen
(1) Nacionalni dodatek k Evropski farmakopeji je "Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum (FS)".
(2) Spremembe in dopolnitve Slovenskega dodatka k
Evropski farmakopeji se periodično objavljajo z novimi izdajami oziroma dopolnili.
(3) Sklep o izdaji posamezne izdaje oziroma dopolnila
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Nove izdaje oziroma dopolnila začnejo veljati petnajsti dan po objavi sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem
listu Republike Slovenije.
2. člen
(1) Dne 6. septembra 2005 je Ministrstvo za zdravje,
Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, izdalo Drugo izdajo Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum (FS 2.0), ki
ga je založil Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil
– Ljubljana.
(2) Druga izdaja nadomešča Prvo izdajo Slovenskega
dodatka k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum
(FS) iz leta 1998 z vsemi dopolnili.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
Odredba o določitvi nacionalnega dodatka k evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 45/98), Odredba o določitvi nacionalnega dodatka k evropski farmakopeji (Uradni list RS,
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št. 79/00), Sklep o izdaji 2. dopolnila k Slovenskemu dodatku
k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 96/00), Sklep o
3. dopolnilu k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji
– Formularium Slovenicum (Uradni list RS, št. 76/01), Sklep
o izdaji 4. dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 81/02), Sklep o izdaji 5. dopolnila
k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji (Uradni list
RS, št. 114/03) in Sklep o izdaji 6. dopolnila k Slovenskemu
dodatku k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 130/04).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-14/2005
Ljubljana, dne 19. septembra 2005.
EVA 2005-2711-0118
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

3717.

Akt o začasni razglasitvi Stadiona za
Bežigradom v Ljubljani za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 14. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03
– ZVPOPKD) izdaja Minister za kulturo

AKT
o začasni razglasitvi Stadiona za Bežigradom
v Ljubljani za kulturni spomenik državnega
pomena
1. člen
Za kulturni spomenik državnega pomena se začasno
razglasi Stadion za Bežigradom v Ljubljani (EŠD 393). Enota
ima zaradi izjemnih kulturnih, zlasti umetnostno-arhitekturnih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Republiko
Slovenijo.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena:
– stadion je vzorčen primer Plečnikove arhitekture, ki
zaznamuje nekdanje predmestje Bežigrad in območje glavne
mestne vpadnice,
– stadion, postavljen za potrebe Katoliškega društva
Orli in za Evharistični kongres, je najstarejši ohranjeni stadion
v Ljubljani,
– je edini tovrsten objekt, ki ga je načrtoval arhitekt Jože
Plečnik,
– na stadionu so izpeljali številne za Slovenijo pomembne športne, kulturne in politične prireditve.
Stavbni elementi spomenika so:
– velika tribuna oziroma glorieta,
– stopniščni del ob severni in južni strani velike tribune,
– mali tribuni oziroma paviljona na severovzhodni in
jugovzhodni strani,
– zidana ograja z originalnimi detajli na južni severni,
zahodni in južni strani ter delno na vzhodni strani,
– vhodno prekrito stebrišče na vzhodni strani,
– v brežine razporejene sedežne tribune,
– spominski steber z vetrnico.
3. člen
Spomenik obsega parcele št. 311/1, 311/2, 311/3, 311/4,
311/5, vse k.o. Bežigrad.
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Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem
načrtu (uveljavljen dne 20. 12. 2002, Uradni list RS, št. 5/03,
datoteka z dne 1. 2. 2005; izvorno merilo 1:1000) in vrisana
na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Vplivno območje obsega parcele št. 2221/1 (del), 310/1,
310/2, 310/3, 310/7, 312, vse k.o. Bežigrad.
Meja vplivnega območja je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje
kulturnih prvin spomenika:
– vseh zunanjih gabaritov,
– konstrukcijske zasnove in tipičnih gradiv,
– ovrednotenih delov opreme,
– ohranjenih delov arhitekturnih dekoracij,
– izvirne funkcionalne zasnove in razporeditve dejavnosti.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani umetnostno-arhitekturni in zgodovinski spomenik,
– ohrani delo Jožeta Plečnika in njegovih učencev,
– predstavijo kulturne vrednote stadiona,
– poveča pričevalnost stadiona,
– spodbudi spomeniškovarstveno in znanstvenoraziskovalno delo.
5. člen
Za vsako načrtovano spremembo spomenika ali njegovega dela, ki ne sodi v redno vzdrževanje in za vsak ﬁzični
poseg v imenovane stavbne elemente stadiona ali varovane
parcele spomenika, ki bi utegnil trajno spremeniti varovane
prvine, je potrebno predhodno pridobiti kulturno-varstvene
pogoje in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
Varstveni režim za vplivno območje določa, da se vsi
posegi v območju podrejajo varovanju spomenika.
6. člen
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana mora najkasneje v šestih mesecih
po objavi akta o začasni razglasitvi uskladiti strokovne podlage odloka o trajni razglasitvi objekta na podlagi 12. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine in predlagati ustrezen
varstveni režim kot dopolnitev za planske dokumente občine
in države.
Na osnovi tega akta izda Ministrstvo za kulturo odločbe
lastnikom spomenika na podlagi 13. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine v najkrajšem možnem roku.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega akta o začasni razglasitvi
opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.
8. člen
Akt o začasni razglasitvi začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do izdaje
akta o stalni razglasitvi, vendar najdlje 12 mesecev.
Št. 61730-11/2005/11
Ljubljana, dne 14. septembra 2005.
EVA 2005-3511-0037
dr. Vasko Simoniti l. r.
Minister
za kulturo
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Akt o začasni razglasitvi Palače Kolizej v
Ljubljani za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 14. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/2003
– ZVPOPKD) izdaja Minister za kulturo

AKT
o začasni razglasitvi Palače Kolizej v Ljubljani za
kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik državnega pomena se začasno
razglasi Palača Kolizej v Ljubljani (EŠD 379), ki ima zaradi
izjemnih kulturnih, zlasti umetnostnih in arhitekturnih lastnosti
poseben pomen za Republiko Slovenijo.
2. člen
Lastnosti kulturne dediščine, ki utemeljujejo razglasitev
za spomenik državnega pomena:
– stavba je najstarejša ohranjena vojaška stavba svojega tipa v Ljubljani,
– po ovrednotenju je objekt vzorčen primer historistične
arhitekture nastale pred sredino 19. stoletja.
3. člen
Spomenik obsega parcele št. 2642 (del parcele: med
parcelama 2650 in 2651), 2643, 2644, 2645, 2646, 2647,
2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, vse k.o. Ajdovščina.
Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem
načrtu (uveljavljen dne 20. 12. 2002, Uradni list RS, št. 5/03,
datoteka z dne 1. 2. 2005; izvorno merilo 1:1000) in vrisana
na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 2642
(del), 2664, 2665, 2666, 2673, 2696, 2697, 2698, 2699,
2700, 2701, 2702, 2703, 2704, vse k.o. Ajdovščina.
Meja vplivnega območja je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin
arhitekture objekta ter njegove opreme in stavbnega pohištva
po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
in njene opreme, tudi v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika,
– prepoved spreminjanja vseh varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine objekta ter
njegove obstoječe historične opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in prizidavo.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov zgodovinsko-urbanistični pomen,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v
medijih,
– ter spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako načrtovano ﬁzično (gradbeno) spremembo
kulturnega spomenika ali njegovega dela, ki ne sodi v redno
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vzdrževanje in za vsak ﬁzični poseg v zgradbo ali varovane
parcele spomenika, ki bi utegnil trajno spremeniti varovane prvine, je potrebno predhodno pridobiti pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno-varstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana.
Na vplivnem območju kulturnega spomenika je prepovedano spreminjanje gabaritov objektov. Prepovedani so
posegi, s katerimi bi se lahko okrnilo sporočilnost objekta,
spremenilo relief območja in izvirno nepozidan predprostor
kulturnega spomenika. Na tem območju so dopustni sanacijski posegi v smislu postopnega odstranjevanja garažnih
in drugih pomožnih objektov in revitalizacija zelenega predprostora.
6. člen
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana mora najkasneje v šestih mesecih po
objavi tega akta o začasni razglasitvi uskladiti strokovne podlage odloka o trajni razglasitvi objekta na podlagi 12. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine in predlagati ustrezen
varstveni režim kot dopolnitev za planske dokumente občine
in države.
Na osnovi tega akta izda Ministrstvo za kulturo odločbe
lastnikom spomenika na podlagi 13. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine v najkrajšem možnem roku.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te razglasitve opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.
8. člen
Akt o začasni razglasitvi začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do izdaje
akta o stalni razglasitvi, vendar najdlje 12 mesecev.
Št. 61730-30/2005/5
Ljubljana, dne 14. septembra 2005.
EVA 2005-3511-0036
dr. Vasko Simoniti l. r.
Minister
za kulturo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3719.

Sklep o dopolnitvah sklepa o podrobnejših
pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih
znanj, potrebnih za opravljanje poslov
zavarovalnega zastopanja oziroma
posredovanja

Na podlagi 1. točke 233. člena in 2. točke 256. člena
Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o dopolnitvah sklepa o podrobnejših pogojih
za pridobitev in preizkus strokovnih znanj,
potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega
zastopanja oziroma posredovanja
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Sklepa o dopolnitvah sklepa
o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih
znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega za-
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stopanja oziroma posredovanja vsebini poročil in obvestil
(Uradni list RS, št. 6/01) se spremeni tako, da se za besedilom »zavarovalnih pojmih,« doda besedilo »o pojmu, načinih
in oblikah pozavarovanj,«, da se za besedo »potrošnikov«
beseda »ter« nadomesti z vejico in da se na koncu stavka
pred piko doda besedilo »ter posebnih znanj o zastopanju pri
sklepanju pozavarovalnih pogodb, med drugim tudi o bistvenih obveznostih pozavarovanca in pozavarovatelja«.
2. člen
V 3. členu se na koncu osme alinee pika nadomesti z
vejico in doda se nova, deveta alinea, ki se glasi:
»– posebna znanja o posredovanju pri sklepanju pozavarovalnih pogodb.«.
Prehodna in končna določba
3. člen
Združenje mora uskladiti izobraževanje in preizkus
znanj z dopolnitvami, navedenimi v 1. in 2. členu tega sklepa,
najkasneje do 31. 12. 2005.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30273-1124/05
Ljubljana, dne 14. septembra 2005.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.

3720.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena
zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih
poročanja

Na podlagi 176., 239. in 2. točke 256. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini
poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o
zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
1. člen
V 1. členu Sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in
239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00), se četrta alinea drugega
odstavka spremeni tako, da se za besedo »člena« doda
besedilo »oziroma drugega odstavka 220. člena«.
2. člen
(1) V 2. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni
tako, da se glasi:
»2. vpisu in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v
sodni register,«.
(2) Spremeni se 9. točka tako, da se glasi:
»9. tehničnih podlagah, ki jih zavarovalnica uporablja za
izračun premijskih cenikov,«.
(3) Dodata se novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
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»13. o razrešitvi pooblaščenega aktuarja,
14. o spremembi vodje notranje revizije oziroma o spremembi notranjega revizorja, če ima zavarovalnica zaposlenega samo enega revizorja.«.
(4) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška
družba poroča agenciji o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
2. vpisu in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v
sodni register,
3. imetnikih delnic družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvaliﬁciranih deležev iz 18. člena ZZavar,
4. razrešitvi in imenovanju poslovodnih oseb,
5. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
6. naložbah, na podlagi katerih je družba posredno ali
neposredno pridobila kvaliﬁcirani delež v drugi pravni osebi
in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,
7. prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja,
8. nastopu razlogov za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja
oziroma posredovanja.«
(5) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavarovalna posredniška družba oziroma podjetnik
iz drugega odstavka 220. člena ZZavar poroča agenciji tudi
o:
– strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te
zavarovalnice,
– pravnih in ekonomskih povezavah iz drugega odstavka 223. člena ZZavar ter
– o izpolnjevanju obveznosti iz 237. člena ZZavar.«
(6) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in
se spremeni tako, da se za besedo »podjetnik« doda vejica
in besedilo »za katerega se ne uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno
prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZGD) o registru,« ter
besedilo »iz 5., 8. in 11. točke prvega odstavka tega člena in
2. točke prvega odstavka» se nadomesti z besedilom »iz 2.,
5., 7. in 8. točke drugega odstavka«.
(7) Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek in
se spremeni tako, da se besedilo »iz 8. točke prvega odstavka ter prve in druge alinee drugega odstavka« nadomesti z
besedilom »iz 7. točke drugega odstavka in iz tretjega odstavka«.
(8) Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in
se spremeni tako, da se besedilo »in 11.« nadomesti z vejico
in besedilom »11. in 13.«.
(9) Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek in
se spremeni tako, da se besedilo »in 9.« nadomesti z vejico
in besedilom »9., 13. in 14.«.
3. člen
(1) V prvem odstavku 4. člena se za besedilom »dokazila o« doda besedilo »vpisu in«.
(2) V drugem odstavku se besedilo »zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 84/98 in 6/98; v nadaljevanju: ZGD)« nadomesti z
navedbo »ZGD«.
4. člen
(1) Prvi in drugi odstavek 5. člena se nadomestita z
novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»(1) Zavarovalnica obvešča agencijo o imetnikih svojih
delnic vsako trimesečje, do petnajstega dne v mesecu, po
stanju na zadnji dan v preteklem trimesečju.«
(2) Prejšnji tretji odstavek postane drugi.
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5. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»POROČANJE O TEHNIČNIH PODLAGAH
11. člen
(1) Zavarovalnica obvesti agencijo o tehničnih podlagah,
ki jih uporablja za izračun premijskih cenikov, v roku osmih
dni po sprejetju sklepa pristojnega organa zavarovalnice.
(2) Obvestilo o tehničnih podlagah za posamezen premijski cenik mora vsebovati:
1. opis vseh pravic in obveznosti oziroma opis nevarnosti, ki jih zavarovalnica krije, vključno z izključitvenimi
razlogi;
2. navedbo statističnih in drugih podatkov, ki so osnova
za izračun premije;
3. navedbo postopka oziroma metode izračuna premije, vse matematične obrazce za izračun premije in primer
izračuna premije;
4. opis vzrokov sprememb premijskega cenika glede na
predhodno stanje.
(3) Obvestilu o tehničnih podlagah morajo biti priložene
tudi osnove in dokumenti glede obveznosti zavarovalnice
za delitev dobička, zajamčenih donosov in drugih obveznostih ter predvidene metode izračuna zavarovalno-tehničnih
rezervacij. V primeru premijskih cenikov za zavarovanja iz
skupine življenjskih zavarovanj in za zavarovanja, za katera
se uporabljajo podobni verjetnostni izračuni kot za življenjska
zavarovanja, je potrebno obvestilu o tehničnih podlagah priložiti tudi matematične obrazce skupaj s prikazi izračunov.
(4) Obvestilu o tehničnih podlagah mora biti priloženo
mnenje pooblaščenega aktuarja o tem, ali premijski cenik
glede na razumna aktuarska pričakovanja predstavlja primerno osnovo, ki bo zavarovalnici omogočila, da bo lahko
izpolnila svoje obveznosti iz pogodb.«
6. člen
Dodajo se novi 12.a, 12.b in 12.c členi, ki se glasijo:
»POROČANJE O RAZREŠITVI POOBLAŠČENEGA
AKTUARJA
12.a člen
Zavarovalnica poroča agenciji o razrešitvi pooblaščenega aktuarja zavarovalnice v roku osmih dni po sprejetju
sklepa pristojnega organa zavarovalnice.
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POROČANJE O SPREMEMBI VODJE NOTRANJE
REVIZIJE
12.b člen
Zavarovalnica poroča agenciji o spremembi vodje notranje revizije oziroma o spremembi notranjega revizorja,
če ima zavarovalnica zaposlenega samo enega revizorja.
Zavarovalnica poroča v roku osmih dni po sprejetju sklepa
pristojnega organa zavarovalnice. V poročilu navede podatke o strokovni usposobljenosti osebe v notranji reviziji in
poročilu priloži dokazilo, da je oseba pridobila naziv revizor,
preizkušeni notranji revizor oziroma pooblaščeni revizor, v
skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ter izjavo, da je oseba
v zavarovalnici zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
POROČANJE ZAVAROVALNE ZASTOPNIŠKE OZIROMA
POSREDNIŠKE DRUŽBE
12.c člen
Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba
o dejstvih in okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena tega
sklepa poroča na način, kot je določen s tem sklepom za
zavarovalnico.«
7. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se za besedo »družba«
doda besedilo », podjetnik iz drugega odstavka 220. člena
ZZavar«.
8. člen
Spremeni se 14. člen tako, da se v prvem odstavku in
dvakrat v drugem odstavku za besedo »družba« doda besedilo », podjetnik iz drugega odstavka 220. člena ZZavar«.
Črta se 16. člen.

9. člen

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30273-1123/05
Ljubljana, dne 14. septembra 2005.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.
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OBČINE

CANKOVA
3721.

Statut Javnega komunalnega podjetja
KomunalCA d.o.o.

V skladu z 22. členom Odloka o ustanovitvi javnega
komunalnega podjetja KomunalCa d.o.o. je Občinski svet
Občine Cankova na 19. redni seji dne 1. 4. 2005 sprejel

STATUT
Javnega komunalnega podjetja
KomunalCA d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina statuta)
Ta statut določa ime in sedež ter žig družbe, ustanovitev in dejavnost družbe, organe družbe, sklicevanje sej
organov, način ugotavljanja in pokrivanje izgube ter način
ugotavljanja in uporabe dobička, splošne akte družbe, prenehanje družbe.
2. člen
(ime in sedež družbe)
Ime družbe se glasi: Javno komunalno podjetje KomunalCA d. o. o.
Skrajšana oznaka družbe: KomunalCA d.o.o.
Sedež oziroma poslovni naslov družbe določa poslovodja – direktor družbe.
3. člen
(žig družbe)
Družba ima svoj pečat:
KomunalCA
Javno komunalno podjetje d.o.o.
Cankova 25, 9261 Cankova
4. člen
(ustanovitev družbe)
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
II. DEJAVNOST DRUŽBE
5. člen
(dejavnosti družbe)
Po standardni klasiﬁkaciji dejavnosti se dejavnosti družbe glasijo
A/o1.411
DD/20.100
E/40.200
E/40.300

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
Žaganje, skobljanje ter impregniranje lesa
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
Oskrba s paro in toplo vodo

E/41.000
F/45.110
F/45.120
F/45.210
F/45.220
F/45.230
F/45.240
F/45.250
F/45.310
F/45.320
F/45.330
F/45.340
F/45.410
F/45.420
F/45.430
F/45.440
F/45.450
F/45.500
G/51.510
G/51.530
G/52.481
G/52.484
G/52.488
G/52.620
H/55.220
I/60.230
I/60.240
I/63.210
I/63.300
K/70.120
K/70.200
K/70.320
K/71.401
K/74.201
K/74.202
K/74.203
K/74.204
K/74.300
K/74.400
K/74.600
K/74.700
K/74.832
K/74.841
O/90.001
O/90.002

Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
Rušenje objektov in zemeljska dela
Raziskovalno vrtanje in sondiranje
Splošna gradbena dela
Postavljanje ostrešij in krovska dela
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov
Hidrogradnja in urejanje voda
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok
Električne inštalacije
Izolacijska dela
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
Druge inštalacije pri gradnjah
Fasaderska in štukaterska dela
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
Oblaganje tal in sten
Soboslikarska in steklarska dela
Druga zaključna gradbena dela
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljavci strojev
Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
Trgovina na drobno s športno opremo
Trgovina na drobno s kurivom
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Dejavnost kampov
Drug kopenski potniški promet
Cestni tovorni promet
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
Dejavnost potovalnih agencij in organiziranje
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
Izposoja športne opreme
Geodetsko, geološko, geoﬁzikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Oglaševanje
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Čiščenje stavb
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Zbiranje in odvoz odpadkov
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdih odpadkov
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O/90.003
O/90.004
O/90.005
O/92.320
O/92.330
O/92.521
O/92.530

Ravnanje s posebnimi odpadki
Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
Druge dejavnosti javne higiene
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
Dejavnost muzejev
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
Druge dejavnosti za sprostitev
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III. ORGANI DRUŽBE

Druge zadeve, povezane z delovanjem nadzornega
sveta:
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost družbe in njena gospodarska
gibanja,
– spremlja delovne načrte in programe ter splošne akte
družbe,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje
družbe.
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo lahko
zagotovi plačilo. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z
nalogami članov nadzornega sveta in s ﬁnančnim položajem
družbe.
Pogodbo med članom nadzornega sveta in družbo mora
odobriti nadzorni svet.
Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornosti članov
nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe Zakona
o gospodarskih družbah.

a) Družbenik

c) Direktor

6. člen
Edini ustanovitelj in družbenik družbe je Občina Cankova. Ustanoviteljske pravice edinega družbenika izvršuje
Občinski svet občine Cankova.
Pristojnosti in obveznosti edinega družbenika so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti in zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin,
– potrjuje poslovno poročilo, obračun in zaključni račun
družbe,
– sprejema statut in statutarne spremembe družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja in prokurista družbe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določajo zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih
družbah in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu z odlokom o ustanovitvi družbe, statutom in drugimi predpisi in splošnimi akti.
Družbenik odloča še o zadevah, ki jih določa 439. člen
Zakona o gospodarskih družbah, kot so:
– o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o
razdelitvi dobička ter o drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon.

9. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki je
odgovoren za zakonito delo družbe. Družbo predstavlja in
zastopa direktor brez omejitve.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po
postopku, določenim s statutom.
Direktor se imenuje za 4 leta, ista oseba je lahko po
poteku mandata ponovno imenovana.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom (246. člena ZGD), mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj in
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidat mora pripraviti predlog programa delovanja
in razvoja podjetja s poudarkom na delovanju na področju
gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje.
Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja
rešuje sodišče, pristojno za upravne spore.

O/92.720

Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj, ne pomenijo pa neposredno opravljanja dejavnosti.
Družba mora voditi poslovne knjige ter izdelati letna
poročila v skladu z določbami zakona in drugimi predpisi
ter ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter
splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izda z zakonom
pooblaščena organizacija.

b) Nadzorni svet
7. člen
Nadzorni svet šteje tri člane, od katerih dva člana imenuje družbenik, enega pa imenujejo delavci družbe v skladu
z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Nadzorni svet izmed sebe izvoli predsednika in namestnika predsednika. Člani nadzornega sveta so imenovani
za dobo štirih let. Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma
imenovana za člana nadzornega sveta.
8. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe.
Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne
papirje in zaloge blaga ter druge stvari.
Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet.
Statut ali nadzorni svet pa lahko določita, da se smejo določene vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem.

IV. SKLICEVANJE SEJ
10. člen
(sklicevanje sej)
Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega
sveta. Sej nadzornega sveta se ne smejo udeleževati osebe,
ki niso člani nadzornega sveta ali uprave. O delu seje se vodi
zapisnik.
Vsak član nadzornega sveta lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta, in navede
namen in razloge zanjo. Seja mora biti v dveh tednih po
sklicu. Če zahteva dveh članov nadzornega sveta ni bila
sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in predlagajo
dnevni red.
Nadzorni svet mora biti praviloma sklican vsaj enkrat v
četrtletju, obvezno pa mora biti sklican enkrat v polletju.
V. NAČIN UGOTAVLJANJA IN POKRIVANJA IZGUBE TER
NAČIN UGOTAVLJANJA IN UPORABE DOBIČKA
11. člen
(dobiček, izguba)
O razporejanju dobička odloča družbenik v skladu z
zakonom.
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Morebitno izgubo podjetja pokriva družbenik v skladu
z zakonom.
Način ugotavljanja in uporabe dobička:
– v razvoj družbe,
– v oblikovanje rezervnih sredstev.
VI. SPLOŠNI AKTI
12. člen
(drugi splošni akti)
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte, kot o akt o poslovnih
skrivnostih, splošnih pogojih poslovanja, okvirno določi notranjo organizacijo in njene spremembe ter druge akte, ki so
predvideni s predpisi ali za katere bi štela, da so potrebni.
VII. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(prenehanje družbe)
Družba preneha po določbah Zakona o gospodarskih
družbah.
Št. 35201-10/2005
Cankova, dne 1. aprila 2005.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

CERKNICA
3722.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
»Industrijsko-poslovna cona Podskrajnik – II«

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95, 51/96, 62/98 in
03/00) je župan Občine Cerknica dne 19. 9. 2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt »INDUSTRIJSKOPOSLOVNA CONA PODSKRAJNIK – II«
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta (OLN)
1. Ocena stanja
Območje obstoječih stavbišč v Podskrajniku je bilo degradirano zapuščeno vojaško območje. Na podlagi zadnjih
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročenga plana Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 100/04) je območje obstoječih stavbnih zemljišč
smiselno zaokroženo na razpoložljiva zemljišča z navezavo
na obstoječo že delujočo industrijsko cono in vključitvijo
kamnoloma v eksploataciji. Celoten industrijski kompleks
v Podskrajniku bodo sestavljali deli: – delujoča cona Podskrajnik, poslovna cona »Stara vojašnica na Rakeku« in novo
povezovalno območje z zaledjem z oznako območja PO-3P
– Pod kasarnami.
Planski dokument za predmetno območje PO-3P – Pod
kasarnami določa izdelavo Občinskega lokacijskega načrta
(OLN).
Območje poslovne cone »Stara vojašnica na Rakeku«
je v fazi komunalnega opremljanja in se prometno navezuje
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na javno pot in naprej na regionalno cesto R 212. Predmetni
OLN bo smiselno uredil celoten prometni skelet s povezavo
vseh delov in omogočil sodobno komunalno opremo stavbnih
zemljišč predvidenih za gradnjo.
2. Razlogi za pripravo lokacijskega načrta
Že v fazi izgradnje poslovne cone »Stara vojašnica na
Rakeku« je opazen večji interes po primernih in dobro opremljenih stavbnih zemljišč za potrebe proizvodnje in poslovnih
dejavnosti. Interes po zapolnitvi območja je izražen zaradi
primerne lege in kompleksne gradnje, ki zadostuje raznim
potrebam investitorjev.
Industrijsko-poslovna cona Podskrajnik ima v širšem
geostrateškem položaju Slovenije iskano lego. Območje je
hitro dostopno na avtocesto Ljubljana–Koper–Trst–Reka. Iz
te zahodne osrednje osi Slovenije, pa je tranzitna regionalna
cesta tako na Ribniško in Kočevsko območje, kakor tudi preko njega na novo hrvaško avtocesto – Dalmatino za smeri
Zagreb in Split.
Druga pomembna prometnica je železniška proga Ljubljana–Koper, ki predstavlja tudi potencial za povečanje tovornega prometa.
Glede na to, da je poslovna cona »Stara vojašnica na
Rakeku« v fazi izgradnje
je racionalno nadaljevanje s komunalnim opremljanjem
in zapolnitev celotnega območja.
3. Pravna podlaga
Občinski svet Občine Cerknica je na podlagi sklepa
Vlade RS o usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskega
plana RS sprejel Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročenga plana Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 100/04). Za obravnavano območje je predvidena
izdelava občinskega lokacijskega načrta (OLN) za izgradnjo
industrijsko poslovne cone Podskrajnik II.
II. Predmet in programska izhodišča OLN
Predmet obdelave je območje, ki zapolnjuje vmesen
prostor med obstoječo industrijsko cono Podskrajnik in poslovno cono »Stara vojašnica na Rakeku«, ki je v fazi izgradnje.
Obravnavano območje je namenjeno proizvodni in poslovni dejavnosti.
III. Okvirno ureditveno območje OLN
Območje OLN je deﬁnirano v Odloku o prostorskih
sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04). V okviru teh sprememb
in dopolnitev planskih aktov so bila izdelana programska izhodišča, ki so poleg namenske rabe deﬁnirala mejo območja
in način urejanja.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi, so:
a) RS Ministrstvo za obrambo, inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami – Postojna,
b) RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Postojna,
c) RS MOPE, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana,
d) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
e) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
f) Elektro Ljubljana d.d. DE Ljubljana – okolica,
g) JP Komunala Cerknica (vodovod, kanalizacija),
h) Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
i) Občina Cerknica – za področje lokalnih cest,
j) Drugi soglasodajalci, če se v postopku ugotovi, da so
njihova soglasja potrebna.
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Predhodne pogoje in soglasja morajo nosilci urejanja
prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno, in to v 30
dneh po prejemu vloge, sicer se šteje, da nimajo pogojev
oziroma je soglasje dano.
V. Seznam posebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Izbrani načrtovalec mora upoštevati pogoje smernic,
ki jih izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi sprememb
in dopolnitev se upošteva veljavne planske akte, kakor tudi
strokovne podlage, ki so bile izdelane pri planskih spremembah.

Št.

Roki so navedeni okvirno in se lahko zaradi objektivnih
okoliščin tudi ustrezno spremenijo.
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji
pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana občinski svet
sprejme predlog odloka OLN.
VIII. Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem prostorskega akta
Finančna sredstva za pripravo obravnavanega OLN-ja
zagotovi Občina Cerknica.

Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar, dipl. ek. l. r.

KOBARID
3723.

Sklep o izvzetju zemljišča iz javnega dobra

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 27. redni seji dne 15. 9. 2005 sprejel naslednji
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VII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojen
Izdelovalec OLN-ja mora biti strokovna organizacija, ki
je registrirana za opravljanje strokovnih nalog urbanističnega
načrtovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
Postopek priprave LN bo potekal po naslednjem časovnem načrtu:

predvidoma do 20. 12. 2005
predvidoma do 5. 3. 2006
predvidoma od 25. 3. 2006
do 25. 4. 2006
predvidoma od 15. 4. 2006
predvidoma od 25. 5. 2006
predvidoma 5. 6. 2006
predvidoma od 10. 7. 2006
predvidoma 20. 7. 2006

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
z dnem objave.
Št. 465-2/03
Kobarid, dne 15. septembra 2005.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

IX. Končna določba
Ta program priprave Občinskaga lokacijskega načrta za
Industrijsko-poslovno cono Podskrajnik – II začne veljati
z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35003-11/2005
Cerknica, dne 19. septembra 2005.

Stran

VI. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo OLN v digitalni in analogni obliki predhodno preskrbi naročnik Občina Cerknica.

Pridobitev smernic
30 dni
Izdelava predloga OLN za javno razgrnitev
Javna razgrnitev
30 dni
Javna obravnava
Sprejem stališč do pripomb
I. obravnava Občinski svet
Pridobitev mnenj nosilcev planiranja
II. obravnava Občinski svet
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KOČEVJE
3724.

Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02 in 43/03) ter
74. in 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kočevje, je Občinski svet občine Kočevje na 23. redni seji, dne
19. 9. 2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi
za: zemljišče parc. št. 2707/2, cesta v izmeri 2142 m2, pripisano pri vložku št. S001 k.o. Gotenica.

SKLEP

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane last
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje.

I
Stavbno zemljišče s parcelno številko 3799/8 k.o. Staro
selo v izmeri 57 m2 se izvzame iz javnega dobra.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 617-2/00-141
Kočevje, den 20. septembra 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

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 16. člena Statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO št.
2/99, 2/01 in Uradni list RS, št. 29/03) Občinski svet občine
Ljubno na 22. redni seji dne 15. 9. 2005 sprejel naslednji

LJUBNO
3725.

SKLEP

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Ljubno za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 79/01) in na podlagi 16. člena Statuta
Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin 2/99,
Uradni list RS, št. 29/03) ter 70. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin 2/99)
je Občinski svet občine Ljubno na 22. redni seji dne 15. 9.
2005 sprejel

I
Iz javnega dobra se izvzame parcelna številka 1310/3,
vrsta rabe ceste v izmeri 589 m2 k.o. Savina, ZKV 326.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
z dnem objave.
Št. 002-22/05-03
Ljubno, dne 15. septembra 2005.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno
za leto 2005
1. člen
Spremeni se Priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 137/04), ki se določi v naslednjih zneskih:
A)
I.
II.
III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupaj prihodki
skuopaj odhodki
proračunski primanjkljaj (I.–II.)

B)
IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev

V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.

RAČUN FINANCIRANJA
zadolževanje
odplačilo dolga
sprememba stanja na računu
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X. neto zadolževanje (VII. – VIII. – IX.)
XI. neto ﬁnanciranje (VI. + X.- IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA

392.154
408.154
–16.000

–
–
–
–
–

–16.000
–
16.000
22.531

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave
v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto
2005.
Št. 002-220/05-01
Ljubno, dne 15. septembra 2005.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

Sklep o izvzetju iz javnega dobra

3727.

Pravilnik o soﬁnanciranju programov na
področju kulturne dejavnosti v Občini Ljubno

Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94,
22/00 in 96/02) ter 7. in člena Statuta Občine Ljubno (Uradno
glasilo ZSO, št. 2/99, 2/01, in Uradni list RS, št. 29/03) je Občinski svet občine Ljubno na 22. redni seji dne 15. 9. 2005
sprejel

PRAVILNIK
o soﬁnanciranju programov na področju
kulturne dejavnosti v Občini Ljubno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo kriteriji, pogoji, postopki in
merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za
soﬁnanciranje programov ljubiteljske kulture v Občini Ljubno
iz javnih sredstev lokalne skupnosti.
2. člen
(predlagatelji programov)
Za soﬁnanciranje se lahko potegujejo naslednji izvajalci
kulturnih programov:
– društva,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja
in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu Občine Ljubno.
3. člen
(uporabnik)
Pravico do soﬁnanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
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– da imajo sedež v Občini Ljubno,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne
dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih (velja za društva),
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(dejavnosti soﬁnanciranja)
Občina Ljubno soﬁnancira naslednje kulturne dejavnosti:
– glasbeno dejavnost,
– folklorno in plesno dejavnost,
– gledališko in lutkovno dejavnost,
– likovno dejavnost,
– literarno dejavnost in založništvo,
– ﬁlmsko in video produkcijo ter fotograﬁjo,
– izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja
kulture,
– dejavnost širjenja kulture med občani,
– nove medije,
– ter druge vsebine s področja kulture.
III. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN
RAZDELITEV SREDSTEV
5. člen
1. Javni razpis
Sredstva za soﬁnanciranje programov se izvajalcem iz
2. člena dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede po sprejetju proračuna in se objavi v sredstvih javnega
obveščanja.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom takoj po objavi javnega razpisa.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca programa pozove k dopolnitvi vloge, vendar
ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
2. Komisija za kulturo
Županja pred objavo razpisa, s sklepom, določi tričlansko komisijo za kulturo in predsednika komisije, in sicer:
– enega člana – predstavnika kulturnega društva,
– dva člana – predstavnika Odbora za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti Občine Ljubno.
Naloge komisije za kulturo so:
– odpiranje prispelih prijav na razpis iz predhodne točke
tega pravilnika,
– pregled prijavljenih kulturnih programov, ki jih v skladu
z določili tega pravilnika ovrednoti služba družbenih dejavnosti Občine Ljubno,
– pregled in potrditev predloga ovrednotenih programov
in pripravljenih poročil županji,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi županja.
Administrativne naloge za komisijo opravlja občinska
uprava – področje družbenih dejavnosti Občine Ljubno, kjer
je tudi sedež komisije.

Št.
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6. člen
Poročila in programi kulturne dejavnosti, ki jih izvajalci dajo na oceno, morajo biti ob izpolnjevanju pogojev
iz 3. člena dopolnjeni z dokazili, če to zahteva komisija za
kulturo ali občinska uprava – področje družbenih dejavnosti
Občine Ljubno.
7. člen
Vrednost točke za vrednotenje programov je odvisna od
vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu, ki
so namenjena za posamezne programske naloge, in se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk.
Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za
vsako leto posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto
se programi soﬁnancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko
nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva soﬁnanciranje.
Županja z izbranimi izvajalci v imenu občine sklene pogodbo. Pogodba opredeljuje vrste programov in nadzor nad
realizacijo programov.
IV. MERILA ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKIH
KULTURNIH DEJAVNOSTI
8. člen
Programi se soﬁnancirajo po naslednjih namenih:
a) program redne dejavnosti društva:
– honorar strokovnih delavcev,
– programski stroški,
– materialni stroški;
b) udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah
doma in v tujini;
c) nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
(kostumi …);
d) strokovno izpopolnjevanje.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v
prostore.
9. člen
Pri vrednotenju redne dejavnosti se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. Odrasli pevski zbor
Prizna se največ 55 vaj na sezono.
Honorar zborovodje na vajo (3 šolske ure)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono
– pri najmanj 32 članih
– pri najmanj 18 članih
– pri manj kot 18 članih

20 točk
5 točk
990 točk
495 točk
253 točk

2. Otroški in mladinski pevski zbori
Prizna se največ 20 vaj na sezono izven učnega programa.
Honorar zborovodje na vajo (2 šolski uri)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono

20 točk
5 točk
360 točk

Stroški se priznajo samo za obseg dejavnosti pevskega
zbora, ki presega šolski program.
3. Gledališke skupine
Prizna se največ 40 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(4 šolske ure)

30 točk
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Programski stroški na vajo
Materialni stroški na otvoritveno predstavo

5 točk
1080 točk

Soﬁnanciranje redne dejavnosti društva je pogojeno
z obveznimi nastopi na območni ravni, razen v objektivnih
primerih.

20 točk
5 točk
360 točk

10. člen
Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah
doma in v tujini (nastop, razstava …):
– na prireditvah v Občini Ljubno (občinski praznik,
državni praznik, tradicionalne prireditve in podobno)
200 točk
– na medobčinski ravni
200 točk
– na državni ravni
200 točk
– v tujini
200 točk

4. Lutkovne skupin
Prizna se največ 20 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na vajo (2
šolski uri)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono

5. Instrumentalne, vokalno instrumentalne ali vokalne
skupine
Prizna se največ 30 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca oziroma vodje
na vajo (2 šolski uri)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono:
– pri najmanj 32 članih
– pri najmanj 18 članih
– pri manj kot 18 članih

20 točk
5 točk
540 točk
270 točk
138 točk

6. Recitacijske in literarne skupine
Prizna se največ 20 vaj na sezono.
Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono

20 točk
5 točk
360 točk

7. Folklorne, tamburaške in plesne skupine
Prizna se največ 45 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na vajo (dve
šolski uri)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono

20 točk
5 točk
810 točk

8. Likovne, fotografske, video in ﬁlmske skupine
Prizna se največ 40 mentorskih vaj na sezono.
Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)
Programski stroški na vajo
Materialni stroški na sezono

20 točk
5 točk
720 točk

9. Ljudski pevci
Pavšal za materialne stroške na sezono
Pogoj: Najmanj 3 nastopi v sezoni.

300 točk

10. Ohranjanje kulturne dediščine (društva, sekcije in
posamezniki za muzejsko ali zgodovinsko dejavnost)
Pavšal za materialne stroške na sezono

300 točk

11. člen
Nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
Soﬁnanciranje nakupa in vzdrževanja opreme se izvede do višine 20% vrednosti vloge posameznega izvajalca
kulturnih dejavnosti.
13. člen
Strokovno izpopolnjevanje
Soﬁnancira se strokovno izpopolnjevanje strokovnih
vodij, članov društva in posameznikov, ki delujejo na področju
kulturne dejavnosti, in sicer:
– 50 točk/posameznika.
14. člen
(izvajanje programov)
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom.
Tajnik Občine Ljubno bo, na predlog komisije za kulturo,
izdal sklep o številu točk izbranim izvajalcem kulturnih programov.
Osnovna organizacija lahko v roku 8 dni vloži pritožbo
na sklep o številu točk pri županji občine. Odločitev županje
je dokončna.
Programi so ﬁnancirani na osnovi prejetih poročil o
opravljenih aktivnostih.
Kolikor se ugotovi, da uporabniki ta sredstva nenamensko uporabljajo, se jim višina sredstev za ta del zmanjša.
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 002-22/05-02
Ljubno, dne 15. septembra 2005.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun, ek. l. r.

Pogoj: najmanj 3 javni nastopi, projekti, razstave …
v sezoni oziroma izvedba vsaj dveh izobraževanj oziroma
predavanj v sezoni.
11. Kulturna društva, ki ne izvajajo lastne dejavnosti
Del kulturne dejavnosti v občini predstavljajo tudi kulturne prireditve, ki so nadgradnja celotne kulturne dejavnosti v
občini. Soﬁnancirajo se kulturne prireditve v organizaciji društev, samostojnih kulturnih delavcev, posameznikov, drugih
izvajalcev kulturnih programov in dejavnosti vzgojno-izobraževalnega zavoda s sedežem v občini Ljubno.
Za organizacijo kulturnih prireditev se prizna:
– od 1 do 5
– od 6 do 10
– več kot 10

80–400 točk
480–800 točk
880–1200 točk

MEDVODE
3728.

Odlok o razglasitvi rojstne hiše Jakoba Aljaža
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 17. člena Statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98 in
69/04) ter na predlog Javnega zavoda RS za varstvo kulturne
dediščine – območna enota Ljubljana je Občinski svet občine
Medvode na 25. seji dne 13. 9. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o razglasitvi rojstne hiše Jakoba Aljaža
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
enota dediščine:
Zavrh pod Šmarno goro – Rojstna hiša Jakoba Aljaža
(EŠD 9854)
Enota ima zaradi kulturnih in zgodovinsko-memorialnih
lastnosti poseben pomen za Občino Medvode. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi
zgodovinskega in memorialnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
V hiši Zavrh št. 2 pod Šmarno goro (pri Bačniku) se je
6. julija 1845 rodil Jakob Aljaž – duhovnik, planinec, glasbenik in narodni buditelj. Rojstna hiša s spominsko ploščo,
postavljeno leta 1970, predstavlja materialno in simbolno
obeležje tej pomembni osebnosti slovenske zgodovine.
3. člen
Spomenik obsega stavbišče parcele številka 654, k.o.
Spodnje Pirniče.
Meje spomenika so vrisane na zemljiškokatastrskem
načrtu v merilu 1 : 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000. Meje vplivnega območja so vrisane na
temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000. Izvirnika
načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo
za kulturo in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

not,

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih in zgodovinsko-memorialnih vred-

– ohranjanje gabaritov, strešnega naklona z opečno
kritino in kamnitega portala v najstarejšem delu stavbe ter
primarnih tlorisnih razporedov z ureditvijo spominske sobe,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanja spomenika.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim,
ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vplivni prostor ohranjanju ter varovanju vedut na objekt.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne in zgodovinsko-memorialne vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavijo kulturne vrednote spomenika in situ, v
tisku in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstvenoraziskovalno delo.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje Javnega zavoda RS za varstvo
kulturne dediščine, območne enote v Ljubljani.
6. člen
Pristojni organ mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99).
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Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, ﬁzično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenikov, dostopnost spomenikov za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim
bolj učinkovito varstvo spomenikov.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 660-3/05-4
Medvode, dne 13. septembra 2005.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

3729.

Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in
domačij za kulturne spomenike lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98
in 69/04) ter na predlog Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine – območna enota Ljubljana je Občinski svet
občine Medvode na 25. seji dne 13. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o razglasitvi kmečkih objektov in domačij
za kulturne spomenike lokalnega pomena
1. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo
enote dediščine:
1. Smlednik – Župnišče Smlednik 41 (EŠD 5745)
2. Hraše – Hiša Hraše 45 (EŠD 5741)
3. Osolnik – Hiša Osolnik 1 (EŠD 5747)
4. Dol pri Medvodah – Hiša Dol 5 (EŠD 104)
5. Goričane – Hiša Goričane 23 (EŠD 147)
6. Medvode – Hiša komandanta Staneta 16 (EŠD
5744)
7. Seničica – Domačija Seničica 29 (EŠD 5748)
8. Brezovica pri Medvodah – Gospodarsko poslopje pri
Brezovica 1 (EŠD 16285)
9. Belo – Domačija Belo 1 (EŠD 9999)
Enote imajo zaradi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih,
zgodovinskih, likovnih in krajinskih lastnosti poseben pomen
za širše lokalno območje Občine Medvode. Zato jih razglašamo za kulturne spomenike lokalnega pomena z lastnostmi
etnoloških spomenikov.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitve za spomenike lokalnega pomena:
1. Smlednik – Župnišče Smlednik 41 (EŠD 5745)
Župnišče stoji ob cerkvi sv. Urha, ki se omenja že v 13.
stoletju, na vzpetini nad starim naseljem Smlednika. Stavba
je oblikovana kot značilna trška arhitektura prve polovice 19.
stoletja s starejšo zasnovo iz 18. stoletja.
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2. Hraše – Hiša Hraše 45 (EŠD 5741)
Nadstropna kmečka hiša stoji ob cesti Vodice–Smlednik. Zaradi podobnosti s smledniškim župniščem jo datiramo
v prvo polovico 19. stoletja. Od značilne fasadne členitve se
je ohranil le za to območje zelo značilen portal iz zelenega
tufa.
3. Osolnik – Hiša Osolnik 3 (EŠD 5747)
Samotna kmetija pri Anžiču stoji na dominantni legi pod
cerkvijo sv. Mohorja na Osolniku. Oblikovana je kot pribrežni
vrhhlevni tip hiše. V ohranjeni podobi je značilna za 19. stoletje, prav gotovo pa je zasnova hiše starejša in povezana z
gotsko cerkvijo sv. Mohorja.
4. Dol pri Medvodah – Hiša Dol 5 (EŠD 104)
Hiša pri Dolinčku stoji na desnem bregu Sore v naselju
Dol, v neposredni bližini podružnične cerkve sv. Mihaela. Sodi
med najkvalitetnejše, že redko ohranjene objekte kmečkega
stavbarstva iz 17. stoletja v širšem ljubljanskem prostoru.
5. Goričane – Hiša Goričane 23 (EŠD 147)
Skromna kmečka hiša pri Bregarju stoji ob vstopu v
grajski kompleks Goričan, s katerim je tako prostorsko, kot
po svoji vsebini in izvoru povezana. Po ustnem izročilu naj bi
bila zgrajena okoli leta 1784, ko je bil obnovljen grad.
6. Medvode – Hiša Cesta komandanta Staneta 16 (EŠD
5744)
Stavba predstavlja s kvalitetno izoblikovano zunanjščino pomemben dosežek trške arhitekture 19. stoletja, je
nosilka identitete starega dela Medvod ter pomemben člen
v uličnem nizu.
7. Seničica – Domačija Seničica 29 (EŠD 5748)
Samotno kmetijo pri Zavašniku sestavljata stanovanjska
hiša in gospodarsko poslopje. Hiša z ohranjenimi baročnimi
stavbnimi elementi predstavlja značilno arhitekturo alpskega
tipa in je verjetno nastala v prvi polovici 18. stoletja.
8. Brezovica pri Medvodah – Gospodarsko poslopje pri
hiši Brezovica 1 (EŠD 16285)
Gospodarsko poslopje stoji v okviru kmečke domačije
v majhnem zaselku Brezovica. Predstavlja zelo dobro ohranjeno, za hribovito območje značilno veliko gospodarsko
poslopje s hlevi v zidanem pritličju in z lesenim podom v
nadstropju.
9. Belo – Domačija Belo 1 (EŠD 9999)
Domačija Lenartovih ali Ta gornih, nekoč samooskrbna
hribovska domačija v gruči, stoji v zaselku Belo v Polhograjskem hribovju. Sestavljajo jo stanovanjska in preužitkarska
hiša, hlev s podom, kašča, kozolec toplar, sušilnica za sadje
in čebelnjak. Ohranjeni stavbni elementi na objektih kažejo
na stavbni razvoj od 16. stoletja do danes.
3. člen
Meje spomenikov so vrisane na katastrskih načrtih v
merilu 1 : 2880 in na temeljnih topografskih načrtih v merilu
1 : 5000. Meje vplivnih območij, če jih kulturni spomeniki
imajo, so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1 : 5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka,
hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
1. Smlednik – Župnišče Smlednik 41 (EŠD 5745)
Spomenik obsega parcelno številko 67, k.o. Smlednik
2. Hraše – Hiša Hraše 45 (EŠD 5741)
Spomenik obsega parcelno številko 467/2, k.o. Hraše
3. Osolnik – Hiša Osolnik 3 (EŠD 5747)
Spomenik obsega vzhodno stavbišče parcele številka
964, k.o. Studenčice
4. Dol pri Medvodah – Hiša Dol 5 (EŠD 104)
Spomenik obsega zahodno stavbišče parcele številka
273/5, k.o. Sora
5. Goričane – Hiša Goričane 23 (EŠD 147)
Spomenik obsega parcelni številki 831 in 832/1, k.o.
Preska
6. Medvode – Hiša Cesta komandanta Staneta 16 (EŠD
5744)

Uradni list Republike Slovenije
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Spomenik obsega stavbno parcelo št. 29/1, k.o. Med7. Seničica – Domačija Seničica 29 (EŠD 5748)
Spomenik obsega stavbno parcelo št. 86, k.o. Golo

8. Brezovica pri Medvodah – Gospodarsko poslopje pri
hiši Brezovica 1 (EŠD 16285)
Spomenik obsega zahodno stavbišče parcele številka
431, k.o. Topol
9. Belo – Domačija Belo 1 (EŠD 9999)
Spomenik obsega parcele št. *27, *28, *170, 2467 – del
in SV in JZ del parcele št. 490, k.o. Babna gora.
4. člen
Za spomenike velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– ohranjanje funkcije, gabaritov, primarnih tlorisnih razporedov, izvirne gradbene substance ter značilne opreme
vseh spomeniških objektov,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekte
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– omogočanje predstavitve celot in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanja spomenikov.
Za vplivna območja spomenikov velja varstveni režim,
ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov ohranjanju ter
varovanju vedut na spomeniške objekte.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke, arhitekturne, krajinske,
likovne in zgodovinske vrednote spomenikov,
– poveča pričevalnost kulturnih spomenikov,
– predstavijo kulturne vrednote spomenikov in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih,
– spodbudi znanstveno-raziskovalno in učno-demonstracijsko delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnih spomenikov ali
njihovih delov in za vsak poseg v spomenike, njihove dele
ali zemljišča so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni
pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastnikom spomenikov odločbo o varstvu na
podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, ﬁzično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenikov, dostopnost spomenikov za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim
bolj učinkovito varstvo spomenikov.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 660-1/05-4
Medvode, dne 13. septembra 2005.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

3730.

Dopolnitve Statuta Občine Medvode

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
– (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 59/99
– odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05) je Občinski
svet občine Medvode na 25. seji dne 13. 9. 2005 sprejel

DOPOLNITVE STATUTA
Občine Medvode
1. člen
V Statutu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95,
47/95 in 69/04) se v poglavju Prehodne in končne določbe
doda nov 76. a člen, ki se glasi:
»Določba 33. člena sprememb in dopolnitev Statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 69/04), ki dodaja nov
46.a člen in določba 34. člena sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 69/04), ki 47. členu
dodaja nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, se začneta
uporabljati po prvih rednih volitvah v občinske svete po uveljavitvi te dopolnitve Statuta Občine Medvode.«

Št.

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

NOVO MESTO
3731.

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2105/256 skozi Dolnjo Težko Vodo (od km 4.407
do km 4.900)

Na podlagi 30. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01, 44/02), 34. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter Programa priprave lokacijskega načrta (Uradni list RS, št. 11/05) je župan
Mestne občine Novo mesto dne 15. 9. 2005 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste
G2-105/256 skozi Dolnjo Težko Vodo
(od km 4.407 do km 4.900)
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1. člen
Javno se razgrne: predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dolnjo
Težko Vodo (od km 4.407 do km 4.900).
2. člen
Lokacijski načrt obravnava rekonstrukcijo glavne državne ceste sredi vasi Dolnja Težka Voda – nevarnega
odseka, katerega rekonstrukcija vsebuje obvezno porušitev
dveh objektov za izboljšanje razmer glede funkcionalnost in
izboljšanja varnosti prometa (tudi pešcev).
3. člen
Predlog občinskega lokacijskega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6,
3. nadstropje (ogled bo možen vsak delovni dan od 7. do
15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od
7. do 14. ure) in sicer trideset (30) dni po posebnem obvestilu
v Dolenjskem listu.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v prostorih Mestne občine Novo mesto. Obvestilo
o času in kraju javne obravnave bo naknadno objavljeno v
Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v
času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na
naslov Mestne občine Novo mesto, Oddelek za prostor, Novi
trg 6, Novo mesto.
Št. 344-01-3/02
Novo mesto, dne 15. septembra 2005.
Župan
Mestne občina Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

2. člen
Ta dopolnitev Statuta Občine Medvode se objavi v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 015-1/04-2
Medvode, dne 13. septembra 2005.
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MISLINJA
3732.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Mislinja

Na podlagi 12. in 17. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/05) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00-prečiščeno besedilo, 115/00,
60/02 in 114/04) je Občinski svet občine Mislinja na 24. seji,
dne 15. septembra 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
S tem odlokom se v obliki novega prostorskega akta
sprejmejo spremembe prostorskih ureditvenih pogojev (v
nadaljevanju: PUP):
– za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom, Pamečami,
Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4/88 in
Uradni list RS, št. 23/92)
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– za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 1/95).
Spremembe PUP za Občino Mislinja je izdelal ZUM
Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7,
Maribor, pod številko naloge 4050.
2. člen
(vsebina PUP)
Odlok o spremembah PUP za Občino Mislinja (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa: ureditveno območje in namensko rabo območja, merila in pogoje za vrste posegov,
merila in pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno
oblikovanje, merila in pogoje za določanje gradbenih parcel,
merila in pogoje za prometno urejanje ter urejanje komunalne
in energetske infrastrukture ter omrežja zvez, merila in pogoje za varovanje okolja in merila in pogoje za urejanje prostora
za obrambo in zaščito pred nesrečami.
Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in graﬁčno prikazane v PUP, ki so na vpogled na Občini Mislinja.
II. OBMOČJE PUP
3. člen
Območje, za katerega veljajo določila odloka, obsega
celoten prostor Občine Mislinja, razen območij veljavnih zazidalnih načrtov, ki ostanejo v veljavi:
– območje Zazidalnega načrta poslovnega središča
"Lopan" (Uradni list RS, št. 14/02, dop. 64/04),
– območje Zazidalnega načrta blokovne zazidave Mislinja (Uradni list RS, št. 11/87, dop. Uradni list RS, št. 94/02),
– območje Zazidalnega načrta Obrtno industrijske zazidave OC2 Mislinja (Uradni list RS, št. 54/92),
– območje Zazidalnega načrta turističnega naselja Pungart (Uradni list RS, št. 16/84 (dop.)),
– območje Zazidalnega načrta Grmovškov dom Bungalovi – cona III (Uradni list RS, št. 41/89).
Začasno, do izdelave in sprejema predvidenih prostorskih izvedbenih načrtov, pa ti prostorski ureditveni pogoji
veljajo tudi na območjih, za katera je predvidena izdelava
prostorskih izvedbenih načrtov, in sicer za:
– večje število območij znotraj ureditvenega območja
naselja št. 5 (Mislinja),
– celotna ureditvena območja naselij št. 9 (Srednji Dolič), št. 1 in 11 (Zgornje Dovže),
– dele ureditvenih območij naselij št. 6 in 7 (Gornji Dolič),
– območji nadzemnega pridobivalnega prostora peska.
III. ČLENITEV OBMOČJA IN NAMENSKA RABA
OBMOČJA
4. člen
(členitev območja)
Območje urejanja se členi na:
– ureditvena območja naselij št. 2 in 3 (Šentilj pod Turjakom), št. 5 (Mislinja), št. 4 (Vovkarje), št. 6 in 7 (Gornji Dolič),
št. 8 (Srednji Dolič), št. 10 (Sp. Dovže),
– ureditveno območje počitniškega naselja Pungart,
– razpršeno gradnjo,
– območji nadzemnega pridobivalnega prostora peska,
– ves ostali odprti prostor, ki ga predstavljajo kmetijske
površine, gozdovi in vode.
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5. člen
(namenska raba območij v ureditvenih območjih)
Namenska raba v ureditvenih območjih je prikazana v
kartografskem delu PUP. Opredeljene so naslednje kategorije namenske rabe:
– območja stanovanj: splošne stanovanjske površine,
stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi, površine
počitniških hiš;
– območja proizvodnih dejavnosti;
– mešana območja: osrednje površine, mešane površine namenjene bivanju, proizvodnim in storitvenim dejavnostim;
– območja družbene infrastrukture: površine za vzgojo
in izobraževanje;
– območja zelenih površin: površine za rekreacijo in
šport, pokopališča.
V območja stanovanj se lahko umestijo spremljajoče
dejavnosti, kadar:
– so namenjene oskrbi prebivalcev predmetnega območja stanovanj;
– s svojim delovanjem ne povzročajo hrupa, onesnaženja zraka, voda, svetlobnega in drugega onesnaževanja, ki
presega predpisane standarde kakovosti okolja;
– se zanje zagotovijo ustrezne površine za mirujoči
promet.
V območja stanovanj se lahko umestijo trgovske, poslovne, uslužno-obrtne, turistične dejavnosti, dejavnosti intelektualnih in umetniških storitev ter druge dejavnosti, ki ne
poslabšujejo kakovosti bivalnega okolja.
6. člen
(namenska raba območij razpršene gradnje)
Namenska raba na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje je lahko stanovanjska ali kmetijska ali športno-rekreativna. Kot spremljajoče dejavnosti se lahko pojavljajo dejavnost
(kmečkega) turizma, osnovnega šolstva in zdravstva, socialnega varstva, varstva otrok, manjše oskrbne, poslovne,
uslužno-obrtne dejavnosti, dejavnosti intelektualnih in umetniških storitev, če vse ne poslabšujejo kakovosti bivalnega
okolja. Proizvodne in storitvene dejavnosti so dopustne le
na posameznem območju razpršene gradnje z že obstoječo
istovrstno dejavnostjo.
Na območju razpršene gradnje, kjer je skladno s planskim aktom potrebno izpolniti posebne pogoje Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (parcela 162/3 in deli
parcel 1271/6 in 1272, k.o. Mislinja), sta dopustni le kmetijska
dejavnost ali dejavnost, ki omogoča obstoj kmetije.
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV
7. člen
(stavbna zemljišča)
Na stavbnih zemljiščih so dopustni naslednji posegi:
– gradnje novih, rekonstrukcije in nadomestne gradnje
stavb in gradbenih inženirskih objektov,
– gradnja novih, rekonstrukcije in nadomestne gradnje objektov za potrebe komunale, energetike, prometa in
zvez,
– odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo
stavbnega zemljišča,
– spreminjanje namembnosti objektov, če se s tem ne
spreminja ali ogroža pretežna namembnost območja, ne
presega zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju in
velikost gradbene parcele ustreza normativnim pogojem za
posamezne dejavnosti,
– gradnja enostavnih objektov, kot jo opredeljuje naslednji člen,
– nujni posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive
na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.
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8. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Na stavbnih zemljiščih je dopustna gradnja pomožnih
objektov, z izjemo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov,
ki so dopustni le na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje in
stanovanjskih površinah s kmetijskimi gospodarstvi. Gradnja
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov je dopustna le v
primeru kmetijskega gospodarstva, dopustna pa je izgradnja
gnojišč, zbiralnikov gnojnice ali gnojevke, kašč, kozolcev,
kmečkih lop, rastlinjakov, silosov, skednjev, vrtin ali vodnjakov za namakanje kmetijskih zemljišč, vodnih zajetij, senikov,
krmišč, molzišč in hlevskih izpustov.
Na stavbnih zemljiščih je dopustna gradnja začasnih
objektov, če ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov.
Izjema so površine za rekreacijo in šport, kjer je dopustna
gradnja začasnih objektov, ki ne zahtevajo novih komunalnih
in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti
teh priključkov, in pokopališča, kjer je dopustna gradnja prodajnih kioskov.
Na stavbnih zemljiščih je, z izjemo pokopališč, dopustna
postavitev vadbenih objektov.
Na stavbnih zemljiščih je dopustna postavitev spominskih obeležij in urbane opreme, z izjemo stavbnih zemljiščih
razpršene gradnje, kjer je od urbane opreme dopustna le
postavitev nadkritih čakalnic na avtobusnem in železniškem
postajališču, javnih telefonskih govorilnic in skulptur.
9. člen
(vodna zemljišča)
Na vodnih zemljiščih so dopustni naslednji posegi:
– gradnja objektov javne infrastrukture,
– gradnja objektov grajenega javnega dobra,
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških
in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v
naravnih kopališčih,
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem in
– gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti
in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog
policije.
Za vse posege na vodnih zemljiščih je potrebno pridobiti
projektne pogoje in soglasje pristojne službe za upravljanje
z vodami.
10. člen
(območja gozdov)
Na območju gozdov so dopustni naslednji posegi:
– gradnja gozdnih prometnic,
– gradnja enostavnih objektov z upoštevanjem pogojev
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja,
– izgradnja sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture,
– izkoriščanje, ki ima za posledico spremembo gozda
v pašnik, porasel z gozdnim drevjem ali v oboro za rejo
divjadi,
– nujni posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive
na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.
Za vse posege v gozd in gozdni prostor je potrebno
soglasje pristojne območne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
11. člen
(kmetijska zemljišča)
Na kmetijskih zemljiščih so dopustni naslednji posegi:
– melioracije,
– gradnja poljskih poti,
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– gradnja enostavnih objektov z upoštevanjem pogojev
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja,
– izgradnja sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture,
– nujni posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive
na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.
Za vse posege na kmetijska zemljišča izda soglasje
pristojna kmetijska svetovalna služba oziroma ministrstvo
pristojno za kmetijstvo.
12. člen
(območja, za katera je predvidena izdelava občinskih
lokacijskih načrtov – začasno urejanje z odlokom)
V ureditvenih območjih naselij št. 9 (Srednji Dolič), št.
1 in 11 (Zgornje Dovže) in v delih ureditvenih območij naselij
št. 5 (Mislinja) in št. 6 in 7 (Gornji Dolič) so dopustni naslednji
posegi:
– odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo
stavbnega zemljišča,
– gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe, ograj in
pomožnih infrastrukturnih objektov,
– gradnja začasnih objektov, ki ne zahtevajo novih
komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja
zmogljivosti teh priključkov,
– postavitev vadbenih objektov, spominskih obeležij in
urbane opreme,
– nujni posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive
na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.
V območjih nadzemnega pridobivalnega prostora peska
so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev objektov in druga dela v zvezi s pripravo
stavbnega zemljišča,
– gradnja enostavnih objektov ob soglasju ministrstva
pristojnega za rudarstvo,
– nujni posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive
na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.
V. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
13. člen
Merila in pogoji za oblikovanje se glede na način poselitve nanašajo na:
– tipologijo zazidave (pogojeno z dopustno namembnostjo objekta),
– velikost in zmogljivost objekta (dopustne kapacitete,
horizontalni in vertikalni gabariti),
– oblikovanje zunanje podobe objekta (tlorisna zasnova, oblikovanje strehe in dopustni materiali),
– lego na zemljišču (odmik od parcelne meje in sosednjih objektov),
14. člen
(ureditvena območja naselij)
Objekti ne smejo imeti več kot klet, pritličje z enim
nadstropjem in izkoriščeno mansardo, razen če gre za dominantni objekt, centralni objekt ali pa so v neposredni okolici
obstoječi objekti večje etažnosti. Pritličje objekta je lahko
največ pol etaže nad terenom.
Dopustno je svobodno oblikovanje stavbnih mas. Dopustna je uporaba sodobnih materialov na objektu. Objekti
morajo biti oblikovani regionalno – ali z uporabo materialov,
tipičnih za lokalno arhitekturo, ali s posnemanjem tradicionalnih stavbnih proporcev in oblik.
V primeru posnemanja tradicionalne lokalne arhitekture
mora streha biti dvokapnica pod naklonom 45°, strešni material mora biti zareznik, na pobočju mora sleme biti vzporedno
s plastnicami, fasade morajo biti ometane in v zemeljskih
tonih ali obložene z temnim lesom, vsi dodatki na objektu
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morajo biti iz naravnih materialov, v primeru uporabe čopa
mora le-ta biti v enakem naklonu kot osnovna strešina, tlorisno razmerje mora biti 1:1,6.
V primeru gradnje ob pomembnejših cestah morajo biti
objekti zasnovani vzdolžno, z daljšo stranico in slemenom
vzporedno z cesto.
V izogib negativnim posledicam na prepoznavnost gručastih naselij se odsvetuje uporaba geometrijskih vzorcev
poselitve.
15. člen
(morfološka enota Mi1)
Potrebno je ohranjati izoblikovano prepoznavnost območja. Objekti morajo biti oblikovani in postavljeni v prostor
na enak način kot so obstoječi objekti znotraj morfološke
enote.
Objekti ne smejo imeti več kot klet, pritličje in eno
nadstropje. Pritličje objekta je lahko največ pol etaže nad
terenom.
Tloris objekta mora biti kvadratne ali pravokotne oblike,
razmerje stranic mora biti 1:1 do 1:1,3. Streha mora biti dvokapnica, s slemenom vzporednim s plastnicami ali s slemeni
sosednjih objektov. Naklon strehe mora biti med 20° in 30°,
kritina mora biti v temni barvi. Fasade morajo biti belo ometane ali krite z temnim lesom.
16. člen
(morfološka enota Mi2)
Potrebno je ohranjati izoblikovano prepoznavnost območja. Objekti morajo biti oblikovani in postavljeni v prostor
na enak način kot so obstoječi objekti znotraj morfološke
enote.
Objekti ne smejo imeti več kot klet, pritličje in izkoriščeno mansardo. Pritličje objekta je lahko največ pol etaže nad
terenom. Objekti se morajo držati gradbne linije 10 metrov
od glavne ceste.
Tloris objekta mora biti pravokotne oblike, dopustni so
izzidki na severni strani. Razmerje stranic mora biti 1:1,2 do
1:1,6. Streha mora biti dvokapnica brez čopa, kritina mora bit
v temni barvi. Sleme objekta mora biti vzporedno z glavno
cesto. Fasade morajo biti izvedene v beli barvi ali krite z
temnim ali temno rjavo barvanim lesom.
17. člen
(morfološka enota Mi3)
Objekti ne smejo imeti več kot klet, pritličje, eno nadstropje in izkoriščeno mansardo. Pritličje objekta je lahko
največ pol etaže nad terenom. Za boljši izkoristek prostora
je dopustna izvedba škarp in podpornih zidov.
Tloris objekta mora biti kvadratne ali pravokotne oblike,
razmerje stranic mora biti 1:1 do 1:1,6. Streha mora biti dvokapnica, s slemenom vzporednim s plastnicami ali s slemeni
sosednjih objektov. Naklon strehe mora biti 35°–45°, kritina
mora biti v temni barvi. Fasade morajo biti izvedene v beli
barvi ali krite z temnim ali temno rjavo barvanim lesom.
18. člen
(območja razpršene gradnje)
Objekti ne smejo imeti več kot klet, pritličje z enim
nadstropjem in izkoriščeno mansardo, razen če gre za dominantni ali centralni objekt. Pritličje objekta je lahko največ
pol etaže nad terenom.
Dopustno je svobodno oblikovanje stavbnih mas. Dopustna je uporaba sodobnih materialov na objektu. Objekti
morajo biti oblikovani regionalno – ali z uporabo materialov,
tipičnih za lokalno arhitekturo, ali s posnemanjem tradicionalnih stavbnih proporcev in oblik.
V primeru posnemanja tradicionalne lokalne arhitekture
mora streha biti dvokapnica pod naklonom 45°, strešni mate-
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rial mora biti zareznik, na pobočju mora sleme biti vzporedno
s plastnicami, fasade morajo biti ometane in v zemeljskih
tonih ali obložene z temnim lesom, vsi dodatki na objektu
morajo biti iz naravnih materialov, v primeru uporabe čopa
mora le – ta biti v enakem naklonu kot osnovna strešina,
tlorisno razmerje mora biti 1:1,6. V primeru gradnje na hribovitem terenu mora biti objekt z daljšo stranico in slemenom
postavljen vzporedno z plastnicami.
V izogib negativnim posledicam na prepoznavnost gručastih zaselkov se odsvetuje uporaba geometrijskih vzorcev
poselitve.
Pri hlevih za sistem proste reje so dopustni strešni nakloni, manjši od 45°.
19. člen
(morfološka enota Pu1)
Potrebno je ohranjati izoblikovano prepoznavnost morfološke enote. V primeru rekonstrukcije se objekt izvede v
svoji izvorni obliki.
Možna je postavitev novih objektov, ki morajo posnemati obstoječ način zazidave – 2 do 4 počitniške hišice v nizu,
ki so postopoma zamaknjene in imajo slemena vzporedna
s plastnicami. Tloris posameznega objekta mora biti pravokotne oblike v razmerju 3:4, s slemenom vzporednim z daljšo
stranico. Kleti morajo bit delno vkopane in obložene z lokalnim kamnom na enak način kot je to izvedeno na obstoječih
objektih. Fasada objekta mora biti groba belo ometana, nad
višino 2 m mora biti obložena z temno barvanim lesom. Strešna kritina mora biti zareznik. Strehe morajo biti dvokapnice
pod naklonom 45°, brez čopov. Dopustna so strešna okna,
frčade vseh oblik so prepovedane. Pogoj za novogradnje je
možnost navezave na prometno, komunalno in energetsko
omrežje, in takšen nagib terena, ki ob predhodnih geomehaničnih raziskavah zagotavlja varno postavitev objekta.
Prizidki so dopustni samo na daljši stranici posameznega objekta, v tem primeru mora biti streha prizidka podaljšek
osnovne strehe objekta. Enak pogoj velja za zimske vrtove,
katerih konstrukcija mora biti lesena ali aluminijasta v enakem barvnem tonu kot je lesena fasadna obloga.
20. člen
(odmik objekta od parcelnih mej)
Odmik objekta od cestnega sveta mora zagotavljati
prometno varnost. Razmiki med fasado objekta in parcelno
mejo morajo biti najmanj 4 metre in najmanj tolikšni, da zagotavljajo osnovno funkcionalno zemljišče okoli objekta, da ne
delujejo škodljivo na sosednje objekte, skladno s sanitarno
– tehničnimi, požarno – varstvenimi in obrambnimi predpisi.
Ob medsebojnem dogovoru sosedov je medsebojni odmik
objektov lahko tudi manjši.
Manjši odmiki od parcelnih mej so tudi možni, če je objekt del obcestne pozidave, ki ima razpoznavno gradbeno
linijo. V tem primeru mora biti odmik od ceste enak kot pri
sosednjih objektih.
21. člen
(splošna merila in pogoji glede stopnje izkoriščenosti
zemljišča glede na namensko rabo)
Zgornje dopustne vrednosti:
Namenska raba
Faktor
gradbene parcele
zazidanosti (z)
Splošne stanovanjske površine
Površine počitniških hiš
0,4
Stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi
0,2
Območja proizvodnih dejavnosti
0,8
Osrednja območja
Mešane površine namenjene bivanju, proizvodnim
in obrtnim dejavnostim
0,6
Območja objektov družbene infrastrukture
0,6

Faktor
izrabe (i)
1,2
0,4
2,4
1,2
1,6
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22. člen
(splošna pravila glede velikosti in oblike gradbene parcele)
Gradbeno parcelo je treba na novo formirati tako, da bo
omogočala pravilno umestitev objekta v prostor in zagotavljala primerne ureditve površin, ki bodo služile temu objektu
(potek komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
urbanistične zahteve – dovozi in dostopi, intervencijske poti,
sanitarno tehnične zahteve).

Pomožni kmetijsko gozdarski objekti
Kašča, kmečka lopa, rastlinjak, koritasti silos, skedenj
in senik: kot prizidek na fasadah morajo biti izvedeni tako,
da se bodo arhitektonsko vklopili k glavnemu objektu, strehe
in kritino naj določi projektant tako, da ne bo prizidek kvaril
izgleda glavne stavbe. V primeru da višina objekta tega ne
omogoča, se uporabi ravna streha, katere venec mora biti
vsaj tako visoko kot kap osnovne strehe.

23. člen
(splošna merila in pogoji za oblikovanje enostavnih
objektov)
Glede oblikovanja enostavnih objektov se smiselno
uporabljajo tudi pravila in pogoji glede oblikovanja objektov,
ki se ne štejejo med enostavne.

Začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi
Sezonski gostinski vrt – če je nadstrešnica prizidek
na fasadi mora biti izvedena tako, da se streha osnovnega
objekta podaljša ali nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha. V primeru da višina objekta
tega ne omogoča, se uporabi ravna streha, katere venec
mora biti vsaj tako visoko kot kap osnovne strehe. Kamp – za
urejanje je treba uporabljati naravne materiale.

Pomožni objekti za lastne potrebe
Pomožne objekte za lastne potrebe je možno postavljati
v okviru predpisanega faktorja izrabe zemljišča in faktorja
zazidanosti.
Oblikovanje pomožnih objektov in uporaba materialov
na njih mora biti skladna s primarnim ali obstoječim objektom
na območju.
Drvarnica, garaža, lopa, nadstrešek, steklenjak, uta
(senčnica): oblikovani morajo biti skladno z oblikovanjem
osnovnega objekta. Kot prizidek na fasadah morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali
nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima
osnovna streha. V primeru da višina objekta tega ne omogoča, se uporabi ravna streha, katere venec mora biti vsaj tako
visoko kot kap osnovne strehe.
Pomožni infrastrukturni objekti
1. Pomožni cestni objekti
Protihrupne ograje – v primeru postavitve na območju
varovanih pogledov na zavarovane objekte kulturne dediščine, na naravne vrednote in na silhuete naselij morajo protihrupne ograje biti transparentne. Če je ograja transparentna,
mora imeti ustrezne oznake za preprečevanje možnega zaletavanja ptic.
Objekt javne razsvetljave – imeti mora enotno oblikovane elemente vzdolž ene cestne poteze. Pri lociranju drogov
je treba upoštevati vse predpisane varovalne odmike od
prometnih površin (od vozišča, od kolesarske steze, itd.).
Drogovi naj ne segajo v svetli prometni proﬁl in naj funkcionirajo kot element delitve skupnih prometnih površin. Kjer je
ob vozišču le pločnik širine do 2,0 m je treba drog postaviti ob
ograje oziroma na zunanji rob cestišča. Temelj objekta javne
razsvetljave je treba postaviti tako globoko, da ne bo oviral
niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma
preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom.
Priporočamo uporabo standardnih kandelabrov, svetilk in
omaric za javno razsvetljavo.
Avtobusna postajališča morajo biti razpoznavna in enotna za celo občino, opremljena z nadstreški, opremljena s
klopmi, koši za smeti ter informacijami o prevozu (vozni red,
relacija ali št. linije, načrt mreže linij).
2. Pomožni energetski objekti
Transformatorska postaja – pri postavitvi je treba upoštevati morfologijo naselja in gradbene meje obstoječe zazidave
3. Pomožni telekomunikacijski objekt
Bazna postaja – antenski drog, antenski nosilec – ne
smejo ovirati vedutnih pogledov na historične dominantne
objekte.
4. Pomožni komunalni objekt
Ekološki otoki so lahko postavljeni le ob javni cesti, kjer
je možno zaustavljanje osebnih in tovornih vozil.

Začasni objekti namenjeni prireditvam
Za potrebe prireditve morajo biti predvidene parkirne
površine zadostne kapacitete (glede na pričakovan obisk).
Parkirne površine naj bodo čim bližje kraju prireditve in čimbolj koncentrirane.
Začasni objekti namenjeni skladiščenju
Ne smejo biti postavljeni na ulično stran objekta, razen
ko ne obstaja drugačna prostorska rešitev.
Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na
prostem
Za urejanje je treba uporabljati naravne materiale.
Pri oblikovanju otroških igrišč je potrebno zagotoviti
igrala predvsem za najmlajše starostne stopnje (3–6, 6–12
let). Zagotovljena mora biti preglednost ureditve zaradi varstva otrok.
Sprehajalne poti – se morajo prilagajati obstoječi konﬁguraciji terena. Utrdijo se in opremijo s klopmi, koši za odpadke. Ob njih se zasadijo drevesa.
Spominska obeležja
Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno
ovirane osebe ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega
omrežja. Priporočena je postavitev v jedru naselja.
Urbana oprema
Postavitev urbane opreme ne sme ovirati vzdrževanja
infrastrukturnega omrežja.
Nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom,
javna telefonska govorilnica, večnamenski kiosk in montažna
sanitarna enota – priporočamo uporabo lokalnih standardnih
elementov
Objekt za oglaševanje: ne smejo biti postavljeni nad
slemenom hiše. Nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj
2.5m visoko nad pohodno površino.
24. člen
(rekonstrukcije, dozidave, nadzidave)
Za rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki
pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje. Dozidave
in nadzidave se morajo uskladiti s celotno stavbno maso
objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem osnovnega
objekta.
V primeru rekonstrukcije objekta določila 20. člena ne
veljajo.
25. člen
(splošna priporočila s področja oblikovanja objektov)
Priporoča se uvajanje sodobnih načinov bivanja in uporaba naprednejših tehnologij in materialov.
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Na celotnem območju prostorskih ureditvenih pogojev
se odsvetuje gradnja nesprejemljivih dodatkov na pročeljih
(polkrožni ali večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli) in
strehah objektov (frčade, ki niso značilne za avtohtono arhitekturo), uporaba prefabriciranih tujerodnih klasicističnih
elementov (balustrade, stebri, fasadni venci, okenski okvirji).
Odsvetuje se uporaba ločnih zaključkov oken na fasadah in
polkrožnih arkad, razen če gre za rekonstrukcijo obstoječega
objekta, ki že ima takšno izvedbo premoščanja razponov.
26. člen
(druga pravila in pogoji)
Objekti so lahko dominantni v prostoru, če so namenjeni
družbeni infrastrukturi.
VI. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL
27. člen
Velikost gradbenih parcel se določi v projektni dokumentaciji.
Obliko gradbene parcele na stavbnih zemljiščih je treba
formirati tako, da bo omogočala pravilno umestitev objekta
v prostor glede na naravne danosti in ustvarjene razmere in
zagotavljala primerne ureditve površin, ki bodo služile temu
objektu.
Oblika parcele mora biti praviloma pravokotne oblike s
stranicami čimbolj pravokotno na potek ceste. V primeru, da
je razpoložljivo stavbno zemljišče večje od maksimalne velikosti posameznega stavbnega zemljišča za tovrstno stavbno tipologijo, mora lastnik tega zemljišča naročiti ustrezno
parcelacijo celotnega stavbnega zemljišča z upoštevanjem
navedenih pogojev in meril ter cestno navezavo na javno
cesto.
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih
zemljišč je potrebno upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke
komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– urbanistične zahteve (dovozi in dostopi, intervencijske
poti, mirujoči promet, odprte površine),
– sanitarno tehnične zahteve.
Gradbena parcela mora omogočati normalno uporabo
in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi
potrebami razen, če je del teh potreb zagotovljen na drugem
zemljišču.
Dopustne velikosti gradbenih parcel:
Vrsta gradnje
stanovanjska prostostoječa stavba
stanovanjske vrstne in atrijske stavbe
samostojno stoječe stavbe grajene
za druge dejavnosti na površinah
za stanovanja

Velikost parcele
450–1200m2
180–500m2
največ 1500m2

Za določanje gradbenih parcel k obstoječim objektom
veljajo enaka merila in pogoji kot za na novo formirane nepozidane gradbene parcele.
VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA
28. člen
(varovalni pasovi ob prometnicah)
Javna prometna infrastruktura je kategorizirana, skladno s kategorizacijo so določeni varovalni pasovi v katerih je
raba prostora omejena. Varovalni pas je treba upoštevati
tudi na trasah opuščenih prog če so plansko opredeljene kot
trase v proučevanju.

Ceste
Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih
posegov v prostor varovalnih pasov javnih cest in javnih
kolesarskih poti je dovoljena le s soglasjem upravljavca.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in
je na vsako stran javne ceste širok:
– pri glavni cesti 25 m,
– pri regionalnih cestah 15 m,
– pri lokalni in krajevni cesti 4 m,
– pri javni poti 3 m,
– pri državni kolesarski poti 5 m,
– pri ostalih prometnih površinah 2 m.
Železnice
Varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh proge, širok 200 metrov, merjeno v zračni črti od osi
skrajnih tirov proge. V varovalnem progovnem pasu je treba
pri posegih v prostor upoštevati veljavni pravilnik o pogojih
za graditev gradbenih in drugih objektov v varovalnem progovnem pasu.
29. člen
(gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do objektov
in zemljišč)
V primeru novogradenj ali rekonstrukcij cest je le-te
treba asfaltirati in izgraditi s prometno tehničnimi elementi
določenimi glede na funkcijo ceste, prometno obremenitev,
vrsto in strukturo prometa. Kadar zaradi prostorskih možnosti
ni moč zagotoviti zadostne širine cest so te lahko na krajših
odsekih tudi ožje. Na daljših in ozkih odsekih cest, kjer ni
zagotovljeno varno in nemoteno srečanje dveh merodajnih
vozil ali enega merodajnega vozila z običajnim vozilom, je
treba na primernih preglednih razdaljah urediti izogibališča
(razširitev vozišča). Izogibališča je treba urediti za vozila, ki
vozijo navzdol, izjemoma za tiste, ki vozijo navzgor. V primeru slepega zaključka ceste in kjer na primerni oddaljenosti
ni možnosti za obračanje vozil je treba na koncu cest urediti
obračališča.
Prometno-tehnični elementi javnih cest in poti ter dovoznih cest morajo zagotavljati preglednost v krivinah in križiščih
(polje preglednosti) ter morajo ustrezati strukturi prometa in
prometnim obremenitvam. Raba prostora v območju polja
preglednosti je omejena in na njem ne sme biti vertikalnih ovir
(objekti, ograje, zasaditve ipd.) višjih od 30 cm. Ceste se naj
križajo čimbolj pravokotno.
Gozdne prometnice morajo biti načrtovane, izgrajene
in vzdrževane skladno z veljavnim pravilnikom o gozdnih
prometnicah.
Vse ceste je treba ustrezno odvodnjavati in redno vzdrževati, vse kategorizirane ceste pa tudi asfaltirati. Priporočljivo je izvajanje geološko geotehničnih raziskav pri novogradnjah in rekonstrukcijah cest, pri načrtovanju sanacijskih
ukrepov za stabilizacijo plazov, ki ogrožajo manj prometne
ceste in za potrebe dimenzioniranja pri obnovah voziščnih
konstrukcij.
Za vsako stavbo mora biti zagotovljen dovoz in dostop z
javne ceste. Dovozne ceste in dostopi do objektov in zemljišč
morajo biti praviloma navezani na javne ceste nižje kategorije
in preko teh na javne ceste višje kategorije.
Gradnja na praznih parcelah ne sme onemogočati možno izgradnjo dovozov do gradbenih parcel predvidenih za
gradnjo in ne sme onemogočiti dovozov do kmetijskih zemljišč in lesno-pridelovalnega gozda. Prostor med hišami ob
cestah mora omogočati uvoze na parcele. Pri vrstni izgradnji
je treba zagotoviti dostop do vrtov.
Veljavni predpisi s področja varnosti cestnega prometa
se uporabljajo za vse javne prometne površine in tudi za
prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne: dovozne
ceste, dostopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne
površine, avtobusne postaje in postajališča, gozdne ceste,
ceste v zasebni lasti.
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30. člen
(intervencija in dostava)
Do vseh stavb mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila, ob stavbah pa zagotovljena možnost za postavitvene in delovne površine za gasilsko službo. Intervencijske
poti so lahko tudi po peš površinah. Do stavb, v katerih so
locirane nestanovanjske dejavnosti, mora biti zagotovljen dovoz za dostavna vozila, po potrebi tudi za kmetijska vozila ter
dostavne in manipulativne površine. Vse intervencijske poti,
dostavne poti in manipulativne površine morajo biti primerno
utrjene in dimenzionirane ter urejene brez ovir.
31. člen
(mirujoči promet)
Na območjih mešane namenske rabe kjer je koncentracija javnih funkcij je treba urediti javne parkirne površine (npr.
parkiranje ob javni cesti, javna parkirišča).
V primeru novogradenj, dozidav, nadzidav ali sprememb
namembnosti obstoječih objektov je treba urediti dodatna
parkirišča kapacitete, ki se določi glede na vrsto in obseg
dejavnosti skladno s tabelo iz veljavne urbanistične zasnove.
Neutrjene parkirne površine niso dovoljene.
Parkirne površine za tovorna vozila je moč urediti le na
površinah za proizvodnjo in skladiščenje.
32. člen
(kolesarski in peš promet)
Kolesarji se lahko vodijo v sklopu motornega ali peš
prometa, ob glavni cesti jih je treba ločiti od motornega prometa. Urediti je treba kolesarske steze ali skupne prometne
površine za pešce in kolesarje kot obvoziščne površine glavne ceste oziroma speljati kolesarje po vzporednih manj obremenjenih občinskih cestah. Na cestah z nizkimi prometnimi
obremenitvami se lahko tudi pešci vodijo v sklopu motornega
prometa. Če cesta ne omogoča varnega srečevanja vozil, kolesarjev in pešcev jo je treba razširiti ali pa utrditi izogibališča
na primernih preglednih razdaljah.
Odstavna mesta za kolesa je treba urediti ob vseh objektih centralnih dejavnosti in na vstopih na športne in rekreacijske površine. Njihovo število se določi glede na vrsto in
obseg dejavnosti.
Vse površine namenjene pešcem morajo ostati nezazidane in urejene brez arhitektonskih ovir.
Vse rekreacijske kolesarske povezave in pohodniške
poti morajo biti označene s prometno signalizacijo. Njihov
potek ne sme biti prekinjen, površine pa brez ﬁzičnih ovir.
Vsa stanovanjska območja je treba določiti kot območja
omejene hitrosti. Na cestah, ob katerih potekajo šolske poti,
bo treba izvesti ukrepe umirjanja prometa.
33. člen
(javni potniški promet)
Avtobusna postajališča so lahko urejena na vozišču,
razen ob glavni cesti, kjer morajo biti urejena v zalivu izven
vozišča. Zagotoviti je treba varno ustavljanje avtobusov ter
varno vstopanje in izstopanje potnikov. Vsa postajališča je
treba opremiti s talno in vertikalno signalizacijo.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE
IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER
TELEKOMUNIKACIJE
34. člen
(splošni pogoji)
Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti
medsebojno usklajeni. Obstoječe in predvidene objekte je
priključiti na komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
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infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje,
električno omrežje in omrežje zvez – telekomunikacijsko in
CATV). Pogoje za priključitev podajo upravljavci komunalnih in energetskih naprav ter omrežja zvez. Energetski in
telekomunikacijski predvideni vodi v naseljih morajo biti izvedeni zemeljsko, v območjih izven naselja so lahko prosto
zračni.
35. člen
(vodooskrba)
Za reševanje problema vodooskrbe je na območjih,
kjer je že zgrajeno javno vodovodno omrežje (v naseljih in
pri objektih razpršene gradnje), priključiti objekte pod pogoji
upravljavca vodovodnega omrežja. Do takrat se stanje obstoječih porabnikov ne menja, novi objekti pa se lahko gradijo le,
v kolikor upravljavec obstoječih vodovodnih sistemov lahko
zagotovi potrebne količine neoporečne vode.
Pri celotni obravnavi urejanja območja, je potrebno ob
novogradnjah vodovodnih cevovodov, ter za področja nove
pozidave predvideti tudi rekonstrukcije obstoječega vodovodnega omrežja v naseljih oziroma izven njih (odprti prostor) tam, kjer je to potrebno. Natančnejši pogoji za izvedbo
rekonstrukcij in novogradenj vodovodnih cevovodov bodo
podani v soglasjih k posameznemu posegu v prostor. Obnoviti in dopolniti je treba obstoječe omrežje tako, da bo nudilo
požarno zaščito in omogočalo neposredno priključevanje
uporabnikov.
Gradnja objektov v katerih se predvideva večja poraba vode je možna po predhodni proučitvi zadostnih količin
ustrezne vode. Vse obstoječe vodne vire, iz katerih se oskrbujejo naselja in zaselki je potrebno ustrezno sanirati ter
zagotoviti stalen zdravstveni nadzor. V območjih urejanja
namenjeni poselitvi je potrebno urediti ustrezne požarne
bazene, oziroma zagotoviti odvzem iz obstoječih vodnjakov,
oziroma vodnih površin.
36. člen
(odvodnjavanje in kanalizacijsko omrežje)
V naseljih, kjer je zgrajena kanalizacija, se morajo vsi
predvideni stanovanjski, poslovni, proizvodni in drugi objekti priključiti na kanalizacijsko omrežje. Dograditi je treba
manjkajočo kanalizacijo oziroma dopolniti omrežje tako, da
bo nudilo izenačevanje komunalnega standarda za vse prebivalce v naselju, in omogočalo neposredno priključevanje
uporabnikov. Celotno omrežje javne kanalizacije v naseljih
naj se konča z iztokom, oziroma čiščenjem v biološki čistilni napravi. Novih sosesk večjih od 50 PE (populacijski
ekvivalent), se ne sme graditi brez kanalizacije, stare soseske oziroma pozidavo pa je potrebno čim prej sanirati s
kanalizacijo, ki se zaključuje z ustrezno čistilno napravo.
Na območjih, kjer še ni zgrajenega sistema javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov (nepropustne
greznice, male čistilne naprave). Pri tem je potrebno upoštevati sanitarno tehnične predpise. V nobenem primeru ni
dovoljeno odvajati fekalne ter odpadne vode iz proizvodnje
neprečiščene v vodotoke.
Objekti z agresivnimi odpadnimi vodami morajo imeti
svoj sistem čiščenja. Na vseh območjih je treba ločiti fekalne
odplake in jih, preko kanalizacijskega sistema speljati na
predvideno centralno čistilno napravo Mislinja. Odvajanje
odpadnih in padavinskih voda je treba uskladiti s projektno
dokumentacijo za gradnjo kanalizacijskega sistema štev. 6KR29 in gradnjo čistilne naprave Mislinja štev. 6CR28-10, ki jo
je izdelalo podjetje IEI, d.o.o. Neonesnažene meteorne vode
je treba odvajati v ponikovalnice in odprte jarke. Meteorne
vode iz manipulativnih in parkirnih površin je treba po ustreznem predčiščenju (lovilec olj ali usedalnik) ponikati oziroma,
kjer to ni možno, voditi v vodotoke.
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37. člen

(elektroenergetsko omrežje)
Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati
stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter
predpisane odmike in pogoje upravljavca.
Na obravnavanem območju bo treba zgraditi:
– nove transformatorske postaje 20/04 kV,
– 20 kV priključne daljnovode oziroma kablovode novih
transformatorskih postaj,
– pripadajoče nizkonapetostno omrežje in
– male hidroelektrarne (mHE).
Novi objekti se priključijo na električno omrežje v skladu
s pogoji za dobavo in odjem električne energije. Planiranje
novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) in pripadajočega omrežja (20 kV in 0,4 kV) bo odvisno od povečanja
obremenitev, ter tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne
razmere pri odjemalcih priključenih na obstoječe elektroenergetske vode. TP je potrebno locirati v težišče potrošnje. Nove
transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne
objekte, v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni
bližini. Pri tem je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uredba o elektroenergetskem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju in Uredba o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju).
Iz predvidenih TP je treba do posameznih odjemalcev
položiti ustrezno nizkonapetostno omrežje. Nizko in srednje
napetostno omrežje je treba v naseljih zgraditi v podzemni
oziroma kabelski izvedbi. Prav tako morajo biti priključki odjemalcev na omrežje zemeljski. Vsi upravljalci mHE morajo
upoštevati predpisani minimum količine vode v vodotoku
Mislinja Izgradnja nove javne razsvetljave naj se izvede
z enotno opremo za celotno sosesko. Omrežje javne razsvetljave v naselju mora biti zemeljsko. Polaganje kablov je
praviloma ob cesti.
38. člen
(telekomunikacijsko omrežje in CATV)
Novogradnje, rekonstrukcije in priključki telekomunikacijskega omrežja v naselju morajo biti zemeljski. Pri prečkanju prometne infrastrukture je potrebno predvideti cevne
propuste. TK omrežje v naseljih naj bo v zemeljski izvedbi
Investitorji morajo zaprositi za izvedbo priključkov pri upravljavcu. Na območju obdelave je potrebno v pločnikih oziroma
ob robu ulic cestišč do posameznih objektov predvideti nadaljnjo izgradnjo KRS kabelskega omrežja s cevno kabelsko
kanalizacijo, v katero se predvidi uvlačenje kablov.
39. člen
(plin)
Za območja predvidenih zazidav je treba predvideti
priključke na plinovodno omrežje za potrebe ogrevanja z
zemeljskim plinom. Plinovodno omrežje, priključke in plinske
inštalacije je treba projektno obdelati v skladu s tehničnimi
pogoji, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Pri načrtovanju ostalih posegov v prostor občine je potrebno upoštevati
varnostni pas, ki omogoča varno obratovanje plinovoda in
sega 5 m na vsako stran od osi plinovoda. V tem pasu ima
upravljavec vedno pravico dostopa do plinovoda.
Pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti sega 2,5 m na
vsako stran od osi plinovoda. V tem pasu je prepovedano:
– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m
globoko;
– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m oziroma ne
globlje kot 0,5 m nad temenom cevi;
– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

Uradni list Republike Slovenije
40. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objektov v naseljih in pri razpršeni gradnji
se lahko vrši individualno z ekološko sprejemljivimi gorivi
(ekstra lahko kurilno olje, utekočinjen naftni plin, biomasa),
s katerimi se ne bo dodatno onesnaževalo okolje. Na območjih pozidave, kjer je predvidena visoka gostota pozidave
in v primeru sočasne gradnje, je možno ogrevanje iz skupne
kotlovnice. V slučaju ogrevanja s tekočim naftnim plinom,
naj bodo rezervoarji locirani na vizualno neizpostavljenih
mestih. Način skladiščenja tekočih naftnih derivatov mora
biti v skladu s Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena
in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne
in škodljive snovi. Ogrevanje na ekološko nesprejemljive
energente ni dopustno.
IX. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
41. člen
(varstvo voda)
Investitorji objektov na poplavnem območju morajo
upoštevati dejstvo, da je lahko območje občasno preplavljeno. Zato morajo ob izgradnji in obratovanju objekta izvesti
vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih
vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih
vplivov na okolje.
Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja na poplavnem območju mora biti tudi hidrološko hidravlična presoja vodnega režima iz katere bo razvidna poplavna
varnost območja pred izgradnjo objekta in po njej. V projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti obdelani
in ustrezno prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo preprečeni
škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost
območja, na predvideni objekt in okolje nasploh.
Na vodovarstvenih območjih je potrebno upoštevati določila Pravilnika o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki
se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, in o
dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja
(Uradni list RS, št. 62/04).
42. člen
(varstvo zraka)
V izogib onesnaženju zraka se kot splošno navodilo priporoča ogrevanje z ekološko neoporečnim gorivom (ekstra
lahko kurilno olje, tekoči naftni plin, elektrika).
43. člen
(varstvo pred erozijo)
Pri poseganju v prostor in pripravi projektne dokumentacije na erozijskih območjih je potrebno posebno pozornost
nameniti oblikovanju posegov, ki lahko povzročijo nastanek
erozijskih procesov.
44. člen
(varstvo pred hrupom)
Novogradnje in nove dejavnosti je potrebno locirati tako,
da ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja dejavnosti ob upoštevanju stopnje varovanja pred hrupom ne presegajo mejnih ravni za vir hrupa, določenih z Uredbo o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju.
Obstoječe vire prekomernega hrupa je potrebno sanirati
tako, da ravni hrupa, ki so posledica njihovega obratovanja,
ne presegajo mejnih ravni za vir hrupa. V projektni dokumentaciji za nove objekte ali naprave, ki so vir hrupa, spremembe
namembnosti obstoječih objektov ali naprav in objekte ali
naprave v rekonstrukciji mora biti izdelana strokovna ocena
obremenitve s hrupom v skladu s 13. členom Uredbe o hrupu
v naravnem in življenjske okolju.
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45. člen
(varstvo gozdnega roba in gozda)
Posege in ureditve na stavbnih in vodnih zemljiščih, ki
mejijo na območje gozdov, je treba načrtovati tako, da se ne
posega v obstoječi gozdni rob. Za posamezne vrste objektov
je potrebno zagotoviti naslednje minimalne odmike:
– stavbe morajo biti odmaknjene 25 m od gozdnega
roba;
– ostali objekti, posegi in ureditve, ki so v nivoju zemljišča pa morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba najmanj
1 m.
V projektni dokumentaciji je možno opredeliti tudi manjši
odmik, če je iz strokovnega mnenja pristojnega upravljavca
razvidno, da manjši odmik ne povzroča negativnega vpliva na gozdni rob oziroma na funkcije gozdov in gozdnega
prostora.
Če ureditve na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območja gozdov, zahtevajo objekte, morajo biti le-ti odmaknjeni
najmanj 4 m od gozdnega roba.
46. člen
(varstvo krajinske slike)
V območja značilnih pogledov na posebno vredne krajinske elemente ali elemente grajene strukture niso dopustni
posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.
47. člen
(ohranjanje narave)
Na območju urejanja s PUP je zavarovanih večje število
(88) naravnih vrednot, ekološko pomembni območji Velenjsko-Konjiško hribovje in Pohorje in posebno varstveno območje Nature 2000 Pohorje.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in
zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti
navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice
za Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev
za občino Mislinja« (ZRSVN, DE Maribor, marec 2005), ki so
priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine Mislinja.
48. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Kulturnovarstvene akte je potrebno pridobiti za posege
na vseh območjih ali objektih kulturne dediščine, za posege
v vplivnih območjih kulturnih spomenikov pa le, če so le-ti
opredeljeni v planskem aktu.
(ravnanje z odpadki)
Pri novih objektih se predvidijo zbirna mesta komunalnih
odpadkov tako, da niso vizualno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz smeti. Odjemna mesta za odpadke
na pokopališčih morajo biti urejena znotraj ograje.
Zbirni centri posameznih nenevarnih in nevarnih frakcij
komunalnih odpadkov, ki ne sodijo v posode iz rednega sistema odvoza odpadkov, se lahko uredijo na stavbnih zemljiščih, z izjemo površin za rekreacijo in šport in pokopališč.
Posebnih odpadkov ni dovoljeno zbirati in odlagati
skupaj s komunalnimi odpadki. Obvezno je upoštevati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine
Mislinje.
X. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA ZA
OBRAMBO IN ZAŠČITO
49. člen
(splošni pogoji za zaščito)
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami,
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plazovi in drugimi naravnimi nesrečami. Pri vseh posegih
je potrebno upoštevati pogoje za varen umik ljudi in premoženja.
50. člen
(zaščita pred požarom)
Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom Potrebno je zagotoviti pogoje
za varen umik ljudi in premoženja. Če niso podani s posebni
predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države. V hidrantnem omrežju je potrebno zagotoviti zadostno
količino vode za gašenje požarov skladno s Pravilnikom o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Dovozne poti za gasilsko
intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da
omogočajo osni pritisk 100 kN.
Pogoji za odmike med stavbami se izdajajo na podlagi
smernic SZPV 204/99, ki jih je izdalo Slovensko združenje
za požarno varstvo (Požar – strokovna revija za varstvo
pred požari, 2/99) ali tujih predpisov. Potrebne odmike se
lahko določi tudi s pomočjo metod požarnega inženirstva,
projektant je dolžan dokazati, da je s predlagano rešitvijo
preprečen prenos požara z goreče na sosednjo stavbo. Poleg zahtevanih požarnovarstvenih odmikov med stavbami je
treba zagotoviti tudi potrebne površine za gasilce ob zgradbah (SIST DIN 14090, julij 1999): dostopne poti za gasilce,
dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in
delovne površine za gasilska vozila. Potrebno je predpisati
odmike med obstoječimi in novimi komunalnimi vodi.
V skladu 15. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti
(Uradni list RS, št. 13/98), je potrebno izdelati študijo požarne
varnosti. Za posamezna okolja je potrebno izdelati oceno
požarne ogroženosti v skladu s pravilnikom o metodologiji
za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS,
št. 70/96).
Potrebno je upoštevati tudi požarna tveganja, ki so
povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov
– z vplivi obstoječih in novih industrijski objektov in
tehnoloških procesov in
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
51. člen
(zaklanjanje in varovanje prebivalstva in dobrin)
Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva in dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo skladno z veljavnimi
predpisi za to področje.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih
aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju Občine
Mislinja prenehajo veljati:
– Prostorski ureditveni pogoji za ureditvena območja
naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s
Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo
(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 23/92),
– Prostorski ureditveni pogoji za območja izven naselij
v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 1/95),
– Zazidalni načrt individualne zazidave Mislinja-Šentilj
(Uradni list RS, št. 41/92),
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– Prostorski ureditveni pogoji za območje Gornji Dolič
– SC13 (Uradni list RS, št. 33/90),
– Zazidalni načrt turističnega naselja Pungart (MUV
10/76).

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine
Mislinja.

53. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35003-0001/2005
Mislinja, dne 19. septembra 2005.

Št. 46501-09/2002
Mislinja, dne 15. septembra 2005.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.

Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.

PIVKA
3733.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o javnih prometnih površinah in o ureditvi
cestnega prometa v Občini Mislinja

V skladu z 20. členom Statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02 in 114/04),
je Občinski svet občine Mislinja na 24. seji, dne 15. 9. 2005,
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnih
prometnih površinah in o ureditvi cestnega
prometa v Občini Mislinja
1. člen
V Odloku o javnih prometnih površinah in o ureditvi
cestnega prometa v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 57/99),
se spremeni zadnji stavek 36. člena, ki se glasi:
»O postavitvi ali odstranitvi ﬁzične ovire odloča Svet za
preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Mislinja«.
2. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3404-001/1999
Mislinja, dne 15. septembra 2005.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ekon. l. r.

3734.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

V skladu z 20. členom Statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00-prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02 in 114/04)
je Občinski svet občine Mislinja na 24. seji, dne 15. 9. 2005.
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za
parcelo št. 1377/2, k.o. Kozjak.

3735.

Sprememba pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št.
58/99, 77/00 in 24/01) ter v skladu s 100.b členom Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 72/05 in ter sprejetega Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/99)
je Občinski svet občine Pivka na 23 seji, dne 21. 9. 2005
sprejel

SPREMEMBO PRAVILNIKA
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/99)
tako, da se glasi: se spremeni 7. člen »Članom nadzornega
odbora se za opravljanje dela določi nagrada.
Za udeležbo na seji nadzornega odbora se določi sejnina v višini 0,25 koeﬁcienta. Predsedniku nadzornega odbora
pripada dvojna sejnina.
Za izvajanje posameznega nadzora, ki ga v skladu s
sprejetim programov dela časovno opredeli nadzorni odbor,
se določi nagrada v višini 0,04 koeﬁcienta na časovno enoto
ena ura nadzora.
Za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji
delovnega telesa občinskega sveta se določi sejnina v višini
0,125 koeﬁcienta.«
2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-23/2005
Pivka, dne 21. septembra 2005.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.
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POLZELA
3736.
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Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
Poligon

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29., 31., 33. in
34. člena v povezavi s 190. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta
Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Polzela na 15. redni seji dne 1. 6. 2005 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu Poligon
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt z
naslovom Občinski lokacijski načrt Poligon (v nadaljnjem besedilu: OLN Poligon), ki ga je izdelal PIANO, Atelje krajinske
arhitekture, Velenje, v aprilu 2005, št. projekta Piano/81/2004-OLN-P1. Projekt je v celoti sestavni del tega odloka.
2. člen
Območje obravnave v območju med avtocesto, regionalno cesto Šempeter–Polzela–Velenje, regionalno cesto
Celje–Ljubljana in reko Savinjo, na južnem robu Občine
Polzela.
Območje obravnave je prikazano v graﬁčnih prilogah
OLN Poligon iz 1. člena tega odloka.
3. člen
Območje obravnave leži na območju katastrskih občin
Latkova vas, Polzela, Orla vas in Šempeter ter vključuje naslednje parcele:
– k.o. Latkova vas: 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1353/4,
1353/5, 1353/6, 1353/7, 1353/8, 1353/9, 1353/10, 1353/11,
1353/12, 1353/13, 1353/14, 1353/15, 1353/17, 1353/19,
1353/20, 1353/21, 1353/22, 1353/23, 1353/27, 1374/14,
1374/16, 1374/17, 1374/18, 1374/19, 1374/20, 1374/21,
1374/22, 1374/34, 1374/35, 1374/44, 1374/45, 1374/46,
1374/47, 1374/48, 1374/51, 1374/52, 1527/12, 1528/1,
1528/2 in 1528/4;
– k.o. Polzela: 246/100, 246/101, 246/103, 246/104,
246/105, 246/106, 246/107, 246/108, 246/109, 246/110,
246/111, 246/112, 246/113, 246/114, 246/115, 246/116,
246/117, 246/119, 246/120, 246/121, 246/122, 246/123,
246/124, 246/125, 246/126, 246/127, 246/128, 246/129,
246/130, 246/131, 246/132, 246/133, 246/134, 246/135,
246/136, 246/137, 246/138, 246/139, 246/141, 246/143,
246/140, 246/142, 246/145, 246/186, 246/187, 246/279,
246/280, 246/281, 1994/2, 1994/3, 1994/4 in 1994/7;
– k.o. Orla vas: 329/3, 593, 658/1, 659/1, 660, 661/1,
661/2, 662/1, 662/2, 663/2, 664, 665/1, 682/1, 682/2, 682/3
in 682/5.
– k.o. Šempeter: 1120.
V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede
na graﬁčni prikaz velja graﬁčni prikaz iz 1. člena tega odloka.
II. VSEBINA PROSTORSKE UREDITVE
Namenska raba
4. člen
Tabela 1: Pregled območij opredeljene namenske rabe
Oznaka
območja

Prevladujoča namenska raba

AP

obstoječi avtomobilski poligon

Zaporedna
številka

AP

K
P
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obstoječa in predvidena prometna
infrastruktura
predvideno območje energetske
komunalne in gospodarske
infrastrukture
predvideno parkirišče za tovorna
vozila

PS

poslovno območje strnjene/
intenzivne gradnje

PP

poslovno območje paviljonske
gradnje

R

obstoječe rekreacijsko območje

S

obstoječe stanovanjske hiše

Z

zeleni zaščitni pas

Stran
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C

K1
K2
P
PS1
PS2
PS3
PS4
PS5
PP1
PP2
PP3
R1
R2
S1
S2
Z

Namenska raba prostora je opredeljena v prostorskem
planu. Razporeditev objektov in naprav se tem zahtevam v
celoti podreja in hkrati prilagaja obstoječi situaciji na terenu.
Znotraj območja se razporeja skladno z omejitvami prostora in zasnovo rabe. Zasnova celotnega območja upošteva
dosedanje ureditve in zahteve nosilcev urejanja prostora.
Spremembe namembnosti so možne izjemoma vendar le
v smislu izbora okoljsko manj motečih dejavnosti znotraj
obstoječih gradbenih območij (rekreacija, športna dvorana
ipd.).
5. člen
Predvidene dejavnosti
Območje je namenjeno poslovnim dejavnostim z vsemi
potrebnimi spremljajočimi ureditvami (infrastrukturne ureditve): proizvodne (industrija in obrt) in storitvene dejavnosti
(industrija in obrt) ter drugi poslovni objekti.
Znotraj poslovnih območij so dovoljene proizvodne in
storitvene dejavnosti (obrt in industrija) ter druge oblike poslovnih objektov (upravni prostori, pisarne ipd.) s potrebnimi
spremljajočimi objekti in ureditvami. Dopustne so tiste dejavnosti, ki so okoljevarstveno sprejemljive in zanje, skladno z
veljavnimi predpisi, ni potrebna presoja vplivov na okolje.
Znotraj območja infrastrukture je dovoljenja gradnja
objektov in naprav komunalne, energetske in prometne infrastrukture.
Na območju obstoječe rekreacije so dovoljene obstoječe oblike rekreacije in vse tiste nove oblike rekreacije, ki ne
zahtevajo posebnih gradbenih posegov.
Na celotnem območju se izvedejo vse potrebne povezovalne poti z infrastrukturnimi koridorji skladno z zasnovo.
Spremembe namembnosti so možne izjemoma, vendar
le v smislu izbora okoljsko manj motečih dejavnosti znotraj
obstoječih območij (npr. namesto proizvodnje rekreacija,
športna dvorana ipd.). Dovoljena je porušitev stanovanjskih
objektov znotraj obstoječih stanovanjskih območij S1 in S2.
Znotraj območja S2 je možna sprememba namembnosti v
poslovno območje.
6. člen
Predvideni posegi
Predvideni so naslednji posegi:
– gradnja objektov za potrebe proizvodnih in storitvenih
dejavnosti in drugih poslovnih objektov,
– izgradnja vseh potrebnih infrastrukturnih priključkov
ter
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– celovita zunanja ureditev (dovozi, dostopi, utrjene površine ob objektu, zelene površine).
7. člen
Predvidene vrste objektov1
Vrste stavb:
– V območju je dovoljena gradnja naslednjih nestanovanjskih stavb (stavb od katerih se več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti): gostinske
stavbe (121)2, upravne in pisarniške stavbe (122), trgovske
in druge stavbe za storitvene dejavnosti (123), industrijske
stavbe (1251), stavbe splošnega družbenega pomena (126),
kulturni spomeniki (1273) ter skladišč (1252) lesa in podobnih
nenevarnih materialov.
– V območju ni dovoljeno postavljati bencinskih servisov
(12303), rezervoarjev, silosov in skladišč (1252) nevarnih
snovi.
Vrste inženirskih objektov:
– V območju je dovoljena samo tistih inženirskih objektov, ki so potrebni, za delovanje predvidenih dejavnosti in
načrtovane namenske rabe ter športna igrišča (241).
– V območju ni dovoljena gradnja kompleksnih industrijskih objektov (230).
8. člen
Dopustne dejavnosti
Na območju so dopustne tiste dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje, ki ne ogrožajo obstoječih kvalitet
okolja in niso moteče za neposredno okolico in zanje, skladno z veljavnimi predpisi, ni potrebna presoja vplivov na okolje
ter upoštevajo druge omejitve tega OLN:
– V območjih PS 1, PS2, PS3 in PS4 so dopustne vse
tiste proizvodne in storitvene ter druge poslovne dejavnosti,
ki ne poslabšujejo kvalitete okolja.
– V območjih PS5, PP1, PP2 in PP3 ter znotraj območja
S2 (kolikor se izvaja sprememba namembnosti in se objekti
porušijo) so dopustne samo tiste proizvodne in storitvene ter
druge poslovne dejavnosti, ki ne presegajo hrupa zaledja oziroma jih lahko glede na stopnjo hrupa uvrščamo v območja
mešanih, stanovanjsko-industrijskih območji ter bistveno ne
povečujejo dnevne količine prometa na ožjem območju.
– V območju P je dovoljeno organizirano parkiranje tovornih vozil s spremljajočim objektom (vratarnica, garderobe,
sanitarije).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
Urbanistični parametri
9. člen
Urbanistična zasnova območja je pogojena z zasnovo
celotnega območja in prostorskim planom.
Osnovna izhodišče umeščanja dejavnosti so prostorske
omejitve (varstveni pas avtoceste in obeh regionalnih cest,
območje naravne vrednote, varstveni režim Savinje, nadzorovani in varstveni pasovi plinovoda).
Prostor je razdeljen v več območij s podrobneje opredeljeno namensko rabo. Vsako območje opredeljuje ena ali
več gradbenih parcel. Meja gradbene parcele je jasno prikazana na graﬁčnih prilogah. Znotraj vsake gradbene parcele
so opredeljeni pogoji za posege v prostor. Na območju obstoječih dejavnosti se praviloma povzemajo obstoječe rabe,
mestoma dopolnjene z novimi posegi. Na območju novih
gradbenih parcel pa so s pomočjo gradbenih linij posebej
1
Kot jih navaja Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasiﬁkacije
vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS
št. 33/04.
2
Kot jih klasiﬁcira Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasiﬁkacije
vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS
št. 33/04.
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opredeljene površine za gradnjo objektov (območja umeščanja objektov) s prikazom možne postavitve predvidenih
objektov, površine namenjene parkiranju, dostopu… (utrjene funkcionalne površine) ter drugi posebni ali dodatni
pogoji.
10. člen
Pogoji umeščanja dejavnosti znotraj
gradbenih parcele
Vsaka gradbena parcela je natančno določena z mejami in v načrtu gradbenih parcel natančno prostorsko opredeljena.
Gradbene linije povezujejo in določajo skrajne točke
možnega umeščanja objektov znotraj namenskih območij
oziroma gradbenih parcel.
11. člen
Pogoji umeščanja dejavnosti znotraj gradbenih parcele
poslovnih območij (območja PP in PS)
Območje umeščanja objektov znotraj vsake gradbene
parcele je opredeljeno kot območje, znotraj katerega je možno postavljati objekte in je hkrati tudi največja možna skupna
tlorisna površina objekta znotraj ene gradbene parcele. Graﬁčno je prikazana samo ena, načeloma optimalna možna
postavitev objektov znotraj teh območij. Tolerance postavitve
objektov so znotraj območij umeščanja objekta. Gradnja objektov zunaj območij ni dovoljena. Nezapolnjene površine
znotraj območja umeščanja objektov se lahko uporabljajo kot
manipulacijske in/ali zelene površine.
Utrjene funkcionalne površine so opredeljene kot manipulacijske površine, površine namenjene parkiranju, dostopu
in so hkrati največje možne nepozidane utrjene površine.
Njihovo zmanjševanje je zaželeno, členjenje z vegetacijo v
neformalni zasnovi pa obvezno. Tehnološko potrebna dvorišča (manipulacijske površine, parkiranje delovnih strojev in
vozil, ipd.), morajo biti, kolikor so nujna, ograjena in vizualno
zaščitena – dopustna so samo znotraj območij PS.
Znotraj posameznih parcel so opredeljene še obvezne
zelene površine in obvezna visoka vegetacija (obvezne neformalne skupine visoke vegetacije – dreves).
Za vsako gradbeno parcelo ali skupino parcel je opredeljeno mesto uvoza. Tam, kjer je mesto priključevanja možno
prestavljati ali izvesti več uvozov, je območje tolerance priključevanja posebej označeno. Možno je izvesti manj uvozov,
kot je graﬁčno prikazanih.
Gradbene parcele je možno združevati (več gradbenih
parcel lahko tvori eno gradbeno parcelo) vendar pa se pri
tem vse omejitve, predpisane za vsako posamezno parcelo
ohranjajo. členitev gradbene parcele na več samostojnih parcel je dopustna samo pri gradbenih parcelah GP6, GP14 in
GP15 oziroma v območjih namenske rabe PS1, PS4 in PS5
vendar samo tako, da se upošteva vse ostale omejitve in da
zaradi neustrezne členitve ne ostanejo neuporabne površine.
Takšna členitev se lahko izvaja fazno.
12. člen
Pogoji umeščanja poslovnih dejavnosti znotraj gradbenih
parcel stanovanjskih območij (S1, S2)
Dovoljena je porušitev objektov znotraj območja S1 in
S2.
Umeščanje novih objektov znotraj območja S1 ni dopustno. Po porušitvi objektov v območju S1 je možna združitev gradbenih parcel:
– Združitev gradbenih parcel GP2 in GP3 tako, da se
obseg pozidave in način rabe, predpisan za parcelo GP3 ne
spreminja (območje gradbene parcele GP2 je lahko samo
odprta zelena površina gradbene parcele GP3).
– Združitev gradbenih parcel GP2 in GP0 tako, da se
obseg posegov in način rabe, predpisan za parcelo GP0 ne
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spreminja (območje gradbene parcele GP2 je lahko samo
odprta zelena površina gradbene parcele GP0 oziroma območje umeščanja infrastrukturnih objektov in naprav za kar
pa je potrebno soglasje upravitelja avtoceste in Zavoda RS
za varstvo narave).
V območju S2 je možno umeščanje poslovnih objektov
po načelih in zahtevah, ki veljajo za poslovno območje paviljonske gradnje PP3 oziroma gradbeno parcelo GP 9.
Gradbeni parceli GP10 in GP11 je možno:
– združiti obe v eno gradbeno parcel;
– združiti obe z gradbeno parcelo GP9 pod pogoji, ki
veljajo za območje PP3;
– združiti obe z gradbeno parcelo GP14 pod pogoji, ki
veljajo za območje PS5;
– združiti gradbeno parcelo GP10 z gradbeno parcelo
GP9 pod pogoji, ki veljajo za območje PP3;
– združiti gradbeno parcelo GP11 z gradbeno parcelo
GP14 pod pogoji, ki veljajo za območje PS5.
Ohranjajo se obstoječa mesta uvozov. Možno je opuščanje oziroma samo zmanjševanje števila uvozov.
13. člen
Dostopi, dovozi in vhodi
Glavni dovoz do območja OLN Poligon je z regionalne
ceste Celje – Ljubljana. Možen je dovoz s severne strani iz
naselja Breg – Gmajna skozi podvoz.
Smeri dovozov do poslovnih in drugih območji so označene v graﬁčnih prilogah. Natančna lokacija dovoza se določi
v PGD projektih vendar samo znotraj območij tolerance. Za
obstoječe objekte se načeloma ohranjajo obstoječi dovozi in
dostopi razen kadar to ni mogoče.
Glavni dostopi do območij se oblikujejo ob dovozih.
Dostopi za pešce se lahko oblikujejo tudi iz drugih smeri,
upoštevajoč zasnovo infrastrukture.
Vhodi v objekte se oblikujejo poljubno vendar smiselno
in funkcionalno navezano na glavne smeri dovozov in dostopov.
14. člen
Postopek pridobivanja gradbenih dovoljenj za posamezne
dejavnosti oziroma objekte
Znotraj območja se lahko umeščajo dejavnosti, predvidene s tem OLN. Vsak investitor vodi za svojo dejavnost
samostojen postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja
skladno z veljavno prostorsko in okoljsko zakonodajo.
Arhitekturno oblikovanje
15. člen
Zasnova objektov se prilagaja tehnologiji dejavnosti,
vendar naj presega zgolj tehnične rešitve. Umeščanje objektov v celoti upošteva zasnovo. Gradbene linije, območja
opredeljena za gradnjo objektov ter območja utrjenih funkcionalnih površin, obvezne zelene površine in obvezne površine
visoke vegetacije so obvezna omejitev.
16. člen
Obstoječi objekti
Postopoma se porušijo vsi obstoječi objekti predvideni
za rušitev.
Obstoječe stanovanjske hiše v območjih S1 in S2 se
ohranijo ali porušijo.
V območju S1 so dovoljena samo vsa vzdrževalna dela.
Vsi večji posegi so možni samo s soglasjem upravljavca
avtoceste in Zavoda RS za varstvo narave. Ob porušitvi obstoječih objektov postavitev novih ni možna.
V območju S2 so dovoljenje dozidave obstoječih stanovanjskih objektov v vzdolžni smeri gradbene parcele za
največ ½ tlorisne površine obstoječega objekta in največ v
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višini obstoječega objekta, Gradnja novih pomožnih objektov
ni dopustna. Dovoljena pa je sprememba namembnosti obstoječih zidanih pomožnih objektov v stanovanjske objekte za
potrebe lastnikov. Dovoljena je sprememba namembnosti v
poslovne objekte za iste dejavnosti, kot so dopustne znotraj
območja PP3. Za vse opisane posege velja, da stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih
odmikov ter obvezno upoštevanje predpisov o minimalnem
zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel. V primeru
porušitve vseh obstoječih objektov in postavitve novih objektov veljajo naslednji pogoji:
– Kolikor se ohranjata samostojni gradbeni parceli GP10
in GP11 ali kolikor se gradbeni parceli GP10 in GP11 združita
v eno gradbeno parcelo, veljajo enaka merila in zahteve kot
za objekte in dejavnosti znotraj območja PP3.
– Kolikor se gradbeni parceli GP10 in GP11 združujeta
z območjem PS5 veljajo enaka merila in zahteve kot za objekte in dejavnosti znotraj območja PS5.
Obstoječi rekreacijske in športne površine v območjih
R1 in R2 se ohranijo in vzdržujejo. Znotraj območij, kjer ni
drugih prostorskih omejitev, je dopustna ureditev dodatnih
športnih in rekreacijskih površin.
Obstoječi objekti v območju R1 se ohranijo. Nadzidave
in dozidave niso dovoljene. Dovoljena so samo vzdrževalna
dela. Gradnja novih pomožnih objektov kot so nadstrešnice,
ute ipd. ni dopustna.
Na obstoječih objektih v območju R2 so dovoljena samo
nujna vzdrževalna dela. Gradnja novih pomožnih objektov
kot so nadstrešnice, ute ipd. ni dopustna.
17. člen
Poslovna območja strnjene/intenzivne gradnje (PS1, PS2,
PS3, PS4, PS5)
Strehe:
– obvezna je ravna streha z notranjim naklonom in notranjimi odtoki ali dvokapnica do naklona največ 20°.
Etažnost:
– brez kleti;
– etažnost poljubna znotraj maksimalnega višinskega
gabarita 25 m (vse naprave na objektu/prezračevanje ipd.
morajo biti znotraj maksimalnega gabarita); če je pozidano
celotno območje, dopustno za umeščanje objektov je lahko
objekt visok 25 m samo, če je višinsko členjen; kolikor je
monoliten, je maksimalna dopustna višina 15 m.
Oblika in velikost stavbnega volumna:
– oblika poljubna, načeloma naj prevladujejo enostavni
volumni;
– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne
višine in zahtevanih odmikov;
– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel.
Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali
in okolju prilagojene barve.
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
– odprte nadstrešnice, ki služijo kot dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno usklajene z ostalimi objekti
znotraj območja.
Pozidanost gradbene parcele:
– maks. do 80% ob upoštevanju vseh ostalih omejitev
znotraj posamezne gradbene parcele (odmiki od parcelnih
mej, obvezna ozelenitev območja, idr.).
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18. člen
Poslovna območja paviljonske gradnje (PP1, PP2, PP3)
Strehe:
– obvezna je ravna streha z notranjim naklonom in notranjimi odtoki ali dvokapnica do naklona največ 20°.
Etažnost:
– brez kleti;
– etažnost poljubna znotraj maksimalnega višinskega
gabarita 10 m (vse naprave na objektu/prezračevanje ipd.
morajo biti znotraj maksimalnega gabarita);
– možno je nameščanje reklamnih napisov nad objekti
do skupne višine (objekta in napisa) 18 m.
Oblika in velikost stavbnega volumna:
– enostaven, paviljonski objekt, razčlenjen samo navznoter, povezan s terenom;
– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne
višine in zahtevanih odmikov;
– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel.
Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oziroma avtohtoni materiali
in okolju prilagojene barve.
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
– prostostoječa odprta skladišča (nadstreški) niso dopustna.
Pozidanost gradbene parcele:
– maks. do 30% ob upoštevanju vseh ostalih omejitev
znotraj posamezne gradbene parcele (odmiki od parcelnih
mej, obvezna ozelenitev območja, idr.).
19. člen
Območje infrastrukture (K1, K2, P)
Na območjih z oznako K1 in K2 je dovoljena gradnja
objektov in naprav za potrebe komunalne in energetske infrastrukture. Objekti morajo biti pritlični, enostavni, tehnološki
z ravno streho.
V območju P je dovoljena gradnja servisnega objekta
parkirišča (vratarnica, sanitarije, garderobe ipd.) samo znotraj območja, označenega kot območja umeščanja objekta.
Objekt mora biti enostaven, pritličen, z ravno streho.
20. člen
Ulična oprema
Celotno območje se opremi z enotno ulično opremo
(javna razsvetljava, klopi, koši za smeti, reklamni napisi ipd.
Oprema je lahko tipska vendar primerna za obravnavani
prostor.
Veliki reklamni napisi naj bodo enotno oblikovani. Za
njihovo umeščanje v obcestni prostor je potrebno posebno
soglasje upravljavcev.
Krajinsko urejanje
21. člen
Urejanje odprtih (utrjenih in zelenih) površin mora preseči zgolj tehnične rešitve zunanje ureditve in mora upoštevati značilnosti širšega prostora. Posebno pozorno morajo
biti urejena notranja dvorišča posameznih dejavnosti. Odprto
skladiščenje (z ali brez nadstreškov) materiala ni dopustno.
Zelene površine morajo biti urejene skladno z vsebinsko zasnovo posameznih območij. Temu se prilagaja struktura in
način saditve ter vrstni izbor. Zasaditev se podrobneje obdela
v izvedbenih načrtih.
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Glede na značilnosti krajinske zasnove območja in zasajevanja je območje razdeljeno v več vsebinskih sklopov:
obvodni pas, rekreacijsko območje, varstveni pasovi ob
cestah, zaščitni zeleni pas, protihrupne zaščite, infrastrukturno območje, komunalni koridorji, poslovno območje strnjene
gradnje in poslovno območje paviljonske gradnje. Znotraj
slednjih so predpisani še dodatni režimi zasajevanja.
22. člen
Obvodni pas
V obvodnem pas Savinje se ohranjanja obstoječa vegetacija, kar pomeni, da se zagotavlja naravna struktura
drevesnih vrst in podrasti. Po potrebi se obstoječi sestoj
dopolni z avtohtonimi rastlinskimi vrstami iz ﬁtocenoloških
združb obravnavanega območja, po načelih sonaravnosti,
v neformalni obliki in na način, ki samo pospešuje postopek
naravne sukcesije. Znotraj območja niso dovoljeni nobeni
posegi, obstoječa pešpot na kroni nasipa se ohrani v makadamski izvedbi in se poveže z novimi potmi v sistem.
Nameščanje urbane opreme naj bo omejeno na posamezne
klopi in koške za smeti.
23. člen
Rekreacijsko območje
Znotraj obstoječih rekreacijskih območji naj se poveča
kvaliteta urejenosti območja.
Rekreacijsko območje R1 je potrebno dopolniti z dodatnim vnosom avtohtonih dreves in grmovnic v neformalni
zasnovi. Možna je ureditev igralnih površin na travnati podlagi in omejeno nameščanje urbane opreme (klopi, koši).
Površina je lahko ograjena samo s prostorastočo živo mejo.
V rekreacijskem območju R2 se ohranijo športna igrišča. Obstoječe degradirane površine na območju je potrebno
sanirati z vnosom avtohtonih dreves in grmovnic v neformalni
zasnovi in travnimi površinami. Možna je ureditev igralnih
površin na travnati podlagi in omejeno nameščanje urbane
opreme (klopi, koši). Športna igrišča so lahko ograjena, ostale površine ostanejo neograjene.
24. člen
Varstveni pasovi ob cestah
V varstvenih pasovih ob cestah (ob avtocesti in obeh
regionalnih cestah) se oblikuje vegetacijski pas, namenjen
varovanju brežin, omejevanju negativnih vplivov prometa, izboljšanju podobe prostora in njegove raznolikosti. Zasaditev
se izvede v neformalni zasnovi z avtohtonimi grmovnimi in
drevesnimi vrstami s poudarkom na izboru tistih vrst, ki prenašajo izpušne pline v zraku in obremenjenost tal na pobočjih
pa tudi vrste, ki dobro zaraščajo strmejša pobočja oziroma s
korenskim sistemom dobro vežejo tla. Prečni prerez zasaditve mora upoštevati varno potekanje prometa, zato se v bližini
ceste (z začetkom 8 m od roba asfalta za regionalni cesti in
na zunanji strani zaščitne ograje ob avtocesti) najprej sadijo
nižje grmovnice, potem pa se postopno mešajo drevesne in
grmovne vrste. Načeloma se na najvišjo točko nasipa sadijo
grmovne vrste, na nižje pa drevesne vrste.
25. člen
Zaščitni zeleni pas
Zeleni zaščitni pas je dodatni zaščitni pas ob severno od
obstoječega stanovanjskega območja S2, ki se oblikuje kot
dodatna vizualna in protihrupna zaščita. Zasaditev se izvede
v neformalni zasnovi z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi
vrstami s poudarkom na izboru tistih vrst, ki prenašajo izpušne pline v zraku in so tudi dobra protihrupna zaščita (velike
listne ploskve, gosta krošnja ipd.).
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26. člen
Protihrupne zaščite
Ob obstoječih stanovanjskih objektih, ki se ohranjajo, se
uredi protihrupni zaščitni pas v širini najmanj 5 m, zasnovan
kot gosto raščen zeleni zaščitni pas, ki je po potrebi dodatno
dopolnjen z ograjo.
27. člen
Infrastrukturno območje
Infrastrukturno območje obsega območje za energetsko, komunalno in gospodarsko infrastrukturo ter območje
zelenih površin med prometnimi ureditvami, ki niso namenjene infrastrukturi.
Območje za energetsko, komunalno in gospodarsko
infrastrukturo mora biti gosto zasajeno z avtohtonimi drevesi
in grmovnicami razen na območju, kjer bodo nameščeni
infrastrukturni objekti in naprave. Površine vseh parkirišč in
drugih utrjenih funkcionalnih površin morajo biti členjene z
vegetacijo v neformalni zasnovi.
Površina ob koncu cestnega telesa, vključno s pločniki
in kolesarskimi stezami je, razen kadar ni s tem OLN drugače določeno, obvezen zelen pas, zasajen z avtohtonimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami v neformalni zasnovi in s
travnimi površinami.
28. člen
Komunalni koridorji
Komunalni koridorji so lahko zasajeni z grmovnicami ali
zasejani s travo.
29. člen
Poslovno območje strnjene gradnje
Ureditev odprtih površin med objekti znotraj območja strnjene gradnje velike gostote naj preseže le tehnične
ureditve. Pri ureditvah naj prevladujejo posamezna večja
drevesa ali skupine dreves in grmovnic. Nameščanje urbane opreme naj izboljša podobo prostora in pripomore k višji
kvaliteti delovnega okolja.
Območje je lahko ograjeno. Ograja naj bo skladna z
arhitekturo objekta ali s podobo širšega prostora. Tehnološko
potrebna dvorišča, kolikor so nujna (manipulacija, parkiranje
delovnih strojev in vozil ipd.), morajo biti ograjena, in vizualno
zaščitena.
30. člen
Poslovno območje paviljonske gradnje
Gradbeno območje paviljonske gradnje mora delovati
kot zelena površina, kjer prevladujejo velika drevesa in travnate površine. Ograje znotraj tega območja so dovoljene,
vendar morajo biti oblikovno usklajene z objektom in obvezno
prosojne.
31. člen
Poseben režim – dodatni obvezni lokacijski pogoj
Znotraj posameznih območij ali gradbenih parcel je
obvezno umeščanje visoke vegetacije, skladno z oznako
na risbi 5.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI
PRIKLJUČEVANJA NANJO
Rešitve prometne infrastrukture
32. člen
Območje bo prometno napajano z južne strani z regionalne ceste II. reda št. 447/0288 Šempeter–Latkova vas.
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Izvede se nov izvozno-uvozni cestni priključek z levim zavijalnim pasom minimalne dolžine 20 m in z minimalnim odmikom 100 m od križišča regionalnih cest RII št. 447 in RIII št.
694. Prometna signalizacija se ustrezno preuredi. Obstoječi
priključek k poligonu se ukine.
Za izvedbo novega cestnega priključka se izdela PGD
projekt, h kateremu je potrebno pridobiti soglasje Direkcije
Republike Slovenije za ceste. Celotno območje OLN Poligon se prometno uredi tako, da omogoča razvoj načrtovanih
dejavnosti. V ta namen se zasnuje nova notranja prometna
mreža, ki vključuje tudi rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste
Poligon–Gmajna. Glavna prometna os poteka od novega
križišča v smeri proti severozahodu in se v osrednjem delu
prostora zasuče proti zahodu in priključi na obstoječo cesto,
ki se v ta namen ustrezno prenovi ter se naveže na območje
nad avtocesto. Na glavno prometno os se navežejo nove
prečne povezave, ki so na vzhodu krožno povezane.
Ob cesti potekajo glavni in rezervni infrastrukturni koridorji, ki so na površini ozelenjeni z nizko vegetacijo. Posamezna območja oziroma dejavnosti in objekti znotraj njih
se s pravokotnimi priključki prometno navezujejo na notranjo prometno mrežo. Smeri dovozov oziroma priključkov so
označene v graﬁčnih prilogah, natančna lokacija pa se določi
v PGD projektih za posamezne dejavnosti znotraj območja
toleranc (območje možnega umeščanja cestnih priključkov)
vendar vedno tako, da ne onemogoča priključevanje drugih
gradbenih parcel. Tolerance so možne tudi v smislu zmanjševanja števila uvozov. Pri vodenju tras notranjega omrežja in
navezav so možna manjša odstopanja od zasnovanih osi. Pri
urejanju kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnega postajališča je možno njihovo izvedbo prenesti v kasnejše etape.
Celotno območje bo opremljeno s kolesarskimi stezami
in pločniki. V smeri proti severu in potem vzporedno z avtocesto proti zahodu se izvede večnamenska pot za pešce,
kolesarje in vzdrževalce infrastrukturnih objektov in naprav,
ki se naveže na obstoječo rekreacijsko pot ob Savinji.
Ob glavni prometni osi se po potrebi uredi tudi avtobusno postajališče.
Parkirišča P bo namenjeno urejenemu parkiranju za
lastnike tovornjakov širšega območja, ki ne razpolagajo z
ustreznimi površinami. Možna je tudi preureditev v parkirišča
samo za avtomobile ali mešana raba.
Ceste, kolesarske steze in pločniki bodo utrjeni in urejeni v ustreznih sklonih zaradi odvodnjavanja.
Parkirišča in manipulativne površine naj bodo v čim
večji meri urejena kot zelene površine: utrditev s travnimi
ploščami ipd., ozelenitev – členitev z vegetacijo.
Vse utrjene površine je potrebno kvalitetno vzdrževati
in čistiti.
Predvideni so posegi v varstveni pas avtoceste; vanj
se umeščajo prometne površine ter komunalna in energetska infrastruktura, vključno z nov transformatorsko postajo,
novimi zadrževalniki padavinskih voda in po potrebi drugimi
infrastrukturnimi objekti in napravami (npr. manjše čistilne
naprave ipd.) ter bogata ozelenitev.
Za potrebe ureditve komunalne opreme območja so
potrebni preboji obstoječih cest: na dveh lokacijah preboj
avtoceste in na eni lokaciji preboj regionalne ceste Šempeter–Polzela–Velenje. Za vse preboje je potrebno pridobiti
projektne pogoje upravljavcev.
33. člen
Tolerance urejanja prometnih poti
Ob soglasju upravitelja ceste, Direkcije za ceste je možna priključitev na regionalno cesto na drugi lokaciji in v drugačni obliki ob upoštevanju vseh drugih določil tega OLN.
Pri vodenju tras notranjega omrežja in navezav so možna manjša odstopanja od zasnovanih osi. Pri urejanju kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnega postajališča je možno
njihovo izvedbo prenesti v kasnejše etape.
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Nove notranje prometne ureditve je možno izvajati fazno z ohranjanjem in obnovo obstoječih cest do izgradnje
novih.
Komunalne, energetske in komunikacijske ureditve
34. člen
Območje OLN Poligon komunalno ni urejeno.
Obravnavano območje prečka obstoječi glavni vodovod
v izvedbi PEHD DN 90 mm, ki se navezuje na glavni vodovod ob cestišču ceste skozi naselje Ločica, ki je izveden iz
modularne litine v proﬁlu DN 150 mm. Glavni vodovod PEHD
DN 90 mm bo potrebno obnoviti s cevmi iz modularne litine
proﬁla DN 125 mm za možnost priključitve dodatnih uporabnikov in zagotavljanje požarne varnosti na obravnavanem
območju OLN Poligon, kakor tudi za napajanje porabnikov
na območju OLN Nad avtocesto.
Vse odpadne vode območja OLN Poligon bodo vodene
do dveh zadrževalnikov na območju K2 in R« ter priključene
bodisi v reko Savinjo (meteorne – padavinske vode), oziroma
vodene do skupnega objekta črpališča odpadnih sanitarnih
vod (fekalne – sanitarne vode) in skupaj z odplakami območja OLN Nad avtocesto prečrpavaje v kolektor Polzela – ČN
Kasaze. Mesto priključitve na kolektor (Ločica ali Šempeter)
se določi v PGD projektu.
Obstoječa komunalna infrastruktura avtoceste se v celoti ohranja. Z novimi ureditvami se vanje ne posega. Odpadne vode predvidenih objektov ne smejo biti speljane v
naprave za odvodnjavanje avtoceste, razen če to določi
upravljavec avtoceste.
Preko območja poteka obstoječi plinovod R25B, ki se
ohranja in varuje. V minimalnem varstvenem odmiku 2 x 5 m
načeloma niso predvideni posegi razen dela parkirnih površin
ter prečkanja cest in druge infrastrukture. V nadzorovanem
pasu 2 x 100 m so predvideni posegi skladno z zasnovo
OLN Poligon.
Celotno območje OLN Poligon bo komunalno opremljeno. V ta namen so predvideni glavni in rezervni infrastrukturni
koridorji. Znotraj njih je predvidena izvedba vseh potrebnih
vodov. Izven območja koridorjev poteka samo sistem drenaže in pa priključki na obstoječe infrastrukturne vode oziroma
vsi tisti vodi, ki so posebej označeni na graﬁčnih prilogah
(npr. javna razsvetljava).
Območje infrastrukturnih koridorjev mora biti zasnovano
tako, da omogoča priključevanje vse potencialnih uporabnikov. Potek glavnih in rezervnih koridorjev te priključevanje
na obstoječe vode je prikazano v graﬁčnih priloga. Izjemoma
je možno voditi infrastrukturo izven območja glavnih in rezervnih infrastrukturnih koridorjev vendar je potrebni pri tem
upoštevati zasnovo območja in voditi infrastrukturo tako, da
ne omejuje drugih posegov.
Umeščanje potrebnih vidnih delov infrastrukturnih vodov
(omaric ipd.) naj bo izvedeno enotno na celotnem območju,
načeloma znotraj območij posameznih gradbenih parcel vendar tako, da je dostopno za upravljavce posameznih vodov,
vendar ne na javnih površinah.
35. člen
Oskrba z vodo
Obstoječi vodovod PEHD DN 90 mm, ki poteka preko
območja OLN Poligon, bo potrebno zamenjati z ustreznejšim
večjim proﬁlom DN 125 mm iz modularne litine.
Tako se bo nova veja vodovoda za pokrivanje porabe
na področjih obeh OLN priključila na obstoječi vodovod iz
modularne litine DN 150 mm v naselju Ločica ob Savinji.
Obstoječi vodovod PEHD DN 90 mm bo opuščen, oziroma
po potrebi porušen.
Na novi vod vodovoda DN 125 mm se bodo priključevale posamezne veje notranjega razvoda vodovoda proﬁla DN
100 mm in kompletno hidrantno omrežje novega območja
OLN Poligon.
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Za zagotavljanje varnosti napajanja obeh območij OLN
z vodo bo potrebno urediti kompletno vodovodno zanko z navezavo območja OLN Poligon na zahodni konec vodovodnega omrežja v naselju Ločica ob Savinji, kjer bi se predvideni
vodovod DN 100 mm navezal na obstoječi vodovod naselja
Ločica proﬁla PEHD DN 90 mm.
Za potrebe prečkanja vodovoda z območjem AC Ljubljana – Maribor bosta vzpostavljena dva komunalna koridorja,
kjer bo prečkanje AC izvedeno s podvrtanjem kompletnega
cestnega telesa AC.
36. člen
Kanalizacija/odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Na območju OLN Poligon je predvidena ločitev kanalizacije na meteorne in fekalne vode.
Čiste meteorne vode s strešin predvidenih objektov
bodo lahko preko peskolovov vodene v ponikovalnice in ponikane v teren. Kolikor ponikanja zaradi terenskih hidroloških
razmer ne bo mogoče zagotoviti, bodo te čiste meteorne
vode združene z ostalimi meteornimi – padavinskimi vodami
iz utrjenih površin in vodene preko zadrževalnih bazenov v
reko Savinjo.
Meteorne vode z utrjenih površin (interne ceste, manipulacijska dvorišča in parkirni platoji) območja OLN bodo
predhodno očiščene v zadostno dimenzioniranih lovilcih olj
in nato vodene do dveh ločenih zadrževalnikov za odvodnjavanje meteornih – padavinskih vod območja OLN. V teh
bazenih – lagunah bi se viški meteornih vod zadržali do možnega izpuščanja v reko Savinjo. Zadrževalnika meteornih vod
območja OLN Poligon sta locirana v območjih K2 in R2.
V območju K1, je predvidena tudi izvedba zadrževalnega bazena za meteorne vode iz kompletnega območja OLN
Nad avtocesto. V tem bazenu – laguni bi se viški meteornih
vod zadržali do možnega izpuščanja v reko Savinjo. Odtok
iz zadrževalnika bo voden preko območja OLN Poligon in se
bo priključil na skupni izliv v Savinjo po združitvi priključka
iz zadrževalnika za zahodni del območja OLN Poligon na
kareju E5.
Za potrebe odvajanja odpadnih fekalnih – sanitarnih vod
bo zgrajena ločena fekalna – sanitarna kanalizacija, ki bo
vodena do predvidenega črpališča odpadnih sanitarnih vod
na območju K2. Kolikor bo mesto priključitve na kolektor odpadnih vod Polzela – ČN Kasaze v Ločici, je možno črpališče
izvesti tudi v območju K1.
Odpadne sanitarne vode obeh območij OLN bodo preko kanalizacijskega tlačnega voda priključene na obstoječi
kolektor odpadnih vod Polzela – ČN Kasaze iz betonskih cevi
proﬁla 1000 mm v obstoječem jašku OJ 20 ali v obstoječem
jašku OJ …
Za potrebe črpanja odpadnih sanitarnih vod bo na skrajnem vzhodnem območju OLN Poligon – zahodno ob obstoječi regionalni cesti Ljubljana – Celje zgrajeno črpališče
odpadnih vod, ki bo preko tlačnega kanalizacijskega voda
proﬁla DN 100 mm prečrpavalo vse sanitarne odpadne vode
s kote cca 269,00 m na koto priključka v OJ 20, to je cca
271,00 m. Tlačni vod bo izveden v dolžini cca 300 m do lokacije (kote) odkoder bo možen gravitacijski priključek na obstoječi kolektor odpadnih vod Polzela – ČN Kasaze. Kolikor
bo mesto priključitve na kolektor odpadnih vod Polzela – ČN
Kasaze v Ločici, se ureditev ustrezno prilagodi drugi lokaciji
ob smiselnem upoštevanju zahtev tega OLN.
37. člen
Ravnanje z odpadki
Komunalne odpadke, ki bodo nastajali na območju OLN
Poligon, je potrebno zbirati ločeno v kontejnerjih na določenih
mestih in odvažati na deponijo oziroma v predelavo. Posode za zbiranje odpadkov bodo tipske. Nameščeni morajo
biti znotraj območja posameznih dejavnosti in ustrezno zavarovani.
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Vse ostale odpadke, kot so sekundarne surovine in
druge nenevarne odpadke zbira na ustrezen način vsaka
dejavnost znotraj svoje gradbene parcele.
Eventualne nevarne odpadke je potrebno oddajati pooblaščenim zbiralcem in jih ni dovoljeno začasno skladiščiti
zunaj objektov.
Ravnanje z odpadki je potrebno izvajati v skladu z
Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št 84/98,
45/2000, 20/01, 13/03).
38. člen
Oskrba z električno energijo
Sestavni del OLN Poligon je idejni načrt ureditve SN
vodov in vodov javne razsvetljave za LN Ločica Gmajna
(Elektrotehniško društvo Celje, št. elaborata 61/04 z dne
november 2004).
Predvideno je opustitev vseh zračnih električnih vodov
in obstoječe transformatorske postaje TP Ločica Poligon.
Predvidena je izgradnja nove transformatorske postaje znotraj območja K1.
39. člen
Oskrba s plinom
Po potrebi uporabnikov je možna tudi oskrba s plinom.
Razvod nizkotlačnega plinovoda se vodi po predvidenih glavnih ali predvidenih rezervnih infrastrukturnih koridorjih, ki se
navežejo na obstoječi plinovod v naselju Ločica oziroma
Breg–Gmajna.
40. člen
Ogrevanje
Sistemsko ogrevanje celotnega območja ni predvideno.
Vsak investitor ga zasnuje skladno s svojimi potrebami.
41. člen
Telefonsko omrežje in CATV
V območju je znotraj predvidenih infrastrukturnih koridorjev predvideno urejanje telefonskega in CATV omrežje, ki
se naveže na obstoječe omrežje na mejnem območju OLN
Poligon.
42. člen
Tolerance pri urejanju objektov in naprav komunalne in
energetske infrastrukture
Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omrežja
so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in
utemeljene tolerance v poteku trase in njih dimenzioniranju,
ki pa morajo biti skladne z ureditvijo območja in usklajene z
upravitelji posameznih vodov in upravitelji prostora.
Izjemoma je možno voditi infrastrukturo izven območja
glavnih in rezervnih infrastrukturnih koridorjev vendar je potrebni pri tem upoštevati zasnovo območja in voditi infrastrukturo tako, da ne omejuje drugih posegov.
Novo infrastrukturno omrežje je možno izvajati fazno
z ohranjanjem in obnovo obstoječih objektov in naprav do
izgradnje novih. V ta namen je možno nameščanje začasnih
objektov in naprav vendar tako da ne ovirajo načrtovanega
novega omrežja.
Neglede na določila o pomožnih objektih je dopustna
postavitev pomožnih objektov in naprav za potrebe infrastrukture (greznice, plinske cisterne, male čistilne naprave
ipd.), vendar tako, da njihova postavitev ne ovira drugih s
tem OLN predvidenih posegov in je skladna z vsemi ostalimi
določili tega OLN. Načeloma naj se ti pomožni objekti umeščajo znotraj območja umeščanja objektov ali ob soglasju
upravljavca avtoceste znotraj območij utrjenih funkcionalnih
površin v varstvenem pasu avtoceste.

Št.

86 / 26. 9. 2005 /

Stran

8885

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVA KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN
43. člen
Znotraj območja se lahko umeščajo samo tiste dejavnosti, ki so za okolje sprejemljive. Vsa tehnologija znotraj
območja mora biti zasnovana tako, da zagotavlja največjo
možno celovito varovanje okolja. Pri vseh posegih so dopustne tolerance v smislu izboljšanja odnosa do okolja.
Posegi na območju OLN Poligon morajo biti zasnovani
tako, da bo zagotovljeno prometna varnost voznikov na avtocesti (preprečevanja slepljenja voznikov na avtocesti iz vozil
iz območja OLN Poligon – zaščitni zeleni pasovi ipd.).
Za območje se v fazi pridobivanja dovoljenj izdela ocena požarne ogroženosti. Za zagotovitev požarne varnosti na
območju je možno kot požarno vodo uporabiti padavinsko
vodo iz zadrževalnikov. V primeru večjega požara je možno
zajemati vodo iz Savinje. V objektih je potrebno namestiti
ustrezne protipožarne naprave in sredstva.
Ohranja se obstoječi dostop do krone nasipa, za potrebe interventnega dostopa.
Za zagotavljanje varstva okolja se upoštevajo vse zahteve nosilcev urejanja prostora ter veljavna okoljska in prostorska zakonodaja.
Za vse posege in ukrepe velja, da morajo zagotavljati
ustrezne pogoje bivanja v širši okolici, ustrezne delovne pogoje in varnost v prometu. To pomeni, da morajo odpravljati
negativne vplive obstoječih ureditev in delovati preventivno
za bodoče posege.
44. člen
Vplivi obratovanja avtoceste
Izvedba vseh ukrepov v zvezi z varovanjem okolja zaradi obratovanja avtoceste in priključka, vključno z zaščito pred
prekomernim hrupom je obveznost investitorjev objektov oziroma dejavnosti znotraj tega OLN.
45. člen
Varstvo pred hrupom
Glede na predvideno rabo opredeljeno z OLN Poligon
ni potrebna aktivna protihrupna zaščita bivalnega okolja. Vsi
potrebni ukrepi varstva pred hrupom se za posege na tem
območju predvidijo z izvedbo pasivne protihrupne zaščite.
Vsi objekti morajo biti grajeni tako, da v notranjosti zagotavljajo varstvo pred hrupom iz okolice in hkrati tako, da
preprečujejo širjenja hrupa svoje dejavnosti v okolico.
46. člen
Usmeritve za področje upravljanja z vodami
Celotno območje OLN Poligon je glede na vodnogospodarsko področje urejanja že sedaj kvalitetno urejeno.
OLN Poligon ne predvideva novih rešitev, ker je že izveden
varnostni protipoplavni nasip ob levem bregu reke Savinje.
Posebno pozorno je urejati vodni režim na območju,
reko Savinjo in površine ob njem:
– vsi posegi v prostor morajo biti odmaknjeni najmanj
15 m od zgornjega roba brežine vodotoka Savinja. Izjema
so tisti objekti za rabo vode, ki jih navaja 37. člen Zakona o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
– zagotovljen mora biti nemoten dostop/dovoz upravljavca vodotoka do struge Savinje za potrebe vzdrževalnih
del v/na koritu reke;
– urediti je potrebno ločen odvod padavinskih voda in
komunalnih voda z obravnavanega območja – ločen sistem
kanalizacije;
– odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno urediti v skladu z 92. členom zakona o vodah

Stran

8886 /

Št.

86 / 26. 9. 2005

(Uradni list RS, št. 76/02) tako, da se v čim večji meri zmanjša odtok padavinskih voda z urbanih površin z zadrževanjem
padavinskih voda pred iztokom v vodotok (zatravitev, travne
plošče, suhi zadrževalniki – usedalniki in podobno).
Pri nadaljnjem načrtovanju (priprava projektne dokumentacije) je potrebno upoštevati pogoje gradnje, ki lahko
vplivajo na vodni režim:
– v primeru iztokov odpadnih padavinskih voda v Savinjo je potrebno izpustno glavo oblikovati pod naklonom
brežine vodotoka, na območju iztokov je potrebno ustrezno
zavarovati strugo vodotoka pred erozijo.
47. člen
Ohranjanje naravnih vrednot
Na območju je obstoječa naravna vrednota državnega
pomena, Savinja s pritoki (NV9, evidenčna št. 269). Upoštevajo se naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Polzela (št. 02-3921/4-00,
št. NC 553/00, Celje, oktober 2000).
Na krono in vodno stran obstoječega nasipa ob Savinji
se ne posega. Ohranja se obstoječa grmovna in drevesna
vegetacija ob Savinji, ki se po potrebi tudi ustrezno dopolni.
Obstoječa pešpot na kroni nasipa se ohranja v makadamski
izvedbi. Nanjo se naveže novo načrtovana pešpot, ki poteka
prečno preko območja OLN Poligon.
Odpadne in padavinske vode se ne smejo spuščati
direktno v Savinjo.
Za paviljonske objekte na območju naravne vrednote
NV9 (v gradbenem območju A2) in obnovo obstoječe ceste
je potrebno pridobiti projektne pogoje Ministrstva za okolje
prostor in energijo.
48. člen
Ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini
Ostanek obstoječega nižinskega gozda, ki prispeva k
večji pestrosti krajine, se ohranja oziroma obnovi in razširi
tako, da se poveže z območjem obrečnega prostora. Posegi
vanj so sicer predvideni toda v obliki paviljonske gradnje
med drevesi.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
49. člen
Varstvo pri delu
Za varovanje človeka se upoštevajo vse zahteve, ki izhajajo iz pravic varstva pri delu.
Posegi na območju OLN Poligon morajo biti zasnovani
tako, da bo zagotovljeno prometna varnost voznikov na avtocesti (preprečevanja slepljenja voznikov na avtocesti iz vozil
iz območja OLN Poligon – zaščitni zeleni pasovi ipd.).
50. člen
Požarna varnost
V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (ZVP,
Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02) je upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe ter zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja (do izdaje
slovenskega predpisa se pri načrtovanju upošteva ustrezne
tehnične smernice primerljive tuje države);
– potrebne odmike med objekti, s čemer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (smernica
SZPV 204);
– urediti je prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču);
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje
(Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91).
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Za območje se v fazi pridobivanja dovoljenj izdela ocena požarne ogroženosti.
Za zagotovitev požarne varnosti na območju je možno
kot požarno vodo uporabiti padavinsko vodo iz zadrževalnikov. V primeru večjega požara je možno zajemati vodo iz
Savinje.
V objektih je potrebno namestiti ustrezne protipožarne
naprave in sredstva.
51. člen
Intervencijski in urgentni dostopi
Ohranja se obstoječi dostop do krone nasipa, za potrebe interventnega ali urgentnega dostopa.
VII. NAČRT PARCELACIJE
52. člen
Na območju je opredeljenih dvajset gradbenih parcel.
Načrt gradbenih parcel oziroma načrt parcelacije je prikazan
v graﬁčnih prilogah.
Kot javne površine se opredelijo vse skupne infrastrukturne površine, varstveni pas ob cestah ter rekreacijske površine. Zasebniki (investitorji dejavnosti) jih lahko uporabljajo.
Kako, v kakšnem obsegu in s kakšnimi ﬁnančnimi obveznostmi se opredeli v posebni pogodbi. Ostale površine so
zasebne.
Tabela 2: Pregled območij opredeljene namenske rabe
in njim določenih gradbenih parcel
Prevladujoča namenska raba

obstoječi avtomobilski
poligon

Zaporedna
številka

Prevladujoče
gradbene parcele

AP

GP18

zeleni zaščitni pas

Z

obstoječa in predvidena
prometna infrastruktura

C

predvideno območje
energetske, komunalne in
gospodarske infrastrukture
predvideno parkirišče za
tovorna vozila

poslovno območje
intenzivne gradnje

GP0

K1
K2
GP12
P

GP13

PI1

GP6

PI2

GP17

PI3

GP19

PI4

GP14

PI5

GP15
GP3

PP1
poslovno območje
paviljonske gradnje

GP5
PP2
PP3

obstoječe rekreacijsko
območje
obstoječe stanovanjske
hiše

GP4
GP7
GP8
GP9

R1

GP1

R2

GP16

S1

GP2

S2

GP10
GP11
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Tabela 3: Pregled gradbenih parcel in njihovih okvirnih
velikosti
Oznaka
gradbene
parcele

Okvirna
velikost (m2)

Dodaten opis

GP 0
GP1
GP2
GP3
GP4
GP5
GP6

javne in druge skupne površine
obstoječe rekreacijsko območje
obstoječe stanovanjsko območje

GP7
GP8
GP9
GP10
GP11
GP12
GP13
GP14
GP15
GP16
GP17

poslovno območje paviljonske
gradnje

GP18
GP19

poslovno območje paviljonske
gradnje
poslovno območje strnjene
gradnje

obstoječe stanovanjsko območje
magistralni plinovod
parkirišče za tovorna vozila
poslovno območje strnjene
gradnje
obstoječe rekreacijsko območje
poslovno območje strnjene
gradnje, obstoječa storitvena
dejavnost
obstoječi avto poligon
poslovno območje strnjene
gradnje

35.221
6.759
1.511
3.090
2.382
2.513
18.029
3.359
3.009
2.057
2.178
2.949
2.815
9.412
5.432
8.311
6.918
5.106
19.730
2.113

53. člen
Tolerance gradbenih parcel
Dopustna so tista združevanja ali členjenost gradbenih
parcel, ki so opredeljena v tem OLN.

IX. KONČNE DOLOČBE
55. člen
Vsi posegi morajo biti izvedeni skladno z OLN Poligon
tako, da zagotavljajo celovitost posega.
56. člen
Za izvajanje tega OLN je obvezno sodelovanje štirih
subjektov: investitorjev, lastnikov zemljišč, nosilcev urejanja
prostora in Občine Polzela.
57. člen
Pri izdelavi potrebnih izvedbenih projektov je potrebno
zahteve tega OLN v celoti upoštevati. Sprejemljive so tolerance v smislu izboljšanja kakovosti okolja razen, če ni s tem
odlokom drugače predpisano.
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58. člen
Rok za izvedbo prostorske ureditve je 10 let. Po prenehanju veljavnosti OLN Poligon se na območju uveljavi
Občinski prostorski red.
Do začetka gradnje ostane namembnost zemljišč nespremenjena. Obstoječi objekti, predvideni za rušenje, se
lahko uporabljajo vse dokler ni izkazan interes za spremembo in pridobljeni pogoji za izvajanje etape, ki zahteva njihovo
porušitev.
59. člen
Za nadaljnje urejanje skladno s tem OLN je potrebno izdelati vse v OLN Poligon predvidene izvedbene in tehnološke
projekte ter vse zakonsko potrebne dokumente.
Vsi projekti morajo upoštevati vse pogoje pristojnih
organov in organizacij, ki so izdala mnenja k OLN Poligon
ter vse zahteve in pogoje tega OLN. Ti pogoji morajo biti
realizirani v vseh izvedbenih projektih.
60. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila Prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z
oznako PUP 2, ki jih je izdelal Razvojni center, Planiranje
d.o.o. pod številko 702 v maju 1996, odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/1996.
61. člen
OLN Poligon je na vpogled na Občini Polzela.
62. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
63. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-034-03
Polzela, dne 15. septembra 2005.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l. r.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
54. člen
Etapnost urejanja območja je poljubna in se lahko poljubno prilagaja vedno pa mora potekati tako, da upošteva
zasnovo celotnega območja in s posegi ne onemogoča njene
končne uresničitve.
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3737.

Sklep o javni razgrnitvi občinskega
lokacijskega načrta Nad avtocesto

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Polzela sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta
Nad avtocesto
I
Župan Občine Polzela odreja javno razgrnitev dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta Nad avtocesto; ki ga je izdelal Atelje Piano s.p., št. projekta Piano
80/2004 – OLN- P1 z dne maj 2005.
II
Predlog bo javno razgrnjen v času od 1. oktobra 2005
do 15. oktobra 2005 v prostorih Občine Polzela, Polzela 8,
v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve bo v četrtek, 12. oktobra 2005,
ob 17. uri v sejni sobi Občine Polzela organizirana javna obravnava predloga.
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III
Vse zainteresirane ﬁzične in pravne osebe lahko, v času
javne razgrnitve, podajo svoje pripombe oziroma predloge.
Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb, lahko
pa se pošljejo tudi pismeno na naslov: Občina Polzela, Polzela 8, p. Polzela, s pripisom: Pripombe na predlog LN. Rok
za pisne pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-034-03
Polzela, dne 15. septembra 2005.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

pravi se sprememba prostorskega izvedbenega akta “PUP
za območje bolnišnice“, ki bo pravna podlaga za načrtovanje
projektov graditve na tem območju.
II. Predmet in programska izhodišča
Predmet sprememb je sprememba podrobnejše namenske rabe v UZ in sprememba meril in pogojev v PUP za
urejanje tega območja:
– merila in pogoje glede namembnosti površin, objektov
in posegov,
– merila in pogoji glede vrste posegov,
– merila in pogoji za varstvo okolja,
– merila in pogoji glede oblikovanja,
– merila in pogoji za prometno, komunalno in energetsko urejanje,
– merila in pogoji za funkcionalna zemljišča.

UZ.

SEŽANA
3738.

Program priprave sprememb odloka o
urbanistični zasnovi mesta Sežana in
sprememb odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje bolnišnice Sežana
(ureditvena območja Sb-06, Sb- 08, Sb-09, I-03,
I-05, I-06, O-04, Z- 07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09,
Tc-10, Tc-11)

III. Ureditveno območje
Spremembe UZ se nanašajo na območje urejanja v

Spremembe PUP se nanašajo na območje PUP bolnišnica, ki obsega naslednje ureditvene enote: Sb-06, Sb- 08,
Sb-09, S-06, I-05, Z- 07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10,
Tc-11, I-03, I-05, I-06, O-04. Oznake so povzete iz UZ mesta
Sežane.

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb odloka o urbanistični zasnovi mesta
Sežana in sprememb odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje bolnišnice
Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb- 08, Sb09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z- 07, Z-08, Z-09, Tc-08,
Tc-09, Tc-10, Tc-11)

IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi sprememb zazidalnega načrta
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna,
Kolodvorska cesta 5, 6230 Postojna;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem,
Pristaniška 10, 6000 Koper (glede varstva voda);
3. Zavod za varstvo narave, OE Gorica, Delpinova ulica
16, 5000 Nova Gorica;
4. Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
(Oddelak za lokalne ceste, za javno razsvetljavo);
5. Kraški vodovod, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana;
6. Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana (glede kanalizacije, odpadkov,
zelenih površin);
7. Elektro Primorska Nova Gorica d.d., Poslovna enota
Sežana, Partizanska cesta 47, 6210 Sežana.

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
prostorskega akta
V urbanistični zasnovi mesta Sežana so določene
usmeritve za urejanje prostora in podrobnejša namenska
raba v ureditvenih območjih.
Zaradi spremenjenih razvojnih interesov je potrebna
sprememba podrobnejše namenske rabe v UZ in posledično
tudi prostorskega izvedbenega akta PUP.
Sprememba prostorskih aktov se pripravi po skrajšanem postopku v skladu s točko (2) 34. člena Zurep-1. Pri-

V. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve
– dosedanje strokovne podlage za prostorski plan občine Sežana in UZ mesta Sežana,
– strokovne podlage za PUP bolnišnica z idejnimi skicami objektov novogradenj.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev izdela v skladu z zakonom o javnih
naročilih izbrano pooblaščeno podjetje za prostorsko načrtovanje.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 7. ter
31. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99, 3/01 in 40/03) je župan Občine Sežana sprejel

Rok za pripravo PA oziroma posameznih faz
Okvirni terminski plan izdelave PA (v mesecih):
Opravila
sprejem programa priprave
objava programa priprave
izbor načrtovalca, pogodba
smernice za načrtovanje – 15 dni
pogojedajalci
strokovne podlage, preučitve,
variante

Čas trajanja
/meseci

1
2
september oktober

župan
uradno glasilo
investitor
občina, načrtovalec

XXX
XXX
XXX

načrtovalec

XXX
XXX

3
november

4
5
6
december januar februar
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Št.
Čas trajanja
/meseci

PREDLOG PA
objava razgrnitve in razprave
javna razgrnitev – 15 dni
javna obravnava
zapisnik o pripombah in predlogih
strokovna stališča
1. obravnava – ODLOK O PA
stališča do pripomb in predlogov
DOPOLNITEV PREDLOGA PA
mnenja k dop. predlogu PA – 15 dni
– soglasjedajalci
2. obravnava – ODLOK O PA
objava v uradnem glasilu
Priprava končnega elaborata

načrtovalec
občina
občina
občina
župan
načrtovalec
OS
župan
načrtovalec
občina, načrtovalec
OS
občina
načrtovalec

Rok za smernice, mnenja za načrtovanje in javno razgrnitev
V skladu s 34. členom Zurep –1 se v skrajšanem postopku določa petnajstdnevni rok za pridobitev pogojev in
usmeritev v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev UZ in
prostorskih izvedbenih aktov. Prav tako se določa petnajstdnevno trajanje javne razgrnitve.
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem PA
Postopek priprave vodi Občina Sežana.
Št. 35003-5/2005-1
Sežana, dne 19. septembra 2005.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
3739.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta za stanovanjsko zazidavo Žmitek in
Močnik v Črešnjevcu

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1
ter 21. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je županja Občine Slovenska
Bistrica sprejela

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko
zazidavo Žmitek in Močnik v Črešnjevcu
I. Predmet, razlogi, ocena stanja in pravna podlaga za
izdelavo lokacijskega načrta
Namen naročnika je pridobitev ustrezne prostorske pravne podlage za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo na
obravnavanem območju.
Pobudnik izdelave lokacijskega načrta je Martin Žmitek,
Cesta na Brdo 32b, 1000 Ljubljana, in Marija Močnik, Črešnjevec 88, Slovenska Bistrica, ki sta lastnika obravnavanih
zemljišč.
Lokacijski načrt bo določil prostorske pogoje in rešitve
za učinkovito in usklajeno organizacijo dejavnosti na območju
obravnave in za učinkovito delovanje kompleksa ter bo osnova za dovoljevanje in izvajanje posegov v prostor.
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Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta sta Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek
8/03 in 58/03-ZZK-1) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Za območje občine Slovenska Bistrica veljajo prostorske sestavine:
– dolgoročnega plana občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96,
41/97, 72/99 in 59/2003 in dopolnitve 2003 št. 131/004).
– srednjeročnega družbenega plana občine Slovenska
Bistrica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 27/85,
25/87).
S tem programom priprave se opredelijo programska
izhodišča lokacijskega načrta, nosilci urejanja prostora, ki
dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta, seznam potrebnih
strokovnih podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev, potrebnost in način pridobitve ustreznih geodetskih podlag, roki
za pripravo lokacijskega načrta in obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem lokacijskega načrta. V programu priprave je opisan
tudi postopek za pripravo in sprejem lokacijskega načrta.
Predmet lokacijskega načrta je prostorska ureditev območja "Stanovanjska zazidava Žmitek in Močnik v Črešnjevcu", ki bo obsegala gradnjo sedmih do osmih individualnih
stanovanjskih objektov.
II. Programska izhodišča lokacijskega načrta
V skladu s prostorskimi usmeritvami občine je, na območju velikem ca. 0,5 ha, v skrajnem zahodnem delu naselja Črešnjevec predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja se nahaja
jugozahodno pod strnjenim delom naselja Črešnjevec. Obsega parc. št. 69/32, 69/33, 69/34, 69/35 in 39/36 – del ter
parc. št. 69/24 vse k.o. Črešnjevec.
III. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Financer, načrtovalec in pripravljavec lokacijskega
načrta
Financer lokacijskega načrta sta Martin Žmitek in Marija
Močnik.
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Slovenska
Bistrica, Oddelek za okolje in prostor. Prostorske konference
vodi županja.
Načrtovalec lokacijskega načrta je po izboru investitorja
Biro 2001, s.p., Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga
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lokacijskega načrta in mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
V postopek priprave lokacijskega načrta bodo vključeni
naslednji nosilci urejanja prostora:
– RS – Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor, Rotovški trg 9, p.p. 1607, 2001 Maribor
– ELEKTRO Maribor, d.d. Vetrinjska ulica 2, Maribor
– TELEKOM Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta
38, 2000 Maribor
– RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor
– KOMUNALA Slovenska Bistrica, d.o.o, Ulica Pohorskega bataljona 12, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, kot upravljavec cestne
infrastrukture
– Kabel TV d.o.o., Petrovče, Dobriša vas 3, Petrovče
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20/II, 2000 Maribor
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave prostorskega akta izkazalo, da so tangirani.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30
dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri
čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za
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načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi in drugi pravni akti.
Zgoraj navedeni organi bodo zaprošeni tudi za izdajo
mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij
v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal
mnenja, se bo štelo, da z dopolnjenim predlogom lokacijskega načrta soglaša.
IV. Potrebne strokovne podlage
Strokovne podlage za obravnavano območje morajo
temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o
naravnih lastnostih in ustvarjenih razmerah in zmogljivostih
prostora in okolja na obravnavanem območju, na analizah
razvojnih možnosti, na analizah medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru.
V. Geodetske podlage
Za izdelavo lokacijskega načrta je potrebno izdelati
katastrsko–topografski načrt v digitalni obliki z natančnostjo,
ki ustreza merilu 1:500. Načrt mora biti izdelan v skladu s
Pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo PIA
(Uradni list SRS, št. 17/85).
Geodetske podlage zagotovi ﬁnancer.

VI. Roki za pripravo lokacijskega načrta
izdelava gradiva za pridobitev smernic
pridobivanje smernic za načrtovanje
izdelava strokovnih podlag
izdelava predloga lokacijskega načrta
2. prostorska konferenca
javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta
javna obravnava, obravnava na občinskem svetu
predaja pripomb in predlogov načrtovalcu
opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov
stališča do pripomb in predlogov
izdelava dopolnjenega predloga
pridobitev mnenj na dopolnjeni predlog
sprejem predloga lokacijskega načrta
izdelava končnega elaborata

VII. Financiranje lokacijskega načrta
Izdelavo lokacijskega načrta ﬁnancirata Martin Žmitek
in Marija Močnik.
črta

VIII. Postopek za pripravo in sprejem lokacijskega na-

1. prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče zbor prostorske
konference najmanj osem dni pred sprejetjem programa
priprave lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se
pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj
ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta
oziroma predvidene prostorske ureditve.
Priprava gradiva in pridobitev smernic za izdelavo predloga lokacijskega načrta
Načrtovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije izdelal gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje za izdelavo predloga lokacijskega načrta z opisom
predvidenih posegov.

7 dni po sprejemu programa priprave
30 dni
v času pridobivanja smernic
30 dni od pridobitve smernic in strokovnih podlag
15 dni pred javno razgrnitvijo predloga lokacijskega načrta
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 30 dni
v času javne razgrnitve
7 dni po zaključeni javni razgrnitvi
7 dni od predaje pripomb
7 dni od opredelitve načrtovalca
15 dni
30 dni
na seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj
15 dni po objavi odloka v uradnem glasilu

Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da mu
podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. S pozivom jim dostavi gradivo za pridobitev smernic in
program priprave.
Izdelava predloga lokacijskega načrta
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in pridobljenih
smernic za načrtovanje bo načrtovalec pripravil predlog lokacijskega načrta.
2. prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče zbor prostorske konference najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se
pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni
interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega
načrta oziroma predvidene prostorske ureditve. Skliče in
vodi jo županja.
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Javna razgrnitev in obravnava predloga lokacijskega
načrta
Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za 30 dni.
K predlogu se priložijo tudi povzetek za javnost, izvleček iz
planskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko
ureditev, obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta ter
strokovne podlage in povzetek sektorskih aktov in predpisov,
ki so bili upoštevani pri izdelavi lokacijskega načrta.
O razgrnitvi ter kraju in času obravnave bo pripravljavec
javnost obvestil z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno
običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno
obravnavo.
Pripravljavec bo v času javne razgrnitve vodil zapisnik
o podanih pripombah in predlogih.
Načrtovalec se bo opredelil do priporočil, usmeritev in
legitimnih interesov, izraženih na prostorski konferenci, in
pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave.
O utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo ob pomoči opredelitev načrtovalca
odločila županja, ki bo občinski svet seznanila s podanimi
pripombami in s svojimi stališči in kako se je do teh pripomb
opredelila.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in
pridobitev mnenj
Na podlagi stališč, ki jih do pripomb in predlogov zavzame pripravljavec, izdela načrtovalec dopolnjen predlog
lokacijskega načrta.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
Hkrati jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega lokacijskega
načrta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
Sprejem in objava lokacijskega načrta
Po pridobitvi mnenj pripravljavec posreduje v sprejem
občinskemu svetu dopolnjen predlog lokacijskega načrta, h
kateremu priloži svoja stališča skupaj s pripombami in predlogi. Lokacijski načrt sprejme občinski svet z odlokom. Odlok
se objavi v Uradnem listu RS.
IX. Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
V primeru, ko je zaradi razlogov iz 32. člena Zurep-1
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) potrebna tretja javna razgrnitev in obravnava lokacijskega načrta, je treba pripraviti
nov program priprave lokacijskega načrta in opraviti nov postopek njegove priprave.
V skladu z določili 28. člena ZUreP-1 je pred sprejemom
tega programa priprave dne 31. 8. 2005 županja občine Slovenska Bistrica sklicala prostorsko konferenco z namenom,
da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni
interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega
akta. Datum ter kraj in čas zbora prostorske konference je
županja objavila v dveh sredstvih javnega obveščanja, in
sicer dne 24. 8. 2005 v tedniku Panorama in v času od 22. 8.
do 31. 8. 2005 na straneh KTV Slovenska Bistrica.
Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora, ki so
navedeni v točki III. tega programa priprave. Predstavniki
gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti
so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Št. 20/1168/2005
Slovenska Bistrica, dne 13. septembra 2005.
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l. r.
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ŠENTJUR
3740.

Program priprave lokacijskega načrta
stanovanjske cone Pisanec (Š47 –
stanovanjska cona pod gozdom)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 8. in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) župan Občine
Šentjur sprejema

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta stanovanjske cone Pisanec
(Š47 – stanovanjska cona pod gozdom)
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
Območje obdelave se nahaja na severni strani glavne
ceste (G II 107) Šentjur–Rogaška Slatina.
Občina Šentjur skladno z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (Uradni
list RS, št. 18/04), pristopa k izdelavi občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN) na območju z oznako Š47.
Območje je namenjeno za pozidavo objektov stanovanjske
namembnosti, komunalni in prometni infrastrukturi.
S tem programom priprave se opredelita vsebina in obseg prostorskoizvedbenega akta, postopek in roki priprave,
seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v
postopku načrtovanja predvidene ureditve, pripravljavci in
nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih ﬁnančnih sredstev za izvedbo naloge.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
Predmet postopka je priprava in sprejem OLN za stanovanjsko cono Š47.
Celoten lokacijski načrt s prilogami bo izdelan v skladu
s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in
občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 86/04) v kopirani in digitalni obliki
– CD. Prav tako bo graﬁčni del OLN izdelan v digitalnem izmenjevalnem formatu (dxf ali dwg). V oddelku za prostorsko
načrtovanje in varstvo okolja Občine Šentjur bo akt na vpogled in dostopen javnosti.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Ureditveno območje OLN stanovanjske cone Pisanec
obsega naslednje parcelne št. 535/1, 534, 532/2, 532/1,
533, 529/2, 529/1, 528, 526/3, 526/2, 526/1, 527, 523/2,
523/1, 519/12, 521/3, 521/1, 521/5, 519/5, 521/4, 521/2,
636/2, 636/1, 636/3, 636/4, 519/7 in 519/8, vse k.o. Bezovje,
in 917, k.o. Šentjur. Območje velikosti 23730 m2 je sedaj v
prostorskem planu Občine Šentjur opredeljeno kot stavbno
zemljišče območja Š47 – stanovanjska cona pod gozdom.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO
SMERNICE IN MNENJA, TER DRUGI UDELEŽENCI,
KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN
DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN PLANA
Pripravljavec lokacijskega načrta je Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja Občine Šentjur.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZureP-1
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štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih
nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora izdelovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge
pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana
so:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Območna pisarna Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova
c. 36, Celje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva cesta 10,
Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste, Tržaška
19a, Ljubljana
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d. PE Celje, Lava 1, Celje,
– Javno komunalno podjetje Šentjur, cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur,
– Elektro Celje.d. Javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2 a, Celje,
– ELES – Elektro Slovenija, Hajdrihova 2, Ljubljana,
– Elektro Turnšek, Mariborska cesta 86, Celje,
– Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
Pobudnik za pripravo lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Šentjur je Občina Šentjur.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Pripravljavec izdelave OLN je Občina Šentjur, Mestni
trg 10, Šentjur. Izdelavo strokovnih podlag in izdelave lokacijskega načrta ﬁnancira Občina Šentjur, Mestni trg 10,
Šentjur. Pri izdelavi OLN je potrebno upoštevati naslednje
strokovne podlage:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju, za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v
letu 2000 (Uradni list RS, št. 116/02) in Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (Uradni
list RS, št. 18/04).
Izdelovalec OLN bo izbran na podlagi javnega razpisa
oziroma zbiranja ponudb.
V primeru, da se v postopku izdelave OLN izkaže, da je
potrebno pridobiti dodatne strokovne podlage, je pripravljavec dolžan le-te pridobiti.
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ročilih. Izdelovalec mora biti strokovna organizacija, ki je
registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z
urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelovalec bo izdelal osnutek in ga dostavil Občini Šentjur
(oktober–november/2005).
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi osnutka pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco, na kateri se pregleda osnutek in poda morebitna nova
priporočila (november–december/2005).
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa župana Občine Šentjur o javni razgrnitvi se osnutek javno razgrne za obdobje 30 dni.
V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o
osnutku. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti
ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori
na pripombe se pripravijo do prve obravnave na Občinskem
svetu občine Šentjur. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec osnutka lokacijskega načrta v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Šentjur in pristojnimi
institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni
odbor za varstvo okolja in urejanje prostora ter infrastrukturo,
ki deluje v sklopu Občinskega sveta občine Šentjur in jih potrdi oziroma sprejme župan (december–januar/2005–2006).
Izdelava dopolnjenega predloga osnutka lokacijskega
načrta in pridobitev mnenj.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog osnutka. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu
tega programa priprave, ki so podali smernice za načrtovanje, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu. Mnenja
se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva (januar/2006).
Sprejem dopolnjenega predloga osnutka lokacijskega
načrta – prva obravnava
Hkrati se zavzame stališče do predlogov in pripomb
iz javne razgrnitve in javne razprave. V primeru ponovnih
predlogov korekcij osnutka na občinskem svetu, izdelovalec
dopolni predlog tako, da upošteva potrjene pripombe (januar–februar/2006).
Sprejetje odloka o spremembah in dopolnitvah planskega akta – druga obravnava
Župan posreduje usklajeni predlog v sprejem Občinskemu svetu občine Šentjur. Občinski svet obravnava in
sprejme lokacijski načrt z odlokom. Odlok se takoj objavi v
Uradnem listu RS.
VII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
LOKACIJSKEGA NAČRTA
Za izdelavo lokacijskega načrta so sredstva zagotovljena v proračunu Občine Šentjur za leti 2005 in 2006.

VI. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA

VIII. KONČNA DOLOČBA

Pridobitev smernic za pripravo strokovnih podlag
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski
konferenci. Pripravljavec gradiva za izdelavo OLN takoj po
sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja
prostora, kot so navedeni v 4. členu tega programa, da v roku
30 dni podajo svoje smernice za izdelavo osnutka lokacijskega načrta. K pozivu se priložita ta program priprave in izrez iz
veljavnega prostorskega plana (september/2005).
Zbiranje ponudb oziroma razpis
Za izbiro izdelovalca morebitnih strokovnih podlag se
izvede postopek zbiranja ponudb po zakonu o javnih na-

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-918/2005-260
Šentjur, dne 15. septembra 2005.
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l. r.
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3741.

Program priprave spremembe zazidalnega
načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju
(skrajšani postopek)

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr.; v nadaljevanju
besedila: ZureP-1) in skladno z 8. in 37. členom Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99) je župan Občine
Šentjur sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
spremembe zazidalnega načrta stanovanjske
cone III/1 Šentjur pri Celju (skrajšani postopek)
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
spremembe zazidalnega načrta)
Veljavni zazidalni načrt stanovanjske cone III/1 predvideva v delu predvidene spremembe strnjeno pozidavo (vrstne hiše). Po analizi stanja, izraženih želja nepremičninskega
trga in posameznih individualnih investitorjev po prosto stoječi pozidavi stanovanjske namembnosti objektov se je Občina
Šentjur in njene strokovne službe odločila za spremembo
dela zazidalnega načrta.
Osnovni zazidalni načrt stanovanjske cone III/1 Šentjur
je bil sprejet in objavljen v letu 1988 (Uradni list SRS št.
13/88) in v letih 1991, 1997, 2002 in 2005 doživel delne
spremembe in dopolnitve (Uradni list SRS, št. 37/97, 01/91,
83/02 in 13/05).
Cilji priprave in sprejema spremembe zazidalnega načrta so, možnost gradnje prosto stoječih enodružinskih stanovanjskih objektov
Priprava spremembe Zazidalnega načrta stanovanjske
cone III/1, poteka po skrajšanem postopku, skladno z določili
ZureP-1 (Uradni list RS, št: 110/02, 8/03 – popr.).
2. člen
(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)
Predmet spremembe zazidalnega načrta je priprava
prostorskega akta za realizacijo posegov na območju stanovanjske cone III/1 Šentjur.
Območje spremembe zazidalnega načrta ostaja znotraj
obstoječih meja in enake namenske rabe. Celotno območje
ostaja stanovanjsko z možnostjo spremljajočih programov
(varovana stanovanja ...). V sklopu obstoječe in predvidene
zazidave se rešujejo parkirne površine in prometne površine,
v navezavi na obstoječo komunalno in prometno infrastrukturo.
3. člen
(ureditveno območje lokacijskega načrta)
Območje spremembe zazidalnega načrta obsega naslednje parcelne številke:
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– 237/3, 237/4, 238/2, 238/3, 237/6, 237/7, 238/4, 238/5,
239/5, 239/1, 239/2, 237/5, 237/8, vse k.o. Šentjur.
4. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Koordinator postopka priprave spremembe zazidalnega
načrta je župan Občine Šentjur in Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
v zakonsko določenem roku, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova
36, Celje;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje;
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Javno komunalno podjetje Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur;
– Elektro Celje d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2a, Celje;
– Elektro Turnšek, Mariborska cesta 86, Celje,
– Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
Kolikor se v postopku spremembe lokacijskega načrta
ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih
organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v samem postopku priprave. V postopku priprave lokacijskega načrta morajo nosilci urejanja prostora v roku 15
dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve. Na usklajeni predlog lokacijskega načrta pa morajo
nosilci urejanja prav tako v roku 15 dni podati svoje mnenje.
Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj se v
skladu z 29. in 30. in 34. členom ZureP-1, se šteje, kot da
nimajo smernic.
5. člen
(seznam strokovnih podlag in način pridobitve)
Pripravljavec izdelave spremembe zazidalnega načrta
je Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur. Izdelavo strokovnih podlag in izdelave lokacijskega načrta, ﬁnancira Občina
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati
naslednje strokovne podlage:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v
letu 2000 (Uradni list RS, št. 116/02) in Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (Uradni
list RS, št. 18/04),
– veljavni zazidalni načrt stanovanjske cone III/1.
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6. člen
(terminski plan priprave lokacijskega načrta)
Terminski plan priprave in sprejem odloka:

Aktivnost

Nosilec aktivnosti

Roki

1. Sprejem programa priprave in objava v Uradnem
listu RS

– pripravljavec
(Občina Šentjur)

– september 2005

2. Pridobivanje smernic

– načrtovalec
– pripravljavec

– september/oktober 2005

3. Priprava dokumentacije k odloku (obrazložitev
nameravanih sprememb in dopolnitev odloka),
izdelava osnutka odloka

– načrtovalec
(pogodbena organizacija)

– oktober 2005

4. Javna razgrnitev in javna razprava

– pripravljavec

– oktober/november 2005

5. Stališče do pripomb

– pripravljavec
(župan)

– november 2005

6. Pridobivanje mnenj

– načrtovalec
– pripravljavec

– november 2005

7. Dopolnitev predloga odloka s stališči iz javne
razgrnitve in razprave

– načrtovalec

– november 2005

8. Obravnava in sprejem predloga odloka
spremembe zazidalnega načrta

– svet občine

– november/december

9. Objava spremembe zazidalnega načrta v
Uradnem listu RS

– pripravljavec

– takoj po sprejemu

7. člen
(končna določba)
Ta program priprave sprememb in dopolnitev začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-11/05-260
Šentjur, dne 15. septembra 2005.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE

3706.
3707.
3708.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

3709.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
kategorizaciji državnih cest
Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državnih
cest
Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih
cest med občinske ceste

3710.
3711.

8837
8837
8837

VLADA

8838
8840
8841

Stran
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Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

8878
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3712.
3713.
3714.
3715.
3716.
3717.
3718.

3719.

3720.

MINISTRSTVA

Pravilnik o stroških v upravnem postopku
Pravilnik o evidencah, ki jih vodi ministrstvo za
notranje zadeve na področju eksplozivov
Pravilnik o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki
nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
in z njo povezanih raziskavah
Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji
Akt o začasni razglasitvi Stadiona za Bežigradom v
Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
Akt o začasni razglasitvi Palače Kolizej v Ljubljani
za kulturni spomenik državnega pomena

Št.

8842
8852
8853
8855
8855
8856

3722.

3723.
3724.
3725.
3726.
3727.

3728.
3729.
3730.
3731.

3732.
3733.
3734.

3738.

Program priprave sprememb odloka o urbanistični zasnovi mesta Sežana in sprememb odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb- 08,
Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z- 07, Z-08, Z-09,
Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11)

3739.
8857
8858

3740.
3741.

CANKOVA

Statut Javnega komunalnega podjetja KomunalCA
d.o.o.

8860

CERKNICA

Program priprave za občinski lokacijski načrt »Industrijsko-poslovna cona Podskrajnik – II«

KOBARID

Sklep o izvzetju zemljišča iz javnega dobra

KOČEVJE

Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

46.
8862
8863

47.

8863

LJUBNO

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Ljubno za leto 2005
Sklep o izvzetju iz javnega dobra
Pravilnik o soﬁnanciranju programov na področju
kulturne dejavnosti v Občini Ljubno

8864
8864

Odlok o razglasitvi rojstne hiše Jakoba Aljaža za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za
kulturne spomenike lokalnega pomena
Dopolnitve Statuta Občine Medvode

–
8866
8867
8869

NOVO MESTO

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256
skozi Dolnjo Težko Vodo (od km 4.407 do km
4.900)

–
–

8869

MISLINJA

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnih prometnih površinah in o ureditvi cestnega
prometa v Občini Mislinja
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

–

8864

MEDVODE

8869
8878
8878

POLZELA

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poligon
Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega
načrta Nad avtocesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o dopolnitvah sklepa o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj,
potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona
o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja

PIVKA

3736.
3737.

8857

OBČINE
3721.

3735.
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–

8879
8887

SEŽANA

8888

SLOVENSKA BISTRICA

Program priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko zazidavo Žmitek in Močnik v
Črešnjevcu

8889

ŠENTJUR

Program priprave lokacijskega načrta stanovanjske cone Pisanec (Š47 – stanovanjska cona pod
gozdom)
Program priprave spremembe zazidalnega načrta
stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (skrajšani
postopek)

8891
8893

MEDNARODNE POGODBE

Uredba o ratiﬁkaciji Protokola med Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno solidarnost
Romunije
Uredba o ratiﬁkaciji Sporazuma o nabavi in vzajemnih storitvah med Ministrstvom za obrambo
Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo
Združenih držav Amerike

1081

1083

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma
med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o
razvoju gospodarskega, industrijskega in tehničnega sodelovanja
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zaposlovanju družinskih članov uslužbencev
diplomatskih predstavništev ali konzulatov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o vzajemnem varovanju tajnih podatkov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom
za delo in socialno varstvo Republike Moldove
Obvestilo o začetku veljavnosti Upravnega dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom
Republike Avstrije o praktičnih načinih lažjega izvajanja Uredbe Sveta (ES), št. 343/2003 z dne
18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za
obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav
članic vloži državljan tretje države

1103

1103
1103

1103

1103
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NOVA IZDAJA

Kazenski zakonik
uradno prečiščeno besedilo
(KZ-UPB1)

s stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina
Obsežnim spremembam in dopolnitvam Kazenskega zakonika,
ki so objavljene v Uradnem listu RS, št. 40/2004 z dne 20. aprila 2004,
je sledila izdaja prečiščenega besedila zakona (Uradni list RS, št. 95/2004
z dne 27. avgusta 2004).
V knjigi z naslovom Kazenski zakonik je objavljeno tudi prečiščeno
besedilo Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, saj je
Državni zbor Republike Slovenije spomladi 2004 spremenil in dopolnil tudi
ta zakon.
Dr. Vid Jakulin s Pravne fakultete v Ljubljani je po noveliranju KZ dopolnil
tudi obširno stvarno kazalo Kazenskega zakonika.
Z ALOŽBA

– 261337

broširana izdaja 4950 SIT z DDV

– 261338

vezana izdaja

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


5800 SIT z DDV

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

Kazenski zakonik
– 261337 broširana izdaja 4950 SIT z DDV

Štev. izvodov

5800 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 261338 vezana izdaja
Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig

Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2005 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega
Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon
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