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Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Italiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo) izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Italiji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Italiji se imenuje dr. Andrej Capuder.
Št. 001-09-15/05
Ljubljana, dne 13. oktobra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

DRŽAVNI ZBOR
3884.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
upravnih taksah (ZUT-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-E), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-77/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Leto XV

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-E)
1. člen
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 40/04
– uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 8. člena
črta 2. točka, 3. in 4. točka postaneta 2. in 3. točka.
2. člen
V 28. členu se doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a dokumenti in dejanja za vpis, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti samostojnega
podjetnika posameznika v Poslovni register Slovenije;«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih prejemkov in zavarovanja za starševsko
varstvo;«.
Za 28. točko se doda nova 29. točka, ki se glasi:
»29. vloge za vpis ali izbris iz obveznih zbirk podatkov,
ki se zbirajo na podlagi predpisov, ki urejajo kmetijstvo,
vino in druge proizvode iz grozdja in vina, veterino, živinorejo, morsko ribištvo, semenski material kmetijskih rastlin in
zdravstveno varstvo rastlin ter odločbe oziroma potrdila iz
obveznih zbirk podatkov (register kmetijskih gospodarstev
in evidenca subjektov, register pridelovalcev grozdja in vina, register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih,
register pridelovalcev hmelja, register pridelovalcev in predelovalcev oljk, evidenca imetnikov rejnih živali in centralni
register živali, register ribiških plovil, evidenca pridelovalcev
s področja ekološke pridelave, integrirane pridelave ter pridelave posebnih tradicionalnih proizvodov, evidenca dopolnilnih dejavnosti, register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin in register imetnikov določenih rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov).«.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 29. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri organih državne uprave, so prihodek
državnega proračuna.
Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri organih občin, so prihodek proračunov
občin.«.
4. člen
V Taksni tariﬁ se v tarifni številki 12 črta opomba (10), v
tarifni številki 17 opomba (1), v tarifni številki 28 opomba (2),
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v tarifni številki 29 opomba (2), v tarifni številki 67 opomba
(1), v tarifni številki 69 opomba (1), v tarifni številki 70 opomba (1) in v tarifni številki 71 opomba (1).
Zaporedne številke opomb v tarifnih številkah iz prejšnjega odstavka se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Tarifna številka 3 se spremeni tako, da se glasi:
»Za vse odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa
200 točk
Za sklepe, s katerimi se zaključi postopek,
oziroma sklepe, ki so izdani na zahtevo stranke
in za katere ni predpisana posebna taksa
200 točk
Opombe:
(1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več
oseb, se plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb,
katerim se odločba ali sklep vroči.
(2) Za odločbo o pritožbah se ne plača taksa.
(3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke
znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska
vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se ne plača
taksa.«
6. člen
Pri opombi tarifne številke 4 se doda nova (2) opomba,
ki se glasi:
»(2) Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se ne plača taksa.«.
7. člen
Za tarifno številko 4 se doda nova tarifna številka 4a,
ki se glasi:
»Tarifna številka 4a
Za redni izpisek iz elektronske zemljiške
knjige, če se izda na zahtevo stranke, se plača
od zemljiškoknjižnega lista
45 točk
Opomba:
(1) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek
ali fotokopijo stranka sama in ga predloži organu v potrditev,
se plača polovica takse iz te tarifne številke.«.
8. člen
Tarifna številka 8 se spremeni tako, da se glasi:
»Za overitev podpisa, prepisa ali kopije
15 točk«.
9. člen
V tarifni številki 13 se pri opombah doda nova (4) opomba, ki se glasi:
»(4) Vizum na diplomatski potni list je takse prost.«.
10. člen
Tarifna številka 14 se črta.
11. člen
Tarifna številka 18 se spremeni tako, da se glasi:
»Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo ali
za promet z eksplozivi in izdajo soglasja
k navodilu za varno uporabo in uničenje
eksplozivov
1.500 točk«.
12. člen
V tarifni številki 19 se dodata nova 3. in 4. točka, ki se
glasita:
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»3. Za izdajo dovoljenja za transfer oziroma
prenos ali izdajo predhodne privolitve za vnos
oziroma izdajo dovoljenja za iznos orožja, streliva
ali eksplozivov
500 točk
4. Za izdajo dovoljenja za strokovno
usposabljanje pri ravnanju z eksplozivi
600 točk«.
13. člen
V tarifni številki 26 se črta drugi odstavek.
14. člen
V tarifni številki 33a se v e) podtočki 1. točke za besedo
»dovoljenja« doda besedilo »za železniška nova ali rekonstruirana vozila oziroma njihove sestavne dele« in doda nova
g) podtočka, ki se glasi:
»g) za tehnični pregled novih ali rekonstruiranih
železniških vozil oziroma njihovih sestavnih delov,
ki morajo biti po veljavnih predpisih pregledane,
da se dovoli njihova uporaba, od delovne ure
88 točk«.
15. člen
Tarifna številka 65 se spremeni tako, da se glasi:
»V postopku za presojo koncentracije:
1. za priglasitev koncentracije Uradu
Republike Slovenije za varstvo konkurence 12.000 točk«.
16. člen
Tarifna številka 66 se spremeni tako, da se glasi:
»Za potrdila v zvezi s pravicami industrijske lastnine, za
opravljanje strokovnega izpita in vpis v register zastopnikov:
1. za potrdilo o prednostni pravici
170 točk
2. za potrdilo iz registra pravic industrijske
lastnine
100 točk
3. za opravljanje strokovnega izpita
1.800 točk
4. za popravni izpit
600 točk
5. za vpis v register zastopnikov
13.333 točk«.
17. člen
Tarifna številka 68 se spremeni tako, da se glasi:
»Za izdajo odločbe o homologaciji vozila:
1. za osebna in lahka tovorna vozila ter
traktorje, kategorije M1, N1, T in C
8.000 točk
2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce,
kategorije M2, M3, N2 in N3
12.000 točk
3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije
O3, O4, R3, R4 in S2
6.400 točk
4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije
O1, O2, R1, R2 in S1
4.000 točk
5. za motocikle in mopede, kategorije L1e,
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e in L7e
5.333 točk
Opombe:
(1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v
višini 50% takse po tej tarifni številki.
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri
večstopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50% takse
po tej tarifni številki.
(3) Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje
nacionalne homologacije.«.
18. člen
V tarifni številki 69 se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»V postopku homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vozila:«.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi
odstavek 11. člena Pravilnika o elektronskem dostopu do
informatizirane glavne knjige (Uradni list RS, št. 16/04).
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20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/89-4/29
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 263-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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5. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvedenci za pedagoško področje morajo imeti najmanj visoko izobrazbo in deset let delovnih izkušenj na
pedagoškem, svetovalnem ali razvojno raziskovalnem področju in morajo imeti v skladu s predpisi o napredovanju v
nazive naziv svetnika oziroma morajo biti izvoljeni v naziv
predavatelja višje strokovne šole oziroma v naziv visokošolskega učitelja.«.
6. člen
V drugem odstavku 11. člena se drugi stavek spremeni,
tako da se glasi:
»V vrtcih in šolah mora biti opravljen redni nadzor praviloma vsako peto leto.«.

3. člen

7. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor v vrtcih in šolah se nanaša predvsem na:
1. izvajanje dejavnosti skladno z aktom o ustanovitvi
vrtca oziroma šole, vpisom v sodni register in vpisom v razvid
izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov,
2. izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
3. izpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje
vzgojno-izobraževalnih in študijskih programov,
4. dnevno, tedensko in letno organizacijo dela,
5. ustreznost načrtovanja dela vrtca oziroma šole,
6. letno in sprotno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega
dela strokovnih delavcev vrtca oziroma šole,
7. dnevno, tedensko in letno obremenitev otrok in udeležencev izobraževanja,
8. izvajanje vpisa in izpisa otrok in udeležencev izobraževanja,
9. preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje
otrok in udeležencev izobraževanja,
10. uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in udeležencev izobraževanja,
11. uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih delavcev, ki skladno z določili zakonov, drugih predpisov ali
splošnih aktov sodijo v pristojnost šolske inšpekcije,
12. sodelovanje staršev z vrtcem oziroma šolo in njihovo pravočasno informiranost o uspehu in napredovanju,
13. določanje prispevkov staršev in študentov višjih
strokovnih šol ter njihovo namensko porabo,
14. organiziranost otrok in udeležencev izobraževanja,
15. vodenje pedagoške dokumentacije in evidenc ter
izdajanje javnih listin,
16. postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja (direktorja, pomočnika ravnatelja),
17. oblikovanje in vsebino dela strokovnih organov vrtca
oziroma šole,
18. izvajanje ravnateljevih nalog, ki mu jih nalagajo zakoni in drugi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja,
19. opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo,
20. uresničevanje pravic otrok in udeležencev izobraževanja s posebnimi potrebami,
21. uporabo učbenikov.
V zasebnih vrtcih in šolah, ki izvajajo javno veljavne
programe, se nadzor nanaša na organizacijo, ﬁnanciranje in
izvajanje javno veljavnih programov.

4. člen
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Posamezna izvedenska dela v inšpekcijskih zadevah
opravljajo tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški
center Republike Slovenije in Državni izpitni center ter drugi
za to usposobljeni javni zavodi.«.

8. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektor odredi ukrepe za odpravljanje kršitev zakona, drugih predpisov ali splošnih aktov ter določi rok za
odpravo kršitev, če:
1. vrtec oziroma šola ne izvaja dejavnosti skladno z
določili akta o ustanovitvi, vpisom v sodni register in vpisom
v razvid izvajalcev,

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o šolski inšpekciji (ZSolI-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski inšpekciji (ZSolI-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-78/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ŠOLSKI INŠPEKCIJI (ZSolI-A)
1. člen
V Zakonu o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 29/96)
se v prvem odstavku 2. člena besedilo », namensko porabo
javnih sredstev« črta.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Šolska inšpekcija obsega tudi nadzor nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo domove
za učence in dijaške domove.
Za domove za učence in dijaške domove se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za šole in vrtce.«.
5. člen se črta.
6. člen se črta.

2. člen
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2. vrtec oziroma šola ne izpolnjuje pogojev za izvajanje
vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
3. vrtec oziroma šola z dnevno, tedensko ali letno organizacijo dela krši zakon, druge predpise ali splošne akte,
4. vrtec oziroma šola ali strokovni delavci ne načrtujejo
dela,
5. vrtec oziroma šola ne izvaja predpisanega kurikula,
6. vrtec oziroma šola ne vodi ali pomanjkljivo vodi predpisano pedagoško dokumentacijo in evidence,
7. šola izdaja javne listine v nasprotju z določili zakonov,
drugih predpisov ali splošnih aktov,
8. izvedenec za pedagoško področje ugotovi strokovne
pomanjkljivosti pri vzgojno-izobraževalnem delu strokovnega
delavca,
9. vrtec oziroma šola ne upošteva predpisanih standardov in normativov za izvajanje vzgojno-izobraževalnega
dela,
10. dnevna, tedenska ali letna obremenitev otrok in
udeležencev izobraževanja ni v skladu z zakonom, drugimi
predpisi ali splošnimi akti,
11. se vpis in izpis otrok in udeležencev izobraževanja
ne izvaja v skladu z določili zakona, drugih predpisov ali
splošnih aktov,
12. se v vrtcu oziroma šoli ne uresničujejo pravice in
dolžnosti otrok in udeležencev izobraževanja ter strokovnih
delavcev,
13. se v vrtcu oziroma šoli ne uresničujejo pravice in
dolžnosti strokovnih delavcev,
14. strokovni delavci ne obveščajo pravočasno staršev
otrok in udeležencev izobraževanja o uspehu in napredovanju,
15. šola ne omogoči predvidenih oblik organiziranja
otrok in udeležencev izobraževanja v skladu z določili zakona, drugih predpisov ali splošnih aktov,
16. vrtec oziroma šola ne poskrbi za varnost otrok in
udeležencev izobraževanja,
17. vrtec oziroma šola ne izvaja izletov, ekskurzij ali šole
v naravi v skladu z načrtovanimi cilji in v skladu z določili zakonov, drugih predpisov ali splošnih aktov oziroma v skladu
z možnostmi staršev,
18. ravnatelj ne uresničuje nalog, ki mu jih nalagajo zakoni in drugi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja,
19. vrtec oziroma šola ne oblikuje strokovnih organov
v skladu s predpisi,
20. vrtec oziroma šola ne izvaja vzgojno-izobraževalne
dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo.«.
9. člen
Dodata se nova 14.a in 14.b člen, ki se glasita:
»14.a člen
(pravice in dolžnosti inšpektorja)
Inšpektor ima pravico in dolžnost, da:
1. razveljavi oceno in odredi ponovno ocenjevanje, če
pri nadzoru ugotovi kršitev zakonov, drugih predpisov in aktov, ki določajo preverjanje in ocenjevanje znanja,
2. prepove izvajanje vzgojno-izobraževalne vsebine, ki
ni sestavina predpisanega kurikula,
3. prepove izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti
na način, ki je v nasprotju s pravili in dognanji stroke,
4. prepove vrtcu oziroma šoli uporabo nepotrjenih učbenikov,
5. prepove zbiranje in porabo prispevkov staršev oziroma študentov višjih strokovnih šol za namene, ki niso v
skladu z zakonom, drugimi predpisi ali splošnimi akti,
6. odredi vrtcu oziroma šoli vrnitev nezakonito zbranih
prispevkov staršev.
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14.b člen
(predlogi inšpektorja pristojnim organom)
Inšpektor ima pravico in dolžnost, da:
1. predlaga ravnatelju uvedbo disciplinskega postopka
zoper delavca,
2. predlaga ravnatelju uvedbo postopka za prenehanje
pogodbe o zaposlitvi,
3. predlaga ravnatelju razrešitev pomočnika ravnatelja,
vodje enote oziroma podružnice,
4. predlaga svetu vrtca oziroma šole razrešitev ravnatelja oziroma direktorja, če ne izvaja nalog, ki so predvidene
z zakoni, drugimi predpisi ali splošnimi akti,
5. predlaga svetu vrtca oziroma šole razrešitev ravnatelja oziroma direktorja, če ne uresniči odločb inšpektorja v
odrejenih rokih,
6. predlaga pristojnemu organu razveljavitev aktov
organov vrtca oziroma šole, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi predpisi ali splošnimi akti,
7. predlaga pristojnemu ministrstvu izbris vrtca oziroma
šole iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov,
8. seznani ustanovitelja z ugotovljenimi kršitvami in s
potrebnimi ukrepi za njihovo odpravo,
9. predlaga druge ukrepe in opravi dejanja, za katera
je pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom,
10. odstopi zadevo pristojnemu organu,
11. prijavi kaznivo dejanje.«.
10. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektor z odločbo razveljavi oceno in odredi ponovno določanje ocene na podlagi dokumentacije ali ponovno
ocenjevanje znanja, če pri nadzoru ugotovi kršitev zakonov,
drugih predpisov in aktov, ki določajo preverjanje znanja in
ocenjevanje.
Če inšpektor ob koncu šolskega oziroma študijskega
leta ugotovi kršitev zakonov, drugih predpisov in aktov, ki
določajo preverjanje znanja in ocenjevanje, in je vplivala na
oblikovanje zaključnih ocen otrok in udeležencev izobraževanja, jih razveljavi in odredi ponovno določanje ocen, če imajo
le-te za posledico, da otroci in udeleženci izobraževanja ne
napredujejo ali da ne dokončajo izobraževanja, v drugih primerih pa le, če otroci in udeleženci izobraževanja ali njihovi
zakoniti zastopniki to izrecno zahtevajo ali v to privolijo. Privolitev si mora pridobiti šola.
Pri ponovnem določanju ocene na podlagi dokumentacije ali pri ponovnem ocenjevanju znanja lahko inšpektor določi v komisijo izvedenca za pedagoško področje. V primeru
ponovnega ocenjevanja znanja lahko inšpektor določi kot zunanjega izpraševalca izvedenca za pedagoško področje.«.
22. člen se črta.

11. člen

KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-02/94-2/6
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 286-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3886.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodnem registru (ZSReg-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sodnem registru
(ZSReg-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-80/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SODNEM REGISTRU (ZSReg-A)
1. člen
V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94)
se naslov »I. UVODNA DOLOČBA« spremeni tako, da se
glasi:
»UVODNI DOLOČBI«.
2. člen
V besedilu 1. člena, ki postane prvi odstavek, se črta
beseda »redno«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašata Prva direktiva Sveta 68/151/EGS z dne 9. marca
1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov
družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od
gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58
Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 65 z dne 14. 3. 1968, str. 8) z
vsemi spremembami in Enajsta direktiva Sveta 89/666/EGS
z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi
članici odprejo nekatere oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 36)
z vsemi spremembami.«.
3. člen
V 3. členu se za 5. točko doda nova 5.a točka, ki se
glasi:
»5.a evropska delniška družba,«, za 6. točko pa se
doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6a. evropsko gospodarsko interesno združenje«.
4. člen
V 4. členu se za besedilom »Pri vseh subjektih vpisa«
doda vejica in besedilo »razen pri tistih iz 8. točke prvega
odstavka 3. člena tega zakona,«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. sedež (kraj) in poslovni naslov,«.
5. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
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»4.a člen
(1) Pri podružnici ﬁzične ali pravne osebe, ki opravlja
pridobitno dejavnost in ima prebivališče ali sedež zunaj Republike Slovenije v državi članici Evropske skupnosti ali Evropskega gospodarskega prostora (podružnica tujega podjetja iz ES), se v sodni register vpišejo naslednji podatki:
1. sedež (kraj) in poslovni naslov podružnice;
2. dejavnosti podružnice z navedbo ustrezne šifre in
imena podrazreda nacionalne klasiﬁkacije dejavnosti;
3. register, v katerega je vpisano tuje podjetje, vključno
s številko registrskega vpisa;
4. ﬁrma in pravna oblika tujega podjetja in skrajšana
ﬁrma, če je v statutu določeno, da tuje podjetje posluje s
skrajšano ﬁrmo;
5. v zvezi z osebami, ki so pooblaščene za zastopanje
tujega podjetja:
– enotna identiﬁkacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– tip zastopnika,
– meje pooblastil za zastopanje,
– datum podelitve pooblastila,
– datum prenehanja pooblastila;
6. v zvezi z osebami, ki so imenovane za zastopnike
tujega podjetja v podružnici:
1. enotna identiﬁkacijska številka,
2. priimek in ime,
3. naslov bivanja,
4. tip zastopnika,
5. meje pooblastil za zastopanje,
6. datum podelitve pooblastila,
7. datum prenehanja pooblastila;
7. začetek postopka likvidacije, prisilne poravnave ali
stečaja nad tujim podjetjem in prenehanje tujega podjetja;
8. zaprtje podružnice.
(2) Pri podružnici ﬁzične ali pravne osebe, ki opravlja
pridobitno dejavnost in ima prebivališče ali sedež zunaj Republike Slovenije v državi, ki ni članica Evropske skupnosti
ali Evropskega gospodarskega prostora (podružnica tujega
podjetja iz tretje države), se poleg podatkov iz prejšnjega
odstavka v sodni register vpišejo tudi:
1. pravo države, ki velja za tuje podjetje;
2. ustanovitveni akt tujega podjetja (pogodba, statut
oziroma drug akt), če je v obliki posebnega dokumenta, ter
vse njegove naknadne spremembe;
3. sedež tujega podjetja in najmanj enkrat letno znesek
vpisanega kapitala, razen če so ti podatki vsebovani v dokumentu iz prejšnje točke;
4. drugi podatki, določeni z zakonom ali podzakonskim
aktom.
(3) Osebe iz 5. ali 6. točke prvega odstavka tega člena
morajo za vpis v register prijaviti začetek stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali podobnega postopka nad
tujim podjetjem.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. statusno preoblikovanje (združitev, delitev, prenos
premoženja ali sprememba pravnoorganizacijske oblike) in
pogodba, ki je bila pravni temelj statusnemu preoblikovanju,«.
Na koncu 4. točke se pika nadomesti z vejico in doda
nova 5. točka, ki se glasi:
»5. pravnomočna sodna odločba o ugotovitvi ničnosti
kapitalske družbe.«.
7. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»6. člen
Glede na naravo vpisa se v sodni register vpišejo tudi
spremembe podatkov iz 4., 4.a in 5. člena tega zakona.«.
8. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pregledovati in prepisovati se smejo tudi listine, na
katerih temeljijo vpisi v sodni register ali ki jih je treba zaradi
javne objave predložiti sodnemu registru. Vsakomur mora
sodišče na njegovo zahtevo izdati tudi prepis ali kopijo celote
ali dela teh listin. Sodišče mora prepis ali kopijo overiti, razen
če se upravičenec overitvi odreče.«
9. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(1) Vpis posameznega podatka v sodni register ima
nasproti tretjim pravni učinek od dneva objave vpisa tega
podatka v sodni register v Uradnem listu Republike Slovenije,
če zakon ne določa drugače.
(2) Po objavi vpisa podatkov v sodni register v Uradnem
listu Republike Slovenije se v zvezi z osebami iz 8. točke 4.
člena ter 5. in 6. točke prvega odstavka 4.a člena tega zakona v razmerju do tretjih šteje, da so te osebe upravičene
za zastopanje subjekta vpisa, ne glede na morebitne pomanjkljivosti v postopku njihovega imenovanja. Subjekt vpisa se
na te pomanjkljivosti v razmerju do tretjega lahko sklicuje le,
če dokaže, da je tretjemu to dejstvo bilo znano.
(3) Kdor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem
zanese na podatke, vpisane v sodni register, ga ne prizadenejo škodljive pravne posledice.
(4) Subjekt vpisa se lahko proti tretjemu sklicuje na vpisane podatke in na vsebino listin, na katerih temeljijo vpisi v
sodni register ali ki jih je treba zaradi javne objave predložiti
sodnemu registru, šele potem, ko je vpis teh podatkov ali
predložitev listin sodnemu registru objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije, razen če dokaže, da je tretji vedel za te
podatke ali vsebino teh listin.
(5) Nihče se ne more sklicevati na to, da od dneva,
ko je bil vpis posameznega podatka v sodni register ali
predložitev listine sodnemu registru objavljena v Uradnem
listu Republike Slovenije, ni poznal tega podatka in vsebine listin, na katerih temelji vpis tega podatka, ali vsebine
listine, ki je bila predložena sodnemu registru, če zakon ne
določa drugače.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se pri pravnih dejanjih, ki jih subjekt vpisa opravi v petnajstih dneh od dneva
objave vpisa v sodni register v Uradnem listu Republike
Slovenije, tretji lahko sklicuje na to, da ni poznal v sodni
register vpisanih in objavljenih podatkov ali vsebine listin,
če dokaže, da za te podatke ali listine ni vedel in tudi ni
mogel vedeti.
(7) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo
tudi za letna poročila gospodarskih družb, ki jih je treba objaviti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.«.
10. člen
V 41. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za ugotovitev
ničnosti delniške družbe, komanditne delniške družbe, evropske delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo (v
nadaljnjem besedilu: ničnost kapitalske družbe).«.
11. člen
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen
(1) Ničnost kapitalske družbe se lahko uveljavlja le iz
naslednjih razlogov:

Uradni list Republike Slovenije
1. če pri delniški družbi ustanovitelji niso sprejeli statuta
ali če pri družbi z omejeno odgovornostjo družbeniki niso
sklenili družbene pogodbe,
2. če je registrsko sodišče odločilo o vpisu ustanovitve
družbe, ne da bi bil tak vpis predlagan, ali če je predlog za
vpis ustanovitve vložila oseba, ki predloga ni bila upravičena
vložiti,
3. če pri delniški družbi statut ni sprejet v notarski obliki
ali če pri družbi z omejeno odgovornostjo družbena pogodba
ni bila sklenjena v notarski obliki,
4. če je namen delovanja ali dejavnost družbe v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli,
5. če statut ali družbena pogodba ne določa:
– ﬁrme družbe,
– pri delniški družbi emisijskega zneska delnic oziroma
pri družbi z omejeno odgovornostjo zneska osnovnega vložka, ki se ga posamezni družbenik zaveže vplačati s sklenitvijo družbene pogodbe,
– zneska osnovnega kapitala ali
– dejavnosti družbe,
6. če so bile ob ustanovitvi delnice vplačane v nasprotju
z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, o vplačilu
delnic pri delniški družbi, ali če so bili ob ustanovitvi družbe
osnovni vložki vplačani v nasprotju z določbami zakona, ki
ureja gospodarske družbe, o osnovnem kapitalu in osnovnih
vložkih pri družbi z omejeno odgovornostjo, ali
7. če nihče od ustanoviteljev ni bil neomejeno poslovno
sposoben.
(2) Ničnostni razlogi, ki so določeni za delniško družbo,
se smiselno uporabljajo tudi za komanditno delniško družbo
in evropsko delniško družbo.
(3) Tožbo za ugotovitev ničnosti kapitalske družbe lahko vloži vsak delničar ali družbenik, uprava ali poslovodja
ter vsak član uprave ali nadzornega sveta, v roku treh let
od dneva objave vpisa ustanovitve družbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(4) Ničnost kapitalske družbe ne učinkuje na veljavnost
pravnih poslov, ki jih je družba sklenila s tretjimi, in tudi ne
na obveznost delničarjev ali družbenikov vplačati nevplačane
osnovne vložke ali delnice v obsegu, ki je potreben za polno
poplačilo upnikov družbe.«.
12. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po pravnomočnosti sodbe, s katero sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe ali ničnost vpisa ustanovitve
drugega subjekta vpisa v sodni register, sodišče po uradni
dolžnosti začne postopek likvidacije tega subjekta.«.
V drugem odstavku se besedi »ničnosti vpisa« nadomestita z besedilom »ničnosti kapitalske družbe ali ničnosti
vpisa«.
V tretjem odstavku se besedi »ničnega vpisa« nadomestita z besedilom »nične kapitalske družbe ali ničnega
vpisa«.
13. člen
V 43. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi,
tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Če se podatki o vpisu, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: objavljeni podatki), razlikujejo od podatkov, ki so bili po določbah
tega zakona vpisani v sodni register (v nadaljnjem besedilu:
vpisani podatki):
1. se subjekt vpisa v razmerju do tretjih ne more sklicevati na objavljene podatke,
2. se tretji lahko sklicuje na objavljene podatke, razen če
subjekt vpisa dokaže, da je tretji vedel za vpisane podatke.
(3) Tretji se lahko vedno sklicujejo na podatke, ki so
predmet vpisa v sodni register, in vsebino listin, ki so temelj
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za vpis teh podatkov ali ki jih je treba predložiti sodnemu
registru zaradi javne objave, tudi če vpis teh podatkov v
sodni register še ni bil predlagan ali te listine še niso bile
predložene sodnemu registru, in tudi če ti podatki ali predložitev te listine še niso vpisani v sodni register ali objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije, razen kadar je vpis določenega podatka predpostavka za začetek pravnega učinkovanja tega podatka.
(4) V objavi vpisa se navedejo tudi številka subjekta
vpisa, s katero je ta vpisan v sodnem registru, ter listine, na
podlagi katerih je bil opravljen vpis.«.
Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek.
14. člen
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(1) Subjekti vpisa, ki oblikujejo in vodijo svojo domačo
stran na spletnih straneh, morajo na njej objavljati vsaj naslednje podatke:
1. ﬁrmo in sedež družbe,
2. sodišče, pri katerem je subjekt vpisa vpisan,
3. številko subjekta vpisa, s katero je ta vpisan v sodnem registru,
4. znesek osnovnega kapitala, iz katerega mora biti razvidno, kolikšen del osnovnega kapitala je vpoklican.
(2) Če je nad subjektom vpisa začet postopek za njegovo prenehanje, je treba na spletni strani poleg podatkov
iz prejšnjega odstavka objaviti tudi pravno dejstvo začetka
tega postopka.«.
15. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(1) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če ne vloži predloga za vpis v sodni
register v 15 dneh od dneva, ko so podani pogoji za vpis,
če zakon ne določa drugače (tretji odstavek 3. člena tega
zakona).
(2) Z globo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, če ne vloži predloga
za vpis v sodni register v 15 dneh, ko so podani pogoji za
vpis, če zakon ne določa drugače (tretji odstavek 3. člena
tega zakona).
(4) Nadzor nad izvajanjem prvega do tretjega odstavka tega člena opravlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.«.
16. člen
Če je bila tožba za ugotovitev ničnosti vpisa delniške
družbe, komanditne delniške družbe in družbe z omejeno
odgovornostjo vložena pred uveljavitvijo tega zakona, se
postopek konča po Zakonu o sodnem registru (Uradni list
RS, št. 13/94).
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 730-01/93-2/7
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 304-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gasilstvu (ZGas-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gasilstvu (ZGas-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu (ZGas-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-81/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GASILSTVU (ZGas-B)
1. člen
V Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95
– CZ, 28/95 – CZ-A, 73/97 – odločba US in 28/00) se v celotnem besedilu beseda »podjetje« v vseh sklonih nadomesti
z besedama »gospodarska družba« v ustreznem sklonu,
besedi »lokalna skupnost« v vseh sklonih, razen v 7. členu
zakona, pa se nadomestita z besedo »občina« v ustreznem
sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedo »služba« doda
besedilo »(v nadaljnjem besedilu: javna gasilska služba)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja
v javnem interesu. Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in
drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob nesrečah,
je za prizadete in ogrožene brezplačno, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

men:

»5. člen
(pojmi in njihov pomen)
V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji po-

1. Gasilec je oseba, ki je član ali delavec gasilske organizacije.
2. Prostovoljni gasilec je član prostovoljnega gasilskega
društva.
3. Poklicni gasilec je delavec v poklicni gasilski enoti ali
v poklicnem jedru druge gasilske enote oziroma delavec, ki
opravlja operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi,
zavodu ali drugi organizaciji.
4. Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih
sestavah gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihoﬁzične
ter zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljena za
opravljanje teh nalog.
5. Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje
ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in indu-
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strijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja
ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge
splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so
tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom
pred požarom.
6. Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva.
7. Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje
in aktiviranje ter delovanje gasilskih enot in je sestavni del
načrta varstva pred požarom občine.
8. Sistem obveščanja in aktiviranja gasilcev je del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
9. Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in
skupinsko zaščito gasilcev pri izvajanju operativnih nalog
gasilstva.
10. Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno z namenom, da
se uporablja za izvajanje operativnih nalog gasilstva.
11. Gasilska služba je poklicno ali prostovoljno opravljanje operativnih nalog gasilstva.
12. Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki
opravlja operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih
sestavah gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, določene
s predpisi.
13. Poklicno jedro je skupina operativnih gasilcev, ki
poklicno opravlja operativne naloge gasilstva v prostovoljni
gasilski enoti, določeni z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.
14. Formacijske sestave gasilskih enot so s pravili gasilske službe določeni seznami funkcionalnih dolžnosti, s
katerimi se določajo gasilske skupine, oddelki, vodi in druge
enote za opravljanje operativnih nalog gasilstva.
15. Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva in njihove enote, gasilske zveze, poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi, režijski obrati ali druge
organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo.
16. Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri ﬁzične osebe prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom
in drugimi nesrečami ter opravljajo druge dejavnosti, ki so
pomembne za razvoj in delovanje gasilstva. Člani prostovoljnega gasilskega društva so lahko tudi pravne osebe, če
tako določa zakon.
17. Gasilska izkaznica je listina, v kateri so navedeni
predpisani podatki, in je opremljena s fotograﬁjo, s katero
prostovoljni ali poklicni gasilec izkaže članstvo v gasilski enoti
in gasilski organizaciji oziroma dokazuje svojo identiteto, ter
jo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za
poklicne gasilce, za prostovoljne gasilce pa Gasilska zveza
Slovenije. Iz gasilske izkaznice je razvidno, kdo je operativni
gasilec. Kot sestavni del gasilske izkaznice se lahko predpiše
tudi ustrezna oznaka.
18. Čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče obsega čas od prejema klica za aktiviranje gasilske enote, čas
prenosa klica, čas, potreben za izvoz in prihod gasilcev na
kraj nesreče, pri čemer se upoštevajo, vrsta gasilske enote
ter naravne in druge razmere na poti do kraja nesreče ter na
območju, na katerem se je nesreča zgodila.«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. soﬁnancira naloge zaščite in reševanja, ki so širšega pomena, zlasti pri nesrečah v prometu, nesrečah z
nevarnimi snovmi, reševanju na in iz vode ter reševanju v
avtocestnih predorih;«.
V 4. točki se na koncu besedila črta podpičje in doda
besedilo »in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev;«.
V 5. točki se na koncu besedila črta podpičje in doda
besedilo »in zagotavlja pogoje za posodabljanje gasilske
zaščitne in reševalne opreme;«.
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) določi gasilske enote za opravljanje nalog zaščite in
reševanja, ki so širšega pomena. Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje s temi gasilskimi enotami neposredno
sklene pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki
so širšega pomena. Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje mora pred sklenitvijo pogodbe obvestiti o tem občinski organ, pristojen za organizacijo javne gasilske službe
v občini, na območju katere gasilska enota deluje.«.
V tretjem odstavku se na koncu besedila črta pika in
doda besedilo »merila za zavarovanje operativnih gasilcev za
primer smrti in trajne ali prehodne izgube delovne zmožnosti,
program ugotavljanja psihoﬁzičnih sposobnosti in program
za opravljanje preizkusa znanja operativnih gasilcev, roke
za periodično ugotavljanje psihoﬁzičnih sposobnosti ter preizkus znanja operativnih gasilcev. Minister v sodelovanju z
Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih
gasilcev predpiše uniformo, čine in oznake gasilcev ter obliko
in vsebino gasilske izkaznice. Minister predpiše tudi čase,
v katerih morajo gasilske enote, ki so aktivirane v skladu
z operativnim gasilskim načrtom lokalne skupnosti, priti na
kraj nesreče ter merila za požarno pokrivanje posameznih
vrst objektov.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom
predpiše merila za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti
operativnih gasilcev ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki za ugotavljanje
zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se na koncu besedila pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »glede na območje delovanja pa so teritorialne in industrijske.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s
pravili stroke in pravili gasilske službe.«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se na koncu besedila pika
nadomesti s podpičjem in doda podtočka d), ki se glasi:
»d) za vodne površine:
– velikost in vrsta vodnih površin.«.
7. člen
Za 11. členom se dodajo novi 11.a, 11.b, 11.c in 11.č
člen, ki se glasijo:
»11.a člen
(opravljanje javne gasilske službe)
(1) Poklicne gasilske enote opravljajo javno gasilsko
službo v skladu s tem zakonom in aktom o ustanovitvi.
Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo
skladno s tem zakonom, če jih neposredno določi pristojni
občinski organ in če z gasilskimi organizacijami, v katerih
delujejo te gasilske enote, občina neposredno sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Za opravljanje javne
gasilske službe v skladu s tem zakonom je lahko določena le
tista prostovoljna gasilska enota, ki se preko gasilskih zvez
povezuje v Gasilsko zvezo Slovenije. Pogodbo o opravljanju
javne gasilske službe sopodpisuje tudi pristojna gasilska
zveza.
(2) Pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske
službe v skladu s tem zakonom določi zlasti:
1. obseg in način opravljanja javne gasilske službe;
2. začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe;
3. organizacijo javne gasilske službe;
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4. nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.
(3) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se
določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot, časi, določenimi za prihod gasilskih enot na
kraj nesreče, merili za požarno pokrivanje posameznih vrst
objektov, načrtom varstva pred požarom ter načrti zaščite in
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.
(4) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se za
gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev določijo sredstva, ki jih zagotavlja pristojni občinski organ za opravljanje
javne gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja
za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge
pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih ta zakon
določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene
dejavnosti.
(5) V opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem
zakonom se lahko na podlagi odločitve pristojnega občinskega organa in pogodbe o opravljanju javne gasilske službe
vključi tudi industrijska gasilska enota, če ne glede na to
gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri
taka gasilska enota deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne
gasilske službe, organizirane v skladu z merili za organizacijo
in opremljanje gasilskih enot.
(6) V letnem programu dela poklicne gasilske enote, ki
je organizirana kot javni zavod, se določi tudi sodelovanje s
prostovoljnimi gasilskimi enotami pri opravljanju javne gasilske službe.

(2) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi ter orodišča, ki jih uporabljajo poklicne gasilske enote,
so last občine. Njihova uporaba in vzdrževanje se uredi
s pogodbo med pristojnim občinskim organom in gasilsko
enoto.
(3) Gasilske domove in orodišča, gasilsko zaščitno in
reševalno opremo ob prenehanju prostovoljnega gasilskega
društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo,
prevzame občina, na območju katere je bil sedež prostovoljnega gasilskega društva, oziroma s soglasjem pristojnega
občinskega organa tista gasilska organizacija, ki zagotavlja
izvajanje javne gasilske službe na območju, na katerem je
delovalo prostovoljno gasilsko društvo.
(4) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo prostovoljnega industrijskega gasilskega društva, ki je prenehalo delovati,
prednostno lahko prevzame občina, na območju katere je bil
sedež društva, proti plačilu dejanske vrednosti te opreme
gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, v kateri je
društvo delovalo, če je ta ﬁnancirala nabavo te opreme.«.

11.b člen
(opravljanje požarne straže in drugih nalog)
Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega
premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine
tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo
v skladu s tem zakonom na območju te občine, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni določeno
drugače. Stroški izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem
členu bremenijo lastnika ali upravljalca objekta in premoženja
oziroma organizatorja javne prireditve.

9. člen
V prvem odstavku 13. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. da ima srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo in je polnoleten;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Po sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat
za poklicnega gasilca v 18 mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in
opraviti predpisan strokovni izpit.«.
V tretjem odstavku se besedilo »delovno razmerje preneha« nadomesti z besedilom »se izredno odpove pogodba
o zaposlitvi«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Poklicni gasilec, ki vodi operativno delo v poklicni
gasilski enoti, mora poleg splošnih pogojev in pogojev iz 2.
in 3. točke prvega odstavka tega člena imeti najmanj višjo
strokovno izobrazbo, opravljeno dodatno usposabljanje za
to delo, pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih
nalog gasilstva in opravljen predpisan strokovni izpit.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Poklicni gasilec, ki kot poveljnik ali operativni vodja
vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti najvišje kategorije, mora imeti poleg splošnih pogojev najmanj visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, pet let delovnih izkušenj pri
poklicnem opravljanju operativnih nalog gasilstva in opravljen predpisan strokovni izpit. Predpisan strokovni izpit mora
opraviti poklicni gasilec najkasneje v enem letu po nastopu
dela poveljnika ali operativnega vodje. Predpisan strokovni
izpit mora opraviti najkasneje v enem letu po nastopu dela
tudi predstojnik poklicne gasilske enote.«.

11.c člen
(gasilsko poveljstvo)
(1) Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje
delovanja operativnih gasilskih enot v občini se ustanovi
gasilsko poveljstvo občine, ki ga sestavljajo poveljniki prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot oziroma gasilskih sektorjev
na območju občine. Gasilsko poveljstvo se v skladu s tem
členom ustanovi le v tisti občini, v kateri delujejo prostovoljne
in poklicne gasilske enote, oziroma v tisti občini, v kateri se
prostovoljne gasilske enote vključujejo v gasilsko zvezo, ki
obsega več občin. Gasilsko poveljstvo imenuje gasilskega
poveljnika občine. V občinah, v katerih delujejo poklicne
gasilske enote, gasilskega poveljnika občine imenuje župan
na predlog gasilskega poveljstva. Podrobneje se postopek
imenovanja in pristojnosti gasilskih poveljstev ter gasilskih
poveljnikov občin uredijo s pravili gasilske službe.
(2) V občini, v kateri deluje gasilska zveza, ki povezuje
le prostovoljne gasilske enote na območju te občine, opravlja
poveljstvo gasilske zveze tudi naloge gasilskega poveljstva
občine, poveljnik gasilske zveze pa naloge gasilskega poveljnika občine.
(3) Gasilski poveljnik občine vodi gasilsko poveljstvo občine in večje gasilske intervencije. Gasilski poveljnik občine
je član štaba Civilne zaščite občine.
11.č člen
(gasilska zaščitna in reševalna oprema, domovi in orodišča)
(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi in orodišča ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja.

8. člen
Na koncu prvega odstavka 12. člena se doda stavek,
ki se glasi:
»Poklicna gasilska enota je praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na območju celotne občine v skladu z
operativnim gasilskim načrtom občine.«.
V drugem odstavku se za besedami »tega zakona kot«
doda beseda »javni«.

10. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedi »vsako leto«
nadomestita z besedo »periodično«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je bilo pri preizkusu psihoﬁzičnih sposobnosti in
zdravniškem pregledu iz prvega odstavka tega člena ugotovljeno, da poklicni gasilec ni sposoben za opravljanje svojega
dela, je delodajalec dolžan preveriti, ali ga je mogoče zaposliti pod spremenjenimi okoliščinami, in mu ponuditi novo po-
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godbo o zaposlitvi, oziroma če to ni mogoče, se mu odpove
pogodba o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti.«.
Četrti odstavek se črta.
11. člen
Za 14. členom se dodajo novi 14.a, 14.b in 14.c člen,
ki se glasijo:
»14.a člen
(posebni pogoji dela)
(1) Za delovna razmerja in plače poklicnih gasilcev veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in plače javnih
uslužbencev, kolektivna pogodba za javni sektor in kolektivna pogodba dejavnosti, če s tem zakonom ali zakonom
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami posamezno
vprašanje ni urejeno drugače.
(2) S kolektivno pogodbo dejavnosti pravic in obveznosti poklicnih gasilcev, ki jih določa ta zakon ali zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ni mogoče urediti
drugače ali ugodneje.
(3) Poklicni gasilci so dolžni na podlagi odločitve predstojnika gasilske enote opravljati delo zaradi narave, organizacije in potreb gasilske službe v posebnih pogojih dela.
(4) Za posebne pogoje dela iz prejšnjega odstavka se
šteje delo v delovnem času, ki je za poklicne gasilce manj
ugoden, in delo v manj ugodnih pogojih dela, nevarnostih ali
s posebnimi obremenitvami.
(5) Delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo in
pripravljenost za delo na domu se, razen v primerih, določenih s splošnimi predpisi, odredi tudi:
– v primeru požara, naravne ali druge nesreče, ko je
treba okrepiti sestavo enote, ki izvaja zaščito, reševanje
in pomoč, oziroma ko je treba nadaljevati z izvajanjem teh
nalog;
– v primeru, ko nastane neposredna nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče;
– v obdobju razglašene povečane požarne ogroženosti
v naravnem okolju;
– v primeru, ko se v skladu z odločitvami pristojnega
organa nudi pomoč drugim gasilskim ali reševalnim enotam
v občini, v drugi občini ali v drugi državi;
– od nastanka naravne ali druge nesreče do vzpostavitve osnovnih pogojev za življenje na prizadetem območju.
(6) Delo iz prejšnjega odstavka se odredi pisno, če zaradi nujnosti opravljanja dela to ni mogoče, se odredi ustno.
V tem primeru se pisna potrditev vroči poklicnemu gasilcu do
konca naslednjega tedna, ko je bilo delo odrejeno. Nadurno
delo lahko traja do štiri ure dnevno, 20 ur tedensko, 80 ur
mesečno in do 180 ur letno, pri čemer se omejitev ugotavlja
kot povprečje šestih mesecev.
(7) Za delo v posebnih pogojih dela iz četrtega odstavka
tega člena pripadajo poklicnim gasilcem posebni dodatki v
skladu s splošnimi predpisi.
(8) Operativni gasilci morajo biti zavarovani za primer
smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne
nezmožnosti za delo, nastale v nesreči pri gašenju in reševanju ter opravljanju drugih operativnih nalog gasilstva oziroma
na vajah, med šolanjem ali usposabljanjem.
(9) Poklicni gasilci imajo pravico do priznavanja zavarovalne dobe s povečanjem oziroma obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja v skladu s splošnimi predpisi.
14.b člen
(delo v izmenah)
(1) Dnevna delovna obveznost poklicnega gasilca traja
največ 12 ur v zaporednih 24 urah, pri čemer se povprečna
dnevna delovna obveznost poklicnega gasilca upošteva kot
povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše
od šestih mesecev.
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(2) Za delo v izmenah se šteje delo, ki se izmenoma
opravlja v dopoldanskem, popoldanskem ali nočnem času.
Za delo v izmenah se šteje tudi delo v turnusu, ko se delo
opravlja po razporedu 12 ur, sledi pa mu 24 ali 48 ur počitka,
in delo po posebnem razporedu, ko se delo opravlja dopoldne, popoldne in v nočnem času, vendar ne v enakomernem
zaporedju. Če se delo opravlja v izmenah ali turnusu, se
mora zagotoviti njihova periodična izmenjava.
(3) Poklicnim gasilcem se v primeru izmenskega dela
zagotavlja predpisan dnevni in tedenski počitek v minimalnem trajanju v obdobju, ki ne sme biti daljše kot šest mesecev.
(4) Če mora poklicni gasilec zaradi potreb gasilske službe delati na dan tedenskega počitka, se mu tedenski počitek
zagotovi v tekočem ali najkasneje v naslednjem mesecu.
14.c člen
(drugi posebni pogoji dela)
(1) Dežurstvo opravlja poklicni gasilec na delovnem
mestu ali na drugem vnaprej določenem kraju.
(2) Pripravljenost za delo na domu se ne všteva v število ur tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti. Če
mora poklicni gasilec v času pripravljenosti za delo dejansko
delati, se te ure vštevajo v število ur tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti oziroma kot delo, opravljeno preko
polnega delovnega časa.
(3) Poklicni gasilec mora nadaljevati na podlagi odločitve predstojnika gasilske enote oziroma vodje intervencije z
delom, če je med rednim delovnim časom prišlo do požara
ali druge nesreče, pa do izteka rednega delovnega časa izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ni končano. Tako
opravljene ure se štejejo kot ure, opravljene preko polnega
delovnega časa.
(4) Letni dopust poklicni gasilec izrabi praviloma v skladu s potrebami gasilske službe in letnim načrtom izrabe
letnega dopusta. Izraba letnega dopusta se lahko prekine
v primerih, določenih v petem odstavku 14.a člena tega zakona.
(5) Poklicni gasilec, ki ni mogel izrabiti letnega dopusta
v tekočem koledarskem letu zaradi potreb gasilske službe iz
prejšnjega odstavka, ga lahko izrabi do 30. junija v naslednjem koledarskem letu.«.
12. člen
16. in 17. člen se črtata.
13. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(neopravljanje javne gasilske službe)
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne
opravlja javne gasilske službe v skladu s tem zakonom in
pod pogoji iz 11.a člena tega zakona, pristojni občinski organ
o tem opozori prostovoljno gasilsko društvo ter pristojno
gasilsko zvezo in določi rok, ko mora društvo odpraviti pomanjkljivosti. Če prostovoljno gasilsko društvo ne odpravi
pomanjkljivosti v določenem roku, se mu opravljanje javne
gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame.«.
14. člen
V prvem odstavku 19. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus
psihoﬁzičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za
opravljanje gasilske službe.«.
15. člen
V 20. členu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se
glasita:
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»1. preventivne naloge varstva pred požarom ter druge
preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
2. izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih,
naravnih in drugih nesrečah;«.
16. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano
število operativnih gasilcev, določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko zaščitno
in reševalno opremo ter orodišče.«.
17. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V zbirki podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega
člena se o prostovoljnih gasilcih zbirajo naslednji osebni
podatki:
– ime in priimek;
– spol;
– datum in kraj rojstva;
– priimek ob rojstvu;
– davčna številka;
– ulica, kraj, pošta, občina bivališča, upravna enota
bivališča, država EU;
– stopnja izobrazbe;
– poklic;
– vrsta in številka vozniškega dovoljenja;
– leto vstopa v gasilsko društvo ter funkcije v gasilstvu;
– čin;
– vrsta, način in periodičnost usposabljanja ali preizkusa na področju gasilstva;
– datum zdravniškega pregleda in pregleda psihoﬁzičnih sposobnosti;
– vrsta gasilskih odlikovanj;
– telefonska številka in številka mobilnega telefona;
– elektronski naslov;
– enotna matična številka občana.«.
Na koncu drugega odstavka se doda stavek, ki se
glasi:
»Podatki o davčni številki, vrsti in številki vozniškega dovoljenja, datumu zdravniškega pregleda in pregleda psihoﬁzičnih sposobnosti, elektronskem naslovu in enotni matični
številki občana se v skladu s prejšnjim odstavkom zbirajo le
za operativne gasilce.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Osebne podatke, določene v tem členu, smejo
uporabljati:
– organi prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez
za opravljanje svojih nalog v skladu s pravili gasilskih organizacij;
– občinski organi, pristojni za organiziranje javne gasilske službe občin;
– inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za opravljanje inšpekcijskih nalog v skladu s tem
zakonom in s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
za opravljanje nalog v skladu s tem zakonom in s predpisi o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi državni
organi, kadar je tako določeno z zakonom.«.
18. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(poklicno jedro)
(1) V prostovoljnih gasilskih enotah se lahko v skladu
z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot ter
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načrtom varstva pred požarom ustanovi poklicno jedro s poklicnimi gasilci kot sestavni del prostovoljne gasilske enote.
O ustanovitvi poklicnega jedra mora prostovoljno gasilsko
društvo obvestiti občinski organ, pristojen za organiziranje
javne gasilske službe.
(2) Za poklicne operativne gasilce v poklicnem jedru
veljajo določbe 13., 14., 14.a – razen prvega odstavka, 14.b,
14.c in 15. člena tega zakona.
(3) Poklicna jedra iz prvega odstavka tega člena se
lahko organizirajo tudi pri gasilski zvezi, če tako odločijo člani
gasilske zveze in pristojne občine.«.
19. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(ustanovitev gasilske enote v gospodarski družbi)
(1) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
morajo ustanoviti gasilsko enoto, če imajo povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti po merilih, ki jih določi minister.
(2) Vrsta in obseg gasilskih enot iz prejšnjega odstavka
se določita v skladu z merili za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot, izdanimi na podlagi drugega odstavka 10.
člena tega zakona.
(3) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje
gasilske enote po tem členu zagotovi ustanovitelj.
(4) Gospodarska družba, zavod ali druga organizacija
lahko za opravljanje požarne straže in izvajanje drugih operativnih nalog gasilstva sklene pogodbo z gasilsko enoto,
ki opravlja javno gasilsko službo v skladu s tem zakonom v
občini, na območju katere je sedež, objekti ali drugo premoženje gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije, na
katerega se nanaša pogodba. S pogodbo z gasilsko enoto po
tej določbi gospodarska družba, zavod ali druga organizacija
ne more izključiti svoje obveznosti za organiziranje lastne
gasilske službe po merilih iz prvega odstavka tega člena.
Gasilska enota mora o sklenitvi pogodbe za opravljanje požarne straže in drugih operativnih nalog gasilstva nad eno
leto obvestiti občinski organ, pristojen za organiziranje javne
gasilske službe.
(5) Za prostovoljne operativne gasilce v gospodarski
družbi, zavodu ali drugi organizaciji veljajo določbe 15., 19.,
24., 25. in 26. člena tega zakona, za poklicne gasilce pa določbe 13., 14., 14.a – razen prvega odstavka, 14.b, 14.c in
15. člena tega zakona.«.
20. člen
V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V gasilski šoli deluje kot svetovalni organ programski svet, ki ga imenuje minister izmed predstavnikov občin,
Gasilske zveze Slovenije, Združenja slovenskih poklicnih
gasilcev in drugih strokovnjakov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
21. člen
31. in 32. člen se spremenita tako, da se glasita:
»31. člen
(izobraževalni programi)
(1) Minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije
predpiše izobraževalne programe za temeljno in dopolnilno
usposabljanje prostovoljnih gasilcev in programe za izpite
prostovoljnih gasilcev.
(2) Minister v sodelovanju z Združenjem slovenskih
poklicnih gasilcev predpiše izobraževalne programe za izobraževanje in dopolnilno usposabljanje poklicnih gasilcev
srednje tehnične in srednje strokovne, višje strokovne, visoko
strokovne in univerzitetne izobrazbe ter programe za strokovne izpite poklicnih gasilcev ter predstojnikov gasilskih enot.
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32. člen
(gasilske zveze)
(1) Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilske zveze v skladu z zakonom.
(2) Gasilske zveze opravljajo organizacijske in strokovne naloge gasilstva zlasti v zvezi z:
– načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev;
– načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem
gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili;
– načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot
gasilskih organizacij, ki so članice zveze;
– povezovanjem med članicami gasilske zveze in občinami na območju, na katerem deluje gasilska zveza;
– izvajanjem nalog, ki so jih nanje prenesle država ali
občine;
– drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.
(3) Gasilske zveze imenujejo poveljnike gasilskih zvez
in regijske gasilske poveljnike, ki so člani pristojnih štabov
Civilne zaščite. Poveljniki gasilskih zvez in regijski gasilski
poveljniki skrbijo za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost nižjih poveljstev in gasilskih enot, izvajanje določenih programov usposabljanja ter vodijo večje
in zahtevnejše intervencije.
(4) Način izbire in pristojnosti poveljnikov gasilskih zvez
in regijskih poveljnikov ter drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov se določi s pravili gasilske službe.«.
22. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
(določene naloge gasilskih zvez)
(1) Gasilska zveza, v katero se povezujejo prostovoljna
gasilska društva na območju posamezne občine, daje:
– mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih
gasilcev in gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev;
– mnenje k letnim programom opremljanja prostovoljnih
gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.
(2) Gasilska zveza iz prejšnjega odstavka lahko za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih prostovoljna
gasilska društva vključijo v svoje letne programe, če je to
potrebno zaradi usklajenega razvoja, ustrezne pripravljenosti
in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti občine
pred požarom ali drugimi nesrečami.
(3) Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče uporabiti za ﬁnanciranje programov usposabljanja ali
nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme, če za izvedbo
usposabljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme ni bilo dano pozitivno mnenje pristojne gasilske
zveze iz prvega odstavka tega člena.
(4) Pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena ima le tista gasilska zveza, ki je vključena v Gasilsko
zvezo Slovenije.«.
34. člen se črta.

23. člen

24. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(aktiviranje gasilskih enot)
(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z operativnimi gasilskim načrtom
občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in
aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilsko poveljstvo občine, potrdi pa ga župan oziroma
oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja
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gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma oseba, ki jo on
pooblasti, mora občina predložiti regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.
(2) Kadar gre gasilska enota občine na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora vodja gasilske enote ali
intervencije o tem obvestiti pristojni center za obveščanje.
(3) Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje
na področju zaščite in reševanja.
(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja
v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na podlagi
odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika
Civilne zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih
enot ni predvideno. Pri tem se mora zagotoviti, da v občini,
na katero se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v
takem obsegu, ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
(5) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite
in reševanja.«.
25. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
(aktiviranje gasilcev med delom)
(1) Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela v skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih
operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali
druge nesreče v skladu z načrtom obveščanja in aktiviranja
gasilskih enot iz prejšnjega člena in je član gasilske enote, ki
opravlja javno gasilsko službo.
(2) Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za
javno alarmiranje preko pristojnega centra za obveščanje ali
pisni poziv občinskega organa, pristojnega za javno gasilsko
službo, ali drugega organa, pristojnega za vodenje nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, se šteje
kot poziv k opravljanju dolžnosti zaščite in reševanja, na
podlagi katerega delodajalec opraviči operativnemu gasilcu
odsotnost z dela. V primeru, da je bil poziv dan s tehničnimi
sredstvi, mora občinski organ, pristojen za javno gasilsko
službo, oziroma drug organ, pristojen za vodenje nalog zaščite in reševanja, izdati tudi pisno potrdilo o odsotnosti z dela
operativnega gasilca najkasneje v sedmih dneh po končani
intervenciji. Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za
operativnega gasilca njegovemu delodajalcu občina oziroma
državni organ v skladu s tem zakonom in predpisi o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja
tudi za primer odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja,
h katerim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan s strani
pristojnega občinskega ali državnega organa.«.
26. člen
Na koncu prvega odstavka 40. člena se črta pika in
doda besedilo »v skladu z zakonom in pravili gasilske službe.
Vodja intervencije je lahko tudi poveljujoči določeni formacijski sestavi, vodja izmene, gasilec, posebej usposobljen za
vodenje določenih intervencij, oziroma gasilec, ki ga pooblasti poveljnik gasilske enote. Ukazi in navodila vodje intervencije so obvezni za vse gasilce, ki sodelujejo v intervenciji.
Posameznik lahko izvršitev ukaza ali navodila odkloni le, če
bi s tem storil kaznivo dejanje oziroma če mu je naložena
naloga, za katero ni usposobljen niti opremljen in je zato neposredno ogroženo njegovo življenje.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot,
vodi poveljnik oziroma v skladu s prejšnjim odstavkom vodja
intervencije iz gasilske enote, na območju katere je požar ali
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druga nesreča. Ob prihodu poveljnika višje kategorizirane
enote ali višjega po činu mu preda vodenje intervencije, če
se ne sporazumeta drugače. Vsi poveljujoči gasilskih enot in
drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Poveljnik višje kategorizirane enote ali višji po činu,
ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, prevzame
vodenje intervencije, če je očitno, da vodja intervencije vodi
intervencijo napačno ali bistveno v nasprotju s pravili gasilske
službe.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
27. člen
V prvem odstavku 41. člena se doda nova 1.a točka,
ki se glasi:
»1.a odredi vstop v stanovanje oziroma drug zaprt prostor, če je neposredno ogroženo življenje ljudi in premoženje
v takem prostoru;«.
28. člen
V 43. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine, za katero so ustanovljene,
se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega
ali državnega poveljnika Civilne zaščite.«.
29. člen
V 44. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V mesecu požarne varnosti mora posameznik ali
pravna oseba v poštnem prometu od vsake poštne pošiljke
v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige,
časopise in revije, plačati prispevek v korist Gasilske zveze
Slovenije za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva
in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu, ki ga obračuna
organizacija, ki opravlja poštni promet. Višino prispevka, način in čas obračunavanja in plačevanja ter morebitne oprostitve določi vlada.«.
30. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(1) Z globo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek, če:
1. opravlja požarno stražo ali požarno varovanje objektov, drugega premoženja ali javnih prireditev na območju
občine z gasilci ali gasilsko enoto, ki ni vključena v izvajanje
javne gasilske službe v skladu s tem zakonom na območju te
občine, niti ni tako določeno z operativnim gasilskim načrtom
občine ali z zakonom (11.b člen);
2. odpusti, razporedi na drugo delovno mesto ali kako
drugače oškoduje prostovoljnega gasilca zaradi udeležbe na
intervenciji ali na usposabljanju (tretji odstavek 25. člena);
3. ni ustanovil gasilske enote v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (prvi odstavek 28. člena
v zvezi z drugim odstavkom 28. člena);
4. kot delodajalec ne omogoči opravičene odsotnosti z
dela v skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju
nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge
nesreče v skladu z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot in je član gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko
službo, oziroma mu ne omogoči odsotnosti z dela zaradi vaj
ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec pisno
pozvan (prvi in tretji odstavek 36.a člena).
(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgo-
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vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
31. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z
globo najmanj 200.000 tolarjev«.
V drugem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo
najmanj 20.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo
najmanj 200.000 tolarjev«.
32. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, če:«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(izobrazba in usposobljenost gasilcev)
(1) Poklicni gasilci, ki nimajo s tem zakonom predpisane
strokovne izobrazbe, jo morajo pridobiti v desetih letih po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Poklicni gasilci, ki so se zaposlili pred uveljavitvijo
tega zakona in delajo na delovnih mestih gasilcev, za katere
se zahteva srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba,
imajo pa srednjo poklicno izobrazbo in delo poklicnega gasilca opravljajo najmanj pet let, nadaljujejo z delom na dosedanjih položajih in jim ni treba pridobiti manjkajoče izobrazbe v
skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Vsebine izobraževalnih programov za temeljno
usposabljanje prostovoljnih gasilcev in vsebine izobraževalnih programov za izobraževanje poklicnih gasilcev s srednjo
tehnično in srednjo strokovno izobrazbo se morajo medsebojno uskladiti najkasneje v desetih letih po uveljavitvi tega
zakona.
34. člen
(gasilske izkaznice)
(1) Gasilske izkaznice prostovoljnim gasilcem, ki jim
izkaznica še ni bila izdana, izda Gasilska zveza Slovenije
v skladu s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Gasilske izkaznice poklicnim gasilcem v skladu s
tem zakonom izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
35. člen
(veljavnost pogodb)
(1) Šteje se, da so pogodbe, ki jih je Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje sklenila z gasilski enotami,
ki jih je določila vlada za opravljanje nalog zaščite in reševanja širšega pomena pred uveljavitvijo tega zakona, sklenjene
za nedoločen čas oziroma do spremembe odločitve vlade.
O teh pogodbah ni treba obveščati občinskih organov, pristojnih za organizacijo javne gasilske službe, v skladu s tem
zakonom.
(2) Pogodbe, ki so jih pred uveljavitvijo tega zakona
sklenile gasilske enote z gospodarskimi družbami, zavodi
in drugimi organizacijami za opravljanje operativnih nalog
gasilstva, ostanejo v veljavi.
(3) Gasilske enote, ustanovljene ali posebej organizirane za opravljanje operativnih nalog gasilstva v eni ali več
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah pred
uveljavitvijo tega zakona, opravljajo operativne naloge gasilstva za te gospodarske družbe, zavode in organizacije tudi
po uveljavitvi tega zakona.
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36. člen
(gasilska šola)
Ministrstvo gasilsko šolo v skladu s tem zakonom organizira kot samostojno notranjo organizacijsko enoto Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje v dveh letih po uveljavitvi
tega zakona.
37. člen
(izvršilni predpisi)
(1) Izvršilni predpisi morajo biti s tem zakonom usklajeni
v enem letu po njegovi uveljavitvi.
(2) Do izdaje predpisov o uniformah, činih in oznakah
gasilcev iz 4. člena tega zakona se uporabljajo predpisi, ki
so veljali do uveljavitve tega zakona.
(3) Priprave in organiziranost gasilstva se morajo uskladiti s tem zakonom v dveh letih po njegovi uveljavitvi.
38. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-10/91-2/13
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 262-IV

Uradni list Republike Slovenije
»– 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
– 5. september, vrnitev Primorske k matični domovini«.
Za dosedanjo šesto alineo, ki postane osma alinea, se
doda nova deveta alinea, ki se glasi:
»– 23. november, dan Rudolfa Maistra«.
Dosedanja sedma alinea, ki postane deseta alinea, se
dopolni tako, da se glasi:
»– 26. december, dan samostojnosti in enotnosti.«.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo: »razen praznikov združitev prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični
domovini in dan Rudolfa Maistra, ki niso dela prosti dnevi.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-07/89-2/37
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 252-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

3889.
3888.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki
Sloveniji (ZPDPD-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih
dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
(ZPDPD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-82/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH
DNEVIH V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPDPD-A)
1. člen
V Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/91) se v prvem odstavku 1.
člena za peto alineo dodata novi šesta in sedma alinea, ki
se glasita:

Zakon o spremembah Zakona o Bloudkovih
priznanjih (ZBloP-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o
Bloudkovih priznanjih (ZBloP-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o Bloudkovih
priznanjih (ZBloP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-83/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O BLOUDKOVIH
PRIZNANJIH (ZBloP-A)
1. člen
V Zakonu o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št.
56/94) se v prvem odstavku 8. člena prvi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Način dela odbora se uredi s pravilnikom, ki ga izda
minister, pristojen za šport.«.
Drugi odstavek se črta.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
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»10. člen
Bloudkova priznanja se slovesno podeljujejo vsako leto
ob obletnici rojstva Stanka Bloudka.«.

»– če je družba iz prejšnjih alinei že postala plačilno
nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v
zvezi z insolventnostjo.«.

3. člen
Bloudkove nagrade, ki bodo podeljene v skladu z razpisom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 56/05 z dne 10. 6.
2005, se podelijo ob obletnici rojstva Stanka Bloudka. Razpisni rok se podaljša do 31. 12. 2005, razpisni postopki pa se
zaključijo v skladu z določbami Pravilnika o delu Odbora za
podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 46/98).

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se tretja alinea črta.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Državna pomoč ni namenjena za ﬁnanciranje novih
investicij, ki niso bistvenega pomena za obnovo sposobnosti
družbe za preživetje.
Gospodarska družba v težavah po tem zakonu, v kateri
kapitalski delež Republike Slovenije presega 25%, ne more
prejeti državnih poroštev in posojil.«.

4. člen
Minister, pristojen za šolstvo, izda pravilnik iz 1. člena tega
zakona v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091-02/92-2/3
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 305-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

3890.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(ZPRPGDT-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (ZPRPGDT-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-85/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POMOČI ZA REŠEVANJE IN
PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH
DRUŽB V TEŽAVAH (ZPRPGDT-A)
1. člen
V Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02)
se v drugem odstavku 2. člena doda nova tretja alinea, ki
se glasi:

3. člen
V prvem odstavku 4. člena se doda nova šesta alinea,
ki se glasi:
»– izravnalne ukrepe, s katerimi se zmanjšujejo škodljivi
učinki dodeljene državne pomoči na pogoje poslovanja in
preprečujejo motnje konkurence na trgu.«.
4. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Novo nastale družbe so za namene tega zakona družbe, ki poslujejo nepretrgoma manj kot tri leta.«.
5. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državna pomoč je enkratna pomoč, ki se v skladu z
določbami tega zakona dodeli po načelu 'enkrat in zadnjič'.
Višina državne pomoči posamezni družbi v težavah ne
sme presegati zneska 10 milijonov EVR v tolarski protivrednosti.
Ponovna državna pomoč po tem zakonu je možna
po obdobju desetih let od zaključenega prestrukturiranja
oziroma od prvega izplačila državne pomoči. Izjemoma se
državna pomoč lahko ponovno podeli pred potekom desetih
let v naslednjih primerih:
1. če dodelitev pomoči za prestrukturiranje sledi dodelitvi pomoči za reševanje kot del enotnega ukrepa za
prestrukturiranje;
2. če je bila v skladu s tem zakonom dodeljena pomoč
za reševanje in tej pomoči ni sledila pomoč za prestrukturiranje ter sta izpolnjena naslednja pogoja:
a) da je bila že dodeljena državna pomoč za reševanje
zadostna za preživetje družbe v daljšem obdobju in
b) je nova državna pomoč potrebna zaradi nastopa
nepredvidljivih okoliščin, na katere družba ni imela vpliva,
vendar ne prej kot po preteku petih let od prvega nakazila
državne pomoči;
3. v izjemnih in nepredvidljivih okoliščinah, za katere
družba ni odgovorna.
Za ponovno državno pomoč je treba predhodno pridobiti
odobritev Evropske komisije.«.
6. člen
Besedilo 8. člena se spremeni, tako da se glasi.
»Državno pomoč veliki družbi lahko Vlada Republike
Slovenije odobri šele, ko po posamični priglasitvi Evropski
komisiji prejme njeno odobritev dodelitve državne pomoči.
Program prestrukturiranja se lahko med izvajanjem
spremeni samo na podlagi potrditve Evropske komisije. Priglasitev za odobritev sprememb programa prestrukturiranja
pripravi ministrstvo, pristojno za dejavnost, ki jo opravlja
družba (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo) in družba v težavah, ki prosi za spremembo programa prestrukturiranja.
Za male in srednje velike družbe programe prestrukturiranja potrjuje vlada in jih posreduje Evropski komisiji.«.
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7. člen
V 10. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Pomoč za reševanje je:
– začasna in povratna pomoč;
– pomoč, katere osnovni cilj je, da ostane družba v
težavah pri življenju v obdobju, ki je potrebno za izdelavo
programa prestrukturiranja;
– namenjena za odpravljanje likvidnostne krize in plačilne nesposobnosti;
– pomoč, ki se dodeljuje za obdobje, ki ni daljše od šest
mesecev;
– omejena na najnižjo potrebno vsoto;
– utemeljena z resnimi socialnimi težavami in ne sme
imeti neupravičenih škodljivih učinkov prelivanja na druge
države članice Evropskih skupnosti;
– pomoč, ki se dodeljuje tudi za nujne ukrepe strukturne
narave, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje;
– pomoč, ki ne more biti dodeljena za ﬁnančno prestrukturiranje.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
8. člen
V 11. členu se v drugi alinei številka »12« nadomesti s
številko »6«, beseda »zadnjega« pa z besedo »prvega«.
9. člen
V 13. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Pomoč za prestrukturiranje prejme družba na osnovi
veljavne sheme državne pomoči oziroma po potrditvi individualne pomoči na osnovi programa prestrukturiranja s strani
Evropske komisije z namenom obnove dolgoročne sposobnosti preživetja.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V programu prestrukturiranja morajo družbe zagotoviti
ustrezno višino lastnih sredstev, in sicer:
– v primeru majhnih družb vsaj 25%
– v primeru srednje velikih družb vsaj 40%
– v primeru velikih družb vsaj 50%.«.
10. člen
Besedilo 17. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Poroštva Republike Slovenije po tem zakonu se lahko
dajejo za celoten znesek kredita ali za ustrezen del kredita.
Obrestne mere in stroški kreditov, za katere se daje
poroštvo, morajo biti enake obrestnim meram in stroškom
istovrstnih kreditov, s katerimi se zadolžuje Republika Slovenija.
Poroštva morajo biti ustrezno zavarovana s primernim
zavarovanjem.«.
11. člen
V 18. členu se v drugi alinei besedilo »z namenom, da
se poveča varnost kredita« črta.
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
»– za obveznost tistih kreditojemalcev, ki imajo do države neporavnane zapadle obveznosti.«.
12. člen
Naslov podpoglavja »5. Kapitalske naložbe« se črta,
besedilo 19. člena pa se spremeni tako, da se glasi:
»Natančnejše pogoje in postopke izdaje poroštev po
tem zakonu in obliko ter vrsto zavarovanj določi vlada z
uredbo.«.
13. člen
Naslov podpoglavja »6. Odlog pri plačilu davkov in prispevkov« in 20. člen se črtata.

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
V 21. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V vlogi za dodelitev pomoči je potrebno navesti ali je
družba v preteklosti že prejela pomoč za reševanje oziroma
prestrukturiranje.«.
15. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Pristojno ministrstvo je dolžno stalno preverjati izvajanje
programa prestrukturiranja. Način preverjanja izvajanja in
nadzora nad izvajanjem programa prestrukturiranja določi
vlada z uredbo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vloge družb v težavah, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje
za dodelitev državne pomoči in ki so v postopku, se obravnavajo in zaključijo po tem zakonu.
17. člen
Vlada mora v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona
uskladiti Uredbo o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh
gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03)
z določbami tega zakona.
18. člen
Vlada mora izdati podzakonski akt iz 12. in 15. člena tega
zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/02-21/6
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 354-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

MINISTRSTVA
3891.

Pravilnik o pogojih oploditvene sposobnosti
semena domačih živali

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena, 39. člena ter
prvega odstavka 77. člena za izvajanje drugega odstavka
41. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01,
110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih oploditvene sposobnosti semena
domačih živali
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje oploditvene sposobnosti
semena domačih živali za potrebe osemenjevanja in na-

Uradni list Republike Slovenije
ravnega pripusta; veterinarske ukrepe, ki jih morajo izvajati
osemenjevalna središča, center za skladiščenje in distribucijo semena, vzrejališča plemenjakov in reje plemenjakov;
označevanje osemenjevalnih doz, nadzor nad pridobivanjem,
skladiščenjem in distribucijo živalskega semena, vodenje
predpisane evidence, obliko obrazcev za osemenjevanje,
način poročanja ter nadzor nad izvajalci osemenjevanja.
(2) Pravilnik se nanaša na goveda, prašiče, konje, koze
in ovce.

men:

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

1. plemenjak je ocenjen, odbran in priznan samec, ki izpolnjuje predpisane veterinarske in zootehniške pogoje glede
zdravstvenega stanja in minimalne oploditvene sposobnosti,
ni prenašalec dednih ter konstitucijskih napak in izpolnjuje
pogoje iz potrjenega rejskega programa;
2. osemenjevalno središče je odobren in nadzorovan
obrat, v katerem se zbira in pridobiva seme za umetno osemenjevanje domačih živali;
3. center za skladiščenje in distribucijo semena (v nadaljnjem besedilu: center) je odobren in nadzorovan obrat,
v katerem se skladišči seme za uporabo pri umetnem osemenjevanju domačih živali;
4. veterinar osemenjevalnega središča je veterinar veterinarske ambulante osemenjevalnega središča oziroma
centra, ki je odgovoren za delo ter stalno kontrolo v skladu
s tem pravilnikom;
5. pripustna postaja je kmetijsko gospodarstvo, kjer
redijo plemenjake za razmnoževanje in z njimi opravljajo
pripuščanje plemenic, ki so vpisane v registre tega in drugih
kmetijskih gospodarstev;
6. testna postaja je odobrena organizacija za merjenje
lastnosti domačih živali za potrebe selekcijskih programov in
za potrebe primerjalnih testov ter za vzrejo plemenjakov;
7. živalsko seme (v nadaljnjem besedilu: seme) je pripravljen oziroma razredčen ejakulat plemenjaka v sveži ali
konzervirani obliki;
8. serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene iz
ejakulata istega plemenjaka in pridobljene istega dne;
9. osemenjevalna doza je pripravljen oziroma razredčen
ejakulat plemenjaka v sveži ali konzervirani obliki, ki vsebuje
predpisano število za oploditev sposobnih semenčic za enkratno osemenitev;
10. distribucija je kakršenkoli komercialni premik oziroma prevoz semena med osemenjevalnimi središči, centri in
izvajalci osemenjevanja v Republiki Sloveniji;
11. pošiljka semena je ena ali več serij semena, za
katero je izdano eno veterinarsko spričevalo, se nahaja na
istem prevoznem sredstvu, izvira z istega mesta izvora in je
namenjena na isto namembno mesto.
3. člen
(popoln pregled oploditvene sposobnosti)
(1) Preden se živali prvič vključijo med plemenjake v
osemenjevalno središče ali naravni pripust, mora imetnik
živali zagotoviti popoln pregled njihove oploditvene sposobnosti. Pri plemenjakih v vzrejališču in testnih postajah opravi
pregled Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI).
(2) Popoln pregled oploditvene sposobnosti plemenjaka
obsega:
– klinični pregled živali (temperament, kondicija, morebitne konstitucijske napake, pregled spolnih organov, libido
in obnašanje pri paritvi);
– ugotavljanje sposobnosti za pridobivanje semena;
– makroskopsko oceno semena (količina, barva, konzistenca, vonj in pH);
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– mikroskopsko oceno semena pregledane živali (ocena valovanja semena pri plemenjaku, ovnu in kozlu, delež
gibljivih, progresivno gibljivih, normalnih in živih semenčic,
poškodovanih akrosomov ter skupno število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v ejakulatu);
– ugotavljanje sposobnosti semena za konzerviranje v
tekočem stanju in za globoko zamrzovanje pri plemenjakih,
predvidenih za osemenjevanje;
– mikrobiološko preiskavo semena pregledane živali
glede na zdravstveno ustreznost in tuje primesi (dlaka, urin,
žaganje, eritrociti, kri, delci stelje itd.).
4. člen
(minimalni pogoji za oploditveno sposobnost)
(1) Živalski ejakulat in seme plemenjakov, namenjenih
za osemenjevanje ali naravni pripust, morata po svojih biokemijskih, bioﬁzikalnih in morfoloških lastnostih izpolnjevati
minimalne pogoje za oploditveno sposobnost, razvidne iz
Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V laboratoriju veterinarske ambulante osemenjevalnega središča mora biti vsak ejakulat pred nadaljnjo obdelavo makroskopsko in mikroskopsko pregledan. Makroskopski
pregled semena obsega količino, barvo, konzistenco in vonj.
Mikroskopski pregled semena pa obsega valovanje semena,
gibljivost semenčic, prisotnost primesi in gostoto semena.
(3) Pred pripravo doz za osemenjevanje morata biti
ocenjena število ter delež progresivno gibljivih in morfološko
normalnih semenčic.
5. člen
(1) Globoko zamrznjeno seme (v nadaljnjem besedilu:
zamrznjeno seme) mora biti pred skladiščenjem 30 dni v
izolaciji v izolacijskih prostorih osemenjevalnega središča
ali centra.
(2) Zamrznjeno seme mora biti skladiščeno v osemenjevalnem središču ali centru tako, da je mogoče naknadno odvzeti vzorce semena iste serije, oziroma skladiščeno ločeno
po posameznih serijah do dokončne kontrole.
(3) Vzorec zamrznjenega semena, namenjenega za
preiskavo, se od odvzema do preiskave hrani v tekočem
dušiku.
(4) V času, ko je seme v izolaciji, se za vsako serijo semena opravijo preiskave naslednjih parametrov oploditvene
ustreznosti:
– stanja embalaže,
– deleža progresivno gibljivih semenčic po odtajanju,
– deleža progresivno gibljivih semenčic, po rezistenčnem testu,
– števila gibljivih semenčic v dozi za osemenitev,
– skupnega deleža morfološko spremenjenih semenčic.
(5) Vzorčenje semena za preiskave iz prejšnjega odstavka opravi veterinar osemenjevalnega središča ali centra,
preiskave pa opravi imenovani laboratorij.
(6) Če veterinar osemenjevalnega središča pri pregledu
svežega ali razredčenega semena ugotovi, da seme ne izpolnjuje minimalnih oploditvenih pogojev, mora takšen ejakulat
uničiti.
(7) Če se pri pregledu odtajanega semena pred uskladiščenjem ugotovi, da seme ne izpolnjuje minimalnih oploditvenih pogojev, mora veterinar osemenjevalnega središča
uničiti celotno serijo globoko zamrznjenega semena takega
plemenjaka.
(8) Kadar se pri pregledu parametrov oploditvene sposobnosti semena ugotovi odstopanje od parametrov, navedenih v četrtem odstavku tega člena, ali se ugotovi slaba plodnost plemenjaka, VURS odredi, da mora lastnik plemenjaka
zagotoviti popoln pregled njegove oploditvene sposobnosti.
(9) Preglede, vzorčenje in preiskave iz tega člena opravi
NVI.
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6. člen
(označevanje semena)

(1) Po odvzemu morajo biti ejakulati označeni na predpisan način.
(2) Pred skladiščenjem oziroma distribucijo semena
mora biti embalaža, v kateri se hrani seme, jasno in trajno
označena, tako da je mogoče brez težav ugotoviti datum
zbiranja semena, pasmo in identiﬁkacijo živali-donorja ter
številko odobritve osemenjevalnega središča ali centra.
(3) Označba embalaže mora vsebovati številko odobritve osemenjevalnega središča, evidenčno številko živali,
ime in pasmo plemenjaka ter številko serije oziroma datum
odvzema semena.
(4) Označba za sveže seme mora poleg oznak iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi rok uporabe semena.
7. člen
(evidence)
(1) Veterinarske organizacije in imetniki živali, ki opravljajo osemenjevanje (v nadaljnjem besedilu: izvajalec osemenjevanja), morajo voditi evidenco z lastno zbirko podatkov
o opravljenih storitvah in o tem poročati v skladu s tem
pravilnikom. Za njih lahko računalniško obdelavo in evidenco
podatkov vodi veterinarska ambulanta sama, osemenjevalno
središče oziroma center, s katerim ima izvajalec osemenjevanja živali sklenjeno pogodbo o sodelovanju.
(2) Izvajalec osemenjevanja mora o opravljeni storitvi stranki izdati potrdila o osemenitvi, ponovni osemenitvi,
pregledu na brejost in zdravljenju na predpisanih obrazcih.
Številka na posameznem obrazcu mora biti neponovljiva. Za
vnesene podatke o živali so uporabni samo osnovni podatki
iz potnega ali rodovniškega lista, veterinarskega spričevala
ali iz obrazca o osemenitvi, ko je bila žival prvič osemenjena.
Podatki morajo biti pravilno in čitljivo vneseni v vse rubrike
obrazcev.
(3) Obrazci potrdila o osemenitvi in potrdila o ponovni
osemenitvi, pregledu in zdravljenju govedi za poročanje so
kot Prilogi 2 in 3 sestavni deli tega pravilnika.
(4) Obrazci so natisnjeni v treh kopijah, od katerih po
eno prejmejo stranka, osemenjevalno središče ali center in
izvajalec osemenjevanja.
(5) Obrazci potrdil za osemenjevanje oziroma naravni
pripust ostalih vrst domačih živali so objavljeni v prilogah
pravilnikov, ki urejajo zootehniške pogoje za odobritev in priznanje organizacij za posamezne vrste živali.
(6) Potrdila morajo uporabniki hraniti najmanj 3 leta.
8. člen
(poročanje)
(1) Podatki, ki jih vsebujejo izdana potrdila, se morajo
mesečno računalniško evidentirati že pri izvajalcu osemenjevanja, ki jih potem mesečno pošilja v elektronski obliki
enoti NVI, in sicer do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, ta
pa podatke zbere, jih obdela ter sproti spremlja in analizira
plodnost domačih živali.
(2) Enota NVI do 20. dne v mesecu pošlje obdelane
rezultate plodnosti območnemu uradu VURS in vodji enote za reprodukcijo in genetiko pri NVI. Enota NVI je dolžna
opozoriti območni urad VURS o nepravilnostih pri izvajanju
osemenjevanja in poročanju izvajalcev osemenjevanja in
lastnikov oziroma rejcev plemenjakov v naravnem pripustu.
(3) Vodja enote za reprodukcijo in genetiko pri NVI do
25. dne v mesecu za pretekli mesec zbrane rezultate o plodnosti s komentarjem za celotno Republiko Slovenijo posreduje glavnemu uradu VURS, ta pa ministrstvu, pristojnemu
za veterinarstvo in živinorejo.
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(4) Kopijo potrdila o osemenitvi in ponovni osemenitvi
mora izvajalec osemenjevanja poslati osemenjevalnemu središču ali centru do 10. dne v mesecu.
(5) Imetnik plemenjaka mora prav tako voditi predpisano evidenco pripustov in vsake štiri mesece poslati po eno
kopijo potrdila o pripustu in ponovnem pripustu enoti NVI ter
priznani rejski organizaciji v skladu s predpisi o živinoreji.
(6) Imetnik plemenskega merjasca, ki ima v lasti ali v
reji 10 ali več plemenskih svinj, mora poslati kopijo dnevnika
pripustov. Dnevnik pripustov je dolžan voditi na obrazcu, ki
je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(ostale obveznosti)
Veterinarska organizacija s koncesijo mora redno:
– nadzirati delo svojih delavcev, ki izvajajo osemenjevanje;
– opravljati pregled kontejnerjev in nivo dušika v kontejnerjih za seme;
– kontrolirati higiensko ustreznost opreme za osemenjevanje;
– voditi evidenco osemenjevanja;
– analizirati rezultate osemenjevanja;
– ugotavljati vzroke plodnostnih motenj in skrbeti za
boljšo plodnost.
10. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo uradni veterinarji v odobrenih osemenjevalnih središčih
in centrih ter pri izvajalcih osemenjevanja najmanj dvakrat
letno, v vzrejališčih, testnih ter pripustnih postajah pa vsaj
enkrat letno.
(2) Če uradni veterinar ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, z odločbo naloži odpravo pomanjkljivosti in začasno
prepove opravljanje dejavnosti.
11. člen
(veterinarski nadzor)
(1) Uradni veterinarji morajo najmanj dvakrat letno opraviti nadzor dela osemenjevalnih središč in centrov ter vseh
izvajalcev osemenjevanja.
(2) V osemenjevalnem središču ali centru se morajo
pri nadzoru pregledati evidence in higienska ustreznost objektov, prostorov ter opreme za pridobivanje semena, predpisane s pravilnikom, ki ureja pogoje za odobritev in nadzor
osemenjevalnih središč za pridobivanje, skladiščenje in promet z živalskim semenom.
(3) V okviru nadzora iz prvega odstavka tega člena
opravijo uradni veterinarji vsaj enkrat letno nadzor v sodelovanju z NVI ob rednem izvajanju rutinskih in diagnostičnih
preiskav, ki jih je treba opraviti pri vseh plemenjakih v odobrenem osemenjevalnem središču ali centru.
(4) Pri nadzoru izvajalcev osemenjevanja morajo uradni
veterinarji preveriti in pregledati:
– higiensko ustreznost opreme za osemenjevanje;
– nivo dušika v kontejnerju;
– predpisano evidenco o osemenjevanju (ali so pravilno
in v vseh rubrikah izpolnjena potrdila o osemenitvah);
– analizirati rezultate osemenjevanja ob prejetih mesečnih poročilih.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah
plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97, 24/99, 42/99, 59/99, 42/00,
7/01, 18/02 – ZŽiv, 94/03, 5/04 in 36/04).
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13. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-464/2005
Ljubljana, dne 15. septembra 2005
EVA 2005-2311-0071
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1
MINIMALNI POGOJI ZA OPLODITVENO SPOSOBNOST SEMENA
A) BIK
a) Oploditvena sposobnost ejakulata za pripravo osemenjevalnih doz in za uporabo pri naravnem pripustu:
– volumen: 2 ml,
– barva: slonokoščena, rumenkasta, mlečna,
– konzistenca: kot mleko,
– vonj: vrstnospeciﬁčen,
– progresivna gibljivost semenčic: 65%,
– gostota: > 0,5 milijona semenčic v mm3,
– valovanje: dobro,
– pH: 6,5 do 7,0,
– delež morfološko spremenjenih semenčic: do 20%,
– skupno število bakterij do 5000 CFU/ml;
b) oploditvena sposobnost razredčenega semena:
– progresivna gibljivost semenčic: vsaj 70%,
– delež morfološko spremenjenih semenčic: do 20%,
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih
semenčic v dozi svežega semena: vsaj 5 milijonov,
– skupno število bakterij do 500 CFU/ml;
c) oploditvena sposobnost semena po odtajanju:
– progresivna gibljivost semenčic: vsaj 50%,
– delež morfološko spremenjenih semenčic: do 30%,
– progresivna gibljivost po rezistenčnem testu: vsaj
40%,
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih
semenčic v dozi po odtajanju: vsaj 10 milijonov,
– skupno število bakterij: do 500 CFU/ml.
B) MERJASEC
a) Oploditvena sposobnost ejakulata za pripravo osemenjevalnih doz in za uporabo pri naravnem pripustu:
– volumen: 100 ml,
– barva: mlečno bela,
– konzistenca: kot mleko,
– vonj: vrstnospeciﬁčen,
– progresivna gibljivost semenčic: vsaj 60%,
– odstopanje v gibljivosti: 10 do 20%,
– delež mrtvih semenčic: do 20%,
– delež patološko spremenjenih semenčic: do 20%,
– gostota: 0,1 milijona semenčic v mm3,
– pH: 7,2 do 7,4;
b) oploditvena sposobnost razredčenega semena:
– progresivna gibljivost semenčic: vsaj 60%,
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih
semenčic v dozi za osemenitev: 3 milijarde;
c) oploditvena sposobnost semena po odtajanju:
– volumen: 50 ml,
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih
semenčic v dozi za osemenitev: 3 milijarde.

C) ŽREBEC
a) Oploditvena sposobnost ejakulata za pripravo osemenjevalnih doz in za uporabo pri naravnem pripustu:
– volumen: 50 ml,
– volumen brez sluzi: vsaj 25 ml,
– barva: sivobela,
– konzistenca: vrstnospeciﬁčna,
– vonj: vrstnospeciﬁčen,
– pH: 7,3 do 7,8,
– progresivna gibljivost semenčic: vsaj 60% (odvisno od
paritvene sezone in starosti plemenjaka),
– odstopanja v gibanju: 10 do 20%,
– delež mrtvih semenčic: do 25%,
– gostota: 0,1 milijona semenčic v mm3,
– delež patoloških semenčic: do 30% (odvisno od paritvene sezone in starosti plemenjaka),
– skupno število semenčic v ejakulatu: vsaj 2 milijardi,
od tega vsaj 1 milijarda progresivno gibljivih;
b) oploditvena sposobnost razredčenega semena:
– progresivna gibljivost semenčic: vsaj 60%,
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih
semenčic v dozi za osemenitev: vsaj 500 milijonov;
c) oploditvena sposobnost semena po odtajanju:
– progresivna gibljivost semenčic: vsaj 40%,
– število progresivno gibljivih in morfološko normalnih
semenčic v dozi za osemenitev: vsaj 500 milijonov.
D) OVEN IN KOZEL
a) Oploditvena sposobnost ejakulata za pripravo osemenjevalnih doz in za uporabo pri naravnem pripustu:
– volumen: 0,5 ml,
– barva: slonokoščena,
– konzistenca: kot smetana,
– vonj: vrstnospeciﬁčen,
– pH: 6,0 do 7,0,
– valovanje: dobro,
– progresivna gibljivost semenčic: do 70% (odvisno od
paritvene sezone in starosti plemenjaka),
– odstopanja v gibljivosti: 10 do 20%,
– delež mrtvih semenčic: do 20%,
– gostota: 1 milijon semenčic v mm3,
– delež patoloških semenčic: do 20%;
b) oploditvena sposobnost razredčenega semena:
– progresivna gibljivost semenčic: vsaj 70%,
– število progresivno gibljivih semenčic v dozi za osemenitev: 70 do 100 milijonov;
c) oploditvena sposobnost semena po odtajanju:
– število progresivno gibljivih semenčic v dozi za osemenitev 200 milijonov.
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PRILOGA 3

PRILOGA 3

POTRDILO O PONOVNI OSEMENITVI, PREGLEDU
IN ZDRAVLJENJU GOVEDA

Datum
pripusta

Hlev

Boks

Pregon.

Ušesna
številka

Pasma

Odst.
mlad.

Uš. štev.
merjasca

Pas.
merj.
Obn.

Aplik.
Osem.
sem.
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3892.

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje tuberkuloze
pri govedu (Tuberculosis)

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje tuberkuloze pri govedu (Tuberculosis)
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze (v nadaljnjem besedilu: TBC) pri
govedu, ki jo povzročata Mycobacterium bovis in Mycobacterium caprae.
2. člen
(obveščanje, poročanje in prijavljanje)
Obveščanje, poročanje in prijavljanje TBC poteka v
skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
3. člen
(sum)
(1) Na TBC se sumi, če:
– se pri živalih s pogostim kašljanjem ugotovita hujšanje
in oteklost otipljivih bezgavk;
– se na organih zaklanih ali poginjenih živali najdejo
granulomatozne ali druge spremembe, na podlagi katerih se
lahko sumi na TBC;
– je bila pri živalih ugotovljena sumljiva ali pozitivna
reakcija na intradermalni tuberkulinski test; intradermalni tuberkulinski test in presoja rezultatov se opravita v skladu s
pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali;
– so bile živali v kontaktu z ljudmi ali živalmi, za katere
se sumi, da so okuženi ali so oboleli za TBC;
– se živali nahajajo na gospodarstvu, kjer je bila ugotovljena TBC.
(2) Uradni veterinar uvede nadzor sumljivega gospodarstva in:
– opravi epizootiološko poizvedovanje,
– zagotovi izvedbo potrebnih laboratorijskih preiskav,
– do potrditve ali izključitve bolezni začasno razveljavi
status črede, uradno proste TBC.
(3) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi
naslednje ukrepe:
– prepoved premikov z gospodarstva in na gospodarstvo, razen prometa v klavnico za zakol pod uradnim nadzorom,
– zakol živali, ki so na intradermalni tuberkulinski test
reagirale pozitivno, pod uradnim nadzorom,
– osamitev vseh živali, pri katerih obstaja sum na TBC;
mleko teh živali se lahko po predhodni toplotni obdelavi uporabi za prehrano drugih živali na gospodarstvu; mleko ostalih
živali se lahko uporabi za prehrano ljudi, če je bilo v mlekarni
toplotno obdelano vsaj pri temperaturi pasterizacije in pod
uradnim nadzorom,
– postavitev razkuževalnih barier na izhodu in vhodu
na gospodarstvo in v posamezne objekte, kjer se nahaja
govedo.
(4) Uradni veterinar na klavnici mora pri zakolu živali,
ki so na intradermalni tuberkulinski test reagirale pozitivno
ali če se na TBC posumi na podlagi kliničnih znakov ali pri
pregledu živali po zakolu, zagotoviti, da se opravijo potrebne
laboratorijske preiskave. Po pregledu organov ter pripadajo-
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čih bezgavk mora uradni veterinar v laboratorijsko preiskavo
poslati spremenjene dele parenhimatoznih organov (pljuča,
jetra, vranica itd.) in patološko spremenjene bezgavke. V
primeru, da se na trupu in organih ne najdejo nobene spremembe, se v laboratorijsko preiskavo pošljejo vzorec jeter ter
retrofaringealne, bronhialne, mediastinalne, supramamarne,
mandibularne in mezenterialne bezgavke.
(5) Zdravstvena ustreznost mesa iz prejšnjega odstavka se oceni v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo živil
živalskega izvora.
(6) Ukrepi ostanejo v veljavi, dokler sum na TBC ni izključen. Sum je izključen, če so rezultati preiskav negativni. V tem
primeru se status črede povrne po uradni dolžnosti ob upoštevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali.
4. člen
(potrditev)
(1) TBC govedi je potrjena, če se izolira povzročitelj.
(2) Po potrditvi bolezni uradni veterinar na okuženem
gospodarstvu:
– odvzame status črede, uradno proste TBC,
– popiše vse živali, pri katerih je bila bolezen potrjena,
živali, ki niso negativno reagirale pri preiskavi iz prejšnje
alinee, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških podatkov presodi, da bi lahko bile okužene.
(3) Uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg
ukrepov iz prejšnjega člena odredi še naslednje ukrepe:
a) imetniku živali:
– osamitev vseh živali, pri katerih je bila bolezen potrjena, živali, ki niso negativno reagirale na intradermalni tuberkulinski test, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških
podatkov presodi, da bi lahko bile okužene,
– zakol živali iz prejšnje alinee v roku 30 dni od prejema rezultatov opravljenih preiskav pod uradnim nadzorom;
zdravstvena ustreznost mesa se oceni v skladu s predpisi, ki
urejajo proizvodno živil živalskega izvora,
– prepoved prometa s proizvodi oziroma izdelki od govedi z okuženega gospodarstva,
– prepoved odvažanja krme in gnoja z okuženega gospodarstva; gnoj iz vseh objektov, kjer je nastanjeno govedo,
je treba uskladiščiti na mestu, kjer je onemogočen dostop
dovzetnim živalim; gnoj je treba razkužiti in ga uskladiščiti
za vsaj tri mesece. Razkuževanje ni potrebno, če je gnoj
prekrit s plastjo neokuženega gnoja ali zemlje. Prav tako je
potrebno razkuževanje gnojevke, če ta ni bila odstranjena
hkrati z gnojem,
– čiščenje in razkuževanje v skladu s 5. členom tega
pravilnika,
– druge ukrepe za sanacijo okuženega gospodarstva;
b) veterinarski organizaciji, da opravi intradermalni tuberkulinski test vseh govedi na gospodarstvu v skladu s
pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
(4) V primeru živali, ki na intradermalni tuberkulinski test
niso reagirale negativno, niso pa kazale nobenih kliničnih
znakov, lahko uradni veterinar dovoli odstopanje od roka iz
druge alinee točke a) prejšnjega odstavka, vendar ne na več
kot tri mesece, in sicer:
– za breje živali v zadnji tretjini brejosti;
– v primeru, ko zaradi premajhne kapacitete klavnice
živali iz okužene črede ni mogoče zaklati v tem časovnem
obdobju.
5. člen
(čiščenje in razkuževanje)
Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in
drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi ali živalmi,
sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in pod nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki v skladu s pravilnikom,
ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije,
dezinsekcije in deratizacije, opravlja te dejavnosti.
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6. člen
(trajanje ukrepov)

Ukrepi na gospodarstvu ostanejo v veljavi do ponovne
pridobitve statusa črede, uradno proste TBC, v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za govedo preneha uporabljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze – Tuberculosis (Uradni list
RS, št. 10/97 in 33/01 – Zvet-1).
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-408/2005
Ljubljana, dne 14. septembra 2005
EVA 2005-2311-0088
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3893.

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje bruceloze pri
govedu (Brucellosis)

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis)
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu, ki jo povzročajo Brucella abortus, Brucella melitensis in Brucella suis (v nadaljnjem
besedilu: bolezen).
2. člen
(obveščanje, poročanje in prijavljanje)
Obveščanje, poročanje in prijavljanje bolezni poteka v
skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
3. člen
(sum)
(1) Na bolezen se sumi, če:
– je bila pri živalih ugotovljena pozitivna ali sumljiva
reakcija s potrditvenim serološkim testom v okviru rednega
monitoringa; potrditveni serološki test in presoja rezultatov
se opravita v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni
živali;
– se pri živalih pojavijo eden ali več kliničnih znakov:
abortusi, zaostale posteljice, vnetja mod in obmodkov, artritisi, ki bi lahko bili vzročno povezani z ostalimi kliničnimi
znaki;

Uradni list Republike Slovenije
– so živali prišle v stik z ljudmi ali živalmi, za katere se
na podlagi kliničnih znakov sumi, da so oboleli za brucelozo,
ali ki so oboleli za brucelozo.
(2) Uradni veterinar uvede nadzor sumljivega gospodarstva in:
– do potrditve ali izključitve bolezni začasno razveljavi
status črede, uradno proste bruceloze,
– prepove promet s prežvekovalci, prašiči in konji z
gospodarstva in na gospodarstvo, razen prometa v klavnico
za zakol pod uradnim nadzorom; zdravstvena ustreznost
mesa se oceni v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo živil
živalskega izvora,
– odredi osamitev živali, sumljivih na brucelozo; mleko
teh živali se lahko po predhodni toplotni obdelavi uporabi
za prehrano drugih živali na gospodarstvu; mleko ostalih
živali se lahko uporabi za prehrano ljudi, če je bilo v mlekarni
toplotno obdelano vsaj pri temperaturi pasterizacije in pod
uradnim nadzorom,
– opravi epizootiološko poizvedovanje,
– zagotovi izvedbo potrebnih diagnostičnih preiskav,
– odredi postavitev razkuževalnih barier na izhodu in
vhodu na gospodarstvo in v posamezne objekte, kjer se nahaja govedo.
(3) Diagnostične preiskave iz pete alinee prejšnjega
odstavka se opravijo:
a) če gre za živali, ki niso reagirale negativno v potrditvenem testu, opravljenem v okviru rednega monitoringa, se
pri teh živalih opravijo preiskave v skladu s pravilnikom, ki
ureja kužne bolezni živali, in sicer:
– če je žival še na voljo za testiranje: ponovni odvzem
krvi za serološko preiskavo in brucelinski test;
– če je bila žival že zaklana ali izločena: dvakratni
odvzem krvi vsem živalim, starejšim od 12 mesecev; prvi
odvzem se opravi 30 dni po izključitvi serološkega reaktorja,
naslednji pa 60 dni po prvem odvzemu;
b) če gre za živali, pri katerih se na podlagi kliničnih
znakov ali epizootioloških podatkov sumi, da so obolele
za brucelozo, se odvzame vzorec mleka za bakteriološko
preiskavo in vzorec krvi vsem živalim v reji, starejšim od 12
mesecev, za nadaljnje preiskave.
(4) Ukrepi ostanejo v veljavi, dokler bolezen ni izključena. V tem primeru se status črede povrne po uradni dolžnosti
ob upoštevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni
živali.
4. člen
(potrditev)
(1) Bolezen je potrjena, če:
– je bil izoliran povzročitelj ali
– je bil pozitiven brucelinski test ali
– so ugotovljeni klinični znaki, rezultati laboratorijskih
preiskav pa so pozitivni.
(2) Po potrditvi bolezni uradni veterinar na okuženem
gospodarstvu:
– odvzame status črede, uradno proste bruceloze,
– izvede popis vseh živali, pri katerih je bolezen potrjena, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških podatkov presodi, da bi lahko bile okužene.
(3) Uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg
ukrepov iz prejšnjega člena odredi tudi naslednje ukrepe:
– prepoved prometa s proizvodi oziroma izdelki od goved z okuženega gospodarstva,
– osamitev in zakol vseh živali, pri katerih je bolezen
potrjena, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških
podatkov presodi, da bi lahko bile okužene; živali se zakoljejo
pod uradnim nadzorom v roku 30 dni od prejema rezultatov
opravljenih preiskav; zdravstvena ustreznost mesa se oceni
v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo živil živalskega
izvora,
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– neškodljivo uničenje poginulih ali mrtvorojenih telet
in izvrženih plodov, posteljic in plodovih mehurjev, razen za
potrebe diagnostike,
– neškodljivo uničenje slame, stelje in vseh drugih materialov, opreme in snovi, ki so prišli v stik z okuženimi živalmi
ali izvrženimi plodovi, posteljicami in plodovimi mehurji,
– prepoved odvažanja krme in gnoja iz okuženega gospodarstva; gnoj iz vseh objektov, kjer je nastanjeno govedo,
je treba uskladiščiti na mestu, kjer je onemogočen dostop
dovzetnim živalim; gnoj je treba razkužiti in ga uskladiščiti
za vsaj tri mesece. Razkuževanje ni potrebno, če je gnoj
prekrit s plastjo neokuženega gnoja ali zemlje. Prav tako je
potrebno razkuževanje gnojevke, če ta ni bila odstranjena
hkrati z gnojem;
– čiščenje in razkuževanje v skladu s 5. členom tega
pravilnika;
– druge ukrepe za sanacijo okuženega gospodarstva.
5. člen
(čiščenje in razkuževanje)
(1) Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi
ali živalmi, sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in
pod nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki v skladu
s pravilnikom, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, opravlja te
dejavnosti.
(2) Čiščenje in razkuževanje se opravi potem, ko so
bile vse okužene živali odpeljane v zakol in preden se opravi
ponovna naselitev.
6. člen
(trajanje ukrepov)
Ukrepi na okuženem gospodarstvu ostanejo v veljavi do
ponovne pridobitve statusa črede, uradno proste bruceloze, v
skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za govedo preneha uporabljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze (Brucellosis) (Uradni list RS,
št. 30/99 in 33/01 – ZVet-1).
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-478/2005
Ljubljana, dne 14. septembra 2005
EVA 2005-2311-0089
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3894.

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje enzootske goveje
levkoze (Leucosis enzootica bovum)

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRAVILNIK
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje enzootske goveje levkoze
(Leucosis enzootica bovum)
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze (v nadaljnjem
besedilu: EGL).
2. člen
(obveščanje, poročanje in prijavljanje)
Obveščanje, poročanje in prijavljanje EGL poteka v
skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
3. člen
(sum)
(1) Na EGL se sumi, če:
– se pri živalih ugotovijo otekline bezgavk ter so živali
neješče in apatične;
– je pri živalih ugotovljena sumljiva serološka reakcija;
– se živali nahajajo na gospodarstvu, kjer je bila ugotovljena EGL ali se je sumilo nanjo;
– so bile pri zakolu ali poginu ugotovljene značilne tumorozne spremembe;
– je pri živalih s hematološko preiskavo ugotovljena izrazita limfocitoza nad 65%.
(2) Uradni veterinar uvede nadzor sumljivega gospodarstva in:
– opravi epizootiološko poizvedovanje,
– zagotovi izvedbo potrebnih laboratorijskih preiskav,
– do potrditve ali izključitve bolezni začasno razveljavi
status črede, uradno proste EGL.
(3) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi
naslednje ukrepe:
– prepoved prometa z gospodarstva in na gospodarstvo, razen prometa v klavnico za takojšnji zakol pod uradnim
nadzorom,
– osamitev vseh živali, sumljivih na EGL,
– postavitev razkuževalnih barier na izhodu in vhodu na
gospodarstvo in v posamezne objekte, kjer se nahaja govedo.
(4) Ukrepi iz prejšnjega odstavka ostanejo v veljavi,
dokler sum na EGL ni izključen. Sum je izključen, če so
rezultati preiskav negativni. V tem primeru se status črede
povrne ob upoštevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja kužne
bolezni živali.
4. člen
(potrditev)
(1) EGL je potrjena pri živalih, pri katerih:
– se ugotovi pozitivna serološka reakcija oziroma se z
molekularnimi metodami dokaže prisotnost virusnih nukleinskih kislin ali
– se pri zakolu v organih ali tkivu ugotovijo morfološke
in patohistološke spremembe, značilne za EGL.
(2) Po potrditvi bolezni uradni veterinar:
– odvzame status črede, uradno proste EGL, in
– popiše vse živali, pri katerih je bolezen potrjena, ter
živali, za katere se na podlagi epizootioloških podatkov presodi, da bi lahko bile okužene.
(3) Uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg
ukrepov iz drugega odstavka prejšnjega člena odredi še naslednje ukrepe:
– osamitev in zakol vseh živali, pri katerih je bolezen
potrjena, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških
podatkov presodi, da bi lahko bile okužene; pri kravah se
izločijo tudi njihova teleta. Živali se zakoljejo pod uradnim
nadzorom v roku 30 dni od prejema rezultatov opravljenih
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preiskav; zdravstvena ustreznost mesa se oceni v skladu s
predpisi, ki urejajo proizvodnjo živil živalskega izvora,
– prepoved prometa s proizvodi oziroma izdelki od govedi z okuženega gospodarstva,
– čiščenje in razkuževanje v skladu s 5. členom tega
pravilnika,
– druge ukrepe za sanacijo okuženega gospodarstva.
5. člen
(čiščenje in razkuževanje)
(1) Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi
ali živalmi, sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in
pod nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki v skladu
s pravilnikom, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, opravlja te
dejavnosti.
(2) Čiščenje in razkuževanje se opravi potem, ko so
bile vse okužene živali odpeljane v zakol in preden se opravi
ponovna naselitev.
6. člen
(trajanje ukrepov)
Ukrepi na gospodarstvu ostanejo v veljavi do ponovne
pridobitve statusa črede, uradno proste EGL, v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze – Leucosis enzootica bovum (Uradni
list RS, št. 3/97 in 33/01 – Zvet-1).
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-477/2005
Ljubljana, dne 14. septembra 2005
EVA 2005-2311-0090
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3895.

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega
(Morbus Aujeszky)

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje bolezni Aujeszkega (Morbus Aujeszky)
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega – Morbus Aujeszky (v
nadaljnjem besedilu: bolezen).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(obveščanje, poročanje in prijavljanje)
Obveščanje, poročanje in prijavljanje bolezni poteka v
skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
3. člen
(sum)
(1) Na bolezen se sumi, če se pri živalih pojavijo klinični
znaki, navedeni v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Uradni veterinar uvede nadzor sumljivega gospodarstva in:
– opravi epizootiološko poizvedovanje,
– zagotovi izvedbo potrebnih laboratorijskih preiskav.
(3) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi
naslednje ukrepe:
– prepoved prometa s prašiči z gospodarstva in na
gospodarstvo;
– postavitev razkuževalnih barier na izhodu ter vhodu na
gospodarstvo in v posamezne objekte, kjer se nahajajo prašiči.
(4) Ukrepi ostanejo v veljavi, dokler sum na bolezen ni
izključen. Sum je izključen, če so rezultati preiskav negativni.
4. člen
(potrditev)
(1) Bolezen je potrjena na podlagi kliničnih znakov in
rezultatov laboratorijskih preiskav.
(2) Ko je bolezen potrjena, uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg ukrepov iz prejšnjega člena odredi
tudi naslednje ukrepe:
– laboratorijske preiskave vseh prašičev;
– zakol vseh serološko pozitivnih prašičev;
– takojšnje neškodljivo uničenje poginulih živali;
– čiščenje in razkuževanje v skladu s 5. členom tega
pravilnika;
– druge ukrepe za sanacijo okuženega gospodarstva.
5. člen
(čiščenje in razkuževanje)
(1) Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme
in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi prašiči ali
prašiči, sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in pod
nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, opravlja te dejavnosti.
(2) Čiščenje in razkuževanje se opravi potem, ko so
bile vse okužene živali odpeljane v zakol in preden se opravi
ponovna naselitev.
6. člen
(trajanje ukrepov)
(1) Ukrepi na okuženem gospodarstvu ostanejo v veljavi
vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo, določeno v Prilogi tega
pravilnika, potem ko v čredi ni več kliničnih znakov bolezni in
so bili izvedeni predpisani ukrepi.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka je treba pri
prašičih pred ukinitvijo ukrepov izvesti dve zaporedni laboratorijski preiskavi v razmiku najmanj štiri tedne, z negativnimi
rezultati, in sicer:
– pri vseh plemenskih svinjah in vseh plemenskih merjascih v čredi;
– pri ostalih prašičih se odvzame naključni vzorec, ki
zagotavlja s 95% zanesljivostjo ugotovitev bolezni pri 2%
prevalenci.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje
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bolezni Aujeszkega – (Morbus Aujeszky) (Uradni list RS, št.
82/99 in 33/01 – Zvet-1).
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-442/2005
Ljubljana, dne 14. septembra 2005
EVA 2005-2311-0091
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga 1
Bolezen
bolezen Aujeszkega

3896.

Najdaljša inkubacijska
doba
30 dni

Klinični znaki
pri govedu, ovcah, kozah, psih in mačkah
– pojavi se ekscitacija,
– tresenje,
– praskanje,
– koma in smrt;
pri prašičih
– pojavi se kihanje, kašljanje,
– nevrološki znaki,
– koma in smrt;
– smrtnost pri sesnih pujskih je zelo velika in se s starostjo prašičev zmanjšuje,
– pri svinjah se pojavijo motnje v reprodukciji

Pravilnik o projektiranju cest

Na podlagi prve alinee tretjega odstavka 6. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02
– odl. US in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za promet v
soglasju z ministrom za notranje zadeve in ministrom za
okolje in prostor

PRAVILNIK
o projektiranju cest
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa tehnične zahteve, pogoje in normative, ki se morajo zaradi zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti gradnje ter vzdrževanja javnih cest in
njihovih elementov upoštevati pri izdelovanju projektne in
tehnične dokumentacije, namenjene za gradnjo, uporabo in
vzdrževanje cest.
(2) Pri projektiranju cest se glede sestava, vsebine in
oblike projektne in tehnične dokumentacije, namenjene za
gradnjo, uporabo in vzdrževanje cest, uporabljajo določbe
predpisov o graditvi objektov, ki urejajo izdelovanje projektne
in tehnične dokumentacije, namenjene za gradnjo, uporabo
in vzdrževanje objektov, ter določbe predpisov o javnih cestah, ki urejajo tehnične speciﬁkacije, če ni s tem pravilnikom
določeno drugače.
(3) Ta pravilnik upošteva postopek informiranja v skladu
z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne

22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na
področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL
L št. 204 z dne 21. julija 1998, str. 37), kot je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/48/ES z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive
98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št.
217 z dne 5. avgusta 1998, str. 18).
2. člen
(vrste projektne in tehnične dokumentacije)
(1) Projektna dokumentacija, namenjena za gradnjo
cest, se glede na namen uporabe razvršča na naslednje
projekte:
1. idejna cestna zasnova je idejna zasnova po predpisih
o graditvi objektov (IDZ), katere namen je izbor najustreznejših variant trase ceste v okviru prostorskega načrtovanja in
pridobitev projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev;
2. idejni cestni projekt je idejni projekt po predpisih o
graditvi objektov (IDP), katerega namen je izbor dokončne
oziroma najustreznejše variante trase ceste, vključno z izborom najustreznejšega načina njene izvedbe, v primeru državne ceste določitev pristojnih soglasodajalcev in pridobitev
njihovih projektnih pogojev v postopku določitve smernic za
projektiranje, v primeru nameravanih vzdrževalnih del v javno
korist pa tudi podlaga za začetek usklajevanja s prizadetimi
lastniki zemljišč ter lastniki in upravljalci zakonito zgrajenih
objektov znotraj varovalnega pasu ceste;
3. glavni cestni projekt je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja, kadar je s
predpisi o graditvi objektov določeno, da ga je treba pridobiti
pred začetkom del, v primeru nameravanih vzdrževalnih del
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v javno korist pa tudi uskladitev s prizadetimi lastniki zemljišč
ter lastniki in upravljalci zakonito zgrajenih objektov znotraj
varovalnega pasu ceste in pridobitev njihovega soglasja;
4. projekt za cestni razpis je projekt za razpis po predpisih o graditvi objektov (PZR), katerega namen je pridobiti
najustreznejšega izvajalca gradnje ceste oziroma vzdrževalnih del v javno korist in ki v primeru oddaje javnega naročila
služi tudi kot tehnični del razpisne dokumentacije;
5. izvedbeni cestni projekt je projekt za izvedbo po predpisih o graditvi objektov (PZI), katerega namen je, da se v primeru, če je bilo potrebno gradbeno dovoljenje, gradnja lahko
izvede v skladu s pogoji iz takšnega dovoljenja oziroma da se
v primeru, ko gradbeno dovoljenje ni potrebno, dela izvedejo
v skladu z namenom vzdrževalnih del v javno korist.
(2) Tehnična dokumentacija, namenjena za uporabo in
vzdrževanje cest, se glede na namen uporabe razvršča na
naslednje projekte:
1. projekt izvedenih cestnih del je projekt izvedenih del
po predpisih o graditvi objektov (PID), katerega namen je
vpogled v dejansko izvedena dela, in morebitnih sprememb
glavnega cestnega projekta oziroma projekta za cestno izvedbo na strokovnem tehničnem pregledu po končanih delih,
v primeru, če je bilo potrebno gradbeno dovoljenje, pa tudi
ugotovitvi na tehničnem pregledu, ali je zgrajena oziroma
rekonstruirana cesta v skladu z gradbenim dovoljenjem, ter
pridobitvi uporabnega dovoljenja za takšno cesto;
2. projekt za cestno vzdrževanje je projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta po predpisih o graditvi objektov
(POV), katerega namen je vzdrževati cesto tako, da je v
skladu s cestnoprometnimi predpisi mogoče na njej zagotavljati predpisan obseg prometne varnosti, da cesta oziroma
cestni objekti na njej ves čas uporabe izpolnjujejo predpisane
bistvene zahteve in da je obremenitev okolja na obeh straneh
ceste ves čas njene uporabe v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo okolja;
3. projekt za vpis v cestne uradne evidence je projekt
za vpis v uradne evidence po predpisih o graditvi objektov
(PVE), katerega namen je vpis ceste v zbirko prostorskih
podatkov v skladu s predpisi o urejanju prostora ter v zbirko
podatkov, namenjenih za dolgoročno zagotavljanje prometne
varnosti na cestah ter ekonomičnosti gradenj in obratovanja
cest (v nadaljnjem besedilu: banka cestnih podatkov).«.
3. člen
(pomen strokovnih izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:
1. »cestni jarek« je jarek, ki služi za zbiranje in odvodnjevanje površinske vode s ceste in brežin ob vozišču ter
podzemne vode iz cestne drenaže;
2. »cestni predor« je podzemni gradbeni objekt v trasi
ceste, namenjen vodenju prometa pod površino tal, zagotavljanju stabilnosti in trajnosti predorske konstrukcije, ki obsega
tudi ureditev in izgradnjo naprav za zagotavljanje varnosti
prometa na območju med vhodnim in izhodnim portalom
predora;
3. »cestna os« je prostorska krivulja, sestavljena iz geometrijskih elementov v tlorisu in vzdolžnem prerezu, ki običajno poteka v sredini ali ob robu vozišča;
4. »cestni odsek« je del ceste, ki se projektira z enako
projektno hitrostjo;
5. »dinamični traktrisi« sta krivulji sledi zavijanja prvega
levega in zadnjega desnega kolesa merodajnega motornega
vozila in služita za preverjanje ustreznosti priključne krivine v
križiščih in priključkih ter za določitev razširitve voznih pasov
v krivinah;
6. »galerija« je objekt ceste, ki je namenjen varovanju
pred večjim zemeljskim ali snežnimi plazovi, ki se predvidi v
zaseku ceste, je pravokotne ali obokane oblike z odprtinami
na nižji strani zaseka;
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7. »geometrijski elementi osi ceste« so prema, krožni
lok in prehodnica;
8. »HCM – Highway Capacity Manual« je ameriški priročnik za dimenzioniranje prometnih površin;
9. »izvennivojsko križanje« je križanje, ki omogoča križanje prometnih smeri v dveh ali več višinskih nivojih;
10. »kanalizirano križišče« je križišče, kjer je s pomočjo
horizontalne signalizacije in prometnih otokov urejeno vodenje prometa;
11. »konstrukcijski elementi ceste« so obrabna plast,
zgornje vezane plasti in spodnje nevezane plasti, katerih
kvaliteta in debelina ustrezata pričakovani prometni obtežbi
ceste z upoštevanjem klimatskih in geomehanskih pogojev
območja;
12. »koritnica in mulda« sta elementa zbirnega sistema
za kontrolirano odvodnjavanje površinske vode z vozišča in
z ukopne brežine ter se priključujeta v cestni jarek ali cestno
kanalizacijo;
13. »malo prometna cesta (MPC)« je regionalna cesta,
lokalna cesta ali lokalna pot, ki ima prometno obremenitev
do 500 vozil na dan;
14 »pas za prepletanje« je pas, ki je namenjen za odcepljanje in priključevanje vozil;
15. »PLDP« je povprečni letni dnevni promet;
16. »prepustnost ceste« je največje število motornih vozil, ki lahko ob upoštevanju vseh varnostnih kriterijev peljejo
skozi določen prečni proﬁl ceste v enoti časa, in je odvisna od
stanja ceste, oddaljenosti stranskih ovir, vzponov in padcev,
deleža tovornih vozil in preglednosti;
17. »prečni nagib vozišča« je razmerje med višinsko
razliko robov in širino vozišča in je potreben za zmanjšanje
bočnega sunka v krivini ter prečno odvodnjevanje površinske
vode z vozišča;
18. »prehitevalni pas« je prometni pas, ki je praviloma
namenjen le prehitevanju vozil;
19. »prometna študija« predstavlja analizo obstoječih
prometnih tokov in napoved prometnih tokov;
20. »prosti proﬁl ceste« je proﬁl, ki ga tvorijo prometni
proﬁl, varnostna širina in varnostna višina, vanj ne smejo
posegati stalne ﬁzične ovire;
21. »prometni proﬁl« je proﬁl, ki ga tvorijo prečni prerez
merodajnega vozila in prostor, potreben za premikanje vozila
ter varnostna širina med vozili;
22. »prometna obremenitev« pomeni število vozil, ki v
določenem časovnem intervalu prevozijo posamezen merski
prerez na cesti;
23. »površine za kolesarje« so: označeni pas za kolesarje ob robu vozišča, višinsko ločena kolesarska steza ob
vozišču in kolesarska pot, ki poteka ločeno od ceste;
24. »premostitveni objekti« so gradbeni objekti za premostitev ovir v prostoru, razvrščeni so po vrsti izvedbe:
viadukti, mostovi, nadvozi, podvozi, podhodi, nadhodi in prepusti;
25. »podporne in oporne konstrukcije« so konstrukcije,
ki zagotavljajo stabilnost cestnega telesa ali brežine ob cesti
in omogočajo zmanjšanje posega v obcestni prostor;
26. »pokriti vkop« je cestni objekt v globokih usekih
pravokotne ali obokane oblike, ki se predvidi zaradi ohranitve
zemljišč, zaščite pred cestnim hrupom ali zaradi prehoda
prosto živečih živali;
27. »stranski ločilni pas« je pas, ki omogoča ločeno
vodenje prometa ob vozišču ali ﬁzično odvojitev motornega
prometa na vozišču od površin za kolesarje in pešce;
28. »srednji ločilni pas« je pas, ki omogoča ločeno
vodenje prometnih smeri, odvodnjevanje ob notranjem robu
vozišča, namestitev prometne signalizacije in opreme ter
drogov cestne razsvetljave;
29. »svetlobni prometni znaki« so semaforji, svetlobno
spremenljivi znaki in osvetljeni znaki za urejanje motornega,
kolesarskega in peš prometa na križišču, priključku, na označenem prehodu ceste, železniške proge, proge mestnega
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javnega prevoza, omejitve na cesti, izvoza intervencijskih
vozil in podobno;
30. »tipski prečni proﬁl« je normalni prečni proﬁl, značilen za uporabo na posamezni vrsti ceste;
31. »udobna vožnja« je vožnja z enakomerno hitrostjo
vozila z bočnim in vzdolžnim pospeškom, manjšim od dopustnega;
32. »vijačenje« je spreminjanje prečnega nagiba vozišča;
33. »vozni pas« je osnovni prometni pas, namenjen
vožnji vozil;
34. »vozišče« je del cestišča, ki ga sestavljajo en ali več
voznih pasov in posebni pasovi;
35. »voziščna konstrukcija« je utrjena površina za motorni in ostali cestni promet, ki je sestavljena iz ene ali več
nosilnih in obrabne plasti;
36. »zaustavna dolžina« je najkrajša povprečna razdalja za varno zaustavitev motornega vozila na mokrem in
čistem vozišču.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, katerih pomen
ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot
ga določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in zagotavljanje
varnosti cestnega prometa, ter predpisi s področja urejanja
prostora, graditve objektov, gradbenih proizvodov in opravljanja geodetske dejavnosti.
II. OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE CEST
4. člen
(prometnotehnični pogoji)
(1) Pri projektiranju ceste in cestnih objektov se upoštevajo sodobni postopki tehnologije projektiranja, gradnje in
vzdrževanja, da je projektna rešitev racionalna ter prilagojena
ureditvi okolja in prostora.
(2) Geometrijski in konstrukcijski elementi cest morajo
omogočati varno uporabo cest in so določeni s prometno
funkcijo in vrsto ceste.
(3) Geometrijski in konstrukcijski elementi se določajo
na osnovi prometne funkcije, vrste ceste, kategorije terena
in prometnih obremenitev.
(4) Pri projektiranju je treba upoštevati tudi zahtevnost
terena, strukturno urejenost prostora, geotehnične in hidrotehnične pogoje ceste ter ostale posebne pogoje območja
(veter, sneg, zaščita naravnega ali bivalnega okolja).
5. člen
(variante projektnih rešitev)
(1) Za potek nove ceste ali rekonstrukcije obstoječe je
treba izdelati vsaj dve varianti na nivoju idejne zasnove ali
idejnega projekta.
(2) V prometni študiji je treba prikazati prometno učinkovitost posamezne variantne rešitve.
(3) Za posamezno variantno rešitev je treba po postavkah popisa del izdelati predračun gradbenih in investicijskih
stroškov z natančnostjo ± 30%.
(4) Načrtovane variante se medsebojno primerjajo po
gradbenotehničnih, prometnoekonomskih, okoljskih parametrih, prostorskih in prometnovarnostnih pogojih.
III. PROMETNOTEHNIČNA RAZVRSTITEV CEST
6. člen
(prometna funkcija)
(1) Po prometnotehnični razvrstitvi so ceste razvrščene
glede na prometno funkcijo v daljinske ceste (DC), povezovalne ceste (PC), zbirne ceste (ZC) in dostopne ceste (DP).
(2) Daljinska cesta (DC) se navezuje na ostale daljinske
ceste v državi in v tujini ter medsebojno povezuje regionalna
središča z višjim prometnim nivojem uslug, priključevanja
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ali križanja z ostalimi cestami ali z železniško progo so izvennivojska.
(3) Povezovalna cesta (PC) se navezuje na daljinsko
cesto (DC) ter medsebojno povezuje regionalna središča z
naselji in mestnimi predeli.
(4) Zbirna cesta (ZC) povezuje povezovalne ceste (PC)
z občinskim središči, manjša naselja ali mestne četrti in zagotavlja povezave z dostopnimi cestami.
(5) Dostopna cesta (DP) povezuje manjša naselja in
primestna naselja z občinskimi ali mestnim središči in zagotavlja povezave z zbirnimi cestami (ZC).
(6) Prometno funkcijo ceste lahko zagotavljajo posamezne vrste ceste, kot je določeno v naslednji preglednici:
Funkcija ceste

Oznaka

Vrsta ceste

Oznaka

Daljinska cesta

DC

AC, HC, GC

Povezovalna
cesta
Zbirna cesta

PC

avtocesta, hitra cesta, glavna
cesta
glavna cesta, regionalna cesta

ZC

regionalna cesta, lokalna cesta

RC, LC

Dostopna cesta

DP

lokalna cesta, javna pot

LC, LP

GC, RC

(7) Prometna funkcija cest v naseljih se določi glede na
zasnovo naselja, določeno v prostorskih aktih.
7. člen
(vrste cest)
(1) Avtocesta cesta (AC) je namenjena prometu motornih vozil z najvišjo stopnjo varnosti in udobja, ima izvennivojska križanja z drugimi prometnicami in ima štiri- ali
večpasovni smerno ločeni vozišči s srednjim ločilnim pasom
in obojestranski odstavni pas.
(2) Hitra cesta (HC) je namenjena prometu motornih
vozil z visoko stopnjo varnosti in udobja pri vožnji z večjo
hitrostjo, ima izvennivojska križanja z drugimi prometnicami,
ima dvopasovno smerno vozišče s srednjim ločilnim pasom
in odstavnim pasom, ki se lahko zaradi strukture prometa in
niveletnega poteka ceste nadomesti z odstavnimi nišami.
(3) Glavna cesta (GC) je namenjena za vse vrste cestnega prometa, ima dvo- ali večpasovno vozišče z nivojskimi
ali po potrebi izvennivojskimi križanji z ostalimi prometnicami
in izvennivojska križanja z železniško progo.
(4) Regionalna cesta (RC) je namenjena za vse vrste
cestnega prometa, ima dvo- ali večpasovno vozišče z nivojskimi križišči ter izvennivojskimi križanji z železniško progo,
če je to upravičeno zaradi varnosti cestnega prometa. Nivojski prehodi preko železniške proge morajo biti zavarovani.
(5) Lokalna cesta (LC) je namenjena za mešani promet,
ima dvo- ali večpasovno vozišče z nivojskimi križišči in izvennivojskimi križanji z železniško progo, če je to upravičeno
zaradi varnosti cestnega prometa. Nivojski prehodi preko
železniške proge morajo biti zavarovani.
(6) Javna pot (LP) je namenjena samo za določeno
vrsto cestnega prometa, ima en ali dva prometna pasova.
Nivojski prehodi preko železniške proge morajo biti zavarovani, če to zahteva varnost cestnega prometa.
(7) Cesta v naselju ima praviloma enako širino vozišča
kot zunaj naselja, ob vozišču pa ima v skladu z urbanistično
ureditvijo urejene pločnike, kolesarske steze in dodatne prometne pasove.
IV. PROMET
8. člen
(motorna vozila)
(1) Za določanje elementov osi ceste v premi in krivini,
pri določanju širine voznega pasu, za zaokrožitve lomov
nivelete, za zavijalne krivulje v križiščih in za površine za
usmerjanje vozil so merodajne dimenzije motornih vozil.
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(2) Privzete projektne dimenzije merodajnih vozil za
javne ceste so prikazane v naslednji preglednici:
Dimenzije vozila
[m]

Merodajna vozila

Zunanji obračalni krog (radij)
[m]

dolžina

širina

višina

osebni avtomobil

4,70

1,75

1,50

5,80

mali osebni avtomobil

3,80

1,60

1,40

5,30

veliki osebni avtomobil

5,15

1,90

1,60

6,00

enoprostorni osebni avtomobil

4,70

2,10

1,70

5,80

večnamenski osebni avtomobil

5,00

2,10

2,30

6,20

manjše tovorno vozilo

6,00

2,10

2,302

6,20

dvoosno
triosno

8,50
10,00

3

2,50
2,503

3,002
3,002

9,60
9,80

tovorno s priklopnikom
polpriklopnik, vlečno vozilo

16,00
16,50

2,503
2,503

4,00
4,00

12,50
12,00

dvoosno

7,70

2,50

3,302

triosno

10,50

2,50

3,302

gasilsko vozilo

6,80

2,50

2,802

9,25

gasilsko vozilo z lestvijo

12,0

2,50

3,50

10,50

avtobus I

11,00

2,503

2,95

10,25

avtobus II

11,50

2,50

2,95

11,00

medkrajevni avtobus

12,00

2,503

3,10/3,454

11,40

zglobni avtobus

18,00

2,503

2,95

12,00

traktor s priklopnikom

9,20

1,80

3,50

4,50

tovorno vozilo

vozilo za odvoz smeti

skupaj z voznikom oziroma spremljevalcem 2,0 m,
višina kabine voznika,
3
z zunanjim ogledalom 2,95 m
4
dvonadstropni avtobus

3

1
2

(3) Največja dovoljena skupna masa vozila na motorni
pogon ali sklopa vozil je 40 ton, obremenitev vozila ne sme
presegati dopustne obtežbe enojne osi 10 ton, dvojne osi 16
ton in trojne osi 24 ton.
9. člen
(kolesarji in pešci)
(1) Za določitev dimenzij kolesarske površine, ki jih kolesar potrebuje za vožnjo, se upošteva dolžino 2,00 m, širino
0,75 m in višino 2,25 m pri povprečni hitrosti premikanja 12
km/h.
(2) Za določitev dimenzij peščeve površine se upošteva pri hoji proﬁl širine 0,75 m in višine 2,25 m pri povprečni
hitrosti hoje 4,3 km/h.
(3) Pri dimenzioniranju površin za pešce se dodatno
upoštevajo dimenzije za otroški voziček dolžine 1,10 m, širine 0,55 m in višine 1,00 m ter invalidski voziček dolžine 1,50
m, širine 1,20 m in višine 1,50 m.
10. člen
(planska doba)
(1) Za projektiranje nove ceste, križišča ali priključka
se upošteva prometna obremenitev, ki je napovedana za
dvajsetletno obdobje po zaključku gradnje.
(2) Za projektiranje rekonstrukcije, sanacije ali obnove
obstoječe ceste se uporabi prometna obremenitev, ki je napovedana za desetletno obdobje po zaključku gradnje projektiranega ukrepa.
(3) Doba trajanja voziščne konstrukcije z asfaltno ali
cementno betonsko krovno plastjo je 20 let, za vozišča za
začasno uporabo pa najmanj pet let.

11. člen
(voznik in vozilo)
(1) Na cesti je treba zagotoviti preglednost, ki omogoči
pravočasno zmanjšanje hitrosti in zaustavitev vozila.
(2) Vidno polje je prostor, ki ga voznik zazna naenkrat,
spreminja se glede na hitrost vožnje, pomembno pa je za
pravilno oceno voznika o poteku ceste in za opaznost signalizacije.
(3) Zaustavna razdalja je najkrajša dolžina, na kateri
lahko voznik na mokrem in čistem vozišču zaustavi vozilo v
pogojih dopustne vrednosti koeﬁcienta drsnega trenja, in je
odvisna od reakcijskega časa voznika (2,0 s) pri dopustnem
vzdolžnem pojemku 1,5 m/s2.
(4) Na cesti s projektno hitrostjo do 60 km/h se zaustavna razdalja lahko izračuna za pogoje skrajšane dolžine
z upoštevanjem reakcijskega časa 1,5 sekunde in vzdolžnim
pojemkom 3,5 m/s2.
12. člen
(prepustnost ceste)
(1) Nivo uslug (od A do F) predstavlja kvalitativno oceno
razmer na cesti in se izračuna po metodi HCM.
(2) V primeru, da ni na voljo napovedi obremenitev za
konične ure, se za izračun nivoja uslug uporabljajo naslednji
deleži PLDP:
Funkcija ceste
Daljinska cesta
Povezovalna cesta
Zbirna cesta
Dostopna cesta

Delež PLDP%
12
10
9
8
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(3) Nova cesta ali rekonstrukcija obstoječe ceste se
projektira z elementi, ki zagotavljajo na koncu planskega obdobja naslednje nivoje uslug:
Funkcija ceste
Daljinska cesta
Povezovalna cesta
Zbirna cesta
Dostopna cesta

Nivo uslug
D
E
E
E

(4) Novo križišče ali rekonstrukcija obstoječega križišča
se projektira z elementi, ki zagotavljajo na koncu planskega
obdobja za vse manevre naslednje nivoje uslug:
Funkcija ceste
Daljinska cesta
Povezovalna cesta
Zbirna cesta
Dostopna cesta

Nivo uslug
D
E
E
E

V. DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV CESTE
13. člen
(tehnični elementi)
(1) Geometrijski in tehnični elementi vseh cest se dimenzionira glede na voznodinamične pogoje, razen za maloprometne ceste, kjer se lahko samo zagotavlja prevoznost.
14. člen
(vozna površina)
(1) Za dimenzioniranje tehničnih elementov ceste se
mora uporabljati empirično določena vrednost koeﬁcienta
drsnega trenja.
(2) Dopustne (maksimalne) vrednosti KDT za izračun
elementov so prikazane v naslednji preglednici:

Vrednost

Vozna hitrost Vi [km/h]

KDT

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

fT max

0,42

0,37

0,33

0,30

0,26

0,23

0,21

0,19

0,17

0,16

0,15

fR max

0,381

0,345

0,310

0,279

0,250

0,225

0,203

0,187

0,169

0,161

0,151

15. člen
(vrsta in zahtevnost terena)
(1) Glede na topografske značilnosti se razvršča teren
v ravninski, gričevnat, hribovit in gorski, kot je določeno v
naslednji preglednici:
Vrsta terena

Ravninski

Gričevnat

Hribovit

Gorski

Relativna višinska razlika na 1000 m

Do 10 m

Do 70 m

70-150 m

Več kot 150 m

Padec terena v prečni smeri

Do 1:10

1:10 – 1:5

1:5 – 1:2

Več kot 1:2

(2) Zahtevnost terena določajo geotehnične in tektonske karakteristike terena in posebni pogoji zaradi hidroloških
ali klimatskih pojavov v območju ceste.
16. člen
(projektna hitrost)
(1) Projektna hitrost se upošteva pri določitvi geometrijskih elementov osi ceste in prečnega proﬁla vozišča. S to
hitrostjo je omogočena varna vožnja na mokrem in čistem
vozišču.

Stran

9308 /

Št.

91 / 14. 10. 2005

Uradni list Republike Slovenije

(2) Projektna hitrost se določi za posamezno prometno
funkcijo ter vrsto ceste in je odvisna od vrste in zahtevnosti
terena, kot je razvidno iz naslednje preglednice:
Ravninski in gričevnat
teren (km/h)

Hribovit teren
(km/h)

Gorski teren
(km/h)

Avtocesta – AC

130

100

80

Hitra cesta – HC

120

100

70

Glavna cesta – GC

100

80

60

Glavna cesta – GC

90

70

60

Regionalna cesta – RC

80

60

50

Regionalna cesta – RC

70

50

40

Lokalna cesta – LC

60

50

40

Lokalna cesta – LC

50

40

prevoznost

Lokalna pot – LP

40

prevoznost

prevoznost

Funkcija in vrsta ceste
Daljinske ceste – DC

Povezovalne ceste – PC

Zbirne ceste – ZC

Dostopne ceste – DP

(3) Projektna hitrost za ceste v naselju se določi na
osnovi prometne funkcije ceste in razpoložljivih prostorskih
pogojev.
(4) Za malo prometne ceste je dopustna minimalna projektna hitrost, ki še zagotavlja prevoznost ceste.
(5) Projektno hitrost je dopustno spremeniti zaradi spremembe vrste ali zahtevnosti terena, v naselju ali zaradi
varovanja okolja na minimalni dolžini, kot izhaja iz naslednje
preglednice:

gib.

(3) Na smernem vozišču mora biti enoten prečni na-

(4) Odstavni in dodatni pasovi imajo enak prečni nagib
kot vozišče.
(5) V območju nivojskega križišča ali priključevanja dodatnih pasov je dopusten prečni nagib vozišča najmanj 1,5%
in največ 3,5%.
(6) Asfaltirane površine za parkiranje ali mirujoči promet
imajo minimalni prečni nagib 0,5%.
(7) Nasprotnosmerni prečni nagib do 2,5% v krožnem
loku je dopusten za daljinske ceste, kot je določeno v naslednji preglednici;

Funkcija ceste

Dolžina odseka (km)

Daljinska cesta

3,0

Povezovalna

2,0

Projektna hitrost (km/h)

Polmer krivine (m)

Zbirna cesta

1,0

80

1600

Dostopna cesta

0,5

90

2000

100

2500

110

3000

120

3500

130

4000

17. člen
(prečni nagib vozišča)
(1) Prečni nagib asfaltnega ali cementbetonskega vozišča izven naselja je od 2,5% do 7,0%, v naselju od 2,5%
do 5,0%.
(2) Prečni nagib utrjenega vozišča iz nevezanih peščenih ali kamnitih materialov je od 4,0% do 10,0%.

(8) Za povezovalne, zbirne in dostopne ceste je dopusten nasprotnosmerni prečni nagib do 2,5%, kot je določeno
v naslednji preglednici:
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Dostopna cesta

izven naselja

v naselju

izven naselja

v naselju

izven naselja

v naselju

30

175

150

125

100

75

50

40

350

250

200

150

125

100

50

500

450

350

250

200

225

60

800

600

550

450

400

325

70

1200

975

950

700

600

575

80

1600

1450

1250

1000

850

750

90

2000

1700

1600

1400

1200

1000

18. člen
(preglednost ceste)
(1) Vzdolž ceste je treba zagotavljati preglednost za:
– pregled nad potekom linije ceste v smeri vožnje in nad
prometno signalizacijo,
– zaustavitev vozila pred oviro na vozišču,
– prehitevanje in
– vožnjo v območju križišč in cestno-železniških prehodov.
(2) Pri načrtovanju in obratovanju ceste morajo biti vse
ovire (stalne in občasne) locirane izven polja preglednosti.
(3) Minimalna zaustavitvena razdalja je določena v odvisnosti od projektne hitrosti in nagiba nivelete ceste, kot je
razvidno iz naslednje preglednice:
Nagib
nivelete
%

Projektna hitrost km/h
30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Zaustavitvena razdalja

- 12

25

37

55

75

110

140

180

240

287

345

420

-8

23

35

50

68

97

125

165

210

257

310

390

-4

21

32

47

63

87

113

145

185

230

280

350

±0

20

30

45

60

80

105

130

165

205

250

315

+4

20

29

43

57

76

100

122

156

195

235

285

+8

19

28

40

53

71

96

112

144

180

225

260

+ 12

17

27

37

49

64

87

100

130

160

215

240

(4) Širino pregledne berme ob desnem robu vozišča
določa linija neoviranega pogleda od položaja oči voznika
na sredini voznega pasu v višini 1,0 m nad voziščem na
dolžini zaustavne razdalje, ki se določi s poenostavljenima
enačbama:

bp �

Pz2
8 �R

b ' � bp �
kjer je:
b'
bp
Pz
R

[m]
[m]
[m]
[m]

b,
2

širina pregledne berme
širina preglednosti
zahtevana dolžina preglednosti
polmer horizontalne krivine

(5) V območjih z visoko vegetacijo in kjer so gozdne
površine tik ob cestišču, se predvidi dodatna razširitev pregledne berme za minimalno 1,0 m.
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(10) Geometrijski elementi nove trase dvopasovne ceste morajo zagotavljati delež dolžine za prehitevanje, najmanj
25% na daljinskih cestah in najmanj 15% na ostalih cestah.

(6) Vertikalna preglednost na cesti je opredeljena na
višini voznikovega očesa (1,00 m) in proste vizure do višine
ovire na cesti (10 cm) na zaustavni pregledni razdalji.
(7) V nivojskem križišču ali priključku je treba zagotoviti
polje preglednosti, ki ga določajo zaustavni razdalji na prednostni cesti in odmik vozila na neprednostni cest od robu
vozišča prednostne ceste.
(8) Prehitevalna preglednost je razdalja, na kateri je
možno varno prehitevanje počasnejšega vozila, in je vsota
dolžin, ki ju prevozita prehitevajoče in nasprotivozeče vozilo
v času, ki omogoča, da prehitevajoče vozilo opazi situacijo
(reakcijski čas), pospeši na prehitevalno hitrost, prehiti prehitevano vozilo in se varno vrne na svoj vozni pas.
(9) Minimalna prehitevalna razdalja je določena v naslednji preglednici:
V [km/h]
min Pp [m]

40

50

60

70

80

90

100

–

330

380

450

520

600

680

VI. GEOMETRIJSKI ELEMENTI OSI
19. člen
(horizontalni elementi osi)
(1) Horizontalni elementi osi ceste so prema, krožni lok
in prehodnica.
(2) Prema se lahko uporabi pri posebnih topografskih
pogojih, v mestih in drugih urbanih naslejih, pri vzporednem
poteku z vodotokom ali železniško progo ter zaradi posebnih
prometnotehničnih razlogov.
(3) Krožni lok je osnovni geometrijski element osi ceste,
ki omogoča prilagajanje trase ceste voznodinamičnim pogojem ter razgibanosti površine terena in ureditvam prostora
ob cesti.

(4) Minimalni polmer krožne krivine je določen za projektno hitrost s prečnim nagibom vozišča, kot je razvidno iz
naslednje preglednice:
Minimalni polmer krožne krivine za prečni nagib vozišča (m)
Projektna
hitrost

Prečni nagib
2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

30 km/h

70

60

50

45

40

35

33

30

27

25

40 km/h

125

110

90

80

70

65

60

50

47

45

50 km/h

200

175

150

127

120

110

98

90

77

75

60 km/h

350

280

240

210

180

165

150

140

127

125

70 km/h

500

420

360

320

280

250

230

210

190

175

80 km/h

700

580

500

420

390

350

320

290

270

250

90 km/h

1000

800

700

620

550

490

450

400

370

350

100 km/h

1250

1050

920

780

700

640

580

550

480

450

110 km/h

1700

1400

1200

1050

950

850

780

700

650

600

120 km/h

2000

1750

1500

1375

1175

1050

960

900

840

750

130 km/h

3000

2100

1800

1550

1400

1250

1150

1050

950

900

(5) Prehodnica je trasni element, ki zagotavlja zvezno
povezovanje krožnih lokov med seboj ali s premo ter optično
in estetsko izvedbo trasiranja, njena uporaba je obvezna na
vseh vrstah cest z elementi za projektno hitrost, večjo od 50
km/h.
(6) Minimalni parameter »A« ali dolžina prehodnice
»L« za projektno hitrost je določena z voznodinamičnimi,
konstruktivnimi in estetskimi pogoji, vrednosti parametra so
določene v naslednji preglednici:
Hitrost km/h

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Rmin

25

45

75

125

175

250

350

450

600

750

900

Amin

30

35

45

75

100

130

175

225

250

300

350

Lmin

20

30

40

50

60

70

90

100

110

120

130

(7) Največja dopustna velikost prehodnice je enaka velikosti polmera krožnega loka Amax = R, v posebnih primerih
pa je lahko tudi večja – do 1,77 R.
(8) Na cesti z elementi za projektno hitrost do 40 km/h
ni obvezna uporaba prehodnice.
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20. člen
(sestavljene krivine)
(1) Pri oblikovanju osi javne ceste se morajo horizontalni elementi poteka osi medsebojno uskladiti glede na velikost
polmerov sosednjih krožnih lokov. Zaporedja so podana v
naslednjih dveh preglednicah:
Sprejemljivo območje
Osnovni R
Sosednji R1
Sosednji R2

100
70
125

200
150
280

300
220
400

400
300
600

500
350
900

600
400
1800

800
450
1800

100
80
120

200
180
240

300
250
370

400
320
500

500
400
800

600
450
1000

800
500
1800

Dobro območje
Osnovni R
Sosednji R1
Sosednji R2

(2) Običajni obliki sestavljanja zaporednih krožnih lokov
osi ceste sta »S-krivina«, kjer si sledita krožna loka z nasprotnosmerno zakrivljenostjo, in »O-krivina«, kjer si sledita
krožna loka z istosmerno zakrivljenostjo.
(3) »S-krivina« je sestavljena iz dveh krožnih lokov z
nasprotno usmerjeno zakrivljenostjo, ki sta povezana s klotoidama z razmerjem parametrov A1:A2 = 1:1,2 do 1:1,5.
(4) »O-krivina« je povezava dveh krožnih lokov z istosmerno zakrivljenostjo, ki sta povezana vmesnim krožnim
lokom in istosmernimi prehodnicami.
(5) »Serpentina« je krivina s spremembo smeri osi večjo
od 90º, ki jo oblikujejo obračalna krožna krivina s središčnim
kotom α > 180º in dve priključni krivini s polmerom, ki je 2- do
4-krat večji od polmera obračalne krivine.
21. člen
(niveleta osi ceste)
(1) Niveleta ceste predstavlja višinski potek osi ali robov
vozišča in se oblikuje s tangentami in vertikalnimi zaokrožitvami.
(2) Največji dopustni nagib nivelete za posamezno vrsto
ceste in vrsto terena je določen v naslednji v preglednici:
Vrsta terena
Vrsta ceste

ravninski

gričevnat

hribovit

gorski

Dopustni nagib nivelete %
Avtocesta

3,0

4,0

5,0

6,0

Hitra cesta

3,0

5,0

6,0

7,0

Glavna cesta

4,0

6,0

7,0

8,0

Regionalna cesta

5,0

8,0

10,0

12,0

Lokalna cesta

6,0

10,0

12,0

15,0

(3) Nagib nivelete ceste v naselju se prilagaja obstoječi
urbanistični ureditvi.
(4) Minimalni polmer vertikalne zaokrožitve loma tangent osi ceste je določen za projektno hitrost, kot je razvidno
iz naslednje preglednice:
Hitrost km/h

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Rmin koveksni

400

800

1000

1500

2000

4000

6000

9000

12000

15000

20000

Rmin konkavni

300

600

750

1200

1500

3000

4000

6000

8000

10000

15000
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(5) Velikost polmera konkavne vertikalne zaokrožitve
je iz prometnovarnostnih in estetskih razlogov odvisna od
velikosti sosednje konveksne vertikalne zaokrožitve z odnosom:

rminkonk �

r

2
3 sosednja konv

(6) Vertikalna zaokrožitev med sosednjima tangentama
nivelete z nasprotno usmerjenima nagiboma ni potrebna, če
je vsota nagiba tangent manjša ali enaka 0,3%.
22. člen
(skladnost oblikovanja osi ceste)
(1) Za zagotovitev skladnosti geometrijskih elementov
osi ceste je treba upoštevati voznodinamične, tehnične in
estetske pogoje oblikovanja.
(2) Minimalna dolžina prehodnice za enakomerni prehod spremembe zakrivljenosti osi in vijačenja robov vozišča
je velikosti od 0,3 R do R in enake dolžine, kot je krožni lok.
(3) Minimalna dolžina krožnega loka za ceste je določena s potjo, ki jo prevozi vozilo v času pet sekund s projektno
hitrostjo.
(4) Zaradi skladnosti tlorisnega in niveletnega poteka
ceste morata biti centra vertikalne in horizontalne krivine približno na isti stacionaži.
(5) Geometrijski elementi osi ceste in tehnični elementi
nivelete morajo biti uporabljeni tako, da potekajo v določenem sosledju, med seboj pa skladni.
23. člen
(vijačenje prečnega nagiba)
(1) Spreminjanje prečnega nagiba se izvede na dolžini
prehodnice z relativnim vzdolžnim nagibom roba glede na
niveleto, kot je določeno v naslednji preglednici:
Projektna hitrost (km/h)

≤ 40

40–60

60–80

≥ 80

Max. relativni nagib roba
(%)

2,00

1,50

1,25

0,75

(2) Sprememba nagiba pri vijačenju mora biti izvedena
okoli vzdolžne osi ali roba vozišča.
(3) Prečni nagib vozišča q = 0% se mora nahajati v
stični točki prehodnic.
(4) Spreminjanje prečnega nagiba vozišča je treba izvesti tako, da na nobenem delu vozišča ne zastaja voda.
(5) Vijačenje vozišča na križišču ali priključku ni dopustno.
24. člen
(razširitev vozišča v krivini)
(1) Vozišče je treba razširiti zaradi zagotavljanja normalne prevoznosti v krožnih lokih in zaradi spremembe širine ali
spremembe števila prometnih pasov (križišča, odcepi).
(2) Dimenzija razširitve Δbpp za posamezni prometni pas
se določi po enačbi:
�bpp

�

L2OP
,
2 �R

kjer Lop pomeni medosno razdaljo merodajnega vozila
skupno s previsom spredaj, kot je določeno v naslednji preglednici:

Vrsta vozila

Medosna razdalja + previs
spredaj (LOP) [m]

osebni avto

4,00

tovornjak

8,00

vlačilec

10,00

linijski avtobus

8,50

podaljšan avtobus

9,00

(3) Celotno razširitev vozišča je treba določiti s seštevkom razširitev vseh prometnih pasov na nerazdvojenem
vozišču.
(4) Prehod z nerazširjenega na razširjeno vozišče se
mora izvršiti postopno na dolžini prehodnice.
(5) Razširitev vozišča v krožni krivini s polmerom do
R = 20 m se predvidi s krivuljo sledi koles merodajnega tipskega vozila (dinamična traktrisa).
VII. PREČNI PROFIL CESTE
25. člen
(prometni in prosti proﬁl)
(1) Dimenzijo prometnega proﬁla ceste določajo: širina
in število voznih in dodatnih pasov, robni in ločilni pasovi ter
višina merodajnega vozila.
(2) Dimenzije prostega proﬁla ceste tvorijo višina prometnega proﬁla, povečana za minimalno 0,50 m, in obojestranska razširitev prometnega proﬁla za varnostno širino, ki
je za projektno hitrost podana v naslednji preglednici:
Projektna hitrost (km/h)
Varnostna širina (m)

Do 50

50–70

> 70

0,50

1,00

1,50

(3) Na cesti v naselju je dopustno prekrivanje prostega
proﬁla vozišča s prostim proﬁlom kolesarja in pešca.
(4) Prekrivanje prometnih proﬁlov ni dopustno.
(5) Minimalna višina prostega proﬁla ceste je 4,50 m
nad najvišjo točko vozišča.
26. člen
(prečni proﬁl cestišča)
(1) Prečni proﬁl cestišča sestavljajo širina vozišča s
koritnico in bermo, enostranska ali obojestranska bankina,
srednji in stranski ločilni pasovi, robovi podporne ali nosilne
konstrukcije cestnega objekta, elementi za odvodnjevanje
ceste, na vozišču označeni pas za kolesarje, pločnik in površine za parkiranje ob vozišču ter ostale ureditve ceste, ki
so vključene v prosti proﬁl ceste.
27. člen
(vozišče)
(1) Vozišče je širina voziščne konstrukcije, ki vsebuje
vozne in dodatne pasove za obe smeri vožnje.
(2) Število voznih in dodatnih pasov vozišča določata
prometna funkcija in vrsta ceste.
28. člen
(vozni in prehitevalni pas)
(1) Širina voznega pasu v premi je odvisna od funkcije
ceste in projektne hitrosti, kot je razvidno iz naslednje preglednice:
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Št.

≤50

60

70

Funkcija ceste

80

90

91 / 14. 10. 2005 /
100

Stran

9313

110

120

130

Širina voznega pasu (m)

Daljinska cesta

–

–

3,25

3,25

3,50

3,50

3,50

3,75

3,75

Povezovalna cesta

–

2,75

3,00

3,25

3,50

–

–

–

–

Zbirna cesta

2,50

2,75

3,00

–

–

–

–

–

–

Dostopna cesta

2,50

2,75

–

–

–

–

–

–

–

(2) Širina voznega pasu mora biti enaka na celotni dolžini cestnega odseka, razen v predoru in v območju obstoječe
zazidave v naselju.
(3) V nivojskem kanaliziranem križišču ali priključku je
na cesti v naselju širina pasu za levo zavijanje minimalno
3,00 m oziroma 2,75 m za ceste, ki imajo manj kot 5,0%
tovornega prometa.
(4) Maloprometne ceste za enosmerni ali dvosmerni promet z izogibališči imajo vozni pas minimalne širine
3,50 m.
(5) Prehitevalni pas je enake širine kot vozni pas.
29. člen
(pas za počasna vozila)
(1) Pas za počasna tovorna vozila se predvidi, če znižanje hitrosti zmanjšuje nivo uslug ceste pod predpisani nivo.
(2) Začetek pasu za počasna vozila je določen s točko,
v kateri zaradi vzpona na klancu hitrost težkega tovornega
vozila v prostem prometnem toku pade pod 60 km/h, in se
zaključi v točki, kjer počasno vozilo s pospeševanjem doseže
hitrost večjo od 60 km/h.
(3) Pas za počasna vozila poteka neprekinjeno ob robu
vozišča na minimalni dolžini 500 m, v primeru, da je na cesti
predor, se mora zaključiti 200 m pred njim.
(4) Širina pasu za počasna vozila je minimalne širine
3,50 m za ceste za projektno hitost večjo od 100 km/h in 3,00
m za projektno hitrost do 100 km/h.
(5) Če je dolžina pasu za počasna vozila večja od 1500
m, se dodatno predvidijo še odstavne niše na razmaku do
750 m.
30. člen
(pospeševalni in zaviralni pas)
(1) Pospeševalni ali zaviralni pas se predvidi na rampah
izvennivojskega priključka ali razcepa ter pri kanaliziranih
nivojskih križiščih in priključkih.
(2) Minimalna dolžina pospeševalnega in zaviralnega
pasu za rampe večnivojskega priključka izven naselja je
200 m.
(3) Širina pospeševalnega pasu je minimalno 3,25 m
za ceste s projektno hitostjo več od 100 km/h in 3,00 m za
projektno hitrost do 100 km/h.
31. člen
(pas za prepletanje)
(1) Minimalna dolžina pasu za prepletanje se določi
skladno z metodologijo HCM.
(2) Širina pasu za prepletanje je enaka širini voznega
pasu priključne rampe ali voznega pasu prednostne ceste.
32. člen
(pas za javni potniški promet)
(1) Na povezovalni in zbirni cesti v naselju se lahko po
potrebi predvidi ob zunanjem robu voznih pasov dodatni pas
za vozila javnega prevoza potnikov.
(2) Pas za javni potniški promet je minimalne širine
3,0 m in poteka ob robu voznega pasu.

33. člen
(pas za parkiranje od vozišču)
(1) Pas za vzdolžno parkiranje se lahko previdi ob vozišču zbirne ali dostopne ceste v naselju.
(2) Preko pasu za parkiranje je dopustno urediti dovoze
do objekta ob cesti.
(3) Minimalna širina pasu za parkiranje ob vozišču je za
osebna vozila 2,50 m, za tovorna pa 3,0 m.
34. člen
(robni pas)
(1) Robni pas na vozišču omogoča nanos talne prometne signalizacije ter povečuje prepustnost in prometno
varnost.
(2) Širina robnega pasu se določi na osnovi širine voznega pasu, kot je razvidno iz naslednje preglednice:
Širina voznega pasu (m)

2,50–3,25

3,50–3,75

Širina robnega pasu (m)

0,25

0,50

(3) Robni pas ni potreben na cesti z elementi za projektno hitrost do 50 km/h in širino vozišča do 5,0 m.
(4) Na cesti zunaj naselja ali v naselju z elementi za projektno hitrostjo do 50 km/h s širino voznega pasu do 2,50 m
robni pas ni obvezen.
35. člen
(odstavni pas in odstavne niše)
(1) Širina odstavnega pasu je 2,50 m na avtocestah in
hitrih cestah s projektno hitrostjo nad 100 km/h oziroma 2,0
m, če je projektna hitrost pod 100 km/h.
(2) Pred in za premostitvenim objektom ali predorom
dolžine večje od 200 m je treba odstavni pas zaključiti z odstavno nišo.
(3) Na hitri cesti, kjer ni odstavnih pasov, je treba predvideti odstavne niše na medsebojnem razmaku do 750 m,
minimalne dolžine 40 m in širine 3,50 m.
36. člen
(ločilni pas)
(1) Srednji ločilni pas avtoceste je minimalne širine 4,0
m, na hitri cesti je minimalne širine 2,0 m, širino lahko spremeni le v območju razdvojitve smernih vozišč.
(2) Srednji ločilni pas ceste v naselju je minimalne širine
4,5 m, razen v območju pasu za levo zavijanje in pri ureditvi
krožnega križišča.
(3) Srednji ločilni pas na avtocesti in hitri cesti se prekine zaradi možnosti občasne povezave smernih vozišč na
razmaku do 2,0 km ter pred ali za viaduktom ali predorom.
37. člen
(bankina)
(1) Bankina je utrjena površina ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine, omogoča namestitev prometne signalizacije in opreme.
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(2) Minimalna širina bankine je določena s širino voznega pasu, kot je razvidno iz naslednje preglednice:
Širina voznega pasu

Do 2,50 m 2,50–3,00 m

Širina bankine

0,75 m

1,00 m

3,25 m

3,50–3,75 m

1,25 m

1,50 m

(3) Širina bankine se prilagodi tipu varnostne ograje.
(4) Ob pasu za počasna vozila in odstavnem pasu je
bankina minimalne širine 1,00 m, v primeru, da je predvidena
še varnostna ograja, pa mora biti za zunanjim robom stebrička varnostne ograje še 0,50 m berme.
(5) Na nasipu višine, večje od 3,0 m nad terenom, se
predvidi bankina z dvignjenim robnikom.
(6) Ob pločniku in kolesarski ali peš poti je minimalna
širina bankine 0,50 m.
(7) Minimalni prečni nagib bankine znaša 4%.

38. člen
(koritnica in mulda)
(1) Koritnica se oblikuje s poševno asfaltno, betonsko
ali tlakovano površino širine 0,50 m ali 0,75 m z nagibom od
7,0 – 15,0% proti robniku višine 12 cm.
(2) Mulda se oblikuje kot asfaltno ali betonsko površino
segmentne oblike, širine 0,50 m ali 0,75 m in z globino dna
do ene desetine širine.
(3) Na maloprometni cesti je dopustno širino mulde
vključiti v širino vozišča, če je utrditev mulde enaka kot utrditev voziščne konstrukcije.
39. člen
(tipski prečni proﬁli)
(1) Prečni proﬁl ceste sestavljajo: vozni pasovi, dodatni
prometni pasovi, robni in odstavni pas, bankina, koritnica z
bermo, pločnik s površino za kolesarski promet, cestni jarek,
rob konstrukcije cestnih objektov, prometna signalizacija in
oprema in zaščitne konstrukcije ob vozišču.

(2) Dimenzija tipskega prečnega proﬁla cestišča se
določi za vrsto ceste, prometno obremenitev in projektno
hitrost, kot je razvidno iz naslednje preglednice:
Vrsta
ceste

Projektna
hitrost

Daljinske ceste

Vozni pasovi

Robni
pasovi

Širina
vozišča

Širina
sr. pasu

Širina
bankine

TPP

PLDP > 15 000voz/dan

AC

130 km/h

4 x 3,75 m

2 x 0,50 m 2
x 2,50 m

2 x10,50 m

4,00m

2 x 1,00 m

27,00

AC

110 km/h

4 x 3,50 m

2 x 0,50 m
2 x 2,50 m

2 x10,00 m

4,00m,

2 x 1,00 m

26,00

HC

110 km/h

4 x 3,50 m

2 x 0,50 m
2 x 2,50 m

2 x10,00 m

2,00m

2 x 1,00 m

24,00

HC

90 km/h

4 x 3,50 m

2 x 0,50 m

2 x 8,00 m

2,00m

2 x 1,00 m

20,00

GC

100 km/h

2 x 3,50 m

2 x 0,50 m

8,00 m

–

2 x 1,50 m

11,00

GC

80 km/h

2 x 3,25 m

2 x 0,25 m

7,00 m

–

2 x 1,25 m

9,50

Povezovalne ceste

PLDP > 5 000 voz/dan

GC

90 km/h

2 x 3,50 m

2 x 0,25 m

7,50 m

–

2 x 1,50 m

10,50

GC

70 km/h

2 x 3,00 m

2.x 0,25 m

6,50 m

–

2 x 1,00 m

8,50

RC

80 km/h

2 x 3,25 m

2 x 0,25 m

7,00 m

–

2 x 1,25 m

9,50

RC

60 km/h

2 x 2,75 m

2 x 0,25 m

6,00 m

–

2 x 1,00 m

8,00

Zbirne ceste

PLDP > 1 500 voz/dan

RC

70 km/h

2 x 3,00 m

–

6,00 m

–

2 x 1,00 m

8,00

RC

50 km/h

2 x 2,50 m

–

5,00 m

–

2 x 1,00 m

7,00

LC

60 km/h

2 x 2,75 m

–

5,50 m

–

2 x 1,00 m

7,50

LC

40 km/h

2 x 2,50 m

–

5,00 m

–

2 x 0,75 m

6,50

Dostopne ceste

PLDP > 500 voz/dan

LC

60 km/h

2 x 2,75 m

–

5,50 m

–

2 x 0,75 m

7,00

LC

40 km/h

2 x 2,50 m

–

5,00 m

–

2 x 0,75 m

6,50

LP

50 km/h

2 x 2,50 m

–

5,00 m

–

2 x 0,75 m

6,50

LP

30 km/h

2 x 2,00 m

–

4,00 m

–

2 x 0,75 m

5,50

Malo prometne ceste

PLDP < 500 voz/dan

MP

50 km/h

2 x 2,00 m

–

4,00 m

–

2 x 0,75 m

5,50

MP

30 km/h

1 x 3,50 m

–

3,50 m

–

2 x 0,75 m

5,00

Uradni list Republike Slovenije
(3) Dimenzije tipskega prečnega proﬁla ceste v naselju
se lahko spremenijo zaradi dodanega pločnika, kolesarske
steze, pasu za javni promet, pasu za parkiranje ob vozišču,
stranskega ločilnega pasu in zaradi dodatnih elementov cestišča, ki so vključeni v oblikovanje ceste, in zaradi varstva
okolja.
40. člen
(cestni jarek)
(1) Cestni jarek trapezne oblike ima nagib brežine 1:1,5,
širino dna najmanj 0,40 m in minimalni vzdolžni nagib dna
0,5% (zatravljena površina) oziroma 0,3% (tlakovana površina).
(2) Segmentni cestni jarek se oblikuje z nagibom brežine 1:2, z nagibom najmanj 0,5% za zatravljeno površino in
0,3% za tlakovano površino dna, globina dna jarka je najmanj
20 cm pod voziščno konstrukcijo.
(3) Dno cestnega jarka z nagibom večjim od 4,0% se
tlakuje ali obloži z betonskimi elementi.
(4) Dimenzije prečnega proﬁla cestnega jarka mora zagotavljati prosti pretok tipičnega naliva s cestišča in obcestnih
površin.
(5) Na cesti z utrjenim voziščem iz nevezanih peščenih
ali kamnitih materialov se na klancih, daljših od 100 m z nagibom nivelete večjim kot 4,0%, predvidijo prečni drežniki
na razmaku do 25 m z iztokom v cestni jarek ali po brežini
terena.
41. člen
(brežine cestnega telesa)
(1) Nagib brežine nasipa ali vkopa ceste se oblikuje na
osnovi geotehničnih podatkov stabilnosti pobočja in kvalitete
zemljin ali hribin, uporabljenih za izdelavo nasipov.
(2) Nasip za cesto se oblikuje z enotnim ali z lomljenim
nagibom brežine, kar določajo višina nasipa, kvaliteta materiala za gradnjo nasipa in nosilnost temeljnih tal.
(3) Brežino vkopa se oblikuje z enotnim ali lomljenim
nagibom.
(4) Brežine dolžine preko 10 m je treba oblikovati z
vmesno lovilno bermo širine 2 m.
VIII. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE
42. člen
(voziščna konstrukcija)
(1) Voziščna konstrukcija je sestavljena iz obrabne plasti, zgornje vezane plasti in spodnje nevezane plasti, katerih
kvaliteta in debelina ustrezata pričakovani prometni obtežbi
ceste z upoštevanjem klimatskih in geomehanskih pogojev
področja.
(2) Voziščna konstrukcija se dimenzionira po veljavnih
tehničnih speciﬁkacijah.
IX. ODVODNJEVANJE CESTE
43. člen
(elementi odvodnjevanja)
(1) Površinska voda z vozišča se odvodnjava prečno
preko bankine in brežine nasipa v cestni jarek ali razpršeno
po terenu in v koritnico ali muldo, ki poteka ob robu vozišča
in se priključuje v jarek ali kanalizacijo.
(2) Odtok površinske vode z utrjene površine cestišča
na območju varovanega vodozbirnega območja se uredi
skozi vodotesno kanalizacijo preko objektov za zadrževanje
in čiščenje in se priključi na bližnji odvodnik.
(3) Količina odtoka površinske vode s ceste se določi s
količino padavin na prispevne površine ceste z upoštevanjem
koeﬁcientov odtoka.
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(4) Dimenzioniranje elementov odvodnjevanja ceste je
odvisno od tega, kakšen naliv se upošteva v hidravličnem
računu v skladu z naslednjo preglednico:
Vrsta ceste

Projektna
hitrost
(km/h)

Pogostnost
naliva
(let)

Jakost
naliva
(l/sek, ha)

Daljinska

80–130

25

350

Povezovalna

60–90

10

220

Zbirna

40–70

5

170

Dostopna

40–60

1

130

X. KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI
44. člen
(nivojsko križišče)
(1) Nivojsko križišče mora zagotavljati varno in udobno
križanje, združevanje in odcepljanje prometnih smeri.
(2) Oblika ureditve nivojskega križišča se določi na
osnovi prometne funkcije ceste, načina distribucije prometnih
tokov, količine prometa, prevoznosti merodajnega tipskega
vozila ter varnega prečkanja kolesarjev in pešcev.
(3) Kot križanja mora biti čim bližje pravemu kotu oziroma lahko odstopa do 15° zaradi terenskih razmer.
(4) Maksimalni vzdolžni nagib nivelete glavne prometne
smeri v območju križanja ne sme presegati 3,5%.
(5) Zavijalne loke je treba preveriti z dinamičnimi traktrisami merodajnega vozila.
45. člen
(krožno križišče)
(1) Krožno križišče je nivojsko kanalizirano križišče
krožne oblike s sredinskim otokom in krožnim voziščem, na
katero se priključujejo trije ali več krakov cest z vodenjem
motornega prometa v nasprotni smeri urinega kazalca.
(2) Krožno križišče se lahko predvidi na vseh vrstah cest
na lokacijah, kjer se križa dve ali več cest, zaradi neugodnega kota križanje osi cest, zaradi povečanja prepustnosti
križišča, skrajšanja čakalnega intervala ali umirjanja hitrosti.
(3) Krožno križišče mora biti na dobro zaznavni lokaciji.
Dimenzije sredinskega otoka in širine krožišča se določijo
za prevoz merodajnega tipskega vozila in za konkretne prometne obremenitve.
(4) Vzdolžni nagib ravnine krožišča je od 0,5% do 3,0%
v smeri nivelete prednostne ceste, na priključnih krakih pa
največ do ± 4,0%.
(5) Vozišče v krožišču ima prečni nagib 2,0%, je enostranski in usmerjen proti zunanjemu robu krožišča.
(6) Krožna križišča se projektirajo skladno s tehnično
speciﬁkacijo o krožnih križiščih.
(7) Krožna križišča z Vproj> 40 km/h se projektirajo z
elementi kot za ceste s tako hitrostjo.
46. člen
(izvenivojsko križanje)
(1) Izvennivojska križanja se predvidijo na daljinskih
cestah. Na ostalih cestah se predvidijo tam, kjer nivojsko
križanje ne zagotovlja predpisanega nivoja uslug. Projektirajo
se za hitrost od 40 do 60 km/h.
(2) Rampe razcepa za primarne prometne smeri imajo
elemente za projektno hitrost minimalno 80 km/h, za podrejene prometne smeri pa za projektno hitrost minimalno
60 km/h.
(3) Rampe izvennivojskega križanja se nadaljujejo na
pospeševalni oziroma zaviralni pas.
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(4) Dimenzije prečnega proﬁla posamezne rampe določajo oblika priključka, prometna obremenitev in projektna
hitrost. Enopasovne rampe priključka morajo imeti širino
voznega pasu najmanj 5,0 m.
(5) Na dvosmerni rampi priključka AC ali HC je treba
ločiti vozišči z ločilnim pasom širine 1,50 m.
(6) Največji dopustni nagib nivelete ramp izvennivojskega razcepa je do 4,0%, ramp priključka pa do 6,0%.
XI. POVRŠINE ZA KOLESARJE IN PEŠCE
47. člen
(površine za kolesarje)
(1) Na cestah s PLDP do 2500 vozil na dan ni potrebna
posebna površina za kolesarje, pri PLDP med 2500 in 7000
vozil na dan in pri kolesarskem prometu več kot 20 kolesarjev
na uro je potreben označen kolesarski pas, pri PLDP nad
7500 vozil na dan in pri kolesarskem prometu več kot 20
kolesarjev na uro pa višinsko ločena kolesarska steza.
(2) Kolesarska pot je površina najvišjega nivoja uslug.
Poteka neodvisno od ostale cestne mreže in je namenjena
izključno kolesarjem.
(3) Kolesar ima med vožnjo prometni proﬁl širine 1,00
m in višine 2,25 m oziroma prosti proﬁl širine 1,50 m in višine
2,50 m.
(4) Maksimalne dolžine vzponov so odvisne od vzdolžnih sklonov, pri čemer 10% vzpon ne sme presegati dolžine
20 m in 4% vzpon dolžine 120 m.
(5) Minimalna pregledna razdalja na kolesarski poti znaša najmanj 20 m za projektno hitrost do 15 km/h in najmanj
40 m za projektno hitrost do 40 km/h.
(6) Niveleta površine za kolesarje se neposredno priključi na rob vozišča ceste.
(7) Na lokacijah stalnih večjih koncentracij izvora ali cilja
kolesarjev (šole, nakupovalni centri, železniške in avtobusne
postaje, športni objekti, kulturne ustanove) se uredi prostor
za shranjevanje koles.
48. člen
(površine za pešce)
(1) Javne površine za pešce so: pločnik, nivojski prehod, podhod, nadhod, klančina, javno stopnišče, območja
za pešce in peš pot.
(2) Površine za pešce se urejajo v skladu s pravili urejanja prostora in s stališča zagotavljanja prometne varnosti ter
ekonomičnosti graditve in vzdrževanja skladno z določbami
tega pravilnika.
(3) Dimenzije tlorisa, ki so potrebne za normalno gibanje pešca, so: 0,3 osebe/m2, za občasno zgostitev 0,6
osebe/m2 in za prehod ceste 1,0 oseba/m2
(4) Peščev prometni proﬁl je širine 0,75 m in višine 2,25
m, prosti proﬁl širine 1,00 m in višine 2,50 m.
(5) Ureditev pločnika ali pešpoti ob cesti izven naselja
je upravičena, če prometna obremenitev ceste presega 3500
vozil na dan, povprečna zgostitev pešcev ob cesti pa več kot
deset oseb na uro.
(6) Pločnik mora biti višinsko ločen od zunanjega roba
vozišča z robnikom minimalne višine 12 cm, imeti mora utrjeno površino s prečnim nagibom 2,0% in če je izven naselja
0,50 m široko bankino.
(7) Prehod za pešce izven območja križišča je dopustno
označiti na lokaciji stalne koncetracije pešcev, če je odmik do
naslednjega prehoda ali križišča večji kot 150 m.
(8) Prehod za pešce preko štiri- ali večpasovnega vozišča ceste v naselju se uredi s prometnim otokom s čakalno
površino minimalne širine 2,0 m.
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49. člen
(zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno oviranih
oseb)
(1) Vse površine, ki so ob vozišču oziroma potekajo
samostojno in so namenjene pešcem, ter nivojski prehodi
čez vozišče, kadar so predvideni, morajo biti brez grajenih
in komunikacijskih ovir ter hkrati zagotavljati varno uporabo
vsem funkcionalno oviranim osebam v skladu s predpisi, ki
urejajo zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi.
(2) Površina za uporabo invalidskega vozička je minimalne širine 1,20 m, s prečnim nagibom do 3,0% in vzdolžnim nagibom do 6,0%, če ima na razdalji do 30 m počivališče
dolžine do 3 m z nagibom do 1,5%.
(3) Prehodi za invalidski voziček se oblikujejo s klančino
minimalne širine 1,0 m in z nagibom do 12,0%, ki se jo neposredno priključi na niveleto pločnika ali roba ceste.
(4) Ob stopnišču nadhoda ali podhoda se predvidi klančina za invalidske vozičke in kolesarje, minimalne širine 1,50
m, z nagibom do 8,0% in z vmesnim podestom na razdalji do
10 m, ki je opremljena na obeh straneh z varovalno ograjo in
držalom na višini 1,00 m od tal.
(5) Na površini za pešce, ki jo uporabljajo slabovidne
osebe, ni dopustno v prosto gibalni površini postavljati nobene ovire.
XII. CESTNI OBJEKTI
50. člen
(premostitveni objekti)
(1) Premostitveni objekt se projektira na osnovi geometrijski elementov osi in dimenzij prečnega proﬁla ceste
ter glede na kot križanja, pogoje premostitve in geotehnične
podatke.
(2) Geometrijske elemente osi in dimenzije prečnega
proﬁla ceste v območju premostitvenega objekta določi projektant ceste v sodelovanju s projektantom objektov in geomehanikom.
(3) Odprtine mostu in prepusta se določajo na osnovi
hidravličnega računa relevantnega pretoka vodotoka.
(4) Pri prečkanju železniške proge je treba pod spodnjim robom konstrukcije objekta predvideti višino prostega
proﬁla 5,80 m nad obstoječimi oziroma 6,50 m nad novimi
tirnicami železniške proge z električno vleko.
(5) Premostitveni objekt se praviloma projektira v premi
ali krožni krivini z enotnim polmerom.
(6) Kot križanja osi objekta z osjo premostitve je praviloma 90º oziroma v mejah od 45 º–135 º.
(7) Niveleta v območju cestnega objekta je od 0,5% do
4% in mora omogočati dovolj prostora za racionalno izbiro
konstrukcijske in zaščitne višine.
51. člen
(cestni prepust)
(1) Cestni prepust je namenjen pretoku površinske vode
pod cestiščem. Je v obliki cevi, oboka ali škatle, zgrajen iz
betonskih elementov, armiranega betona, kamna ali opeke.
(2) Dimenzija svetle odprtine prepusta se določi s hidravličnim računom.
(3) V cevnem prepustu je nagib nivelete dna prilagojen
niveleti korita vodotoka. Minimalni padec je 0,5%.
52. člen
(podporne in oporne konstrukcije)
Vrsta in dimenzije konstrukcije se določijo na osnovi
geotehničnih raziskav in geomehanskega računa stabilnosti
terena.
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53. člen
(cestni predori)
(1) Cestni predori so enocevni, dvocevni in večcevni,
cevi so lahko za eno- ali dvosmerni promet. Cevi so lahko
eno-, dvo- ali večpasovne. Glede na dolžino jih delimo:
– na kratke do 200 m,
– srednje od 200 m do 1000 m,
– dolge nad 1000 m.
(2) Projektna hitrost v predoru je odvisna od projektne
hitrosti, ki je uporabljena za cesto izven predora, in od vrste
predora ter je določena v naslednji preglednici:
Vproj izven predora (km/h)

Vproj v predoru (km/h)

Več kot 100

100 (pri enosmernem
dvopasovnem)

80–100

80 (pri dvosmernem)

Do 80

Enaka kot izven predora

(3) Os ceste v območju predora poteka na sredini vozišča.
(4) Os ceste v območju portala predora pravilom poteka v krivini, da se zmanjša učinek svetlobnih sprememb in
zmanjša vpliv vetra na prezračevanje predorske cevi.
(5) Horizontalni radiji v predoru se določijo glede na
projektno hitrost s pogojem zagotavljanja zaustavitvene preglednosti.
(6) Dopustni nagib nivelete v kratkem predoru je do
4,0%, v srednje dolgem do 3,0%, v dolgem pa do 1,5%.
(7) Minimalni vzdolžni nagib v predoru znaša 0,5%.
(8) V kratkem predoru se uporabijo enake širine vozišča, vključno z odstavnim pasom, kot so izven predora,
v srednjem in dolgem predoru pa so širine pogojene s projektno hitrostjo.
(9) V predoru se praviloma predvidi obojestranski kontrolni hodnik minimalne širine 0,75 m.
(10) Vozišče v predorski cevi ima enostranski prečni
nagib max. 4%.
54. člen
(pokriti vkop in galerija)
(1) Elementi osi ceste v pokritem vkopu ali galeriji se
določijo s projektno hitrostjo ceste in z zaustavno pregledno
razdaljo pri nespremenjeni širini cestišča.
(2) Na obeh straneh vozišča je kontrolni hodnik minimalne širine 0,75 m ali pločnik.
XIII. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST
55. člen
(prometni znaki, označbe na vozišču, prometna oprema)
(1) Postavitev prometnih znakov se predvidi v skladu s
predpisom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter skladno z določbami zakona, ki ureja varnost
cestnega prometa, o napravah za urejanje prometa.
(2) Označbe na vozišču, ki so namenjene za vodenje
in obveščanje udeležencev v prometu, so vzdolžne, prečne in druge označbe v skladu s predpisom iz prejšnjega
odstavka.
(3) Prometna oprema ceste so smerniki, varnostna
ograja, blažilniki trkov, ograje za pešce, prometna ogledala
in senčila proti zaslepitvi, katerih postavitev se predvidi v
skladu s predpisom iz prvega odstavka.
56. člen
(obveščanje in oglaševanje)
(1) Graﬁčno in vizualno obveščanje o prireditvah ali
dogodkih in komercialno oglaševanje o proizvodnih izdelkih
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se lahko izvaja na površinah, ki so nameščene na posebni
konstrukciji ob cesti.
(2) Konstrukcijo ali objekt za oglaševanje je dopustno
postaviti na takšni lokaciji, da ne ovira preglednosti vozišča
in zaznavanja prometnih znakov ob cesti.
(3) Konstrukcijo in objekt za obveščanje ali oglaševanje
je dopustno postaviti ob cesti z minimalnim odmikom 5 m od
zunanjega roba vozišča in na oddaljenosti več kot 100 m
pred oziroma 50 m za kanaliziranim križiščem.
57. člen
(svetlobni znaki)
(1) Svetlobna znaki so semaforji, svetlobno spremenljivi
znaki in osvetljeni znaki za urejanje motornega, kolesarskega in peš prometa na križišču, priključku, na označenem
prehodu ceste, železniške proge, proge mestnega javnega
prevoza, omejitve na cesti, izvoza intervencijskih vozil in
podobno.
(2) Naprave svetlobne signalizacije za urejanje prometa
križišča ali priključka so nameščene na posebnih drogovih
ob vozišču z minimalnim odmikom 0,75 m od roba vozišča,
tako da je spodnji rob naprave na višini 2,25 m nad površino
za kolesarje ali peš površino in nad voziščem na konzolnem
drogu ali na portalu na minimalni višini 4,50 m.
58. člen
(klic v sili)
(1) Sistem klica v sili je namenjen uporabnikom avtoceste in hitre ceste za posredovanje pomoči v primeru prometne nesreče ali zastoja vozila je možen preko govorne
povezave s kontrolnim centrom.
(2) Klicni stebrički so postavljeni na platoju razširjene
bankine dimenzije ob desnem robu vozišča v smeri vožnje v
medsebojnem razmaku do 2 km.
59. člen
(cestna razsvetljava)
(1) Cestna razsvetljava zagotavlja osvetljenost vozišča
in površin ob cesti, tako da lahko udeleženci cestnega prometa zlahka opazijo tudi nepričakovane ovire v nočnem času
ali neustrezni dnevni svetlobi.
(2) Kvaliteta cestne razsvetljave je določena s kriteriji
vidljivosti, ki so odvisni od projektne hitrosti, nivoja in enakomernosti osvetlitve in osvetljenosti, omejitve bleščanja in
načina optičnega vodenja.
(3) Razsvetljavo je treba namestiti na cestah v naseljih,
v kanaliziranih križiščih, na razcepih na daljinskih cestah, na
križiščih glavnih in regionalnih cest z glavnimi in regionalnimi
cestam zunaj naselij, na avtobusnih postajališčih, na hodnikih
za pešce v območju označenih prehodov ali podhodov, na
površinah kontrolnih postaj, bencinskih servisov, počivališč
in oskrbnih postajališč ter parkirišč.
XIV. PRESTAVITVE IN PREUREDITVE
60. člen
(vodotoki)
(1) Niveleta vozišča poteka nad koto gladine vodotoka
ali vodne akumulacije, tako da ni preplavljena pri pogostnosti
pojava visoke vode za Q20.
(2) Prosta odprtina pod mostom in v cestnem prepustu se dimenzionira za pretočno količino pogostnosti pojava
visoke vode Q100 na cesti s projektno hitrostjo večjo od 60
km/h in ceste v naselju ter za pojav visoke vode Q20 na ostalih
cestah.
(3) Varnostna višina nad gladino vodotoka je minimalno
1,0 m za hudourniške vodotoke in 0,50 m za ostale vodotoke.
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61. člen
(vodi gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vodi gospodarske javne infrastrukture so kanalizacija, vodovod, toplovod, plinovod, elektrovodi in telekomunikacijski vodi.
(2) Križanje ceste s komunalnimi vodi je dopustno pod
kotom od 45° do 135°. Posamezni komunalni vod je lahko
prostozračni ali v terenu pod voziščem.
(3) Komunalni vodi v tlorisu potekajo vzdolžno ob robu
cestnega sveta ali z odmikom od vozišča in izjemoma v vozišču ceste v naselju.
(4) Kanalizacijska cev poteka v največji možni globini
zaradi križanja z ostalimi vodi, tako da je minimalna globina
dna cevi 1,50 m pod voziščem za glavni odvodnik, za odpadne vode je v globini 0,90 m, za meteorne vode pa 0,60 m.
(5) Vodovodna cev z dimenzijo premera cevi do 100 mm
mora imeti dodatno zaščitno cev s premerom večjim od 100
mm in mora biti nameščena v betonski cevi v primeru križanja
ceste in poteka pod voziščem na minimalni globini cevi 1,20 m
za glavni vod in za razdelilno omrežje v globini od 0,90 – 1,50
m, kot je določeno s klimatskimi pogoji območja.
(6) Toplovodno omrežje v naselju, ki poteka pod voziščem, je nameščeno v betonski zaščitni kineti z zgornjim
robom konstrukcije minimalno 0,50 m pod voziščem.
(7) Plinovod in produktovod potekata pod voziščem na
minimalni globini temena cevi 1,0 m z odmikom od roba vozišča, kot je predpisano za visoko in nizkotlačno omrežje.
(8) Plinovod z delovnim tlakom nad 16 barov poteka
ob daljinski cesti z minimalnim odmikom 10 m od zunanjega
roba cestišča, ob povezovalni in zbirni cesti z odmikom 5,0 m
in ob dostopni cesti ter malo prometni cesti z minimalnim odmikom 2,0 m od spodnjega roba brežine cestnega nasipa.
(9) Plinovod z delovnim tlakom do 16 barov poteka z
minimalnim odmikom 2,50 m od roba vozišča.
(10) Elektrokabelski vodi visoke in nizke napetosti potekajo z minimalnim odmikom 1,50 m od roba vozišča pod
voziščem v minimalni globini 1,0 m do zaščitne cevi za kabel
napetosti 110 kV ter v globini 0,80 m za kabel 10 kV.
(11) Telekomunikacijsko kabelsko omrežje lahko poteka
z minimalnim odmikom 1,00 m od roba vozišča v minimalni
globini 0,70 m pod voziščem.
(12) Prostozračni elektrovodi visoke napetosti vzdolž
ceste izven naselja potekajo z minimalnim odmikom 10 m
od roba vozišča.
(13) Križanje ceste s prostozračnim elektrovodom je
na minimalni višini 7,50 m nad voziščem pri največjem dopustnem povesu vodnika daljnovoda napetosti do 400 kV in
minimalno 4,70 m za vodnike elektrovodov nizke napetosti.
62. člen
(železniška proga)
(1) Rob vozišča ceste ob železniški progi lahko poteka z minimalnim odmikom 8,00 m do osi skrajnega tira ali
minimalno 6,0 m, če poteka niveleta proge vsaj 1,0 m nad
niveleto ceste.
(2) Križanja železniške proge z daljinsko cesto in glavno
cesto se uredijo izvennivojsko.
(3) Na zavarovanem prehodu je križanje ceste z železniško progo dopustno pod kotom od 75º do 105º in izjemoma
pod kotom večjim od 45º, če so podani zelo zahtevni pogoji
za gradnjo ceste. Ostali projektni pogoji so določeni v Pravilniku o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge
(Uradni list RS, št. 79/02).
(4) Nivojski železniški prehod je urejeno cestišče na
dolžini 3,75 m na vsako stran od osi skrajnih tirov proge, ki
je v premi ali krivini ceste z nagibom nivelete do 3,5% na
minimalni dolžini 15 m pred prehodom.
(5) Dimenzije horizontalnih elementov osi ceste v območju nivojskega prehoda železniške proge se prilagodijo
vzdolžnemu in prečnemu nagibu zgornjega roba tirnic.
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(6) Minimalna širina nivojskega železniškega prehoda je
6,0 m oziroma 3,0 m za ceste z obojestranskim izogibališčem
pred prehodom.
63. člen
(transportne naprave)
(1) Stalne transportne naprave so žičnice in transportni
trakovi, ki so nameščeni ob cesti in preko ceste prostozračno
ali v objektu pod voziščem.
(2) Križanje ceste s stalnimi transportnimi napravami je
dopustno pod kotom od 75º do 105º pri minimalni višini spodnjega roba naprave ali tovora v višini 5,0 m nad voziščem z
upoštevanjem maksimalnega povesa.
(3) Pod transportno napravo nad cestiščem je treba
predvideti varovalno lovilno konstrukcijo.
64. člen
(letališča)
(1) Cesta v coni letališča in zunaj njega mora biti v skladu z referenčno kodo in kategorijo letališča ter z določbami
zakona, ki ureja letalstvo, ter standardi in priporočili Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO).
(2) Prosti proﬁl ceste ne sme segati v prostor izključne rabe letališča in ne sme prebadati območja omejitvenih
ravnin.
(3) Prosti proﬁl ceste mora v območju izključne rabe
letališča znašati najmanj 4,70 m.
XV. VAROVANJE OKOLJA OB CESTI
65. člen
(umirjanje prometa)
(1) Umirjanje hitrosti se predvidi na cestah v naseljih, da
se zagotovi izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev.
(2) Umirjanje prometa se projektira skladno s tehnično
speciﬁkacijo za umirjanje prometa.
(3) Ukrepi za umirjanje hitrosti vozil so sistemski, regulativni in ﬁzični.
(4) Upravičenost namestitve naprave ali ukrepa za umirjanje hitrosti vozil se dokaže z analizo.
66. člen
(protihrupna zaščita)
(1) Ukrepi za protihrupno zaščito se načrtujejo glede
na mejne vrednosti dnevne in nočne ravni hrupa cestnega
prometa v skladu s predpisom, ki ureja hrup v naravnem in
življenjskem okolju.
(2) Protihrupna ograja ali nasip mora biti postavljena
s takšnim odmikom od roba vozišča, da ni zmanjšana pregledna razdalja.
67. člen
(vodovarstveno območje)
(1) Padavinska odpadna voda s ceste, ki poteka preko vodovarstvenega območja, se odvaja in obdela v čistilni
napravi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest.
(2) Zaščitne ukrepe za gradnjo cest in izvajanje gradbenih del je treba na vodovarstvenem območju izvesti v
skladu z določbami predpisa, ki ureja kriterije za določitev
vodovarstvenega območja.
68. člen
(veter in sneg)
(1) Na področju pogostega pojava vetra s hitrostjo večjo
od 40 km/h s posameznimi sunki s hitrostjo večjo od 90 km/h
je treba izdelati strokovno analizo vplivov vetra na varnost
vožnje.
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(2) Za ceste s projektno hitrostjo večjo od 80 km/h je
treba izdelati analizo pojava snežnih zametov in lokacije
snežnih plazov, tako da se lahko potek trase prilagodi varovanju ceste in cestnega prometa.
(3) Varovanje ceste pred zameti se predvidi s stalnimi in
občasnimi palisadami z odmikom od vozišča glede na hitrost
vetra in načina postavitve plotov.
69. člen
(prosto živeče živali)
(1) Ceste, ki prečkajo območja stalnega gibanja večje
populacije divjadi in dvoživk ali prečkajo tradicionalno stalne
stečine, je treba na osnovi izdelane strokovne analize ustrezno zavarovati.
(2) S postavitvijo varovalne ograje ob robu cestnega
telesa se prepreči prehod divjadi in dvoživk.
(3) Na lokaciji ali v neposredni bližini stalne stečine
divjadi je treba predvideti ustrezen prehod za divjad v skladu
s strokovno analizo.
XVI. OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA
70. člen
(zasaditev ob cesti)
(1) Zasaditev drevnin in zatravitev ob cesti se predvidi
zaradi protierozijske zaščite rušljivih in porušenih brežin, zaradi dušenja hrupa, zmanjšanja vpliva vetra in snega oziroma
nadomestitve vegetacije naravnega okolja zaradi gradnje,
uporabe ali vzdrževanja ceste.
(2) V območju površin, potrebnih za preglednost ceste,
je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina
rasti ne presega 0,75 m.
(3) Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi
pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme.
(4) Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena.
71. člen
(oblikovanje ceste)
(1) Optično vodenje trase ceste je treba zagotoviti s
skladno kombinacijo geometrijskih elementov in primernim
oblikovanjem cestnih brežin, z zasaditvijo obcestnih površin
in z ostalimi ukrepi.
(2) Oblikovanje mostov in viaduktov je pogojeno z upoštevanjem prometnotehničnih zahtev.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen
(ureditve v prehodnem obdobju)
(1) Projektna dokumentacija za ceste, ki je v izdelavi
na dan začetka veljavnosti tega pravilnika, se lahko dokonča
najkasneje v roku šestih mesecev po določbah Pravilnika o
temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in
njihovi elementi izven naselja s stališča prometne varnosti
(Uradni list SFRJ, št. 35/81 in 45/81 – popravek).
(2) Projekt, ki je v izdelavi pred uveljavitvijo tega pravilnika, je dopustno projektirati po tem pravilniku, če je možna
racionalnejša rešitev ceste ali cestnega objekta in s tem soglaša investitor ali njegov pooblaščenec.
73. člen
(prenehanje veljavnosti do sedaj veljavnih pravilnikov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
javne ceste in njihovi elementi izven naselja s stališča pro-

Št.

91 / 14. 10. 2005 /

Stran

9319

metne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 35/81 in 45/81 – popravek).
74. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26042-7/2004/9-0032075
Ljubljana, dne 28. septembra 2005
EVA 2004-2411-0028
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
Soglaša:
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notrajne zadeve

3897.

Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec september 2005

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 63/04
– ZZRZI, 136/04 – odl. US in 72/05) objavlja minister za
ﬁnance

MINIMALNO
ZAJAMČENO DONOSNOST
na vplačano čisto premijo
prostovoljnega dodatnega zavarovanja
za mesec september 2005
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 63/04 – ZZRZI, 136/04 – odl.
US in 72/05) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti
državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 64/04 in
138/04), za mesec september 2005 znaša 2,62% na letni
ravni oziroma 0,34% na mesečni ravni.
Št. 404-04-1/2005/50
Ljubljana, dne 10. oktobra 2005
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za ﬁnance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3898.

Koeﬁcienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
september 2005

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja
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KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, september 2005
1. Mesečni koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih septembra 2005 v primerjavi z avgustom
2005 je bil 0,003.
2. Koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do septembra 2005 je bil 0,011.
3. Koeﬁcient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do septembra
2005 je bil 0,001.
4. Koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2005 v primerjavi s septembrom 2004
je bil 0,019.
5. Mesečni koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin
septembra 2005 v primerjavi z avgustom 2005 je bil 0,010.
6. Koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do septembra 2005 je bil 0,026.
7. Koeﬁcient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do septembra 2005 je bil 0,003.
8. Koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin septembra
2005 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,032.
9. Koeﬁcient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do septembra 2005 v primerjavi s povprečjem
leta 2004 je bil 0,022.
Št. 9621-22/2005/13
Ljubljana, dne 7. oktobra 2005
Mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada RS

3899.

Pojasnilo 6 – Ocenjevanje vrednosti stvarnega
premoženja države in občin

STANDARDI OCENJEVANJA VREDNOSTI
Na podlagi 12. in 19. člena Zakona o revidiranju (Uradni
list RS, št. 11/01), 19. člena Statuta Slovenskega inštituta
za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) in 8. člena Hierarhije
standardov ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS, št. 47/04)
je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 71. seji
dne 30. 9. 2005 sprejel

POJASNILO 6
ocenjevanje vrednosti stvarnega premoženja
države in občin
Pri ocenjevanju vrednosti stvarnega premoženja države
in občin mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti (odslej ocenjevalec) upoštevati Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03; odslej Uredba) in mednarodne
standarde ocenjevanja vrednosti (International Valuation
Standards Committee: International Valuation Standards,
Seventh Edition, 2005; odslej MSOV).
Po Uredbi in MSOV mora ocenjevalec v poročilu o ocenjevanju vrednosti, pripravljenem v skladu z MSOV, opredeliti
ključne sestavine projekta za ocenitev vrednosti stvarnega
premoženja države in občin takole:
– namen ocenjevanja vrednosti: ocenitev vrednosti premoženja za pridobitev izhodiščne cene po 33. členu Uredbe;
– izbrana vrsta vrednosti in njena deﬁnicija: ocenjena
vrednost, deﬁnirana kot vrednost, ki je izhodiščna cena pri
izvedbi prodaje premoženja in temelji na opredelitvah, ki jih
vsebuje Uredba;
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– načini ocenjevanja vrednosti: nabavnovrednostni način, na donosu zasnovan način in način primerljivih prodaj;
– sklepna ugotovitev ocenjene vrednosti, ki temelji na:
– povprečju
ččju vrednosti, dobljenih po posameznih metodah, kadar ocenjujemo nepremičnine, ali
– vrednosti, dobljeni po metodi, ki izkazuje najugodnejše izhodišče za državo, kadar ocenjujemo premičnine;
– predpostavke in omejevalne okoliščine: ocenjevalec
mora v poročilu o ocenjevanju vrednosti razkriti vse predpostavke, ki jih je upošteval pri ocenjevanju vrednosti, ter vse
omejevalne okoliščine, ki so mu onemogočale uporabo vseh
z Uredbo predpisanih metod ocenjevanja vrednosti.
Če naročnik povprašuje po valoriziranju stvarnega premoženja na podlagi četrtega odstavka 35. člena Uredbe,
mora ocenjevalec glede datuma ocenjevanja vrednosti ravnati v skladu z MSOV.
Obrazložitev
Pri ocenjevanju vrednosti premoženja države in občin
mora ocenjevalec spoštovati določila Hierarhije. V skladu s
Hierarhijo mora ocenjevalec pri ocenjevanju vrednosti premoženja države in občin upoštevati tako Uredbo, ki je predpis, izdan na podlagi zakona, ki ureja ocenjevanje vrednosti,
opredeljen v točki 1.c) 14. člena Hierarhije, kot tudi MSOV.
Namen ocenjevanja vrednosti premoženja države in
občin je opredeljen v 33. členu Uredbe, ki določa:
»S cenitvijo ugotovljena vrednost premoženja predstavlja izhodiščno ceno pri nadaljnji izvedbi izbrane metode
razpolaganja.«
Glede ocenjevanja vrednosti premoženja države in občin je v 35. členu Uredbe določeno:
»Vrednost nepremičnin se ugotovi po metodah, ki jih
uporabljajo cenilci nepremičnin – stroškovna, dohodkovna
in primerjalna metoda, pri tem pa se upoštevajo tudi določbe
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list SRS, št. 8/87 in 16/87, odslej: Pravilnik). Izhodiščno ceno
nepremičnine predstavlja povprečje
ččje vseh metod.
Vrednost premičnin se ugotovi z uporabo običajnih cenitvenih metod cenilcev, med katerimi se izbere tisti rezultat,
ki izkazuje najugodnejše izhodišče za državo.«.
Ocenjevalec torej pri ocenjevanju vrednosti premoženja
države in občin v skladu s 35. členom Uredbe uporablja vse
tri načine ocenjevanja vrednosti, kot jih opredeljujejo MSOV,
in sicer:
– nabavnovrednostni način, ki po vsebini ustreza stroškovni metodi,
– na donosu zasnovan način, ki po vsebini ustreza dohodkovni metodi, in
– način primerljivih prodaj, ki po vsebini ustreza primerjalni metodi.
Ocenjevalec ne upošteva določil Pravilnika, saj je le-ta
na podlagi 40. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03) in 197. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03) prenehal veljati.
V Uredbi ni posebej določena vrsta vrednosti, ki jo mora
ocenjevalec upoštevati, je pa določeno, da mora izhodiščna
cena temeljiti na povprečju
ččju vrednosti, dobljenih po vseh metodah. V tem določilu se Uredba odmika od določil MSOV glede tržne vrednosti, zato je lahko izid ocenjevanja le vrednost,
ki ni tržna. Ocenjevalec pri tem upošteva vrsto vrednosti, ki
je opredeljena v točki 3.5. MSOV 2, kot ocenjena, odmerjena
ali obdavčljiva vrednost. Deﬁnira jo kot »vrednost, ki temelji
na opredelitvah, ki jih vsebujejo merodajni zakoni, povezani
z oceno vrednosti, odmero in/ali obdavčenjem premoženja.
Čeprav nekatere sodne oblasti lahko navajajo tržno vrednost
kot ocenjevalno podlago, pa lahko metode, uporabljene za
oceno vrednosti, dajejo rezultate, ki se razlikujejo od tržne
vrednosti, kakor je opredeljeno v MSOV 1. Ocenjene, od-
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merjene ali obdavčljive vrednosti ne moremo pojmovati tako,
kot da bi bila enaka tržni vrednosti, opredeljeni v MSOV 1,
razen če je izrecno drugače navedeno«.
Ocenjevalec mora sklep o ocenjeni vrednosti za nepremičnine sprejeti na podlagi povprečne vrednosti, upoštevajoč
izide vseh uporabljenih načinov ocenjevanja vrednosti, za
premičnine pa tako, da upošteva izid tistega uporabljenega
načina ocenjevanja vrednosti, ki izkazuje najugodnejše izhodišče za državo.
Ocenjevalec pripravi poročilo o ocenjevanju vrednosti v skladu z MSOV. Pri tem je posebej pomembno, da
zagotovi popolno razlago in razkritje ocenjene vrednosti,
razkritje podatkov, ki so podlaga za ocenjevanje vrednosti,
in razkritje obsega posebnih predpostavk in/ali omejitev
(če obstajajo), ki jih je upošteval pri ocenjevanju vrednosti.
Dopustno je, da ocenjevalec zaradi pomanjkljivih podatkov
ne uporabi vseh z Uredbo predpisanih metod, vendar mora
razloge za to ustrezno razkriti med omejevalnimi okoliščinami. Ocenjevalec mora upoštevati predvsem tale določila
MSOV 2 o razkritjih:
– točka 7.1. »Za ocenjevanja vrednosti na netržnih podlagah je v skladu s kodeksom vedenja nujno potrebno, da se
o namenu in nameravani uporabi ocenitve vrednosti jasno
poroča in da je popolno razkritje opravljeno na osnovi ocene
vrednosti, njene prikladnosti in njenih omejitev.«
– točka 7.2. »Vsako poročilo o ocenitvi vrednosti, ki je
pripravljeno na podlagi, ki ni tržna vrednost, mora vsebovati
izjavo o možnih in omejitvenih pogojih ali podobnem razkritju.
Kljub temu določilu ocenjevalec vrednosti ne bo smel upo-
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rabiti izjave o možnih in omejitvenih pogojih, da bi utemeljil
nerazumen odklon od teh standardov.«
– točka 7.3. »Pri izvajanju ocenjevanja vrednosti na podlagi, ki ni tržna vrednost, ocenjevalec vrednosti ne bo pripravil
predpostavk, ki niso nerazumne glede na dejstva, ki bi jih bilo
mogoče potrditi na veljavni datum ocenjevanja vrednosti. V
vseh poročilih morajo biti razkrite vse predpostavke.«
Četrti odstavek 35. člena Uredbe določa:
»Po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena se
cenitev stvarnega premoženja lahko valorizira skladno z določbo 4. člena pravilnika iz prvega odstavka tega člena, če
na nepremičnini oziroma v zvezi z njo ni prišlo do bistvenih
sprememb, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na njeno
vrednost. V primeru bistvenih sprememb se naroči nova
cenitev.«.
Ker pri valoriziranju ni mogoče uporabiti četrtega odstavka 35. člena Uredbe, saj določa, da se stvarno premoženje lahko valorizira skladno z določilom 4. člena Pravilnika,
ki pa je prenehal veljati, mora ocenjevalec pri ocenjevanju
vrednosti premoženja upoštevati datum ocenjevanja vrednosti, kot določajo MSOV.
Št. 4/05
Ljubljana, 30. septembra 2005
Dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik
strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

OBČINE
CELJE
3900.

Odlok o lokacijskem načrtu Tehnološki park
Celje

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 12. člena
v povezavi s 23. in 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97,
50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 27. 9. 2005
sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter
Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) sprejme lokacijski načrt Tehnološki park Celje, v nadaljevanju: Lokacijski
načrt (LN).
Projekt je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje,
številka projekta 788-B/03, v nadaljevanju: Lokacijski načrt.

2. člen
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, tekstualni in graﬁčni del projekta iz prejšnjega člena so sestavni
del odloka.
3. člen
Lokacijski načrt se nanaša na urejanje severnega dela
območja mestnega središča Gaberje jug, tako opredeljenega
na osnovi izvedenega urbanistično arhitekturnega natečaja
in izdelanih strokovnih podlag (»Strokovne podlage za mestno središče Gabrje jug«, izdelal Razvojni center Planiranje
Celje, št. projekta 788-A/03, maj 2004). Lokacijski načrt obravnava severni, ožji del tega prostora, in sicer tri območja
(3,4,5) ob Kidričevi cesti.
II. MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA TER
SEZNAM PARCEL
4. člen
Opis meje topografsko
Izhodiščna točka opisa meje je v severnozahodnem
vogalu obravnavanega območja.
na severu:

Kidričeva cesta – severni rob

na vzhodu:

zahodni rob magistrale sever - jug

na jugu:

južni rob nove ceste A

na zahodu:

rob obstoječe pozidave
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Opis meje po obodni parcelaciji
na severu:

Meja se začne v severozahodnem vogalu Kidričeve ceste parc. št. 1565/3 in poteka po njenem
južnem robu do parcele 1719/2. Od tu poteka
po severnem robu parcele 1719/2 do vzhodnega
roba te parcele, kjer zavije proti jugu na parcelo
1620/2.

na vzhodu:

Na parceli št. 1620/2 zavije proti jugu in prečka še
parcele št. 1620/23, 1620/24 in 1620/26

na jugu:

Na parceli št. 1620/26 se obrne proti zahodu in zopet prečka parceli št. 1620/2 ter še parcele 1610/1,
1610/6, 1611, 1613, se na jugovzhodnem vogalu
dotika parcele št. 1615 in nadalje prečka parcele
št. 1610/6, 1724/2, 1619/1, 1618, 1659.

na zahodu:

Na parceli št. 1659 se obrne proti severozahodu
in prečka parcele št. 1657/1, 1660, 1662, 1665/1,
1720/2, 1564/2, 1565/4 in 1565/1 ter se zaključi v
severozahodnem vogalu parcele št. 1565/3.

Spisek parcel
1564/6, 1565/3, 1565/6, 1565/1-del, 1565/4-del, 1564/5,
1564/3, 1563/3, 1564/4, 1564/2-del, 1568/2, 1568/3, 1567,
1569,/3, 1569/1, 1571/4, 1571/2, 1571/5, 1570/1, 1570/2,
1570/3, 1584/3, 1584/6, 1583/3, 1584/5, 1583/1, 1583/2,
1581, 1584/2, 1584/7, 1583/4, 1579/1-del, 1588/1, 1588/2,
1588/3, 1587, 1586/1, 1586/2, 1585, 1590/2, 1591/2, 1591/1,
1593/2, 1592/2, 1592/5, 1592/4, 1592/3, 1595, 1594/2, 1596,
1598/2, 1597/3, 1597/1, 1599/2, 1600/3, 1597/2, 1601/2,
1604/2, 1601/1-del, 1602/1-del, 1603/2, 1604/1, 1605/2,
1605/1, 1606, 1720/2-del (cesta Tovarniška), 1664, 1663/2,
1663/1, 1663/3, 1665/1-del, 1662-del, 1660-del, 1657/1-del,
1659-del, 1619/1-del (cesta–jug), 1617, 1618-del, 1619/2,
1616, 1610/6-del, 1724/2-del, 1614, 1615, 1613-del, 1612/1,
1612/2, 1611-del, 1610-3, 1610/4, 1610/5, 1610/1-del,
1610/2, 1610/7, 1609/4 1609/3, 1609/2, 1608/2, 1608/3,
1621/2, 1621/1, 1620/23-del, 1620/25-del, 1620/26-del,
1620/2-del, 1620/24-del, 1719/2, 1565/3.
Velikost obravnavanega območja je 5.355 ha.

III. FUNKCIJA IN NAMEMBNOST POVRŠIN
5. člen
Območje obravnave je namenjeno izgradnji tehnološkega parka v kombinaciji s poslovnimi dejavnostmi, trgovini
v manjšem obsegu (ne super ali hipermarket), kulturnim
dejavnostim (galerija), stanovanjem v višjih etažah, servisnim
in storitvenim dejavnostim v pritličjih objektov.
1 Tabela 1: površine in pretežna namembnost območij
Zap.
št

Območje

Površina
območja v m²

Predvidena
pretežna namembnost

Etažnost

3

območje zahod ob
Kidričevi

12.553,24

poslovna, trgovska,kulturna, servisna,
stanovanjska, garažiranje

P+3
P+4
PP+6
P+10
P+15

4

srednje območje
Kidričeva

13.775,59

poslovna, trgovska, kulturna, servisna,
stanovanjska, garažiranje

P+3
P+4
P+6
P+10

5

območje vzhod
Kidričeva

14.797,65

poslovna, trgovska, kulturna, servisna,
stanovanjska, garažiranje

P+3
P+4
P+6
P+10

Opomba: v kareju 5 je možno objekt 5.5 nameniti garažiranju, dovoljene so spremembe tlorisnega gabarita (glej graﬁčno
prilogo).
2 Tabela 2: zidane površine, odprti prostor, število parkirnih mest in faktor izrabe

Območje

Zidana površina
v m²

Odprti prostor
v m²

Skupaj
zidane
površine
v m²

Število
parkirnih mest
1PM/60m²

FI
faktor
izrabe

3

območje zahod ob Kidričevi

3.328,00

9.225,24

32.541,00

542

2.59

4

srednje območje Kidričeva

3.471,00

10.304,59

29.975,00

477

2.17

5

območje vzhod Kidričeva

3.840,00

10.975,65

39.400,00

640

2.66
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IV. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI
NAČRTOVANEGA OBMOČJA
6. člen
Ideja urbanistične zasnove v celoti, katere severni del
predstavlja predmetni lokacijski načrt, temelji na: vzpostavitvi
prometne dostopnosti vseh vrst: peš prometa, motornega in
železniškega, predvsem iz smeri mestnega jedra in avtobusnega vozlišča. Zasnova temelji na vzpostavitvi razpoznavne
urbane morfologije, ki se navezuje na historično mestno jedro
v smislu raznolikosti povezav, vendar ima lastne razpoznavne
funkcionalne in urbano arhitekturne značilnosti. Temelji na razpoznavni ločljivosti posameznih celot, na povezljivosti območja
s površinami, namenjenimi izključno pešcem; na vzpostavitvi
povezave kulturne dediščine, dimnikov nekdanje Cinkarne, kot
simbola obravnavanega prostora, z urbanim in z zelenim, obvodnimi, krajinsko urejenimi površinami, ki povezujejo obvodni
prostor in prehajajo v urbani prostor v obliki zelenih pasov.
Ureditveno območje predmetnega LN oblikujejo tri samostojna območja. Vsako območje je razdeljeno na javni
prostor in prostor, ki ga zamejuje gradbena parcela. Obravnavana območja so v strokovnih podlagah označena s
števili. Obravnavani LN predstavlja del ureditvenega območja
strokovnih podlag, zato smo povzeli enako označevanje in so
območja označena s 3, 4 in 5.
7. člen
Smernice za zasnovo novih objektov
Stavbno območje je razdeljeno v tri stavbne otoke, katere
velikost določata dva ulična uvoza s Kidričeve ceste. Večji pomen in vrednost območja v širšem prostoru določujejo
umeščenost ob prometni križ sever–jug, vzhod-zahod in novo
predvidena magistralna cesta sever–jug. Stavbno območje je
zasnovano kot odprt ortogonalni sistem vzdolžnih nižjih stavbnih
mas, ki so sekvenčno umeščene vzporedno s Kidričevo cesto in
prečnih višjih stavbnih mas- »stolpičev«. Med objekti iznad pritličja so predvidene povezovalne »lamele«, ki so lahko točkovno
vezane na pritličje. Pomembno je razmerje grajeno, negrajeno,
prevladuje odprt prostor, ploščadi, dostopi in zelenje.
Vstopi v območja, glavne dovozne ceste v območje so
poudarjene in zaznamovane z višjimi gabariti objektov: 3.1,
3.5, 5.1 in 5.3, vertikalna dominanta (najvišji objekt 3.1) je na
vedutno izpostavljeni legi.
Nesklenjen stavbni niz ob Kidričevi cesti z deﬁniranimi
odmiki oblikuje prostorski meander.
Vhodi, dostopi
– vhodi in dostopi v območje otoka in objekte so možni
z javnih površin ob prometnicah in z vseh drugih površin, ki s
prepletajo med objekti: odprti zeleni parter, grajene dostopne
ploščadi in njihova oprema usmerjajo in vodijo uporabnika
do vhodov.
Fasade
– pri oblikovanju fasade pritličnih etaž se upošteva
prisotnost in odprtost parterja, odprtost notranjih prostorov
navzven,
– dominante naj vključujejo tehnološke in oblikovne presežke (napredna sodobna arhitektura),
– izjemoma je dovoljena večja izrazna plastičnost fasadne opne – skulpturalen pristop (posebej velja pri 3.1, 3.4,
in 3.5, 5.1, 5.3),
– posebna pozornost posvečena izboru materialov in
oblikovanju fasad (strukturi, teksturi, detajlu) v skladu s časom, upoštevajoč nove tehnologije,
– poudarek na dematerializaciji fasadne opne prečnih
členov (transparentni materiali).
Strehe
– so enokapnice različnih naklonov, ravne terasaste
strehe, fasade v naklonih (funkcija strehe), ločne, pohodne
zelene strehe.
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8. člen
Pogoji za oblikovanje in gabarite objektov
Za oblikovanje vsakega načrtovanega objekta je potrebno pridobiti več arhitekturnih rešitev, za ključne objekte v
križišču magistralnih cest pa izvesti javni arhitekturni natečaj
po veljavnih pravilnikih. O odločitvah sklepa komisija, v kateri
mora biti vsaj polovica članov iz arhitekturne stroke.
Pri nameri gradnje prvega objekta v kareju mora investitor zasnovati objekt na način, da prikaže idejno zasnovo
ureditve celotnega kareja (vhodi, uvozi v podzemne garaže,
drugi uvozi, razmestitev pešpoti, trgov, manipulacijskih površin, zelenic).
Arhitektura objektov enega kareja mora biti medsebojno
usklajena.
Tlorisni in višinski gabariti
Objekti imajo višinske gabarite P+6 in P+10 do P+15
(dominanta območja). Pretežni del objektov je podkleten z
eno do tremi kletnimi etažami, klet je namenjena garažiranju
in napajanju objektov.
Višinski gabariti so izračunani na višino pritličja do
4,5 metra in etažno višino 3,0 metre. Tako je deﬁnirano
sleme oziroma vrhnji rob strehe (ravna ali v naklonu) Število
etaž je spremenljivo, odvisno od potrebne etažne višine. Objekt s pritličjem (4,5 metra) in 6 etažami (3,0 metre) je visok
22,5 metra.
Usmeritve:
– tlorisno razmerje stranic ortogonalnih stavbnih mas
v smeri vzhod–zahod (vzdolžno) je minimalno 1:3 do 1:4, v
smeri sever–jug (prečno) 2:3, dominanta 1:1 do 1:2,
– vzdolžne ortogonalne stavbne mase P+6,
– prečne ortogonalne stavbne mase P+10 (3.5, 5.1,
5.3),
– dominanta ob križišču Kidričeva – Mariborska P+15
(3.1),
– možne so tolerance v tlorisnih dimenzijah stavbnih
mas v določenih razmerjih,
– višine lahko odstopajo za eno etažo (etažna višina poslovni prostori 4,5 m, stanovanjski prostori 3,0 m, toleranca
0,5 m),
– izjemoma v primeru prostorske dominante 3.1 in
stavbne mase 3.5 se lahko opusti ortogonalnost tlorisnega
gabarita, kot oblikovnega izhodišča, znotraj njunih določenih
gradbenih mej,
– prečni členi stavbnih mas lahko segajo do gradbene
linije ob Kidričevi cesti in do gradbene meje na južnem robu
stavbnega območja,
– prečni člen (konzola) je eno ali dvoetažen (predvidena
etažna višina ca. 3,5 m), umeščen nad pritličjem ali na različnih nivojih nad pritličjem, povezovalni člen lahko povezuje
sosednja objekta, konzolno previseva ali ga podpira eno ali
več etažna samostoječa stavbna masa.
3 Tabela 3: Tlorisni in višinski gabariti objektov
OBMOČJE 3
(otok)

Tlorisne dimenzije
vm

Etažnost
objekta

objekt 3.1

16.00 x 40.00 x
43.00 x diagonala
49.00
64.00 x 16.00
16.00 x 8.00
48.00 x 16.00
16.00 x 8.00
21.00 x 32.00 x
43.70
diagonala 39.00
16.00 x 32.00

P+15

objekt 3.2
objekt 3.2
objekt 3.3
objekt 3.3
objekt 3.4
objekt 3.5

P+6
P+4
P+6
P+3
P+6
P+10
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OBMOČJE 4
(otok)
objekt 4.1
objekt 4.1
objekt 4.2
objekt 4.3
objekt 4.3
objekt 4.4
objekt 4.4

64.00 x 16.00
16.00 x 8.00
56.00 x 16.00
32.00 x 16.00
16.00 x 8.00
48.00 x 16.00
16.00 x 8.00

P+6
P+4
P+6
P+6
P+4
P+6
P+3

16.00 x 32.00
56.00 x 16.00
16.00 x 8.00
16.00 x 32.00
56.00 x 16.00
16.00 x 8.00
48.00 x 16.00

P+10
P+6
P+3
P+10
P+6
P+4
P+6

OBMOČJE 5
(otok)
objekt 5.1
objekt 5.2
objekt 5.2
objekt 5.3
objekt 5.4
objekt 5.4
objekt 5.5

Kota kareja in objektov se določi na osnovi kote prometnih površin in na osnovi vodnih ureditev, skladno z določbami
in usmeritvami »Strokovne podlage s področja upravljanja z
vodami, Hidrosvet, št. proj. 37/05«. Predlagane minimalne kote
zagotavljajo poplavno varnost objektov s povratno dobo 100 let
ob upoštevanju dodatnega varnostnega nadvišanja minimalno
40 cm v skrajnem severozahodnem delu območja OLN.
Kota pritličja ne sme biti nižja od hodnika za pešce, ki
poteka v obrobju kareja. Pritličje je možno dvigniti za največ
tri stopnice nad koto terena kareja, do 45 cm. Za to višino je
možno tudi povečati višinski gabarit objekta.
Višina objekta je določena z vencem objekta. Vse naprave in napeljave, ki so montirane nad višino venca (ventilacijski jaški, klima, drugo), morajo biti ustrezno arhitektonsko
oblikovane ali zakrite.
9. člen
Kulturna dediščina
Na območju obravnavanega izvedbenega prostorskega
akta (IPA) sta locirani dve enoti kulturne dediščine.
4 Tabela 4: Seznam enot kulturne dediščine

Zap. Ime enote
št.

EŠD ali
št. predloga

Celje - Hiša Tovarniška 12 in 14

361/00

Celje - Hiša Tovarniška 31

362/00

Predvidene posege na območju obdelave obravnavanega IPA je potrebno načrtovati tako, da se ne zmanjšata
historična pričevalnost ter obstoječe gradbeno stanje zavarovanih objektov, za vse eventualne posege na objektih
pa je potrebno pridobiti kulturnovarstvene akte po Zakonu o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
V fazi izdelave LN in pri izdelavi inventarizacije na terenu smo ugotovili, da je oba objekta v Tovarniški ulici, ki sta
predmet varstva kulturne dediščine, zaradi stanja objektov in
okolice zelo težko ohraniti. Ponovno smo zaprosili za smernice in na osnovi prejetih z dne 29. 4. 2004 je možno oba
objekta porušiti pod pogojem, da se pred rušitvijo temeljito
dokumentirata. Potrebno je izdelati ustrezno fotografsko in
tehnično dokumentacijo ter tekstualno dokumentirati način
življenja oziroma bivalno kulturo.
Območje tehnološkega parka Celje leži v neposredni
bližini zavarovanega arheološkega območja Celje – keltsko
rimska naselbina; ki je zaščiteno z odlokom o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Celje (Uradni list RS, št. 28/11. VII. 1986 – 1364), in tik ob
Mariborski cesti, na kateri so v zadnjih letih potekala obširna
arheološka izkopavanja z bogatimi arhitekturnimi ostalinami
in drobnimi najdbami izjemnega pomena za poznavanje historične podobe mesta ob Savinji.
Skladno s 5. in 6. členom Zakona o ratiﬁkaciji evropske
konvencije o varstvu arheološke dediščine (Uradni list RS, št.
7/10. 4. 1999/21), ki pogodbenice zavezuje, da s primernimi
ukrepi zagotovijo možnost izvedbe predhodnih arheoloških
raziskav in arheoloških pregledov – je na celotnem ureditvenem območju tehnološkega parka potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave po metodologiji SAAS-a, kar na
obravnavanem območju pomeni izkop mreže testnih sond
pred vsemi gradbenimi posegi v zemeljske plasti. Na osnovi
rezultatov sondiranj bo ZVKDS OE Celje izdala nadaljnje
detajlne kulturnovarstvene pogoje.
10. člen
Rušenje objektov
V mejah ureditvenega območja so stanovanjski, poslovno-stanovanjski, poslovni, gospodarski, servisni in pomožni
objekti. Namembnost objektov, etažnost in način gradnje so
razvidni iz graﬁčne priloge in Tabele št. 3.
Zaradi realizacije lokacijskega načrta so znotraj ureditvenega območja predvidene rušitve objektov. Za rušitev so
predvideni vsi objekti razen objektov pod zaporedno št. 55 in
56, ki imata status profane stavbne dediščine.
V fazi realizacije lokacijskega načrta bodo prestavljeni
obstoječi komunalni in energetski vodi, ki potekajo na lokaciji
predvidenih objektov.

5 Tabela 5: Inventarizacija objektov znotraj ureditvenega območja

Oznaka
objekta v
graﬁčni
prilogi

Naslov

Parcelna št.
k.o. Celje

Vrsta objekta
S - stanovanjski
P - poslovni
PS - poslovno stanov.
G - garaža
D – drvarnica, lopa
N - nadstrešnica

Etažnost
P –pritličje
1-etaža
2-etaža
M-mansarda

Tlorisne dimenzije

Bruto zidana
površina objekta
v m2

Material
Z- zidan
L-lessen

Stanje objekta
R-v rušenju
Z - v uporabi
P- prazen,
nenaseljen

1.

Tovarniška ulica

1565/4

G

P

14m x 6m

84m2

Z

P

2.

Tovarniška ulica

1564/5

D

P

3m x 3m

9 m2

L

Z

3.

Tovarniška ulica 443

1564/5

S

P+M

20m x 7m

140 m

2

Z

Z

4.

Tovarniška ulica 5

1567

S

P+M

14m x 9m+5m
x 5m

151 m

2

Z

Z

5.

Tovarniška ulica

1564/4

G

P

5m x 6m

30 m2

Z

Z

Zavarovan
objekt kulturne
dediščine
EŠD ali
št. predloga
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Oznaka
objekta v
graﬁčni
prilogi

Naslov

Parcelna št.
k.o. Celje

Št.
Vrsta objekta
S - stanovanjski
P - poslovni
PS - poslovno stanov.
G - garaža
D – drvarnica, lopa
N - nadstrešnica
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Etažnost
P –pritličje
1-etaža
2-etaža
M-mansarda

Tlorisne dimenzije

Bruto zidana
površina objekta
v m2

Material
Z- zidan
L-lessen

Stanje objekta
R-v rušenju
Z - v uporabi
P- prazen,
nenaseljen

6.

Tovarniška ulica 7

1569/1

P

P

24m x 25m+11m
x 3m

633m2

Z

P

7.

Tovarniška ulica 7

1569/1

P

P

25m x 5m

125 m2

Z

P

8.

Tovarniška ulica 7

1571/4

P

P

21m x 3m

63 m

2

Z

P

9.

Tovarniška ulica 9

1571/4

D

P

4m x 3m

12 m2

Z

Z

10.

Tovarniška ulica 9

1571/4

S

P

23m x 5m

115 m

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

P

2

11.

Tovarniška ulica 9A, 9B

1571/5

S

P

39m x 7m

273 m

12.

Tovarniška ulica

1570/3

D

P

2m x 2m

4 m2

13.

Tovarniška ulica

1570/2

D

P

6m x 4m

24 m

14.

Tovarniška ulica 11

1570/2

S

P

22m x 8m+23m
x 5m

120+110 m

15.

Tovarniška ulica

1581/3

P

P+M

35m x 9m+4m x
30m

435 m2

Z

P

16.

Tovarniška ulica

1581/3

D

P

30m x 4m

120 m2

L

Z

17.

Tovarniška ulica

1584/6

D

P

3m x 3m

9m

L

Z

18.

Tovarniška ulica

1584/6

D

P

9m x 6m

54 m2

L

Z

19.

Tovarniška ulica 15

1583/1

S

P+1+M

26m x 11m

286 m

20.

Tovarniška ulica

1583/2

G

P

21.

Tovarniška ulica

1583/2

G

P

22.

Tovarniška ulica

1583/2

N

23.

Tovarniška ulica

1584/2

24.

Tovarniška ulica

1584/2

25.

Tovarniška ulica 27

26.
27.

2

2

2

2

Z

Z-delno

3m x 5m

15 m

2

L

Z

12m x 6m

72 m2

Z

Z

P

7m x 3m

21 m

2

L

Z

G

P

3m x 6m

18 m

2

L

Z

G

P

3m x 6 m

18 m2

L

Z

1581/2

S

P

14m x 6m

84 m

2

Z

P

Tovarniška ulica 27

1581/2

G

P

5m x 5m

25 m

2

Z

P

Tovarniška ulica 29

1592/4

G

P

5m x 5m

25 m2

Z

Z

28.

Tovarniška ulica

1595

D

P

2m x 12m

24 m

2

Z

Z

29.

Tovarniška ulica 29

1592/3

PS

P+M

12m x 9m

108 m

2

Z

Z

30.

Tovarniška ulica 31

1595

S

P+M

13m x 9m

117 m2

Z

Z

31.

Tovarniška ulica

1597/1

G

P

7m x 12m

84 m

2

Z

Z

32.

Tovarniška ulica 35

1597/1

P

P+1+M

18m x 10m

180 m

2

Z

Z

33.

Tovarniška ulica 37

1604/1

S

P+M

24m x 13m

312 m2

Z

Z-delno

34.

Tovarniška ulica

1606/2

D

P

5m x 4m

20 m2

L

Z

35.

Tovarniška ulica

1606/2

D

P

2m x 3m

6m

36.

Tovarniška ulica

1606/2

G

P

5m x 5m

25 m2

37.

Tovarniška ulica

1606

S

P

6m x 9m+2m x 7m

54+14 m

38.

Tovarniška ulica

1606

D

P

39.

Tovarniška ulica

1609/3

P

P

40.

Tovarniška ulica 22

1610/2,1

P

41.

Tovarniška ulica 20

1610/1,3

42.

Tovarniška ulica 20

43.

Tovarniška ulica

44.

2

2

L

Z

Z

Z

Z

P

4m x 3m

12 m

2

D

P

7m x 6m

42 m2

Z

Z

P +2+M

25m x 25m

625 m

G

P

1610/3

P

1610/4

D

Tovarniška ulica

1610/1

45.

Tovarniška ulica 20A

46.

Tovarniška ulica

47.

Tovarniška ulica

2

Z

P

6m x 10m

60 m

2

Z

P

P

16m x 10m

160 m

L

R

P

4m x 6m

24 m2

L

R

D

P

4m x 6m

24 m

2

L

R

1610/6

D

P

9m x 5m

45 m

2

L

R

1610/1

D

P

4m x 5m

20 m2

L

R

1610/1

D

P

2m x 2m

4m

L

R

2

2

2
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objekt kulturne
dediščine
EŠD ali
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Parcelna št.
k.o. Celje
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Vrsta objekta
S - stanovanjski
P - poslovni
PS - poslovno stanov.
G - garaža
D – drvarnica, lopa
N - nadstrešnica

Etažnost
P –pritličje
1-etaža
2-etaža
M-mansarda

Tlorisne dimenzije

Bruto zidana
površina objekta
v m2

Material
Z- zidan
L-lessen

Stanje objekta
R-v rušenju
Z - v uporabi
P- prazen,
nenaseljen

Zavarovan
objekt kulturne
dediščine
EŠD ali
št. predloga

48.

Tovarniška ulica

1610/1

D

P

6m x 3m

18 m2

L

R

49.

Tovarniška ulica

1612/1

G

P

5m x 4m

20 m2

L

Z

50.

Tovarniška ulica 18

1612/2

S

K+P+M

17m x 10m

170 m

Z

Z

51.

Tovarniška ulica

1612/2

G

P

4m x 9m

36 m2

Z

Z

52.

Tovarniška ulica 16

1613

S

P+M

13m x 8m

104 m

Z

Z

53.

Tovarniška ulica

1613

L

P

3m x 11

33 m

Z

Z

54.

Tovarniška ulica

1613

N

P

3,5m x 5m

17,5 m2

L

Z

55.

Tovarniška ulica 14

1614

S

P+M

14m x 9m

126 m

2

Z

P

361/00

56.

Tovarniška ulica 12

1614

S

P+M

13m x 9m

117 m2

Z

Z

361/00

57.

Tovarniška ulica

1614

D

P

12m x 3,5m

42 m

2

Z

Z

58.

Tovarniška ulica

1614

D

P

4m x 3m

12 m

2

Z

Z

59.

Tovarniška ulica

1615

G

P

5m x 4m

20 m2

L

Z

60.

Tovarniška ulica

1615

D

P

5m x 3m

15 m

2

L

Z

61.

Tovarniška ulica

1615

D

P

5m x 3m

15 m2

L

Z

62.

Tovarniška ulica

1615

D

P

4m x 5m

20 m

2

L

Z

63.

Tovarniška ulica

1663/1

G

P

5m x 6m

30 m2

L

Z

64.

Tovarniška ulica

1663/3

G

P

8m x 6m

48 m

2

Z

Z

65.

Tovarniška ulica

1663/1

D

P

5m x 6m

30 m

2

L

Z

66.

Tovarniška ulica 6

1663/2

S

P+1

19m x 10m

190 m2

Z

Z

67.

Kidričeva ulica

1621/1

P

P

37m x 13m,13m
x 23m

780 m

2

Z

R

68.

Kidričeva ulica

1620/25

P

P

13m x 27m

351 m2

Z

R

69.

Kidričeva ulica

1620/25

P

P

55m x 40m

2200 m2

Z

R

11. člen
Merila za določitev regulacijskih črt
Regulacijska linija (RL)
Regulacijska linija (Prostorski red Slovenije – PRS,
Uradni list RS, št. 122/05).je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni
lasti. V obravnavanem primeru je regulacijska linija enaka
meji gradbene parcele.
Gradbena parcela (GP)
Zasnova urbanistično arhitektonske ureditve posameznega otoka predstavlja povezano celoto zato ni možno k
vsakemu objektu posebej določiti mejo gradbene parcele.
Gradbena parcela obsega območje celotnega otoka (območja) z vsemi objekti in površinami za zunanje ureditve,
izvzete so le obodne, javne komunikacije (hodnik za pešce,
kolesarske steze in zelenice). Lastništvo gradbene parcele
posameznega lastnika objekta je sorazmerno s površino
objekta. Namembnost površin (peš površine, trgi, zelene površine in mnogonamenske površine) je razvidna iz graﬁčne
priloge št. 3.
Za urejanje, vzdrževanje komunalne infrastrukture, ki
poteka preko gradbene parcele kareja, je treba predhodno
skleniti služnostno pogodbo.
Gradbeno parcelo stavbnega otoka 4 je možno deliti na
2 manjši gradbeni parceli.
Gradbena meja (GM)
Določena je gradbena meja (meja parcele), ki je predvideni objekt in konzole ne smejo presegati, lahko pa se je

2

2

2

dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost z upoštevanjem gradbene linije objektov. Gradbena meja na južnem
robu celotnega stavbnega območja sledi liniji cestnega in
infrastrukturnega koridorja. Na severnem robu stavbnega
območja je gradbena meja omejena z obstoječim in predvidenim infrstrukturnim koridorjem.
Gradbena linija objektov na terenu
Določena je gradbena linija objektov na terenu, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti.
Določena je gradbena linija kletnih etaž–garaž. To gradbeno linijo je možno spreminjati glede na konstrukcijo objektov.
Gradbena linija v nadstropju (konzole) GLn
Načeloma je gradbena linija konzolnih delov objekta odmaknjena izven gradbene linije objektov na terenu za 8 metrov. Gradbena linija v nadstropju (konzole) je razvidna iz urbanistično arhitektonske situacije (kartografska priloga št. 5)
– Kota pritličja ne sme biti nižja od hodnika za pešce, ki
poteka v obrobju kareja. Pritličje je možno dvigniti za največ
tri stopnice nad koto terena, do 45 cm. Za to višino je možno
tudi povečati višinski gabarit objekta. Objekti in zunanje ureditve se višinsko prilagajajo toleranci + in – 0,5 metra ali več,
vendar v soglasju z mestnim urbanistom.
Višina pritlične etaže je 4,5 metra, višina etaže v nadstropju je maksimalno 3,0 metra.
Kota pritličja ne sme biti nižja od hodnika za pešce, ki
poteka v obrobju kareja. Pritličje je možno dvigniti za največ
tri stopnice nad koto terena, do 45 cm. Za to višino je možno
tudi povečati višinski gabarit objekta.
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Gradbena linija kleti (GLk)
Podzemne garaže so v tlorisnem gabariti zamejene z
gradbeno linijo kleti. Gradbeno linijo je možno v fazi izdelave
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, usklajevati.
Višina objekta je določena z vencem objekta. Vse naprave in napeljave, ki so montirane nad višino venca, morajo
biti ustrezno arhitektonsko oblikovane ali zakrite.
12. člen
Smernice za temeljenje objektov
Zaradi neugotovljenega sestava terena in rabe zemljišča v preteklosti, je pred gradbenimi posegi obvezno pridobiti
geološko geotehnično poročilo ter izvedbo gradnje prilagoditi
razmeram.
Izvajanje izkopov za temelje in drugih zemeljskih del
mora biti pod strokovnim nadzorom geotehnika.
13. člen
Smernice za ureditev odprtega (javnega) prostora soseske
Kakovost urbanistične ureditve je neposredno odvisna
od razmerja med zazidanimi površinami in odprtim prostorom
in od kakovosti urejanja odprtega prostora. Odprti prostor je
tipološko členjen v tlakovane in zelene površine, ki se prepletajo med zidanimi površinami.
Odprti prostor v obravnavanem območju je po funkciji
dveh vrst: površine izključno namenjene pešcu in večnamenske
površine. Površine namenjene pešcem so tlakovane in zelene
površine, večnamenske površine so namenjene tudi dostavi,
urgentnemu in servisnemu dovozu, hitremu parkiranju.
(1) Pešpoti
Prostor obravnave je pretežno namenjen pešcu. Pretežni del parkirnih površin je v objektih, zunanji odprti prostor
je domena pešca.
Osrednjo pešpot predstavljajo peš površine, ki se prepletajo med objekti in poteka vzporedno s Kidričevo cesto.
Te peš površine se povezujejo z zelenimi površinami, ki
potekajo v smeri sever – jug, omogočajo pogled navznoter,
rahljajo grajeno strukturo in se povezujejo z drugo pomembno pešpotjo in z zelenimi površinami ob Voglajni.
(2) Večnamenske površine
Poleg površin, ki so strogo opredeljene kot cestne, peš
in parkirne, se med objekti prepletajo površine, ki so namenjene peš prometu, kolesarjem in parkiranju. Parkiranje je
namenjeno invalidom, hitremu parkiranju, na večjih površinah
pa tudi urejenim parkiriščem (na primer ob tranzitni cesti).
Ločitev več vrst prometa bo obeležena z barvno označbo.
Zelene površine
Vsa obstoječa kvalitetnejša drevesa in skupine obstoječih dreves je potrebno ohraniti.
Zelene površine so zasnovane tako, da so:
– oblikovane skupine dreves, grmovnic in pokrovnic na
javnih in poljavnih površinah med objekti,
– oblikovani drevoredi in zelenice ob cestah.
(3) Skupine dreves
Oblikovane skupine dreves, grmovnic in pokrovnic bodo
s svojim volumnom in strukturo ustvarjale kontrapunkt grajeni
strukturi. Skupine rastlin so oblikovane v bolj poudarjene
pasove v smeri vzhod zahod. Usmerjenost zelenih pasov
v smeri vzhod zahod rahlja grajeno strukturo, ustvarja preglednost v območja med objekti.
Na popločenih površinah, namenjenih peš prometu so
predvidena drevesa s krošnjo, ki omogočajo gibanje pod
drevesi, na zelenicah (travnate površine) pa tudi drevesa z
drugačnim habitusom, grmovnice in pokrovne rastline.
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Ostale zelene površine so praviloma zatravljene, površine ob vhodih se lahko zasadijo (poudarijo) z okrasnimi
trajnicami in enoletnicami. Za grajene elemente objektov kot
so deli fasad, stebri, ograje ipd. priporočamo ozelenjevanje
s popenjalkami.
(4) Drevoredi ob cestah
Ob cestah so predvideni drevoredi.
– Ob Kidričevi cesti:
ostrolistni javor (Acer platanoides), ki se navezuje na obstoječo drevoredno vrsto;
– Ob cestah št. 2 in 3: manjše, okroglasto oblikovano
drevo (kroglasti javor – Acer
platanoides 'Globosa');
– Ob cesti A:
manjše, okroglasto oblikovano
drevo (beli gaber – Carpinus
betulus 'Columnaris').
Upoštevati je potrebno pogoje za pripravo zemljišča
in saditev dreves, navedene v tekstualnem delu projekta iz
1. člena odloka.
V. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
14. člen
Območje obravnave LN se nahaja ob sotočju rek Voglajne in Hudinje, del območja je podvrženo poplavam visokih
voda obeh rek. Vsi posegi na obravnavanem območju so načrtovani na osnovi »Strokovnih podlag s področja upravljanja z
vodami«, Hidrosvet, št. proj. 37/05 in sicer na tak način, da ne
bo negativnega vpliva na vodni režim Voglajne in Hudinje.
Kota kareja in objektov se skladno z določili 8. člena
tega odloka določijo pri pripravi tehnične dokumentacije tako,
da je zagotovljena poplavno varnost pritličja objektov pred
visokimi vodami s povratno dobo 100 let ob upoštevanju
dodatnega varnostnega nadvišanja minimalno 40 cm v skrajnem severozahodnem delu območja OLN.
Vsi posegi v prostor so skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine ali spodnjega
roba nasipa-zidu na zračni strani, odmaknjeni več kot 5 m.
Odvajanje padavinskih voda z območja lokacijskega načrta je v skladu s 92. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02) predvideno na tak način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar
pomeni, da je predvideno zadrževanje padavinskih voda pred
iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče,
morebitni suhi zadrževalniki in podobno). V ta namen sta
predvidena 2 sistema zadrževalnih bazenov:
– sistem zadrževalnih bazenov vzhod predstavljajo trije ločeni zadrževalni bazeni (Z1, Z2 in Z3), ki so med seboj
povezani z odprtimi jarki. Padavinski kanal se izliva v Z1 po
cevi Ø 1000 mm. Padavinska voda se nato prelije v bazen
Z2 in še naprej v Z3, iz katerega se izliva v Voglajno. Celotni
potreben volumen sistema je 1800 m3.
– sistem zadrževalnih bazenov zahod predstavljajo štirje ločeni zadrževalni bazeni (Z4, Z5, Z6 in Z7), ki so med seboj povezani z odprtimi jarki. Padavinski kanal se izliva v Z4
po cevi Ø 1000 mm. Padavinska voda se nato preko bazena
Z5 in Z6 prelije v bazen Z7, iz katerega se izliva v Voglajno.
Celotni potreben volumen sistema je 5127 m3.
V zadrževalne bazene se lahko spušča le čista padavinska voda s streh in ostalih neonesnaženih površin. Izgradnja zadrževalnikov bo skladno s 17. členom (etapnost)
in 18. členom (tolerance) tega odloka prilagojena dinamiki in
ostalim lastnosti izgradnje posameznih objektov in območij
tako, da odtok padavinskih voda nikoli ne bo v nasprotju z
določili zakonodaje in tega odloka.
Padavinske vode s cest in ostalih voznih in parkirnih površin je očistiti preko lovilcev olj in maščob s koalescentnim
ﬁltrom, ki jih je namestiti na mestu nastanka.
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V primeru ureditve izpustov odpadnih padavinskih voda
v vode morajo biti izpustne glave načrtovane pod naklonom
brežine vodotoka in ne smejo segati v svetli proﬁl vodotoka.
Na območju iztokov mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka pred vodno erozijo.

Prečni prerez cestišča sestavljajo naslednji elementi z
minimalnimi dimenzijami:
– dvosmerno vozišče
širine
2 x 3,0 m
– enosmerna kolesarska steza širine
1,5 m
– hodnik za pešce
širine
3,0 m
– parkirni prostor ob vozišču širina/dolžina
2,0 m/6,0 m
– zelenica med kolesarsko
stezo in voziščem
1,0 m/3,0 m

VI. CESTNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA
15. člen
Za potrebe izdelave projektne dokumentacije za cestno
komunalno in energetsko infrastrukturo je treba izdelati Geološko geomehanski elaborat in Prometno študijo – kapacitetno analizo predvidenih križišč, ki bosta zagotavljali ustrezne
tehnične rešitve predvidene infrastrukture.
Usmeritve za prometno urejanje
(1) Cestno omrežje
Cestno omrežje v obravnavanem območju je povezano
s Kidričevo cesto in s predvidenim omrežjem širšega območja, obravnavanega v strokovnih podlagah v enoten sistem, ki
se navezuje na mestno cestno omrežje. Cestno omrežje je
možno fazno izgrajevati.
V obravnavanem območju je potrebno zgraditi ceste 2
in 3 na odseku do krožnega krožišča s cesto A. Potrebna je
izgradnja cesta A in servisne ceste ob predvideni magistrali
sever-jug.
Ob predvidenih prometnicah znotraj obravnavanega območja je potrebno zgraditi enosmerne kolesarske steze, ki
bodo od vozišča ločene z zelenicami.
Ob kolesarskih površinah je potrebno zgraditi javne površine za pešce, ki ob objekti preidejo v površine za pešce, ki
nimajo javnega značaja – gostinske in prireditvene površine
in ki spadajo v funkcionalna zemljišča predvidenih objektov.

Na obravnavanem območju je potrebno zgraditi dve (2)
krožni križišči, eno (1) klasično štirikrako križišče, dograditi
trokrako križišče na Uvozu 2 na Kirdičevi cesti in preurediti
obstoječe semaforizirano nivojsko križišče na Kidričevi cesti.
Uvoz 2, predstavlja priključek ceste 2 osrednjega dela
obravnavanega območja na obstoječo Kidričevo cesto, ki je
nov in je predviden le kot priključek desno–desno.
Uvoz 3, predstavlja priključek ceste 3 na Kidričevo cesto
v območju obstoječega nivojskega semaforiziranega križišča
Kidričeve ceste, Delavske ceste in Tovarniške ul.
Krožno križišče 2, je predvideno na mestu križanja
ceste 2 in ceste A. Zasnovano je kot krožno križišče z nepovoznim središčnim otokom.
Krožno križišče 3, je predvideno na mestu križanja ceste 3 in ceste A in je enake zasnove kot krožno križišče 2.
(2) Parkirne površine
Parkirne površine so v skladu s strokovnimi podlagami
predvidene v kletnih etažah in v objektih. Parkirne površine
so dimenzionirane na površine in namembnost objektov.
Predvidene so v obliki garažnih hiš ali kot sestavni del poslovno stanovanjskih objektov.

6 Tabela 6: število parkirnih po območjih
Območje

Skupaj zidane površine

Število parkirnih mest
1PM/60m²

Potrebna bruto površina
27 m²/1 GM

3

območje zahod ob Kidričevi

32.541,00

542

14.634

4

srednje območje Kidričeva

29.975,00

477

12.879

5

območje vzhod Kidričeva

39.400,00

640

17.280

(3) Avtobusna postajališča
Avtobusna postajališča se poleg obstoječih v bližini območja obravnave, opredelijo po potrebi ob koridorju glavnih
dovoznih cest.
(4) Železniško omrežje
Železniško omrežje ni predmet obravnave LN. Upošteva se pogoje gradnje znotraj varovalnih pasov.
Usmeritve za komunalno, energetsko in teleprenosno
urejanje
Komunalno, energetsko in telekomunikacijsko opremo
obravnavanega območja je treba v naslednjih fazah načrtovanja projektirati v skladu s smernicami, ki so jih upravljalci
posameznih komunalno energetskih in telekomunikacijski
vodov posredovali k temu dokumentu.
Komunalno energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo je treba projektirati v predvidenih komunalnih koridorjih
razen kanalizacije, ki je predvidena v območju predvidenih
prometnic. Posebno pozornost je treba posvetiti območjem,
kjer so predvidene podzemne garažne hiše.

1. Vodovodno omrežje
Predvidena oskrba s pitno vodo:
Oskrba s pitno vodo na obravnavanem območju, bo zagotovljena iz obstoječih vodovodov Lž Ø 350 mm, ki poteka
ob levem bregu Voglajne in javnega vodovoda Lž Ø 300 mm,
ki poteka po Mariborski cesti in iz novoizvedenega vodovoda
Lž 100 mm, ki je bil izgrajen ob izvedbi objekta RITS.
Znotraj območja je treba vodovodno omrežje zgraditi
zankasto brez slepih vodov. Vodovodno omrežje je treba
situativno prilagodili predvidenim komunalnim koridorjem,
ki dobo potekali ob prometnicah znotraj obravnavanega
območja. Nadzemni hidranti je treba predvideti skladno s
Pravilnikom o tehničnih normativih za zunanje in notranje
hidrantno omrežje za gašenje požarov. Nameščeni bodo na
medsebojni razdalji 80 m, tako, da je mogoče vsak objekt
gasiti z dveh nadzemnih hidrantov. V primeru prenizkega
obratovalnega pritiska bo potrebna protipožarna zaščita zagotovljena s priključevanjem gasilskih vozil.
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Potrebne količine pitne vode in s tem pogojeno priključevanje na obstoječe vodovodno omrežje bo določeno v nadaljnjih fazah načrtovanja obravnavanega območja, ko bodo
znane dejanske namembnosti posameznih objektov oziroma
potrebe po količini pitne vode, načelno pa je predvidena izvedba vodovodnega omrežja iz Lž duktil cevi DN 200 mm.
Javni vodovod mora potekati na oddaljenosti min. 4,0 m
od predvidenih objektov obravnavanega območja.
2. Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je treba zgraditi ločen sistem odvodnje. Obstoječe kanale je treba prestaviti v predvidene koridorje prometnic, pri tem pa je treba zagotoviti
minimalne odmike 4,00 m od predvidenih objektov. Slednje je
treba zagotoviti tudi pri umeščanju novih kanalov. Sanitarne
odpadne vode je treba odvajati v obstoječo kanalsko omrežje
in jih preko njega voditi do CČN Mestne občine Celje v Tremarjih. Meteorne vode je potrebno preko ustrezno dimenzioniranih kanalov voditi v zadrževalne bazene in jih preko njih
voditi v površinski odvodnik.
Odvod padavinskih vod:
Čiste padavinske vode s streh in ostalih površin je treba
voditi preko peskolovov v meteorno kanalizacijo in preko
zadrževalnih bazenov neposredno v površinski odvodnik.
Padavinske vode s parkirišč in povoznih površina je treba
zajemati preko požiralnikov v kanalizacijo, pred izpustom v
površinski odvodnik pa jih je po potrebi, skladno s Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS štev. 35/96, člen 19), treba
očistiti preko lovilcev olj in maščob s koalescentrimi ﬁltri, ki
zagotavljajo čiščenje olj do 5 mg/l onesnažene vode.
Za odvod meteornih vod je potrebno izgraditi meteorno
kanalizacijsko mrežo. Voda se iz obravnavanega območja zbira preko prečnih kanalov v dveh transportnih vodih:
M1.K1-»V1« in M2.K1-»Z1«, ki potekata v smeri sever–jug
in se priključujeta v površinske zadrževalne bazene, ki so
locirani na desnem bregu vodotoka Voglajna, od tu pa se
meteorna voda odvaja v površinski odvodnik.
Za izvedbo meteorne kanalizacije se uporabijo ABC
cevi od DN 400 mm do DN 1000 mm. Cevi se položijo v
padcu min 0,25 % v osi predvidenih dovoznih cest..
Zaradi povečanih količin meteornih vod iz obravnavanega območja, je le-te treba pred izpustom v površinske
odvodnike zadrževati v zadrževalnih bazenih. Zadrževalni
bazeni, določeni v 14. členu tega odloka so predvideni izven
obravnavanega območja, na območju t.i. halde med železniško progo in Voglajno in so predvideni v primerni hortikulturni
ureditvi. Zadrževalni bazeni morajo biti zgrajeni vodotesno
in dimenzionirani tako, da bo zadrževalni čas omogočal
učinkovito sedimentiranje trdih delcev. Mulj v usedalnikih
je treba obravnavati kot posebni odpadek. Treba je redno
vzdrževanje bazenov, kanalizacijskih cevovodov in ostalih
objektov odvodnjavanja.
Meteorno kanalizacijo obravnavanega območja je potrebno projektirati ob uporabi standarda SIST EN 752-2 in
podatkov Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije
za povratne dobe za ekstremne padavine, postaja Celje, obdobje 1970–1999.
Izpuste padavinskih vod v površinske odvodnike je potrebno izvesti pod naklonom brežine vodotoka in ne smejo
segati v svetli proﬁl vodotoka. Na območju iztokov mora
biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka pred
vodno erozijo.
Odvod fekalnih vod:
Za odvod fekalnih vod je treba zgraditi fekalno kanalizacijo, preko katere bodo odpadne fekalne vode odvajane do
obstoječega rajonskega zbiralnika RZ 9 in naprej na centralno čistilno napravo mesta Celja.
Interna kanalizacija v objektih, ki bo potekala skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov
in prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev ob-
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jektov. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena (podzemne garažne hiše) morajo biti speljane v javno kanalizacijo
preko črpališča.
Ker v tej fazi ni znana namembnost posameznih poslovno-stanovanjskih objektov smo za izdelavo LN, uporabili
za določitev sušnega odtoka normo porabe vode:
np = 250 l/os/dan
np = 80 l/os/dan

…
…

za prebivalce
za zaposlene

Za izračun sušnega odtoka ocenjujemo, da znaša max.
urni odtok Qmax, za naselje z do 5000 prebivalci v naselju
12,08 % Qd. Dodatno je potrebno upoštevati tudi tuje vode, ki
jih cenimo glede na gostoto prebivalcev na ha obravnavane
površine, kjer je za gostoto poselitve nad 600 P/ha, ocenjena
na 1,35 l/s/ha.
Fekalni kanal FK1, poteka preko obravnavanega območja v koridorju Ceste 2. Odsek 1, fekalnega kanala FK1,
poteka do jaška na krožnem križišču cest 2 in A. Za Izvedbo
tega odseka se uporabijo rebraste cevi PVC (SN8) DN 250
mm, i=0,25%.
Odsek 2, fekalnega kanala FK1, poteka od odseka 1 do
servisne ceste ob železnici. Za ta odsek so izbrane rebraste
cevi PVC (SN8) DN 300 mm, i=0,25%. Odsek 3 pa poteka od
servisne ceste ob železnici do priključka na RZ 9 v jašku J6.
Izbrane so rebraste cevi PVC (SN8) DN 300 mm, i=0,25%.
Fekalni kanal FK2, poteka preko obravnavanega območja v koridorju Ceste 3. Začne se v jašku J16, obstoječega kanala 200170, ki se od tega jaška dolvodno opusti in
odstrani. Odsek 1, fekalnega kanala FK2, poteka do jaška
na krožnem križišču cest 3 in A. Za Izvedbo tega odseka se
uporabijo rebraste cevi PVC (SN8) DN 250 mm, i=0,25%.
Odseka 2 in 3, fekalnega kanala FK2, pa potekata od
odseka 1 do priključka na RZ 9 v jašku J6. Izbrane so rebraste cevi PVC (SN8) DN 300 mm, i=0,25%.
Odvod tehnoloških vod:
V primeru, da bodo na obravnavanem območju nastajale tehnološke odpadne vode je treba te na mestu nastanka
očistiti do stopnje, ki po kvaliteti ustreza predpisom, ki določajo, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in v
skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja in jih šele
tako očiščene izpuščati v javno kanalizacijo.
3. Električno omrežje
Oskrba z električno energijo:
Energija za napajanje objektov v obravnavanem območju je na razpolago na VN zbiralnicah v RTP Selce, kar
pomeni, da bo treba zgraditi VN vod iz RTP Selce do obravnavanega območja. Energija za rezervno napajanje objektov je na razpolago na SN zbiralnicah v RP EMO. Začasno bo
območje napajano iz obstoječega SN vodov s pripadajočimi
transformatorskimi postajami znotraj območja, ki bodo napajale predvidene objekt z električno energijo.
Distribucija električne energije se bo vršila preko transformatorskih postaj. Predvidene nove trafo postaje bodo
vključene v objekte. Točna lokacija TP ter dimenzioniranje
gradbenega dela in opreme bo izvedeno glede na dejanske
potrebe odjemalcev električne energije.
Elektroenergetske vode na območju sestavljajo srednjenapetostni in nizkonapetostni vodi različnih presekov. Dimenzioniranje teh vodov bo izvedeno glede na dejanske potrebe
odjemalcev električne energije. Vodniki bodo na celotni trasi
položeni v kabelsko kanalizacijo iz obbetoniranih PVC cevi
in kabelskih jaškov.
4. Telekomunikacijsko omrežje
Na obravnavanem območju potekajo obstoječi TK vodi,
ki jih je treba ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v predvidene komunalno energetske koridorje.
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Predvidena dograditev TK omrežja je prikazana
na graﬁčnih prilogah strokovnih podlag. Glavne veje TK
omrežja se izvedejo iz šest cevne kanalizacije. Na lomih
trase so nameščeni revizijski jaški, ki so opremljeni z
LTŽ pokrovi lahke, oziroma težke izvedbe. Za predvidene
objekte je v nadaljnjih fazah načrtovanja treba izdelati
projekt TK omrežja, v katerem bo vsak objekt priključen
na omrežje preko vsaj ene priključne točke. V komunalno
energetskih koridorjih, znotraj obravnavanega območja,
je treba predvideti TK kabelsko kanalizacijo, ki bo ščitila
predvideno omrežje. Vzporedno z TK kabelsko kanalizacijo se predvidi tudi kanalizacija za CATV oziroma ostale
podatkovne vode.
5. Plinovodno omrežje in ogrevanje
Oskrba obravnavanega območja z zemeljskim plinom je
treba načrtovati iz obstoječe MRP, ki obratuje pod delovnim
tlakom 3,0 bar in izhodnim tlakom 0,1 bar.
Pred projektiranjem sekundarnega plinovodnega
omrežja na obravnavanem območju je treba izdelati oceno
energetskega konzuma na območju in preveriti dejansko
razpoložljivo kapaciteto obstoječe MRP.
Sekundarno plinovodno omrežje je treba projektirati na
osnovi pretočno-tlačne analize, glede na podatke o potencialnem energetskem konzumu. Predvideno sekundarno plinovodno omrežje je treba projektirati v komunalno energetskih
koridorjih, pri čemer naj se v največji možni meri projektira v
sistemu cevnih zank. Za izvedbo plinovodnega omrežja se
bodo uporabile PEHD cevi (gostota materiala PE 100) do DN
25 do DN 200 mm.
Ogrevanje objektov in sanitarne vode je v največji možni
meri predvideno tudi z alternativnimi viri energije (toplotne
črpalke, sončni koleltorji …). Način in oblika izvedbe se določi
za vsak kare oziroma objekt posebej.
VII. POGOJI VAROVANJA OKOLJA
16. člen
Varstvo voda in varstvo pred poplavami
Kote terena:
Za zagotavljanje poplavne varnosti so predlagane minimalne kote terena, ki zagotavljajo poplavno varnost objektov
s povratno dobo 100 let, ob upoštevanju dodatnega varnostnega nadvišanja minimalno 40 cm v skrajnem severozahodnem delu območja Lokacijskega načrta.
Odvodnjavanje padavinskih vod:
Odvodnjavanje meteornih vod je predvideno preko meteorne kanalizacije v zadrževalnike, ki se nahajajo izven območja obravnave ob reki Voglajni. Zadrževalniki so oblikovani
kot manjši ribniki in vključeni v celostno ureditev obvodnega
parka ob Voglajni.
Odvodnjavanje cestnega telesa:
Na celotnem območju se odvodnjavanje cest uredi tako,
da se v površinski odvodnik spušča le čista padavinska voda
oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza predpisom, ki določajo,
katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in v
skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Na sistem
odvodnjavanja ni priključen noben iztok sanitarno – fekalnih
ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.
Ukrepi za sanacijo in varstvo tal
Območje stare Cinkarne vključno s haldo predstavlja
območje velikega onesnaženja. Reurbanizacija je priložnost
za sanacijo preteklih situacij. Urbanistična zasnova območja
je zasnovana tako, da so na terenu in v kletnih etažah dejavnosti, ki ne predstavljajo tveganja za bivanje. Stanovanjske
enote so razporejene v višjih etažah objektov.
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Za sanacijo tal niso izdelane Strokovne podlage, ki bi
opredelile način in postopek sanacije.
Ukrepi za varstvo pred hrupom
Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred
hrupom. To je po namembnosti območje trgovsko poslovnih
in stanovanjskih dejavnosti, kjer je dopusten poseg v okolje,
ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa.
Namembnost predvidenih objektov ne bo vplivala na
poslabšanje vplivov na okolje.
Poslovno trgovski, servisni in delno stanovanjski objekti
ob Kidričevi cesti so zasnovani tako, da so stanovanja predvidena v zgornjih nadstropjih objektov in orientirana izven
območja hrupa.
Tabela 7: Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko
okolje)
Nočna
raven Ln

Dnevna
raven Ld

mejne ravni (dBA)

50

60

kritične ravni (dBA)

59

69

mejne ravni za vire hrupa
(dBA)

48

58

Vir: Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).
Ukrepi za varstvo zraka
Obravnavani posegi bodo zgrajeni v območju, kjer je
zrak onesnažen preko dovoljene meje in spada, skladno s
Celjskim prostorskim planom, v III. območje onesnaženosti.
Novi objekti ne bodo poslabševali stanja okolja, saj bodo
priključeni na sistem ogrevanja, ki je po energetski bilanci
določen za ta del Celja.
Prometno omrežje je načrtovano tako, da bo promet
potekal tekoče. Parkiranje je predvideno v podzemnih garažah.
Načrtovane dejavnosti, na primer laboratoriji v tehnološkem parku, morajo organizirati dejavnost tako, da ne bo
negativnih vplivov v okolje.
Deponije gradbenega materiala
Za odlaganje odpadkov, ki bodo nastali pri rušitvi in
odstranitvi obstoječih objektov in naprav ter za izkopani,
kontaminirani material je treba upoštevati:
– Strategijo za ravnanje z odpadki na območju Občine
Celje (sklep Skupščine občine Celje, dne 8. 12. 1993),
– določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 67/99),
– Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 50/04).
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za
interventna vozila po obstoječem in predvidenem omrežju
cest. Predvidena je tudi izgradnja hidrantnega omrežja.
Varen umik je možen na zunanje, nepozidane, funkcionalne površine objektov.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so
po obstoječih cestah, na manipulativno dvorišče na severni
strani in na parkirne površine na vzhodni strani objekta.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja oziroma preko
rezervoarja. Celoten objekt bo požarno varovan s sprinklerji.
Upoštevati je potrebno Pravilnik o tehničnih normativih za
hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št.
30/91).
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Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne
materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem
požara.
Način varovanja pred požarom za objekte bo opredeljen
v PGD projektu in bo skladen z določili Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in Pravilnikom o požarno
varnostnih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).
Zaščite pred razlitjem nevarnih snovi
Na celotnem območju prometnih površin je načrtovan
sistem odvodnjavanja padavinskih vod, ki skladno s Strokovnim navodilom o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in
škodljive snovi in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS,
št. 18/85) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96),
odvaja onesnažene vode preko kanalizacijskega sistema oziroma preko ustreznih lovilcev in zadrževalnih bazenov.
Komunalni in drugi odpadki
Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z
določili občinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje, Uradni list RS, št. 67/99. Posode
za odpadke je potrebno postaviti na ekološko tehnično brezhiben prostor. Posode za odpadke bodo locirane v objektih,
možno je tudi v kletni etaži. Dovoz do njih je omogočen preko
kletne etaže ali preko dovozov na nivoju terena.
Gradbene odpadke zaradi rušenja objektov, je potrebno deponirati skladno s Pravilnikom o obremenjevanju tal z
vnašanjem odpadkov, Ur.l. RS, št. 3/03
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO LN
17. člen
Pogoji za zasnovo in oblikovanje objektov.
Investitor mora v fazi priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje k zasnovi objekta pridobiti pozitivno mnenje
občinskega urbanista.
Etapnost
Izvajanje načrtovane ureditve je možno začeti s posameznim območjem (otokom). Z vidika urejanja mesta, je
smiselno začeti z območjem številka 3 in nadaljevati proti
vzhodni smeri. Pri nameri gradnje prvega objekta v kareju
mora investitor zasnovati objekt na način, da prikaže idejno
zasnovo ureditve celotnega kareja (vhodi, uvozi v podzemne
garaže, drugi uvozi, razmestitev pešpoti, trgov, manipulacijskih površin, zelenic).
Pogoji za izvedbo so:
– izdelava nekaterih strokovnih podlag:
– sanacija tal,
– geologija in pogoji temeljenja,
– dimenzioniranje in izgradnja zadrževalnikov za odvodnjavanje meteornih vod,
– idejna zasnova elektroomrežja,
– idejna zasnova tk omrežja,
– idejna zasnova plinovodnega omrežja,
– lastništvo parcel,
– rušenje obstoječih objektov,
– izgradnja cestne infrastrukture,
– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture.
Po zaključku izgradnje posameznega kareja mora biti
odvodnjavanje padavinskih in fekalnih voda urejeno v skladu
z rešitvami, določenimi s tem OLN.
IX. TOLERANCE
18. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom,
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če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih,
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika, s katerim
pa se smejo poslabšati urbanistično arhitektonska zasnova,
prostorske in okoljske razmere.
Dopustna odstopanja od določil LN:
– spremembe karakteristike cest, energetskih, komunalnih in teleprenosnih vodov, če bodo v načrtih za PGD
ustreznejše rešitve;
– glede dimenzioniranja prometnih površin, predvsem
cest, je dimenzije cestnega omrežja možno prilagajati v okviru toleranc, vendar na način, ki ne bo povzročal sprememb
posameznega karaje (namembnost, urbanistično arhitektonski izgled);
– horizontalni in vertikalni gabariti v razmerju 1:3 do 1:4
± 4% če ne vplivajo na zasnovo območja urejanja in ne posegajo v rešitve prometne in komunalne infrastrukture;
– višine objektov so lahko manjše za 2 etaži, vendar
tako, da se toleranca upošteva pri prvem objektu v kareju
in potem velja ista višina za vse ostale objekte v kareju.
Pritličje objekta mora biti za min. 1,5 metra višje od ostalih
etaž. Glede etažnosti objektov je treba zagotoviti zveznost
horizontalnih in vertikalnih gabaritov z višinskim poudarkom
na zaključnih višjih objektih;
– število etaž podzemnih garaž je lahko manjše, vendar
ne manj kot ena etaža;
– vogalni objekt v jugovzhodnem vogalu kareja 5 je
možno v celoti nameniti garažnemu objektu. Za namen garaže je možno spremeniti dimenzije objekta tako, da je širina
objekta 35 metrov. Višinski gabarit objekta se mora prilagajati
vencu višine objektov.
Odstopanja so možna le v območju izključne rabe kot jih
določa ta OLN, pri čemer pa morajo biti spremembe v skladu
z mnenji nosilcev urejanja prostora, ki so pridobljeni k temu
OLN. Za vsako spremembo v okviru toleranc mora investitor
pridobiti urbanistično mnenje občinskega urbanista.
X. ZAČASNI UKREPI
19. člen
Na podlagi določil 81. člena Zakona o urejanju prostora se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje prostora
celotnega območja lokacijskega načrta zaradi načrtovanja
prostorskih ureditev do realizacije gradnje po LN za celotni
prostor Tehnološkega parka, vendar ne več kot štiri leta.
Za to območje Mestna občina Celje skladno z 85. členom
ZUreP-1 uveljavlja predkupno pravico.
Lastniki zemljišč so dolžni zagotiviti izgradnjo in vzdrževanje javne komunalne infrastrukture na svojih zemljiščih v
korist Mestne občine Celje.
Vse objekte, ki so predvideni za rušenje, je do rušenja
možno vzdrževati in rekonstruirati, dovoljena je sprememba
namembnosti za poslovne in storitvene dejavnosti, prizidave,
nadzidave pa niso dovoljene.
XI. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so
določeni v LN iz 1. člena tega odloka. Do začetka gradenj
predvidenih objektov in ureditev ostaja namembnost zemljišč
nespremenjena.
21. člen
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energetskega, komunalnega omrežja ter omrežja zvez je potrebno
upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih iz
projekta iz 1. člena tega odloka.
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22. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti CeljeOddelku za okolje in prostor.

4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Oddelku
za okolje in prostor.

23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.

24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 35005-15/2003
Celje, 27. septembra 2005

Št. 35005-00015/2004
Celje, 27. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3901.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Mariborske ceste – III. etapa

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. in
175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) na seji dne 27. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Mariborske ceste – III. etapa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list
SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98
in 86/01) se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske
ceste – III. etapa.
2. člen
4. člen Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Mariborske ceste – III. etapa (Uradni list RS, št. 34/00) se
spremeni tako, da se iz meje lokacijskega načrta izvzamejo
parcele 1565/3-del, 1565/6-del in 1565/1-del, k.o. Spodnja
Hudinja in se vključijo v ureditveno območje Lokacijskega
načrta Tehnološki park Celje (št. projekta. 788-B/03).
II. KONČNE DOLOČBE
3. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse
pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega
odloka oziroma tekstualnega dela zazidalnega načrta.

3902.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Glazija, območje K3

Na podlagi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji
dne 27. 9. 2005 prejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Glazija, območje K3
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) in s
srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) se odlok o zazidalnem načrtu Glazija
(Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91,
69/93, 49/95, 45/96, 78/01 in 54/02) spremeni in dopolni po
projektu št. 129/05, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje
d.o.o. Celje.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na ureditveno območje objektov K3 ob Ljubljanski cesti
v Celju.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list RS, št. 69/93) se spremeni
in dopolni tako, da se posamezni členi dopolnijo glede na
spremenjeno vsebino zazidalnega načrta v obravnavanem
območju.
II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
TER SEZNAM PARCEL
3. člen
Na koncu 4. člena se dodajo novi odstavki, ki glasijo:
“Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema parcele v k.o. Celje: 678, 679, 680,
681/1, 681/2, 654/1.
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Smer neba
na severu

na vzhodu
na jugu
na zahodu

Opis
od izhodiščne točke v severno zahodnem
vogalu ureditvenega območja poteka meja
po južnem robu pešpoti ob šoli do pešpoti
južno od šole,
po severnem robu parcel št. 682/2, 680,
678
po zahodnem robu dovozne ceste ob stanovanjsko poslovnem in garažnem objektu, po
vzhodnem robu parcele 654/1,
po severnem robu pločnika Ljubljanske ceste,
po južnem robu parcele 678
po robu parcele dovozne ceste Na zelenico
do izhodiščne točke opisa, po zahodnem
robu parcele št. 678, 682/2 do izhodiščne
točke opisa

Velikost obravnavanega območja meri ca. 8.472,00 m².
III. FUNKCIJA OBMOČJA
Območje obravnave je namenjeno poslovno trgovsko
stanovanjski funkciji: v pritličju bo trgovina Tuš, v etažah
stanovanja, del objekta je namenjen garažnim mestom. Gostinskih lokalov v objektu ne bo.
IV. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Obravnavani prostor leži v zavarovanem arheološkem
območju Celje – keltsko rimska naselbina, ki je zaščiteno z
odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Celje (Uradni list RS, št. 28/11), zato
so na območju K3 obvezne predhodne zavarovalne arheološke raziskave, ki jih skladno z 59. členom Zakona o VKD
(Uradni list RS, št. 7/99) dolžan zagotoviti investitor v okviru
infrastrukturnega opremljanja zemljišča. Na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav bodo podani nadaljnji
kulturno varstveni pogoji.
V. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI TER
POGOJI ZA ZUNANJO UREDITEV
Urbanistično arhitektonska zasnova objekta je zasnovana tako, da je v kleti in pritličju objekt enovit in kompakten
tako, da pokriva trikoten prostor med Ljubljansko cesto in
pešpotjo na severu, višinski gabarit je nad pritličjem je zasnovan kot kompaktna 5 etažna celota s fasado ob robu ulice,
dimenzij 143-krat 16 metrov.
Vse strehe so ravne, streha nad pritličjem je ozelenjena s trato, v vmesnih betonskih koritih bodo zasajene večje
grmovnice in popenjavke.
Objekt se bo po velikosti gabarita, tlorisa in višin, vključeval v obstoječo urbano strukturo. Zelenica ob pločniku
bo urejene kot urbani ambient z drevoredom lip, obstoječa
kostanja je potrebno ohraniti.
Objekt bo imel: klet, pritličje in pet stanovanjskih etaž.
Pritličje bo na nivoju pločnika Ljubljanske ceste. Klet je v
celoti namenjena parkiranju. V pritličju je zahodni del objekta
namenjen trgovini TUŠ, vzhodni del pa ima še medetažo,
obe etaži sta namenjeni parkiranju.V kletni etaži je predvideno 101 garažno mesto, v pritličju in medetaži pa 50 garažnih
mest. Na zahodni strani objekta ob trgovini je predvidenih
52 parkirnih mest, 40 za potrebe trgovine, 12 za potrebe
stanovalcev.
Stanovanjski del objekta nad ploščadjo – streho pritličja
je sestavljen iz dveh delov: vzdolžni trakt, lociran na robu
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ulične fasade pritličja in pravokotni trakt na zahodnem delu
objekta. Stanovanjski del ima 5 etaž. Vseh stanovanj je 110.
Pet etažen blok stanovanj nad pritličjem bo proti Ljubljanski
cesti dvakrat deljen s stopniščem, oblikovanim kot transparentna cezura. Na severni strani stanovanjskega kubusa
bo streha zatravljena in bo nadomeščala zelene površine
namenjene najmlajšim otokom in starejšim prebivalcem. Na
strehi bo urejeno otroško igrišče.
Kota pritličja objekta bo v istem nivoju kot je pločnik ob
Ljubljanski cesti, pritličje je lahko dvignjeno za višino treh
stopnic, max. 45 cm.
Fasada objekta bo sodobno načrtovana in prilagojena funkciji objekta in okolju, ki ga osnovni zazidalni načrt
opredeljuje za arkadijski tip pozidave (povezava grajenega
in zelenega). Razmerje med okni in polnim delom fasade
bo arhitektonsko ustrezno oblikovano Na ulično stran niso
možni balkoni, možne so loggie z zasteklitvijo. Streha bo
ravna, streha nad pritličjem objekta bo zazelenjena s trato,
grmovnicami in popenjavkami.
Predvideni in možni materiali:
– Fasada stanovanjskega dela: omet, vidna opeka, keramika, druge vrste materiala, po teksturi podobnega opisanim materialom, ki odgovarja funkciji objekta in okolju.
– Pritličje: steklo, kamen keramika, ki odgovarja funkciji
objekta in okolju.
– Klet: beton, kamen, keramika.
– Barve materialov morajo biti okolju primerne in medsebojno usklajene, svetle, zemeljske, pastelne v lestvici toplih barv.
Napajanje objekta in parkiranje
Dovoz do objekta bo z dveh odcepov z Ljubljanske ceste: na vzhodni in zahodni strani. Na vzhodni strani bo dovoz
do trgovine TUŠ in do dela garažnih mest v pritličju in medetaži. Na zahodni strani je dovoz na parking pred trgovino (na
nivoju pritličja) in v garažo v kletni etaži.
Število parkirnih mest za trgovino je 40, število parkirnih/garažnih mest za stanovanja je 1. Glede na stanovanjski
zakon, ki določa 1,5 PM na stanovanje.
Zelene površine
Večja zelenica površine 570 m² se nahaja na zahodni
strani objekta, med uvozom na garažne površine stanovanj
in med parkiriščem trgovine. Zelenico na severo zahodnem
delu ob uvozu, ki bo zaradi uvozne rampe oblikovana kot
korito nad opornim zidom, mora imeti svetlo širino min. 3,0
metre. Zelenica predstavlja bariero med stanovanjskimi objekti in novim objektom in jo je potrebno ozeleniti z zimzelenimi višjimi grmovnicami (klek, pacipresa, tisa ...).
Večjo površino je potrebno ozeleniti z drevesi večjih volumnov, ki bodo ustvarjali vtis arkadičnosti ambienta (platana,
tulipanovec, ginko, povešava bukev, smreke). Na tej zelenici
je predvideno otroško igrišče za najstnike, opremljeno s
košem za košarko. Igrišče mora biti ograjeno z ograjo višine
2,4 metra.
Dele zelenic na severni strani objekta je potrebno ozeleniti z manjšimi drevesi in grmovnicami.
V zelenici ob cesti je predvideno zasaditi drevored lip,
oba obstoječa kostanja je potrebno ohraniti in v času gradnje
zavarovati. Drevesa za saditev morajo biti ustreznih dimenzij
(premer debla 10 cm, višina ca. 5 metrov, krošnja na višini
ca. 3 metre). Drevesa je potrebno zaščititi s kovinsko ograjo
iz kataloga mestne opreme.
Za ustrezno rast je potrebno za grmovnice urediti 50 cm
humusa na ustrezno drenažno podlago, za drevesa pa vsaj
2 m² humusa. Drevesa ob pločniku je potrebno opremiti z
drenažno cevjo za zračenje in zalivanje.
Zelenica na strehi pritličja
Večja zelenica površine 1225 m² je predvidena na strehi
pritličja objekta in je namenjena mirnim dejavnostim. Zelenica
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je namenjena najmlajšim otrokom, starejšim stanovalcem.
Zelenica bo zatravljena in zasajena z grmovnicami, delno
popločena.
Pogoji za zunanjo ureditev:
Zunanja ureditev, kakor tudi vsi dostopi do objekta morajo biti izvedeni brez arhitektonskih ovir.
Numerični podatki
Podatki

površina grad- 8.472,00 m²
bene parcele
povprečno
2.7 preb
število prebivalcev na
stanovanje
število stano110
vanj
število pre297
bivalcev
predvideno
163
število PM za
stanovalce
predvideno
40
število PM za
trgovino
zelene po1225 m²
vršine nad pritličjem, otroško
igrišče
igrišče za več570 m²
je otroke

Število
preb.

Gostota
preb/na ha

302

346

Potrebno
število PM
na stanovanje, 1,5 pm

163

Faktor zazidanosti, faktor izrabe
Območje obravnave
- površine

površina gradbene
parcele
zidana površina
objekta
bruto tlorisna površina vseh etaž
zelenica ob uvozu
zelenica na strehi
pritličja
Kazalci

Površine

Faktor zazidanosti (z)

Faktor
izrabe
(i)

0.5

2.1

8.472 m2
4192 m²
18.123 m²
570 m²
1225 ²

VI. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA, VODNE UREDITVE TER VARSTVO
OKOLJA
4. člen
K 5. členu se doda novo besedilo, ki glasi:
Pogoji za upravljanje z vodami
1. Obravnavano območje in predvideni objekt leži na
območju, ki je bilo večkrat poplavljeno. Do izvedbe celovitih
protipoplavnih ukrepov bo na obravnavanem območju poplavna varnost manjša od 100-letne. Zato je potrebno načrte
in izvedbo posegov v prostor prilagoditi možnim občasnim
poplavam.
2. Kota kleti, kjer bodo parkirna mesta, je na koti obstoječega terena, ki je dostopen s cestnih priključkov z Ljubljanske ceste, ki se spuščajo na nivo terena.
3. Kote terena so glede na obrazložitev v prejšnji točki,
nespremenjene.

4. Odvajanje padavinskih voda je urejeno z zadrževalnikom, delno pa so površine streh zatravljene.
5. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod je
urejeno v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št.
105/02).
Prometne površine:
Območje je v prometno dostopno z dvema odcepoma
z Ljubljanske ceste.
Parkirne površine so razporejene na več lokacijah.
– na zahodni strani objekta je predvidenih 52 parkirnih
mest, 40 za potrebe trgovine, 12 za potrebe stanovalcev
– celotna kletna etaža je namenjena parkiranju stanovalcev, ima 101 garažno mesto, na vzhodni strani pritličja objekta je 26 garažnih mest, v mezaninu še 24 garažnih mest.
Za potrebe stanovalcev je na razpolago 163 garažnih
mest, za potrebe trgovine 40.
Komunalna in energetska infrastruktura in vodnogospodarske ureditve:
Vodovodno omrežje
Predvidena ureditev:
Oskrba z vodo za Poslovno stanovanjski kompleks bo
mogoča iz dela Osrednjega vodovodnega sistema Celje. Z
ukinitvijo obstoječega hidrantnega voda JK 80 mm, je potrebno le-tega nadomestiti z dodatno vodovodno vejo, tako
da bo ta tvorila, z obstoječima cevovodoma PL 100 mm in Lž
DN 200 mm, vodovodno zanko (krožni sistem).
Novi hidranti zunaj objekta morajo biti del internega
vodovodnega omrežja. Za posamezne objekte je potrebno
predvideti skupne vodomere v jaških zunaj objektov. V objektu pa se vgradijo tudi posamezni interni vodomeri za vsako
stanovanje in poslovne prostore posebej.
(Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj: Uradni list RS, št. 45/00
in 12/02).
Kanalizacijsko omrežje
Predvideno stanje:
Predviden objekt ob Ljubljanski cesti mora biti oddaljen
min. 4,00 m od zunanje stene obstoječega javnega kanala.
Komunalne odpadne vode se speljejo v javni kanal št.
105018, ki poteka ob Ljubljanski cesti. Priključek objekta je
možen na javno kanalizacijsko omrežje samo preko enega
od obstoječih revizijskih jaškov. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo pravilniku o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96 in 29/00).
Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta.
Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti
speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
Za potrebe zmanjševanja odtoka padavinskih vod z
povoznih in utrjenih površin v javno kanalizacijo se le-te izvedejo v tlakovcih in travnih ploščah. Meteorne vode s strešin
predvidenega objekta pa se priključujejo na javni kanal preko
pretočno zadrževalnega objekta. (Zakon o vodah – Uradni
list RS, št. 67/02, in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Uradni
list RS, št. 47/05).
Električno omrežje
Predvideno stanje:
Za napajanje objektov z električno energijo, je potrebno
zgraditi novo transformatorsko postajo.
TK omrežje
Predvideno stanje:
Za potrebe objekta se bo iz obstoječega revizijskega
jaška izdelal TK priključek na osnovi projektne dokumentacije
in v skladu s soglasjem upravljavca.
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Plinovod – ogrevanje
Predvideno stanje:
Predvidene objekte je možno energetsko oskrbovati z
navezavo na obstoječi plinovod, ki ga je predhodno potrebno
rekonstruirati in mu povečati proﬁl iz DN 80 mm na PE 160
mm.Na vzhodni strani kompleksa se bo rekonstruirani plinovod navezal na plinovod PE 160 mm, tako da se bo trasno
odmaknil od predvidenega objekta.

Način varovanja pred požarom za objekta in dobrine bo
opredeljen v PGD projektu in bo skladen z določili Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in Pravilnikom
o požarno varnostnih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).

VARSTVO OKOLJA
Hrup
Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred
hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč
zaradi povzročanja hrupa. To je (obstoječe in predvideno)
trgovsko poslovno in stanovanjsko območje. Novi objekt
ne bo vir hrupa. Objekt bo ogrožen zaradi hrupa ceste, na
katero so orientirani bivalni prostori stanovanj. Meritev hrupa
za 0 stanje ni.
Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)

VII. TOLERANCE

Nočna raven Ln Dnevna raven Ld
mejne ravni (dBA)

50

60

kritične ravni (dBA)

59

69

mejne ravni za vire
hrupa (dBA)

48

58

vir: Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).
Zrak
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
Osončenje objekta in sosednjih objektov
Za osončenje je izdelan projekt: Študija osončenja, izdelal Arhinvest št. 10, avgust 2005. Iz študije je razvidno, da
bo načrtovani objekt predvsem v zimskem času osenčil objekte vzhodno in zahodno in objekt na severni strani. Enako
bo obravnavani objekt sam osenčen zaradi bližine objektov
na vzhodni in zahodni strani.
Varstvo voda
Upoštevati je potrebno pogoje upravljalca za odvod
fekalnih in meteornih voda.
Odpadki, zbiranje in odvoz
Posode za odpadke bodo nameščene v kletni etaži,
zabojnik bo nameščen na dvorišču na severni strani. Posode za smeti morajo biti postavljene na mesta, kjer ne bodo
povzročale smradu v okolje in ne bodo vizualno moteče. V
projektu zunanje ureditve je potrebno določiti mesto zabojnika in ustrezno zaščito (vizualno).
Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati določila občinskega odloka o ravnanju z odpadki.
Požarna varnost
Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in
parkirne površine.
Dostop za interventna vozila do objektov je mogoč po
Ljubljanski cesti, preko obeh dovoznih priključkov do dvorišča
na severni strani..
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju
hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov
(Uradni list RS, št. 30/91).

Faznost gradnje
Zasnova omogoča faznost gradnje. Prva faza gradnje je
zahodni del objekta, druga faza je vzhodni del objekta.

Za 5.a členom se doda nov odstavek, ki glasi:
Pri projektiranju in izvajanju zunanje ureditve, prometnega ter komunalnega in energetskega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne utemeljene tolerance v
poteku tras in v soglasju z upravljavci posameznih vodov.
– Možna so odstopanja tlorisnega gabarita za + ali
– 0,3 metra, višinskega gabarita za + ali – 0,2 metra.
– Zastekljenih verand ni možno spreminjati v balkone.
– Barve fasade morajo biti pastelne, zemeljske.
– Vsa ostala določila v ZN so obvezna.
VIII. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ob sprejetju navedenega odloka prenehajo veljati določila sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija
(projekt Razvojni center – Planiranje št. 123/91–93), ki se
nanašajo na območje objektov K1 in K2.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Projekt je na vpogled pri pristojni službi Mestne občine
Celje, ki je zadolžena za urejanje prostora.
9. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-00014/2005
Celje, 27. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3903.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ostrožno

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena
v zvezi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) na seji dne 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Ostrožno
1. člen
S tem odlokom se dopolni 1. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno (Uradni list
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SRS, št. 3/86 in Uradni list RS, št. 18/94), tako da se na
koncu besedila 1. člena doda:
»Kot sestavni del graﬁčnega dela zazidalnega načrta–elaborat št. 88/88-94 Razvojni center Planiranje Celje
d.o.o., se doda graﬁčni list s št. Š-87/05, ki ga je izdelal AR
PROJEKT d.o.o. Sevnica, za gradnjo na zemljiščih s parcelnimi številkami 975/45, 975/46 in 975/48 k.o. Ostrožno v
ureditvenem območju S3 skladno s pogoji iz 3. točke 4. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
Ostrožno-Uradni list RS, št. 18/94.«.
2. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti – Oddelku za okolje in prostor.
3. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-25/2005
Celje, 27. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3904.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave Mestne občine Celje

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/97 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl.
US, 9/96 – odl. US, 36/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US,
16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00,
28/01 – odl. US, 16/02 – odl. US, 51/02 in 72/05) in 40. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01), je Mestni svet Mestne
občine Celje na seji dne 27. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/04 in 8/04),
se besede: »predstojnik organa občinske uprave« v vseh
določbah, v katerih so navedene, nadomestijo z besedami:
»vodja organa občinske uprave«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01400-5/95
Celje, 27. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3905.

Odlok o dopolnitvah Odloka o pokopališkem
in pogrebnem redu na območju Mestne občine
Celje

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 12. člena
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84), 7. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni
list RS, št. 30/94 in 30/00) in 17. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99,
117/00, 108/01) na seji dne 27. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o pokopališkem in
pogrebnem redu na območju Mestne občine
Celje
1. člen
V 19. členu Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu
na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 46/00)
se na koncu besedila petega odstavka doda besedilo, ki se
glasi:
»Pri pogrebni svečanosti pokojnika – pokojnice Islamske verske skupnosti je žalni trak zelene barve.«.
2. člen
V 20. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Pokojnika – pokojnico Islamske verske skupnosti položijo v grob svojci, če je takšna njihova želja.«.
3. člen
Nadzor nad izvajanjem tega Odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35200-12/97
Celje, 27. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3906.

Sklep o ceni bolnišničnih oddelkov Vrtca
Anice Černejeve

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 72/05), 15. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni lis RS, št. 97/03 in
77/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01)
je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 27. 9. 2005
sprejel

SKLEP
o ceni bolnišničnih oddelkov Vrtca Anice
Černejeve
1.
V Splošni bolnišnici Celje, Oblakova ulica 5, Celje delujejo trije oddelki Vrtca Anice Černejeve Celje. Skupni strošek
za delovanje vseh treh oddelkov znaša 1.709.141 SIT mesečno.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
spremembi cene bolnišničnih oddelkov vrtca (Uradni list RS,
št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004).
3.
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 150301-00001/2004
Celje, 27. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3907.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
v k.o. Spodnja Hudinja, k.o. Ostrožno in k.o.
Medlog

Mestni svet Mestne občine Celje, je na podlagi 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 27. 9.
2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o.
Spodnja Hudinja, k.o. Ostrožno in k.o. Medlog
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi
za nepremičnine:
I.
parc. št.

vl. št.

kultura

površina m2

k.o.

1702/9

771

zelenica

172

Sp. Hudinja

parc. št.

vl. št.

kultura

površina m2

k.o.

1163/16

1490

zelenica

52

Ostrožno

parc. št.

vl. št.

kultura

površina m2

k.o.

1119/2

563

funkc. objekt
posl.stavba
posl.stavba
dvorišče
dvorišče
dvorišče

19
45
39
109
33
11

Medlog

II.

III.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Mestne
občine Celje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-75/2005, 46503-136/05, 46503-142/05
Celje, 27. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3908.
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Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta ZN Šmarjeta

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
ZN Šmarjeta
I.
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in ﬁnanciranja strokovnih
rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta za območje obstoječe
individualne gradnje v Šmarjeti, subjekti, ki sodelujejo pri
pripravi sprememb in dopolnitev IPA, ter posamezne faze
priprave IPA.
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Ureditveno območje, ki je predmet obravnave, predstavlja obstoječe zazidano stavbno zemljišče, ki je v veljavnem izvedbenem dokumentu opredeljeno kot zemljišče za
poslovno-stanovanjski objekt večjih dimenzij s pripadajočo
zunanjo ureditvijo in infrastrukturo. Pobudnik spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta želi spremeniti prostorsko zasnovo, predvideno z obstoječim dokumentom.
III.
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta je prostorska ureditev, ki bo evidentirala in
utemeljila obstoječe stanje ter prikazala možne nove prostorske ureditve ter pogoje izgradnje. Predmet sprememb in
dopolnitev izvedbenega prostorskega akta so zemljišča s
parc. št. 130/2, 129, 162/4, 162/5 k.o. Spodnja Hudinja. V
fazi izdelave je – glede na podane smernice in usklajevanje
ter izkazano vplivno območje – mogoče velikost ureditvenega
območja tudi spremeniti.
IV.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega
akta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske
zadeve na pobudo Janka Šlosarja, Celje.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in
mnenj skladno z ZUreP-1 za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN so.
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo
Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– ELES, Ljubljana
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje)
– Geoplin, Ljubljana
– VOC Celje.
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Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
V.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Načrtovalec strokovne rešitve prostorske ureditve za
obravnavano območje je VIZURA d.o.o. Celje.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravi z vsebino in
obliko v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni
list RS, št. 86/04) na podlagah, kot jih predpisuje zakonodaja.
Elaborat mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 26. člena ZUreP-1 v treh (3) izvodih
v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je
kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
VI.
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev
ZN mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom
Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) in
ga pridobi investitor.
VII.
Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev UZ
Ker se spremembe in dopolnitve ZN nanašajo na posamični objekt, ki programsko ne odstopa od veljavnega
prostorskega akta, in ker je v skladu z 34. členom Zakona o
urejanju prostora to objekt, »za katerega ni predpisana presoja vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne
vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč
ali objektov«, bodo spremembe in dopolnitve ZN pripravljene
in sprejete po skrajšanem postopku.
VIII.
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorske dokumentacije zagotavlja investitor sprememb in
dopolnitev izvedbenega prostorskega akta.
IX.
Ta program priprave sprememb in dopolnitev prostorske
dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 35005-026/2005
Celje, 6. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3909.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Zg. Hudinja (skrajšani
postopek)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Zg. Hudinja (skrajšani postopek)
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo
programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pri-

Uradni list Republike Slovenije
dobitve in ﬁnanciranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag
za pripravo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg.
Hudinja, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA, ter roki za
posamezne faze priprave.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi
sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje
obravnavano kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja, katerega
prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Zg. Hudinja, ki
je bil izdelan leta 1974 in noveliran leta 1978. Zazidalni načrt
je na območju, ki je bilo delno že pozidano z individualnimi
stanovanjskimi objekti in manjšimi kmetijami, predvidel izgradnjo stanovanjskih objektov-dvojčkov. Zaradi privatnega
lastništva zemljišč ni bilo možno formirati gradbenih parcel
skladno z veljavnim ZN, zato tudi gradnja dvojčkov, kot so
predvideni po zasnovi, ni realizirana, ampak so bili glede na
možno oblikovanje posameznih gradbenih parcel narejeni
manjši odmiki od veljavnega ZN in zgrajeni enostanovanjski
objekti.
Lastnik zemljišč s parc. št. 539/2, 539/10 in 539/11 k.o.
Sp. Hudinja želi na obravnavanih zemljiščih zgraditi enodružinsko hišo drugačnega tlorisnega in višinskega gabarita, kot
je po veljavnem ZN. Ker veljavni zazidalni načrt ne podaja
pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati investitorjevo namero, je treba na pobudo investitorja izdelati spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obravnavano
območje.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Zg. Hudinja je prostorska ureditev, ki bo podala urbanistično
arhitektonske pogoje za umestitev in gradnjo enodružinskega
stanovanjskega objekta na zemljiščih s parcelnimi št. 539/2,
539/10 in 539/11 k.o. Sp. Hudinja.
Ker nameravana prostorska ureditev ne spreminja
osnovne namenske rabe prostora in ne ogroža naravnih
vrednot in se nanaša le na oblikovanje in gabarit enodružinskega stanovanjskega objekta, za katerega ni potrebna
presoja vplivov na okolje ter tudi sicer bistveno ne vpliva na
rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ob Prvomajski vodijo in sprejmejo
po skrajšanem postopku.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
je zemljišče s parcelno št. 539/2, 539/10 in 539/11 k.o. Sp.
Hudinja.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske
zadeve, na pobudo investitorjev gradnje stanovanjskega objekta Stopinšek Andreja in Nevenke, Zg. Hudinja 68, 3000
Celje, ki sta tudi naročnika izdelave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo lokacijskega načrta so:

Uradni list Republike Slovenije
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo.
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve,
Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu
s 34. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni (skrajšan postopek).
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja
na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta (osnutek IPA, ki je že usklajen s stališčem Mestnega
sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15
dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se
šteje, da jih nimajo oziroma da se strinjajo s predlogom.
Če se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno
pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov,
ki zgoraj niso našteti, se le-ti pridobijo v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne
podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja,
varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo
naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt ZG. Hudinja (proj. št. 149/74 ZNG
Celje; Uradni list SRS št. 21/75, 22/79,19/85, 23/86, 23/86,
Uradni list RS, št. 39/94, 69/93, 65/94, 24/96, 75/98 in
78/01).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1)
izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in
ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitorja sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta sta lastnika predmetnih
zemljišč Stopinšek Andrej in Nevenka, Zg. Hudinja 68, 3000
Celje. Le-ta zagotovita tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev,
ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske
ureditve, in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripravijo v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom
o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih
načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS,
št. 86/04). IPA mora biti izdelan v digitalni obliki in predan
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pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in na disketi
ali CD-ROM-u v digitalni obliki.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage izdelane v skladu z
veljavno zakonodajo.
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek
priprave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu
RS.
(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi
graﬁčne podloge za pridobitev smernic.)
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v
skladu s 34. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja
opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim
načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za namen javne razgrnitve.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi
v UR listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Hudinja in
v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 15 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega
mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava
pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov, podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k
usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni
obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter
sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta – II.
obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta zagotovi pobudnik.
11. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-028/2005-4200 MGM
Celje, 28. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Lokrovec (skrajšani postopek)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Lokrovec (skrajšani
postopek)
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo
programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in ﬁnanciranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag
za pripravo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Lokrovec, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA, ter roki za posamezne faze priprave.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi
sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje
obravnavano kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti s pogojem izdelave IPA. Obravnavana
zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko
urejanje opredeljuje Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. HudinjaLahovna po projektu Prostorski ureditveni pogoji za območje
Lokrovec in so opredeljena kot kmetijska.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec (proj. št. 81/86 Razvojni center Celje-TOZD PLANIRANJE; Uradni list SRS, št.
36/88, in Uradni list RS, št. 70/95 ter 21/02) je sprememba v
veljavnem IPA opredeljenega kmetijskega zemljišča v stavbišče, kot je opredeljeno po prostorskih sestavinah Celjskega
prostorskega plana, in določitev pogojev urejanja na njem
ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva
okolja.
Ker nameravana prostorska ureditev ne spreminja
osnovne namenske rabe prostora in ne ogroža naravnih
vrednot ter se nanaša na prostorsko umestitev treh stanovanjskih objektov, za katere ni potrebna presoja vplivov na
okolje ter tudi sicer bistveno ne vpliva na rabo sosednjih
zemljišč ali objektov, se postopek sprejemanja Sprememb
in dopolnitev PUP za območje Lokrovec vodi po skrajšanem
postopku.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je zemljišče s
parcelno št. 871 k.o. Ostrožno.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP je Mestna
občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na po-

Uradni list Republike Slovenije
budo lastnikov zemljišča Jurkošek Jasmine in Boštjana ter
Krušič Veronike in Jožice, Mencingerjeva 12, 3000 Celje, ki
so tudi naročniki izdelave sprememb in dopolnitev PUP.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo IPA so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve,
Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje-Območna pisarna Celje.
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje)
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu
s 34. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni (skrajšan postopek).
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja
na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP (osnutek
IPA, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo
oziroma da se strinjajo s predlogom.
Če se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno
pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov,
ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno
upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in
ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Prostorski ureditveni pogoji za območje Lokrovec
(proj. št. 81/86 RC Planiranje in proj. št. 231/93 Razvojni
center Planiranje d.o.o. Celje; Odlok o sprejetju prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja-Lahovna – Uradni
list SRS, št. 36/88, in Uradni list RS, št. 70/95 ter 21/02).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1)
izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02)
in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor zagotovi
tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki
so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne
druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev
urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu
s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o
podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih na-
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črtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št.
86/04). IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v
standardni obliki.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage, izdelane v skladu z
veljavno zakonodajo.
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP bo
potekal po naslednjem terminskem planu:
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu
RS.
(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi
graﬁčne podloge za pridobitev smernic).
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v
skladu s 34. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 15 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja
opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim
načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za namen javne razgrnitve.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v
Uadnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Krajevni skupnosti
Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 15 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega
mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev PUP in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe
in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k
usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni
obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I.
obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana
Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta zagotovi pobudnik.
11. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-029/2005-4200 MGM
Celje, 28. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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GROSUPLJE
3911.

Odlok o oskrbi s toploto in splošni pogoji za
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja na območju naselja Grosuplje

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št.
79/99 in 51/04), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94), Akta o
določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list
RS, št. 74/05), Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Uradni list RS, št. 49/03) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 32. redni seji dne 28. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o oskrbi s toploto in splošni pogoji za dobavo
in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na
območju naselja Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se:
– zagotavljajo pogoji za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov s toploto po načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju učinkovite in gospodarne izrabe obnovljivih virov
energije in uvajanju naprednih tehnologij,
– uvaja lokalni energetski koncept, s katerim se določijo
način in strnjena oskrbovalna območja, na katerih se izvaja
oskrba s toploto iz javnega omrežja,
– določata način in oblika izvajanja izbirne gospodarske javne službe na območjih oskrbe s toploto v naselju
Grosuplje,
– zagotavljajo trajni viri ﬁnanciranja dejavnosti,
– določajo objekti in naprave, za katere sta odgovorna
dobavitelj in odjemalec, in pogoji za njihovo obratovanje,
– določajo pogoji za priključevanje in oskrbo s toploto,
– določa način obračunavanja in plačevanja storitev,
– določajo pravice, obveznosti in odgovornost dobavitelja in odjemalcev toplotne energije.
2. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi pomenijo:
– lokalni energetski koncept določa način bodoče oskrbe z energijo posameznega dela ali celotnega naselja oziroma lokalne skupnosti, ukrepe za učinkovito rabo toplote,
soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije in odpadkov,
– strnjeno oskrbovalno območje je geografsko in z distribucijskim omrežjem povezano celostno območje, na katerem se obvezno izvaja oskrba s toplotno energijo iz javnega
omrežja,
– načelo trajnostnega razvoja pomeni razvoj, s katerim
zadostimo sedanje potrebe, ne da bi ogrozili možnost bodočih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam,
– obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi
ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, posebej pa
energija vodotokov, vetra, ne akumulirana sončna energija,
biomasa, bio plin in geo termalna energija,
– soproizvodnja je tehnološki proces sočasne proizvodnje koristne toplotne in električne energije iz istega energetskega vira (kogeneracija),
– proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno
energijo goriv v toplotno energijo,
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– goriva so trdni, tekoči in plinasti elementi, ki z zgorevanjem ali drugim kemičnim ali ﬁzikalnim procesom sproščajo energijo,
– oskrba s toploto je proces proizvodnje, prenosa in
dobave toplotne energije,
– proizvodnja toplote je ﬁzikalni ali kemični proces transformacije goriv in obnovljivih virov energije v toplotno in druge
oblike energije,
– dobavni pogoji so tehnično in ekonomsko opredeljene
obveznosti za dobavo toplote, ki zavezujejo dobavitelja in
odjemalca,
– dobavitelj je imenovana pravna oseba, odgovorna za
upravljanje, obratovanje in razvoj energetske dejavnosti v
lokalni skupnosti, ki odjemalca na osnovi pogodbe oskrbuje
s toploto,
– odjemalec toplote je ﬁzična ali pravna oseba, ki je
lastnica objekta ali dela objekta, najemnica objekta ali dela objekta, oskrbovanega s toploto in ji dobavitelj dobavlja toploto,
– tarifni sistem za prodajo toplote določa elemente za
obračunavanje dobavljene energije za različne skupine odjemalcev glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto
ter druge elemente odjema,
– omrežje je sistem povezanih naprav, namenjenih prenosu toplote do odjemalcev,
– primarno omrežje so cevovodi, ki se uporabljajo za
povezavo proizvodnih virov s sekundarnim vročevodnim
omrežjem,
– sekundarno omrežje so cevovodi, ki potekajo po območju oskrbe do priključnih jaškov ali odcepov za posameznega odjemalca,
– priključno omrežje so cevovodi, ki potekajo od priključnih jaškov ali odcepov do toplotnih postaj, vključno s
priključnimi jaški oziroma odcepi,
– toplotna postaja objekta je naprava v odjemalčevem
objektu, ki služi prevzemu toplotne energije in zagotavlja
ogrevanje objekta in oskrbo s sanitarno toplo vodo. Sestavljena je iz priključne (primarne) in hišne (sekundarne) postaje
in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne
toplotne naprave,
– priključna (primarna) toplotna postaja je naprava strojnih inštalacij objekta, sestavljena iz zapornih, regulacijskih,
varnostnih in merilnih elementov,
– hišna (sekundarna) toplotna postaja je naprava strojnih inštalacij objekta, sestavljena iz toplotnih menjalnikov,
razdelilnih sistemov, regulacijskih in varovalnih naprav ter
naprav za pripravo sanitarne tople vode in delivcev toplote
za različne sisteme internih toplotnih naprav,
– interne toplotne naprave so naprave strojnih inštalacij
objekta, ki so priključene na hišno postajo, in se uporabljajo
za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in
talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje,
klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.,
– odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toploto,
– merilno mesto v priključni postaji je mesto, kjer sta
nameščena merilnik toplotne energije (merilnik toplote) in
vodomer za meritev sanitarne tople vode,
– merilna naprava je merilnik toplotne energije, ki meri
neposredno dobavljeno toplotno energijo in služi za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem, ter vodomer, ki
meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za
sanitarno toplo vodo in služi za obračunavanje dobavljene
toplote za ogrevanje sanitarne tople vode,
– sanitarna topla voda je voda iz vodovodnega omrežja,
ki se v izmenjevalnikih toplote ogreva in jo odjemalci uporabljajo za gospodinjske ali druge potrebe,
– priključna moč je načrtovana moč uporabnikovih toplotnih naprav, določena s projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja ali z načrtom izvedenih del za obstoječe objekte,
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratoval-
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ne spremembe delovanja toplotnih naprav in vplivajo na
spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok ali odjem
toplote,
– projektni pogoji so dokument, ki ga izda dobavitelj
projektantu novo predvidenega objekta na območju strnjenega oskrbovalnega območja v postopku izdelave projektne
dokumentacije na osnovi idejne zasnove objekta,
– soglasje je dokument, ki ga izda dobavitelj v upravnem postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja na predloženi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– pogodba o oskrbi s toploto je pisni dogovor, ki ga
dogovorita in skleneta dobavitelj in odjemalec in vsebuje podatke o odjemalcu, naslov odjemnega mesta, priključno moč,
uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote, delitev stroškov
dobave toplote, če je odjemno mesto v objektu za posamezne enote skupno, ter posebnosti pogodbenega razmerja, ki
niso določena s tem odlokom,
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem
so bili pogoji odjema toplotne energije ali sanitarne tople
vode podobni pogojem v obdobju, ko z meritvami ni bilo
možno ugotoviti dejanske porabe.
3. člen
S tem odlokom se na področju oskrbe s toploto uvaja
v naselju Grosuplje lokalni koncept razvoja oskrbe s toploto. Osnove za določitev načinov bodoče oskrbe s toploto,
vključitev ukrepov za učinkovito rabo toplote, soproizvodnjo
toplote in električne energije, uporabo obnovljivih virov energije ter določitev območij, kjer se oskrba s toploto izvaja iz
javnega omrežja in javnih proizvodnih virov, predstavljajo
Energetska zasnova Občine Grosuplje – lokalni energetski koncept, Karta strnjenih oskrbovanih območij s toploto,
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za
oskrbo s toploto in Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja.
Energetsko zasnovo Občine Grosuplje in Karto strnjenih
oskrbovanih območij kot sestavni del odloka sprejme svet
lokalne skupnosti, Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za oskrbo s toploto pa direktor izvajalca
javne službe oskrbe s toploto. Soglasje k Tarifnemu sistemu
pa daje župan občine.
4. člen
Iz ekoloških, energetskih ali tehnoloških razlogov in če
je s tem zagotovljena smotrnejša izraba energije in zgrajenega primarnega toplovodnega omrežja, se na določenih
strnjenih območjih v naselju Grosuplje za posamezne objekte
ali skupine objektov predpiše obvezna oskrba s toploto iz
javnega toplovodnega omrežja. Znotraj strnjenih oskrbovanih
območij se morajo priključiti na sistem daljinskega ogrevanja
vsi novi večstanovanjski objekti, javni objekti, proizvodni objekti in objekti drugih poslovnih dejavnosti, skratka vsi objekti,
katerih načrtovana instalirana toplotna priključna moč znaša
več kot 300 KW in za katere je potrebno ob izgradnji pridobiti
gradbeno dovoljenje. Obstoječi objekti pa so se dolžni priključiti najkasneje takrat, ko je zgrajen primarni toplovod oziroma
ko je potrebno obnoviti hišno toplotno postajo.
Način oskrbe s toploto in območja obvezne oskrbe se
na osnovi Karte strnjenih območij opredelijo s prostorskim
planskim aktom – prostorsko strategijo, za posamezne objekte ali skupine objektov pa s prostorskimi izvedbenimi načrti,
kot so prostorski red občine in lokacijski načrti.
II. NAČIN IN OBLIKA IZVAJANJA IZBIRNE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
Proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje in dobava
toplote je energetska dejavnost, za opravljanje katere je potrebno pridobiti licenco, ki jo izda Javna agencija Republike
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Slovenije za energijo. Dejavnosti iz prejšnjega stavka so
izbirna gospodarska javna služba. Izbrani izvajalec (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) upravlja s proizvodnimi objekti in
omrežjem za prenos toplote na podlagi pogodbe o izvajanju
gospodarske javne službe in upravljanju z infrastrukturo.
6. člen
Dobavitelj toplote mora izpolnjevati vse z zakonom
predpisane pogoje, predvsem pa:
– da je ﬁzična ali pravna oseba, registrirana oziroma
priglašena za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje ter
transport energije po omrežjih,
– da ima strokovno usposobljene delavce oziroma podizvajalce za izvajanje dejavnosti ter pridobljeno licenco za
proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje ter transport energije po omrežjih.
7. člen
Odjemalci s skupinskimi objekti za proizvodnjo in distribucijo toplote s priključno močjo najmanj 1MW, kjer zaradi
nezgrajene javne infrastrukture še ni možno izvajati javne
obvezne oskrbe s toploto, imenujejo ﬁzično ali pravno osebo
za izvajanje dejavnosti proizvodnje in distribucije toplotne
energije. Izbrani izvajalec, ki mora imeti pridobljeno licenco
za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in transport,
upravlja s proizvodnimi objekti in omrežjem za prenos toplote na podlagi pogodbe o upravljanju, ki jo sklene z odjemalci
oziroma upravnik(om)i objektov.
III. TOPLOTNE NAPRAVE ZNOTRAJ STRNJENIH
OBMOČIJ
8. člen

cepi,
ju,

Toplotne naprave so:
– proizvodni viri,
– primarno omrežje,
– sekundarno omrežje,
– priključno omrežje s priključnimi jaški oziroma od– toplotne in črpalne postaje na sekundarnem omrež– toplotne postaje v objektu,
– interne toplotne naprave.

9. člen
Toplotne naprave se po lastništvu delijo na javne in
zasebne.
Toplotne naprave v javni lasti so:
– proizvodni viri,
– primarno omrežje,
– sekundarno omrežje,
– toplotne in črpalne postaje na sekundarnem omrežju
ali v objektu,
– priključno omrežje s priključnimi jaški oziroma odcepi.
Toplotne naprave v zasebni lasti so:
– priključno omrežje s priključnimi jaški oziroma odcepi,
– toplotne postaje v objektu,
– interne toplotne naprave.
10. člen
Toplotne naprave se delijo na naprave, za katere odgovarja, z njimi upravlja oziroma jih vzdržuje dobavitelj, ter na
naprave, za katere odgovarja oziroma jih vzdržuje odjemalec
oziroma odjemalčev pogodbeni vzdrževalec.
Toplotne naprave, s katerimi upravlja oziroma jih vzdržuje dobavitelj, so:
– proizvodni viri,
– primarno omrežje,
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– sekundarno omrežje,
– toplotne in črpalne postaje na sekundarnem omrežju,
– priključno omrežje s priključnimi jaški oziroma od-

– priključne (primarne) toplotne postaje.
Toplotne naprave, s katerimi upravlja oziroma jih vzdržuje odjemalec oziroma odjemalčev pogodbeni vzdrževalec,
so:
– hišna (sekundarna) toplotna postaja,
– interne toplotne naprave.
11. člen
Upravljanje in vzdrževanje toplotnih naprav v lasti dobavitelja, priključnega omrežja s priključnimi jaški oziroma
odcepi ter primarnih delov toplotnih postaj in nadzora nad
toplotno postajo zaradi zagotovitve minimalnih standardov
delovanja omrežja distributerja toplote se ﬁnancirajo iz cene
za enoto obračunske moči. Upravljanje in vzdrževanje večstanovanjske hišne sekundarne toplotne postaje in internih
toplotnih naprav se ﬁnancira iz sredstev za vzdrževanje, ki
so dogovorjena s pogodbo med pogodbenim vzdrževalcem
in odjemalcem.
V pogodbi o vzdrževanju toplotnih naprav se opredelijo
odgovorna oseba vzdrževalca, dolžnosti, obseg pogodbenih
del ter višina in način plačevanja dogovorjenih del. Pogodbeni vzdrževalec večstanovanjske hišne sekundarne toplotne
postaje in internih toplotnih naprav je lahko pravna oseba
ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje energetske dejavnosti in ima zaposlene strokovno usposobljene
delavce.
IV. PRIKLJUČITEV NA VROČEVODNO OMREŽJE IN
SPREMEMBE TOPLOTNIH NAPRAV
12. člen
Investitor ali druga oseba, ki želi priključiti toplotne naprave objekta na dobaviteljevo javno vročevodno omrežje,
mora od dobavitelja pridobiti projektne pogoje za pripravo
načrta strojnih inštalacij in soglasje na projektne rešitve v
fazi izdaje gradbenega dovoljenja. Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katerih posledica je sprememba
priključne moči ali obratovalne spremembe, mora odjemalec
pridobiti soglasje dobavitelja. Soglasje se izdaja po Zakonu
o upravnem postopku, ki ga vodi pristojna oseba izvajalca
javne gospodarske službe. Pri izdajanju projektnih pogojev
in soglasja je potrebno upoštevati določila Zakona o graditvi
objektov (ZGO – 1) in lokalnih predpisov.
Ob pripravi prostorskih aktov pa izvajalec javne službe
distribucije toplote izda smernice in mnenja.
13. člen
Vsebina projektne dokumentacije in tehnične zahteve
za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter
pogoji za priključitev objektov na javni vročevodni sistem se
opredelijo v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi vročevodnega omrežja in toplotnih postaj na območju naselja
Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
14. člen
Dobavitelj mora izdati investitorju ali drugi osebi, ki
želi priključiti toplotne naprave objekta na dobaviteljevo javno vročevodno omrežje, soglasje, če je vloga za soglasje
usklajena s pogoji Pravilnika in če to dopuščajo zmogljivosti
dobaviteljevih naprav. Soglasje vsebuje pogoje za priključitev
oziroma spremembo investitorjevih naprav. Če dobavitelj izdajo soglasja zavrne, mora navesti vzroke zavrnitve.
15. člen
Odjemalčeve – investitorjeve toplotne naprave (priključni vod in priključne primarne toplotne postaje) lahko gradi
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pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran za
opravljanje dejavnosti in ima zaposlene strokovno usposobljene delavce.
Naprave se lahko gradijo, razširijo, spremenijo, investicijsko vzdržujejo ali obnavljajo le v soglasju z upravljavcem
– dobaviteljem in po določilih Pravilnika.
Investitorjeve naprave se smejo priključiti na dobaviteljevo vročevodno omrežje le v dobaviteljevi in investitorjevi
navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na
odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.
16. člen
Soglasje k izdaji uporabnega dovoljenja za zgrajene
toplotne naprave izda dobavitelj v fazi tehničnega pregleda
po končani gradnji. Soglasje se izda na podlagi:
– od izvajalca in dobavitelja podpisanega zapisnika o
nastavitvi pretoka in temperature na primarni strani toplotnih
naprav ter prevzemu merilnika toplotne energije,
– projekta izvedenih del (PID) ali izjave, da ni bilo odstopanj od predloženih projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja,
– potrdila o vpisu priključnega omrežja v kataster podzemnih naprav in evidenco kurilnih naprav.
17. člen
Dobavitelj v fazi izgradnje priključnega omrežja in toplotne postaje ali rekonstrukcije investitorjevega objekta izvaja
obvezen nadzor, ki obsega preveritev izpolnjevanja veljavnih
predpisov in standardov ter drugih zahtev in pogojev, opredeljenih v Pravilniku. Ugotovitve o nepravilnostih posreduje
nadzorniku, ki po določilih ZGO opravlja strokovno-tehnični
nadzor. V primeru neupoštevanja pripomb lahko dobavitelj do
odprave pomanjkljivosti odkloni oskrbovati objekt s toploto.
18. člen
Dobavitelj začne dobavljati toploto, ko so izpolnjeni vsi
pogoji soglasij in ko je za objekt izdano uporabno dovoljenje,
obstoječim objektom z veljavnim gradbenim dovoljenjem pa,
ko je pridobljeno uporabno dovoljenje za toplotne naprave.
Pogoj so tudi podpisane pogodbe o obračunavanju energetskih storitev med dobavitelji in odjemalci.
Kadar iz razloga, ki ni vezan na dobaviteljeve in odjemalčeve toplotne naprave, uporabnega dovoljenja ni mogoče
pridobiti in predložiti, se na podlagi investitorjevega naročila
lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih
naprav največ za eno kurilno sezono. V tem primeru dobavitelj in investitor potrdita začetek obratovanja ali spremembo
odjemalčevih toplotnih naprav z zapisnikom, ki mora imeti
priloženo izjavo izvajalca odjemalčevih toplotnih naprav, da
so le-te narejene po projektni dokumentaciji in skladne s
Pravilnikom.
19. člen
Dobavitelj s priključitvijo odjemalčevih naprav na svoje
vročevodno omrežje ne prevzema jamstva za njihovo pravilno in brezhibno delovanje. Odgovornost za pravilno delovanje nosi lastnik oziroma pogodbeni vzdrževalec odjemalčevih
toplotnih naprav.
V. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI TOPLOTE
20. člen
Dobavitelj in odjemalec skleneta pogodbo o dobavi toplote v pisni obliki. Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena
v pisni obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V
tem primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v
skladu z določili tega odloka. Če odjemalec na strnjenem ob-
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močju, ki je priključeno na vročevodno omrežje noče skleniti
pogodbe o dobavi toplote, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati
toplote, odjemalec pa je dolžan plačevati ceno za enoto obračunske moči za prodajo toplote iz javnega vročevodnega
omrežja Grosuplja.
21. člen
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno moč in obračunsko moč,
– razvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
– obračun in delilnik stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno za več odjemalcev,
– posebna določila, ki niso opredeljena s splošnimi pogoji ali tarifnim sistemom.
22. člen
Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen
čas, razen če se dobavitelj in odjemalec ne dogovorita drugače. Odjemalcu, ki lahko odpove pogodbo o dobavi toplote
pisno s šestmesečnim odpovednim rokom, dobavitelj upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem. Če
se na enem odjemnem mestu oskrbuje s toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno.
Če se odjemalci toplote znova odločijo za dobavo toplote na isto odjemno mesto v roku, ki je krajši od 12 mesecev,
morajo pred priklopom poravnati celotno ceno za obračunsko
moč, ki bi jo plačevali, če bi toploto prejemali nepretrgoma.
23. člen
Osnova za obračun dovedene toplote v objektih, kjer
je več odjemalcev, je merilnik toplotne energije v primarnem
delu toplotne postaje. Zato morajo odjemalci skupnega odjemnega mesta dobavitelju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi
toplote predložiti sporazumno izdelan delilnik stroškov, ki je
sestavni del pogodbe o dobavi toplote.
V delilniku stroškov se določijo deleži stroškov dobave
toplote posameznega odjemalca na podlagi porabe toplote
po internih merilnikih toplotne energije (55 do 75 odstotkov),
preostali del teh stroškov pa se med odjemne enote razdeli
sorazmerno velikosti posamezne ogrevalne površine. Če
interni merilniki niso vgrajeni, se stroški dovedene toplote
razdelijo sorazmerno ogrevalni površini posameznih enot.
V obeh primerih mora vsota vseh deležev znašati 100 odstotkov. Delilnik stroškov se avtomatsko spreminja na podlagi evidentiranih sprememb, ki vplivajo na določitev deleža
stroškov, medtem ko se metodologija določanja deležev lahko spremeni le s pisnim soglasjem vseh odjemalcev in se
upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.
Če odjemalci dobavitelju ne predložijo delilnika stroškov
iz prejšnjega odstavka, obračunava dobavitelj posameznim
odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih delilnika,
ki ga ima na voljo, če teh podatkov nima, pa v sorazmerju
ogrevalnih površin odjemalčevih prostorov.
24. člen
Odjemalci ter upravniki večstanovanjskih objektov morajo dobavitelja pravočasno pisno obveščati o:
– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem,
– vseh spremembah naslova za dostavo računov in
drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik
vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplote.
Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega
obdobja in obsega:
– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega
odjemalca,
– listino o prenosu lastninske pravice,
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega odjemalca na dobavitelje-
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vem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz
pogodbe o dobavi toplote zavezan dotedanji odjemalec.

goditve na svojem delu ali če prilagoditev ni opravljena pravočasno in ni časovno usklajena z deli na dobaviteljevih toplotnih
napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler
niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.

VI. EVIDENCE ODJEMALCEV

VIII. MERILNO MESTO, MERILNE NAPRAVE IN
UGOTAVLJANJE DOBAVLJENIH KOLIČIN TOPLOTE

25. člen
Za potrebe poslovanja dobavitelj vodi in vzdržuje evidenco odjemalcev.
Osnovna evidenca odjemalcev za ﬁzične osebe vsebuje
naslednje podatke:
– šifro odjemalca,
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebivališča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka),
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
Dobavitelj lahko za posameznega odjemalca zbira
tudi:
– zaposlitev,
– številko osebnega računa,
– davčno številko,
– delež lastništva,
– EMŠO.
Evidenca odjemalcev za pravne osebe in samostojne
podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro odjemalca in plačnika,
– naziv ﬁrme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– transakcijski račun,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi naslednje podatke:
– stanovanjsko ali poslovno površino,
– podatke o merilnih napravah,
– priključno in obračunsko moč,
– lastništvo nepremičnine.
26. člen
Izvajalec javne gospodarske službe za izvajanje oskrbe s toploto pridobiva evidence od odjemalcev, upravnikov,
organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb na
podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih gospodarskih službah in tega odloka.
VII. DOBAVA IN KAKOVOST TOPLOTE
27. člen
Dobavitelj zagotavlja odjemalcu toploto za ogrevanje
na odjemnem mestu v času kurilne sezone, potrebno količino toplote za pripravo sanitarne tople vode pa v obdobju
celega leta.
Kurilna sezona praviloma traja od začetka meseca oktobra do začetka meseca maja.
28. člen
V primeru tehničnih sprememb ali splošnih pogojev za
dobavo toplote, ki so skladni z dolgoročnim razvojem oskrbe
s toploto, potrebne stroške prilagoditve ali zamenjave dobaviteljevih in odjemalčevih toplotnih naprav, pokriva dobavitelj
na svojih toplotnih napravah, odjemalec pa na odjemalčevih
toplotnih napravah. Če odjemalec ne prevzame stroškov prila-

29. člen
Prvo namestitev merilnikov toplotne energije v priključni
primarni postaji opravi izvajalec strojnih inštalacij ali dobavitelj na odjemalčeve stroške. Tip, velikost in način namestitve
merilnika toplotne energije določi projektant na podlagi projektnih pogojev dobavitelja.
Merilnik toplotne energije mora izpolnjevati zahteve pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije
in mora biti overjen.
30. člen
Redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav v primarnem delu toplotne postaje opravlja dobavitelj
ali dobaviteljev pooblaščeni izvajalec, na stroške odjemalca.
Stroški teh storitev niso zajeti v ceni priključne – obračunske
moči, temveč se zaračunavajo kot števnina.
31. člen
Dobavljene količine toplote se merijo neposredno ali se
določajo posredno.
Količina dobavljene toplote se ugotovi neposredno na
podlagi odčitka merilnika toplotne energije, nameščenega na
primarnem delu v priključni postaji, ne glede na nameščene
merilne naprave, ki se uporabljajo za interno razdelitev porabljene toplote.
Pri neposredni meritvi so toplotne količine izražene v
MWh.
32. člen
Za obdobje, ko merilnik toplotne energije ni deloval in
ni mogoče odčitati količine odjema, se določi dobavljena količina toplote na podlagi porabe v primerljivem obračunskem
obdobju, ko je merilnik toplote še pravilno deloval, na podlagi
temperaturnih podatkov hidrometeorološkega zavoda ali v
primerljivih odjemnih enotah v obravnavanem obdobju.
33. člen
Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje
temperature, se za obračunsko obdobje, ko je bil toplotni
števec pokvarjen, določi:
Q = Qh x K x Y
Pri tem pomenijo:
Q – dobavljeno količino toplote (MWh, GJ)
Qh – priključno moč toplotnih naprav za ogrevanje in
klimatizacijo prostorov (W, MW, 1 MW = 1000000W)
K – ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih
toplotnih naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju
Y faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko obdobje
K = 24 x Z x (t (n) – t (zsr)) / (t(np) – tz(min))

torov

tura.

Pri tem pomenijo:
Z število ogrevalnih dni
t(n) srednja projektna ali predpisana temperatura prost(np) projektna notranja temperatura
t(zsr) srednja temperatura v obračunskem obdobju
tz(min) –20°C, računska minimalna zunanja tempera-

Stran

nje:

9346 /

Št.

91 / 14. 10. 2005

Ekvivalentno število je za posamezne mesece nasled(t(n)) = t(np) =
januar
februar
marec
april
maj
oktober
november
december

–20°C)
397 ur
325 ur
296 ur
195 ur
60 ur
190 ur
278 ur
376 ur

34. člen
Podatke o porabi toplote iz merilnih naprav odčitava
dobavitelj enkrat mesečno. Odjemalec mora zato dobavitelju
ves čas obratovanja omogočati dostop do merilnih naprav
zaradi odčitavanja merilnika toplotne energije in nadziranja
ogrevalnih naprav.
Če dobavitelj zaradi odjemalčevih razlogov ne more
odčitati podatka o porabi toplote na merilni napravi, mora odjemalec na podlagi dobaviteljevega obvestila takoj sporočiti
stanje merilnih naprav.
Če odjemalec kljub pozivu ne sporoči odčitanega stanja
merilnih naprav, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine
toplote glede na dobavo toplote, skladno z določili 32. člena
tega odloka.
35. člen
Dobavitelj in odjemalec imata pravico tudi predčasno preverjati točnost merilnih naprav. Če pokaže preskus
merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni
predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna
naprava pokvarjena, dobavljena toplota pa se za obdobje,
ko je bila naprava pokvarjena, obračuna po 32. členu tega
odloka. V tem primeru nosi stroške preskusa dobavitelj, sicer
pa tisti, ki je pregled zahteval.
IX. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE
TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE
TOPLOTE
36. člen
Cene oskrbe s toploto iz vročevodnega omrežja se
določajo skladno s politiko cen in razvoja oskrbe s toploto
Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in Tarifnim sistemom za prodajo toplote iz javnega vročevodnega
omrežja Grosuplje, Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike in cenika dobavitelja.
X. OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTE
37. člen
Pri obračunu dobave toplote se pri posameznem odjemalcu upoštevajo:
– razvrstitev v ustrezno tarifno skupino,
– obračun priključne oziroma obračunske moči po veljavni tarifni postavki,
– obračun dobavljenih količin toplote po veljavni tarifni
postavki (SIT/MWh; SIT/m2).
38. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine
oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta in
skupne merilne naprave, se dobavljena toplota obračuna
skladno z delilnikom stroškov na tem merilnem mestu in
ustrezno tarifno skupino.
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39. člen
Priključna – obračunska moč je nazivna oziroma zakupljena in nastavljena moč toplotne postaje odjemalca. Tarifna
postavka obračunske moči pokriva stroške materiala brez stroškov energentov, stroške storitev, stroške dela, nujne stroške
investicijskega in tekočega vzdrževanja, amortizacijo in druge
stroške poslovanja. Obračunska moč se izračunava za obdobje enega leta, odjemalcu pa se zaračunava mesečno.
40. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto in storitve,
ki se zaračunavajo skupaj s toploto, najpozneje v petnajstih
dneh od datuma izstavitve računa, če zakon ne določa drugače. Če odjemalec pravočasno ne poravna svojih obveznosti, mu dobavitelj izstavi opomin in določi rok, do kdaj mora
obveznosti plačati. Zakonske zamudne obresti od zapadlosti
računa do dneva plačila ter stroške opominjanja se odjemalcu obračunajo pri naslednjem obračunu.
Odjemalec je dolžan dobavitelju plačati zaračunane
stroške opominjanja, izterjave in ustavitve dobave toplote po
cenah iz veljavnega cenika dobavitelja.
Reklamacija računa ne more odložiti plačila nespornega
dela računa. Za nesporni del računa se v primerih reklamacije šteje poraba toplote v enakem obračunskem mesecu
pretekle kurilne sezone.
41. člen
Stroške porabljene električne energije za obratovanje
toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije, porabljene vode pa dobavitelju pitne vode.
XI. REKLAMACIJE DOBAVE TOPLOTE
42. člen
Odjemalec lahko reklamira kakovost dobavljene toplote
in obračun porabe toplote. Reklamacija mora biti pisna, podana v roku 8 dni od datuma izstavitve računa oziroma datuma ugotovljene spremenjene kakovosti dobavljene toplote.
Dobavitelj je v primeru upravičene reklamacije dolžan
čim prej odpraviti vzroke in posledice nepravilnosti, v primeru
neupravičene reklamacije pa o tem v osmih dneh obvestiti
dobavitelja.
Dobavitelj upošteva upravičene reklamacije odjemalca
za čas njihovega trajanja.
XII. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTE
43. člen
Če odjemalec odjema toploto brez dobaviteljevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v dobaviteljevo škodo, je dobavitelj upravičen zaračunati že porabljeno toploto
skladno z 32. in 33. členom odloka in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote.
Če časa trajanje neupravičenega odjema ni mogoče
zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna
za 12 mesecev.
Odjemalec mora dobavitelju plačati tudi vse stroške in
škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
Povzročene stroške in škodo mora dobavitelj posredovati
odjemalcu v obliki strokovne ocene.
44. člen
Če odjemalec pridobi soglasje h graditvi in priključitvi
objekta na javno vročevodno omrežje in priključi svoje naprave brez dobaviteljeve vednosti, dobavitelj sestavi zapisnik
o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično izveden. Dobavitelj v takem
primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz soglasja, že
porabljeno toploto pa skladno z 32. in 33. členom odloka in z
upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote.
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XIII. USTAVITEV DOBAVE TOPLOTE
45. člen
Dobavitelj lahko praviloma za krajši čas po poprejšnjem
obvestilu v lokalnih medijih ustavi dobavo toplote v naslednjih
primerih:
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih
motenj na dobaviteljevih toplotnih napravah,
– zaradi razširitve omrežja.
46. člen
Dobavitelj po poprejšnjem pisnem obvestilu odjemalcu
preneha dobavljati toploto v naslednjih primerih:
– če odjemalec odvzame toploto brez dobaviteljevega
soglasja,
– če odjemalec pisno ne obvesti dobavitelja o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerja
med odjemalcem in dobaviteljem,
– če odjemalec poškoduje svoje ali dobaviteljeve toplotne naprave tako, da je ogroženo, delovanje dobaviteljevega
sistema, in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne omogoči dobavitelju varnega dostopa
in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če odjemalec posreduje dobavljeno toploto brez dobaviteljevega soglasja tretji osebi,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote in ne poravna drugih obveznosti do dobavitelja,
– če odjemalec v roku, ki ga postavi dobavitelj, ne sklene pisne pogodbe o dobavi toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih
toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni pridobil
uporabnega dovoljenja.
47. člen
Dobavitelj lahko ustavi dobavo toplote takoj, brez poprejšnjega obvestila:
– če odjemalec odstrani pečat iz merilnih ali regulacijskih naprav v priključni postaji ali prekine napajanje merilnikov s toplotno energijo,
– če odjemalec spreminja kemijske ali ﬁzikalne lastnosti
ogrevalne vode,
– če odjemalec odvzema ogrevalno vodo iz dobaviteljevega omrežja,
– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali
transportne poti ne upošteva navodil o omejevanju odvzema
toplote.
48. člen
Vnovična dobava toplote po ustavitvi se začne z dnem,
ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se dobavitelju poravnajo nastali stroški.
XIV. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN ODJEMALCA
49. člen
Pri izvajanju lokalne javne službe proizvodnje in distribucije toplote ima dobavitelj naslednje obveznosti in odgovornosti:
– da dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav z obračunsko – priključno močjo,
dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– da pravočasno obvešča odjemalca o predvidenih
ustavitvah dobave toplote po lokalnih sredstvih javnega obveščanja,
– da ob morebitnem iztoku ogrevalne vode v odjemalčevi priključni postaji odklopi priključno postajo od vročevodnega omrežja,
– da stalno preverja in na primarnem delu tudi nastavlja regulacijske naprave v priključni hišni postaji, s ciljem

Št.

91 / 14. 10. 2005 /

Stran

9347

zagotavljanja optimalnih obratovalnih pogojev, določenih s
projektno dokumentacijo odjemalčevih toplotnih naprav in
pogodbo o dobavi toplote.
50. člen
Odjemalec ima naslednje obveznosti in odgovornosti:
– da sklene pogodbo z usposobljenim vzdrževalcem toplotne postaje in s tem zagotavlja varno in tehnično pravilno
delovanje v okviru nastavljenih vrednosti pretoka in temperature na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
– da skrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru vsak čas dostopna samo vzdrževalcem in dobaviteljevim
delavcem,
– da vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope
do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da
bodo dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za
delovne prostore,
– da sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi
toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– da z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne
moti drugih odjemalcev ali dobavitelja,
– da ne prodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega
soglasja,
– da omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe
na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve. O
tem presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
– da v toplotni postaji omogoči dobavitelju priključitev
naprav za daljinski prenos podatkov obratovalnih stanj brez
odškodninskega zahtevka za namestitev naprav,
– da takoj obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
– da odgovarja za škodo dobavitelju, ki bi nastala zaradi
odjemalčevih posegov na toplotnih napravah.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za oskrbo s toploto mora biti sprejet v šestih mesecih
od uveljavitve tega odloka.
52. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za vsa že sklenjena
in nova poslovna razmerja v zvezi z dobavo toplote.
Postopki za priključitev na vročevodno omrežje ali spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so
se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po določilih predpisanih pogojev.
53. člen
Vsi odjemalci toplote morajo v roku šestih mesecev
po uveljavitvi tega odloka skleniti pogodbe o dobavi toplote
z dobaviteljem. Odjemalci, ki z dobaviteljem ob uveljavitvi
tega odloka že imajo sklenjeno pogodbo o dobavi toplote,
morajo v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka pogodbo
uskladiti.
54. člen
Če do uveljavitve tega odloka odjemalci, ki odjemajo
toploto po skupnem odjemnem mestu, niso predložili delilnika
stroškov iz 23. člena, ga morajo predložiti najpozneje v treh
mesecih od uveljavitve tega odloka.
56. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi
s toplotno energijo iz skupinske kotlovnice Ob Grosupeljščici
z vsemi spremembami in dopolnitvami, Tehnični pravilnik
o določitvi pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz skupne kotlovnice Ob Grosupeljščici pa po sprejemu
novega.
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57. člen
Ta odlok o oskrbi s toploto in splošni pogoji za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja
Grosuplje začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 353-1017/95
Grosuplje, dne 28. septembra 2005
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

3912.

Tarifni sistem za prodajo toplote iz javnega
vročevodnega omrežja Grosuplje

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št.
79/99), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94), Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo
in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS,
št. 74/05), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 32.
redni seji dne 28. 9. 2005 sprejel

TARIFNI SISTEM
za prodajo toplote iz javnega vročevodnega
omrežja Grosuplje
I. SPLOŠNI DOLOČBI TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
S tarifnim sistemom za prodajo toplote iz javnega vročevodnega omrežja Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: tarifni sistem) se določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje
toplote, ki jo izvajalec javne gospodarske službe proizvodnje
in distribucije toplote (v nadaljnjem besedilu: distributer) dobavlja odjemalcem toplote iz vročevodnega omrežja.
S tarifnim sistemom se določajo tudi načela in merila za
ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe
računskih elementov s ciljem, da bi se spodbujala racionalna raba toplote in da bi bili proizvodno-distribucijski objekti
optimalno izrabljeni.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse odjemalce toplote iz javnega
vročevodnega omrežja, razen za tiste, s katerimi sklepa dobavitelj posebne pogodbe.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
3. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so obračunska moč, dobavljena količina toplote ter
nestandardne storitve.
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči (SIT/MW/leto),
– cena za enoto dobavljene količine toplote za ogrevanje (SIT/MWh)ali (SIT/m2) za toplo vodo (SIT/MWh),
– cena za nestandardne storitve po javno objavljenem
ceniku (SIT).
Cena za enoto obračunske moči in cena za enoto dobavljene količine toplote se oblikuje v skladu s predpisom,
ki določa oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare
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in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne
uporabnike.
4. člen
Priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav
odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo v
skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi
zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko
omrežje.
V primeru, da priključna moč ni znana, lahko distributer
toplote namesto obračuna za obračunsko moč (SIT/MW/leto)
uporabi druge elemente, ki omogočajo primerljivost s posameznimi skupinami odjemalcev.
Obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na
toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša
od priključne moči toplotne postaje, določene s projektom izvedenih del. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja
toplote. Vrednost je zaokrožena na šest decimalnih mest.
5. člen
Standardne storitve distributerja toplote, ki so vključene
v ceno za enoto obračunske moči, so:
– stroški meritev toplote in obračuna po primarnem
števcu,
– stroški obračuna po posameznih odjemalcih toplote
oziroma po posameznih stanovanjih po vnaprej določenem
ali dogovorjenem razdelilniku stroškov,
– stroški nadzora nad toplotno postajo zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja omrežja distributerja
toplote.
Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske
moči, so nestandardne storitve, in jih lahko distributer toplote
ponudi in na osnovi dogovora z odjemalcem toplote obračuna skladno z veljavnim cenikom, ki je stroškovno naravnan
in javno dostopen vsem odjemalcem toplote.
6. člen
Obračunsko obdobje je obdobje enega meseca. Količina dobavljene toplote v obračunskem obdobju se ugotavlja
na podlagi odčitka merilnika toplotne energije (MWh). Pri
obračunu se vrednosti, merjenje v MWh, zaokrožijo na dve
decimalni mesti.
V obstoječih objektih, kjer glavni merilnik toplote ni
vgrajen, se količina dobavljene toplote obračuna glede na
ogrevalno površino (m2).
7. člen
Letni znesek za obračunsko moč priključenega objekta
se izračuna tako, da se letna tarifna postavka obračunske
moči za enoto (SIT/MW/leto) pomnoži z obračunsko močjo
objekta. Obračunska moč se odjemalcem toplote obračuna
mesečno. Znesek ni odvisen od dobavljene količine toplote.
8. člen
Znesek za količino dobavljene toplote za namen ogrevanja prostorov oziroma ogrevanje sanitarne tople vode se
izračuna tako, da se število izmerjenih MWh v obračunskem
obdobju pomnoži z ustrezno tarifno postavko za enoto dobavljene količine toplote (SIT/MWh).
V primerih, kjer merilnik toplote ni vgrajen, se dobavljena toplota za namen ogrevanja izračuna tako, da se ogrevalna površina (m2) pomnoži z ustrezno tarifno postavko za
enoto dobavljene količine toplote (SIT/m2).
III. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV TOPLOTE
9. člen
Odjemalci toplote so glede na vrsto odjema razdeljeni v
naslednje tarifne skupine:
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– I. tarifna skupina – gospodinjski odjem in lokalni javni
zavodi,
– II. tarifna skupina – ostali odjem.
Cenovno razmerje med tarifnima skupinama znaša
1 : 1,2.
10. člen
Dobavitelj lahko z odjemalcem – pravno osebo ali samostojnim podjetnikom, sklene posebno pogodbo za dobavo
toplote, ki presega 3000 MWh/leto odvzema toplote, kar pa
ni predmet tega tarifnega sistema.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena in nova
razmerja v zvezi z dobavo toplote.
12. člen
Ta tarifni sistem začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-1017/95
Grosuplje, dne 28. septembra 2005
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

KRŠKO
3913.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec

Na podlagi 23. člena, v povezavi s 34. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.
in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00,
51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji
dne 22. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
S tem odlokom so, skladno s sprejetim programom priprave, določene spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec (Uradni list SRS, št. 22/88,
Uradni list RS, št. 54/95, 59/97, 71/02 in 125/04-pop.).
Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu
obrtne cone Leskovec (v nadaljnjem besedilu: spremembe in
dopolnitve) je izdelal Savaprojekt, d.d., pod številko projekta
05018-00, september 2005.
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2. člen
(vsebina)
Spremembe in dopolnitve vsebujejo besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
Besedilo:
1.
UVod
2.
OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3.
UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
3.1 Območje sprememb
3.2 Skupno vplivno območje
4.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
4.1 Razmestitev predvidenih dejavnosti
4.2 Razporeditev javnih in drugih skupnih površin z njihovo funkcionalno in oblikovno
zasnovo
4.3 Lega objektov na zemljišču in potek omrežij
komunalne in druge gospodarske infrastrukture
4.4 Funkcionalna, tehnična in oblikovna zasnova objektov
4.5 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov
4.6 Tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo objektov ter urejanje površin
4.7 Vplivi načrtovane ureditve na urbane in krajinske strukture in njene povezave s sosednjimi območji
5.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO
5.1 Prometna infrastruktura
5.2 Elektroenergetsko omrežje
5.3 Plinovodno omrežje
5.4 Kerozinovod
5.5 Omrežje zvez
5.6 Kanalizacija
5.7 Vodovodno omrežje
5.8 Odpadki
5.9 Lokacijski in tehnični pogoji za projektiranje
prometne, energetske, komunalne in druge
infrastrukture in priključkov na gospodarsko
javno infrastrukturo
6.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
7.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
8.
NAČRT PARCELACIJE
9.
ETAPNOST IN TOLERANCE
Kartografski del:
G1. Načrt namenske rabe prostora
G1.1: izsek iz graﬁčnih prilog sestavin
dolgoročnega plana Občine Krško
za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990
M 1:5000
G1.2: prikaz območja sprememb
na delu ZN IC Žadovinek
M 1:1000
G2. Načrt ureditvenega območja
z načrtom parcelacije
M 1:500
G3. Načrt umestitve načrtovane ureditve
v prostor
G3.1. Situacija
M1:500
G3.2. Pogledi, prerezi
M1:500
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G4. Prometna, energetska,
komunalna in druga gospodarska
infrastruktura
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M1:500

II. MEJA OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
V 3. členu odloka, se na koncu doda nov odstavek, ki
glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev zajema osrednje
območje obrtne cone ob glavni cesti in obsega naslednje
parcelne številke v k. o. Leskovec:
1067/110, 1067/118, 1067/4, 1067/51, 1075/12, 1240/1,
821/2, 821/3, 822, 823/1, 823/2, 823/3, 826/2, 827/1, 827/9,
829/4, 830/1, 830/2, 830/3, 830/5, 831/3, 833, 835/1, 835/7,
835/8, 835/9, 835/10, 835/14, 835/15, 835/16, 835/17,
835/18, 835/19.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR
4. člen
(pogoji za izrabo in oblikovanje)
Za 13.c členom se doda nov 13.d člen, ki glasi:
»Osrednje območje obrtne cone ob glavni cesti
Načrtovani objekti
Načrtovana je gradnja dveh objektov poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti z ureditvijo večjega števila parkirišč
ob glavni cesti v južnem delu obstoječe obrtne cone in dveh
(ali treh) obrtnih delavnic zahodno od teh objektov.
Predvidene dejavnosti na področju ureditve:
– Lokacija 1 in 2: poslovna, storitvena, trgovska
– Lokacija 3, 4, 5, 6 in 7: proizvodno obrtna
Na območju urejanja je možno, znotraj gradbenih parcel posameznih objektov, postavljati naslednje enostavne
objekte:
– Pomožne objekte:
• ograjo, in sicer varovalno ograjo in oporni zid oziroma škarpo; ograje morajo biti zasnovane čim bolj
transparentno, oblikovno prilagojene zunanji podobi
objekta (barva, material...)
• pomožne infrastrukturne objekte, in sicer pomožne
cestne, energetske, telekomunikacijske in pomožne
komunalne objekte
– Urbano opremo
Enostavne objekte se postavlja v skladu s Pravilnikom
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
Splošni oblikovni pogoji
Fasade objektov, ki so obrnjene na glavno cesto (lokacija 1 in 2) in deﬁnirajo vhod v mesto, morajo predstavljati
reprezentančni videz obrtne cone, da se z njihovim oblikovanjem skuša doseči dinamičnost, lahkost, transparentnost,
občutek humanega merila. Obdela se jih z večjimi steklenimi
površinami.
Pri ostalih objektih v ureditvenem območju se ohrani zasnova oblikovanja obstoječega ZN. Izhaja iz osnovne enote
(lamele), ki jih je možno med seboj sestavljati z dodajanjem
polovice osnovne enote, ali pa jih nizati v kombinacijo več
enot. S takšnim oblikovanjem je omogočen dinamičen videz
objektov in postopna gradnja objektov.

Oblikovna in tehnična zasnova objektov
Lokacija 1 in 2:
– Tlorisni gabarit: – objekt 1: 70,00 x 27,00 m +
aneks 6,70 x 5,50 m + nadstrešnica
19,50 x 5,00 m
– objekt 2: 24,00 x 12,00 m
– Višinski gabarit: P ali P+1 (višina objekta od terena do
vrha atike oziroma zgornjega
roba fasade min. 6,00 in max.
7,00 m)
– Streha:
ravna streha z minimalnim naklonom
– Oblikovanje
zunanje podobe
objekta:
Poleg zgoraj navedenih splošnih
pogojev za oblikovanje objektov ob
glavni cesti, naj bodo fasade svetlejših tonov, dovoljene pa so tudi
barvne kombinacije za popestritev
in razgibanosti barvne raznovrstnosti
območja. Robove zunanjih fasad je
možno zaokroževati. Steklene površine so lahko kombinirane s kovinskimi okvirji: kot element večje površine, element linijske površine ali pa
element deljene linijske površine.
Lokacija 3:
– Tlorisni gabarit: maksimalno 60,00 x 30,00 m; lahko
sestavljen iz prostorskih enot velikosti 15,00 x 30,00 m ali 15 x 15,00 m
– Višinski gabarit: P ali P+1 = ca. 7,00 m + višina strešne konstrukcije
– Streha:
ravna, skrita v vencu oziroma enokapna ali dvokapna z max. naklonom
strešin do 15º; za kritino je dovoljena uporabo materialov v temnejših
barvnih tonih
Oblikovanje zunanje
podobe objekta: enako kot pri lokaciji 1 in 2.
Lokacija 4 in 5:
– Tlorisni gabarit: Objekt 5: maksimalno
30,00 x 12,00 m;
lahko 15,00 x 12,00 m
Objekt 4: 15,00 x 12,00 m
– Višinski gabarit: P ali P+1 = ca. 7,00 m + višina strešne konstrukcije
– Streha:
ravna, skrita v vencu oziroma enokapna ali dvokapna z max. naklonom
strešin do 15º; za kritino je dovoljena
uporabo materialov v temnejših barvnih tonih
Oblikovanje zunanje
podobe objekta: enako kot pri lokaciji 1 in 2.
Lokacija 6:
– Tlorisni gabarit: obstoječ 30,00 x 16,00 m,
maksimalno 30,00 x 30,00 m
– Višinski gabarit: P ali P+1 = ca. 7,00 m + višina strešne konstrukcije
– Streha:
ravna, skrita v vencu oziroma enokapna ali dvokapna z max. naklonom
strešin do 15º; za kritino je dovoljena uporabo materialov v temnejših
barvnih tonih
Oblikovanje zunanje
podobe objekta: enako kot pri lokaciji 1 in 2.
Lokacija 7:
– Tlorisni gabarit: 24,00 x 12,00 m + 12 x 12,00 m
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– Višinski gabarit: P ali P+1 = ca. 7,00 m + višina strešne konstrukcije
– Streha:
ravna, skrita v vencu oziroma enokapna ali dvokapna z max.
naklonom strešin do 15º; za kritino je
dovoljena uporabo materialov v temnejših barvnih tonih
Oblikovanje zunanje
podobe objekta: enako kot pri lokaciji 1 in 2.
Pogoji za urejanje prometne, komunalne in energetske
infrastrukture
Načrtovana prometna, komunalna in energetska infrastruktura je prikazana v graﬁčni prilogi Prometna, energetska,
komunalna in druga gospodarska infrastruktura M1:500
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo naslednji tehnični pogoji:
– Vsa križanja kanalizacije z vodovodom oziroma z
ostalimi komunalnimi vodi se izvedejo praviloma pod kotom
90°, izjemoma je lahko kot prečkanja osi vodovoda med
45° in 90° tako, da kanalizacija praviloma poteka pod vodovodom. Križanja vodovoda s kanalizacijo nad vodovodom
niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ki se rešujejo s
projektno dokumentacijo.
– Minimalni vertikalni odmik vodovoda od ostalih komunalnih vodov znaša 0,3 m.
– Minimalni vertikalni odmik vodovoda in kanalizacije
znaša 0,5 m.
– Na mestu križanja se vodovodno cev iz materiala položi v zaščitno cev, ki mora segati min. 3 m na vsako stran od
mesta križanja (samo za vodovode iz PE materiala).
– Na mestih križanj se položi v zaščitne cevi tudi ostale
komunalne vode (elektro kabli, telefon, CATV, plin).
– Na mestu križanja vodovoda z cestiščem se vodovod
položi v zaščitno cev DN + 15 cm, ki mora segati min. 1,5 m
na vsako stran od roba vozišča, prekop preko vozišča se izvede na globini min. 1,4 m.
– Minimalni horizontalni odmik vodovoda od kanalizacije znaša 1,0 m, če je kanalizacija na višji globini kot vodovod,
merjeno med temenoma cevi.
– Minimalni odmik kanalizacije komunalne odpadne
vode in kanalizacije padavinske vode znaša 1,00 m.
– Minimalni horizontalni odmik vodovoda od kanalizacije znaša 2,00 m, če je kanalizacija na isti globini kot vodovod,
merjeno med temenoma cevi.
– Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije
od objektov (stavb) znaša min. 4,00 m.
– Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije
od objektov, kot so oporni zidovi, betonske ograje in podobno, znaša 3,0 m.
– Minimalni horizontalni odmik od dreves znaša
2,00 m.
– V zaščitnem pasu – koridorju 2,00 m levo in desno
od vodovoda in kanalizacije je prepovedano saditi drevesa,
ki imajo korenine globlje kot 0,5 m in postavljati začasne objekte, kot so reklamni panoji in podobno.
– Odmiki vodovoda in kanalizacije do ostalih komunalnih vodov in naprav (elektro kabli, telefon, CATV, plin in
ostali) so v posebnih primerih lahko manjši od predpisanih,
vendar le s posebnim dovoljenjem upravljavca. Investitor je
dolžan za vsak posamezni primer upravljavcu dostaviti projektno rešitev.
Posegi v varovalnem pasu objekta gospodarske javne
infrastrukture se izvajajo pod strokovnim nadzorom pristojnega organa oziroma službe.
V primeru tehnično ustreznejše rešitve je možno prilagoditi mikrolokacije priključnih in javnih vodov.
V fazi projektiranja prometne infrastrukture znotraj območja obrtne cone oziroma cestnega priključka interne prometnice »D« na glavno cesto se projektno obdela prilagoditev izvedene manipulativne površine in južni cestni priključek
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na gradbeno parcelo obstoječega objekta (zemljišče parc. št.
826/2 k.o. Leskovec). Pri projektiranju in izvedbi je potrebno
v največji možni meri upoštevati obstoječe stanje oziroma
jih v ureditve vključiti tako, da ne bo moteno funkcioniranje
obstoječega objekta.
Pri projektni obdelavi, kjer se natančno opredeli potek
komunalne, energetske in ostale infrastrukture na območju
cest, je potrebno, v primeru odstopanj od že načrtovanih tangenc, eventualnih potreb po prestavitvah, zaščitah in dograditvah, rešitve predhodno uskladiti z upravljavcem teh cest.
Prometna ureditev
– Glavna cesta G1-5
Obstoječe križišče na lokaciji cestnega priključka poslovnega kompleksa TA-BU v km 2,104 se uredi kot štirikrako semaforizirano križišče. Prav tako se kot semaforizirano
križišče uredi obstoječe križišče na lokaciji Ul. MDB – CKŽ
(pri Paciﬁcu). Načrtovana je tudi rekonstrukcija glavne ceste
(dograditev pasu za leve zavijalce) v dolžini 152 m in ureditev
površin za pešce in kolesarje v samem križišču.
Širina voznih pasov na glavni cesti je 3,55 m (robni
pas je širine 0,3 m), dodatni pas za leve zavijalce na glavni
cesti je širine 3 m. Širine voznih pasov in dodatni pasovi za
leve zavijalce na vzhodnem in zahodnem priključku znašajo
3,00 m. Projektirani radij priključnih krakov znaša R=14m.
Obstoječa priključna radija priključka poslovnega kompleksa
TA-BU se ohranita.
Sočasno z urejanjem križišča se uredijo tudi površine
za kolesarje in pešce.
Pločniki in kolesarske steze
Obstoječi pločnik ob vzhodni strani glavne ceste se
ohrani v širini 1,6 m.
Ob zahodni strani glavne ceste G1-5 se zagotovi koridor
za peš promet in kolesarsko stezo širine 3,00 m.
Odvodnjavanje
Odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod z vozišča,
kolesarske steze in pločnika za pešce se izvede preko načrtovanih vtočnih jaškov v obstoječo in predvideno cestno kanalizacijo. Obstoječa kanalizacija se predhodno kapacitetno
preveri in v primeru, da ni ustrezna, nadomesti z novo.
– Interne ceste
Interna cesta »D«
Priključitev interne cestne prometnice »D« se izvede v
sklopu načrtovanega štirikrakega semaforiziranega križišča
na lokaciji cestnega priključka poslovnega kompleksa TA-BU
v km 2.104 glavne ceste G1-5.
Zaradi tehničnih zahtev (višinska navezava oziroma
prilagoditev na niveleto glavne ceste) se ukine severni priključek na gradbeno parcelo obstoječega objekta (zemljišče
parc. št. 826/2, k.o. Leskovec). Južni priključek na gradbeno
parcelo in del manipulativne površine ob objektu se prilagodi
glede na projektne rešitve oziroma višinsko ureditev interne
prometnice.
Interna cesta »E«
Del interne povezovalne ceste »E« se poruši v dolžini
ca. 40 m in prestavi proti zahodu, na delu obstoječega rezervata za komunalno prometni koridor pa se uredi dostop do
objektov na lokaciji 1 in 7.
Dovozi do določenih gradbenih parcel se izvedejo z
interne povezovalne ceste. Priključki in ureditev v njihovi neposredni okolici morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena
zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno.
– Parkirišča
V sklopu gradbene parcele za posamezen objekt se,
glede na dejavnost in njen obseg, zagotovi predpisano število parkirnih mest in parkirnih mest za funkcionalno ovirane
osebe.
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Elektro omrežje
– Nizkonapetostno elektro omrežje
Izvede se načrtovani potek NN elektroenergetskega
omrežja in priključitev vseh objektov nanj.
– Srednjenapetostni elektro vod
Obstoječi SN 20 kV kablovod, ki poteka preko glavne
ceste G1-5, v in ob interni povezovalni cesti »D«, se v območju načrtovanih prometnih površin prestavi južno od priključka interne ceste »D«. Prečkanje glavne ceste se izvede
v sklopu predvidene kabelske kanalizacije. Ob glavni cesti
(na zahodni strani) je predvidena izgradnja nove kabelske
kanalizacije za uvlečenje SN 20 kV kablovodov.
V območju povoznih površin se izvede mehanska zaščita obstoječih in predvidenih kablovodov.
– Javna razsvetljava
Obstoječa javna razsvetljava, ki poteka ob glavni cesti
se, glede na načrtovane ureditve križišča, ustrezno spremeni
oziroma dopolni.
Ob internih cestah se, zaradi nove ureditve, del zgrajene trase javne razsvetljave prestavi ob prestavljeno cesto
»E«.
Plinovodno omrežje
Del obstoječega odseka plinovodnega omrežja R 74
PE 63 se odstrani.
Na območju je določeno oskrbovanje objektov z zemeljskim plinom oziroma priključitev objektov na plinovodno
omrežje, in sicer preko individualnih priključkov.
Za ogrevanje objektov je dovoljena tudi uporaba obnovljivih virov energije, ki ne povzročajo onesnaževanje okolja
preko dovoljenih emisijskih vrednosti.
Omrežje zvez
Izvedejo se načrtovane trase omrežij telekomunikacijskega in kabelskega distribucijskega sistema in priključitev
objektov nanj.
V območju ureditve križišča oziroma cestnega priključnega kraka se izvede zaščita obstoječih vodov TK in KDS
omrežja, po potrebi pa njihova prestavitev in rezervna kabelska kanalizacija.
Za potrebe izdelave projekta TK in KDS omrežja se izhodiščne podatke in projektno nalogo pridobi pri upravljavcih
obeh omrežij.
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami TK kablov se
izvedejo po predhodnih pogojih upravljavca.
Pri projektiranju KDS omrežja je potrebno upoštevati,
da se kabelski sistem spreminja v multimedijski prenosni
sistem. Objekti se načrtujejo z zvezdiščem, ki se naveže na
obstoječe KTV omrežje.
Kanalizacijsko omrežje
– Odvajanje komunalne odpadne vode
Izvede se prestavitev kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode in priključitve objektov na omrežje. Del
obstoječe trase Ø 30 se zaradi prestavitve ukine.
Kanalizacija mora biti zgrajena v vodotesni izvedbi.
Do izgradnje čistilne naprave je potrebno pred iztokom v
kanalizacijski kolektor komunalne odpadne vode prečistiti v
nepropustnih greznicah.
– Odvajanje padavinske vode
Izvede se prestavitev obstoječe trase kanalizacije za odvajanje padavinske vode ter priključitve objektov na omrežje.
Del obstoječe trase se zaradi prestavitve ukine.
Kanalizacija mora biti zgrajena v vodotesni izvedbi.
Padavinska voda s streh se preko peskolovov vodi direktno
v kanalizacijo, potencialno onesnažena padavinska voda
s parkirišč pa se predhodno prečisti preko lovilcev olj. Odvodnjavanje voda iz vozišč, kolesarske steze in pločnika za
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pešce se izvede preko drenažnih cevi v obstoječo in predvideno padavinsko kanalizacijo.
Odpadki
– Komunalni odpadki
Komunalni odpadki se zbirajo v tipskih posodah na
urejenih površinah.
Uporabniki so dolžni vse ločene zbrane frakcije odpadkov oddati na najbližji ekološkI otok ali zbiralnico.
– Posebni odpadki iz dejavnosti
Zbiranje in ravnanje z odpadki iz dejavnosti se izvaja v
skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04).
– Gradbeni odpadki
Pri izdelavi projektne dokumentacije, gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, obnovi ali odstranitvi objekta, se upošteva
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Uradni list RS, št. 3/03, 41/04, 50/04, 62/04 – popr.),
ki določa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih.
Vodovodno omrežje
Določena je porušitev in prestavitev dela trase obstoječega sekundarnega vodovoda PE 125, ki se ga izvede iz
DLTŽ DN125.
Obstoječi hidrant se prestavi izven vozišča določene
trase interne ceste »E«, izvede kot nadzemni in locira ob
novem jašku (odcep za Žadovinek).
Postavitev dodatnega podzemnega hidranta se izvede na sekundarnem vodovodnem omrežju na parceli
lokacije 1.
Poruši in prestavi se del trase vodovoda na začetku odcepa proti naselju Žadovinek (PE 110), in sicer izven vozišča
določene trase interne ceste »E«. Odcep se izvede v novem
vodovodnem jašku.
Vodomerni jaški načrtovanih objektov se izvedejo izven
objektov, na vedno dostopnem mestu.
Investitor mora s strani upravljavca pridobiti pogoje
za priključitev, tehnične parametre za projektiranje in izvedbo priključkov ter soglasje za priključitev na vodovodno
omrežje.
Javne in skupne površine
Javne površine v območju ureditvenega območja predstavljajo:
– glavna cesta G1-5 na delu odseka 0336 Krško – Drnovo v območju ureditve štirikrakega križišča na lokaciji
obstoječega cestnega priključka PC TA-BU in v območju
predvidene rekonstrukcije glavne ceste zaradi dograditve
pasu za leve zavijalce. Znotraj te površine je na zahodni
strani glavne ceste predviden rezervat za kasnejšo ureditev
pločnika in kolesarske steze.
– interni povezovalni cesti »D« in »E« (s pločniki, obcestnim pasom in javnim parkiriščem ob cesti »E«)
– zeleni pas za predvideni drevored ob glavni cesti
G1-5
– zeleni pas – rezervat za komunalno prometni koridor
ob glavni cesti G1-5.
5. člen
(načrt gradbenih parcel)
Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki
je prikazana v kartografski prilogi
Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije.
Znotraj posamezne gradbene parcele je možna prilagoditev teh površin glede na potrebe posameznega načrtovanega objekta in sicer tako, da se ne zmanjšuje predvidenih
zelenih površin.
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Gradbene parcele načrtovanih objektov je možno združevati. Možna je tudi delitev gradbenih parcel pod pogojem,
da je do vsake gradbene parcele omogočen dovoz z javne
površine in omogočeno nemoteno funkcioniranje objekta
(zagotovitev parkirnih mest, ustreznih manipulativnih površin...).
6. člen
(etapnost)
Ob urejanju osrednjega območja obrtne cone ob glavni
cesti se zgradi omrežje prometne, komunalne in energetske
infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje celotnega območja, ki je predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta, skladno z določili sporazuma št. 420-08-21/2005
O509, z dne 2. 3. 2005.
Prav tako je potrebno izvesti semaforizacijo obstoječega križišča na lokaciji Ul. MDB – CKŽ (pri Paciﬁcu).
Navedene ureditve iz predhodnih odstavkov morajo
biti v celoti izvedene pred izdajo uporabnega dovoljenja za
objekt na lokaciji 1.
7. člen
(cevovod)
Črta se zadnji odstavek 5. člena in 20. člen odloka o
zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec (Uradni list RS,
št. 22/88), ki se nanašata na prestavitve obstoječega cevovoda.
8. člen
(tolerance)
V 33. členu se za zadnjim odstavkom doda besedilo,
ki glasi:
»Pri oblikovanju načrtovanega poslovno trgovskega
objekta severno od Paciﬁca je možno objekt zasnovati tudi
izven določene maksimalne meje zazidljivosti, v smeri proti
glavni cesti, ob pogoju, da se ohranja že določen minimalni
odmik (maksimalne meje zazidljivosti – 6 m od meje gradbene parcele) od vozišča glavne in lokalne ceste.
Na območju obrtne cone je dopustna izvedba frčad.
Pri projektiranju komunalne, energetske in ostale infrastrukture so dopustna odstopanja pod pogojem, da ne vplivajo na ostale ureditve, načrtovane v prostorskem aktu.«.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka na delu območja, prikazanega v kartografskem delu Prikaz območja sprememb
na delu ZN IC Žadovinek (na delih zemljišč parc. št. 1067/4,
1067/118, 1067/51, 1067/110 in 1057/12 vse k.o. Leskovec),
preneha veljati ZN IC Žadovinek (SDL, št. 12/85, Uradni list
RS, št. 4/97, 73/00).
Možnost priključevanja obrtne cone na cesto G1-5,
preko zelenice (rezervata nasproti križišča za Žadovinek)
bo, na osnovi pridobljenih in potrjenih strokovnih podlag, v
soglasju z upravljavcem ceste, predmet drugega prostorsko
izvedbenega akta.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-8/2005 O502
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Št.
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Odlok o spremembi mej naselij Kostanjevica
na Krki, Globočice pri Kostanjevici, Grič,
Orehovec, Malence, Sajevce in Slinovce

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl.
US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS,
70/00, 51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05), 8., 9., 10., 11. in
12. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in
stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90), 17., 26., 27.
in 39. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80
in Uradni list RS, št. 58/92) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo
in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 22. 9.
2005 sprejel

ODLOK
o spremembi mej naselij Kostanjevica na Krki,
Globočice pri Kostanjevici, Grič, Orehovec,
Malence, Sajevce in Slinovce
1. člen
Območje naselja Kostanjevica na Krki se spremeni
tako, da se naselju priključijo deli naselij Globočice pri Kostanjevici, Grič, Orehovec, Malence, Sajevce in Slinovce.
2. člen
Naselju Kostanjevica na Krki se priključijo naslednje
parcele:
a) iz naselja Globočice pri Kostanjevici parcele številka
86, 88, 89, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98/1, 98/2, 99,
100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 104/3,
104/4, 104/5, 105, 106, 108/1, 108/2, 109, 110, 111/1, 114/2
in del 1752/2, vse k.o. 1331 Kostanjevica;
b) iz naselja Grič parcele številka 654/15, 655/1, 655/4,
655/5, 655/6, 655/7, 655/8, 655/11, 655/12, 655/13, 655/14,
657/1, 657/2, 657/3, 688, 689, del 2708/1 in del 2698/1, vse
k.o. 1336 Orehovec;
c) iz naselja Orehovec parceli številka 649/38 in 649/39,
obe k.o. 1336 Orehovec;
d) iz naselja Malence parcele številka 802/4, 802/5,
802/7, 802/20, 911/584 in 911/614, vse k.o. 1331 Kostanjevica;
e) iz naselja Sajevce parcele številka 785/1, 785/2,
785/3, 785/4, 785/6, 785/7, 785/8, 785/9, 785/17, 785/18,
785/19, 785/20, 785/21, 785/22, 785/23, 785/24, 785/38,
789/2, 802/2, 802/15, 802/16, 802/17, 911/328, 911/329,
911/358, 911/359, 911/360, 911/361, 911/362, 911/363,
911/364, 911/366, 911/391, 911/392, 911/393, 911/433,
911/434, 911/435, 911/436, 911/437, 911/438, 911/439,
911/440, 911/441, 911/442, 911/452, 911/453, 911/454,
911/455, 911/456, 911/495, 911/529, 911/532, 911/572,
911/573, 1739/1, del 785/5, del 789/1, del 1735 in del 1740/1,
vse k.o. 1331 Kostanjevica;
f) iz naselja Slinovce parcele številka 471/3, 472, 478/2,
479/2, del 1735 in del 1745/1, vse k.o. 1331 Kostanjevica.
3. člen
Spremembe območij naselij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije.
Meje območij naselij potekajo po parcelnih mejah in
so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra
prostorskih enot.
Kartografski prikaz registra prostorskih enot z razvidnim
novim stanjem, vodi Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Sevnica in je sestavni del odloka.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 209-1/1999-O505
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3915.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center
Krško

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl.
US RS, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) ter 16.
in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško,
na 32. seji dne 22. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Mladinski center Krško
1. člen
Drugi odstavek 5. člena odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 96/00 in
91/01) se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena so po Uredbi
o uvedbi in uporabi standardne klasiﬁkacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) uvrščene v naslednje skupine:
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje video zapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
52.47
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
55.400 Točenje pijač
60.230 Drug kopenski potniški promet
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
71.401 Izposojanje športne opreme
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71.402
71.403
72.100
72.210
72.220

Dejavnost videotek
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
Svetovanje o računalniških napravah
Razvoj in založba programskih paketov
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.400 Oglaševanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
85.32
Socialno varstvo brez nastanitve
85.329 Druge socialne dejavnosti
92.110 Snemanje ﬁlmov in video ﬁlmov
92.130 Kinematografska dejavnost
92.200 Radijska in televizijska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.623 Druge športne dejavnosti
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
Mladinski center lahko dejavnost razširi ali spremeni s
soglasjem ustanovitelja.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 028-2/2000 O703
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3916.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 3327/2, k.o. Ravne in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnino
parc. št. 43/2, k.o. Ravne

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00,
51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo
in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 22. 9.
2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 3327/2, k.o. Ravne in o zamenjavi predmetne
nepremičnine za nepremičnino parc. št. 43/2,
k.o. Ravne
I.
Ukine se javno dobro na parc. št. 3327/2 – pot v izmeri
2,31 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. XX. k.o.
Ravne, ker v naravi ne služi kot javno dobro.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

II.
Lastninska pravica na parc. št. 3327/2 – pot v izmeri
2,31 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine
Krško.
III.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na
parc. št. 3327/2 – pot v izmeri 2,31 m2, se sklene menjalna
pogodba za nepremičnino parc. št. 43/2 – njiva v izmeri
4,62 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2167, k.o.
Ravne in je v lasti Lekše Magdalene, Smečice 1, Krško.
IV.
Cena nepremičnin je določena na osnovi cenitve sodnega izvedenca in cenilca in za nepremičnino parc. št. 3327/2,
k.o. Ravne znaša 125.363,70 SIT in za nepremičnino parc.
št. 43/2, k.o. Ravne 250.727,40 SIT. Razlika v vrednosti
zemljišč se izplača v denarju.
V.
Zamenjava nepremičnin se bo izvedla po postopku in
na način, ki ga določajo predpisi.
VI.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-29/2003-O506
Krško, dne 22. septembra 2005

3917.
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Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1217/38, k.o. Smednik

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02,
108/03 – odl. US RS in 72/05) in 16. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 22. 9. 2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 1217/38, k.o. Smednik
I.
Ukine se javno dobro na parc. št. 1217/38 – pot v izmeri
8,05 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. S. XIII, k.o.
Smednik, ker v naravi ne služi kot javno dobro.
II.
Lastninska pravica na parc. št. 1217/38 – pot v izmeri
8,05 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine
Krško.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-252/2004-O506
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3918.

Sklep o ustanovitvi javnega dobra na
nepremičninah last Rudnika Senovo v
zapiranju / III.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02,
108/03 – odl. US RS in 72/05) in 16. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 22. 9. 2005 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah
last Rudnika Senovo v zapiranju / III.
I.
Ustanovi se javno dobro na nepremičninah, ki so v lasti
Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o., Titova 106, Senovo, in
sicer po naslednjem seznamu:
– k.o. Brestanica
Zap. št.

Parc. št.

Vrsta rabe

Površina m2

ZKV

Prenos/ni prenosa

Opomba

01

470/6

pašnik

241

5B

prenos

pri GD Brestanica

Zap. št.

Parc. št.

Vrsta rabe

Površina m2

ZKV

Prenos

Opomba

01

439/9

travnik

164

106D

prenos

02
03

439/20
439/21

travnik
travnik

29
141

106D
106D

prenos
prenos

Pšeničnik – po parcelaciji 439/9
-»-»-

– k.o. Dovško
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Uradni list Republike Slovenije

– k.o. Senovo
Zap. št.

Parc. št.

Vrsta rabe

Površina m2

ZKV

Prenos

Opomba

01
02
03
04

216
220/4
220/5
734/20

njiva
njiva
pašnik
pašnik

963
976
1184
412

17S
17S
17S
17S

prenos
prenos
prenos
prenos

pri Lisci
-»-»Božičnik

II.
Nepremičnine so v funkciji javnega dobra.
III.
Po vzpostavitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, se nepremičnine z ustrezno listino in v skladu s
predpisi brezplačno prenesejo v last Občine Krško.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 464-57/2001-O507
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3919.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika za vrednotenje in izbor programov
športa v Občini Krško

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl.
US RS, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) ter 16.
in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško
na 32. seji dne 22. 9. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za
vrednotenje in izbor programov športa v
Občini Krško
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje in izbor programov športa
v Občini Krško (Uradni list RS, št. 90/02 in 92/03) se 6. člen,
točka 1.2 (Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok) spremeni in dopolni:
V zadnji alinei se za besedo »…ranga«, pika zamenja
z vejico in doda:
»..., razen ko se vadbena skupina tekmovanja ni mogla
udeležiti zaradi objektivnih, uradno dokazanih razlogov (bolezen ali nesreča večjega števila članov vadbene skupine).«.
V isti točki se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Soﬁnancirajo se programi katerih izvajanje poteka izven časa rednega šolskega pouka, pred 8. in po 13. uri in
izven šole v naravi.«.
V 6. členu, točka 1.5 (Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) se v tretjem odstavku
doda besedilo:
»V primeru, ko je število vadečih v skupini manjše kot
to zahteva ta odstavek, se delo strokovnega kadra (lahko)

ovrednoti z manjšim številom točk, sorazmerno s številom
vadečih.«.
V 6. členu, točka 2.1 (Planinstvo) se prvi vrstici prvega
odstavka za besedo »…visokogorje« doda:
»… v organizaciji društev, ki so včlanjena v Planinsko
zvezo Slovenije.«.
V 6. členu, točka 3 se besedilu drugega odstavka
doda:
»V primeru, ko je število vadečih v skupini manjše kot
to zahteva ta odstavek, se delo strokovnega kadra lahko
ovrednoti z manjšim številom točk, sorazmerno s številom
vadečih.«.
2. člen
V 7. členu, točka 4 se drugi odstavek črta in nadomesti
z novim:
»Iz proračunskih sredstev se soﬁnancirajo stroški nabave pokalov, diplom in priznanj za prva tri mesta.«.

nea:

3. člen
V 15. členu, prvem odstavku se doda nova, šesta ali-

»Prireditelj ﬁnancira izvedbo občinskih šolskih tekmovanj izvedenih na območju Občine Krško. To ne velja za
tekmovanja v alpskem smučanju.«.
V 15. členu, tretjem odstavku se doda nova, tretja alinea:
»Na področna ali državna tekmovanja se ekipe ali posamezniki uvrstijo na podlagi izidov doseženih na občinskih
tekmovanjih.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 65-2/2005-O706
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3920.

Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu
oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo
za namene športa

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00,
51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji
dne 22. 9. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o načinu oddajanja
telovadnic osnovnih šol v uporabo za namene
športa

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol
v uporabo za namene športa (Uradni list RS, št. 88/99) se
4. člen spremeni in glasi:
»4. člen
Za programe športnih društev iz 3. člena tega pravilnika, bo Občina Krško s šolami in izvajalci programov športa iz
3. člena tega pravilnika sklenila pogodbo in zanje plačevala
uporabnino.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2006.
Št. 65-5/2005-O706
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3921.

Navodilo za predstavnike ustanovitelja v
organih upravljanja javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00,
51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji
dne 22. 9. 2005 sprejel

NAVODILO
za predstavnike ustanovitelja v organih
upravljanja javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Krško
1. člen
S tem navodilom se določa sodelovanje med predstavniki Občine Krško (v nadaljevanju: predstavnik ustanovitelja)
v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
je Občina Krško na eni in občinskim svetom ter občinsko
upravo na drugi strani.
2. člen
Kontaktna oseba za sodelovanje s predstavnikom za
posamezen organ upravljanja oziroma za posamezne vrste
javnih zavodov je vodja oddelka, v katerega področje dela
spada posamezen javni zavod.
Kontaktna oseba se za že imenovane predstavnike
ustanovitelja določi po izdaji tega navodila, sicer pa ob izdaji
sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja.
Občinska uprava predstavnika pisno obvesti o tem,
katera kontaktna oseba mu je določena in kdo jo nadomešča
v primeru odsotnosti.
Kontaktna oseba poroča županu.
3. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan pred obravnavo na
seji organa upravljanja pridobiti mnenje ustanovitelja od kontaktne osebe v primeru predvidene obravnave:
– statuta, akta o notranji organizaciji in sistemizaciji in
drugih aktov javnega zavoda,
– programa dela in ﬁnančnega načrta (zaključnega računa),
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– imenovanja ali razrešitve direktorja javnega zavoda,
razen v primeru, ko na imenovanje da soglasje občinski
svet,
– sklenitve individualne pogodbe o zaposlitvi z direktorjem javnega zavoda,
– imenovanja ali odpoklica predsednika organa upravljanja,
– v drugih primerih, pomembnih za ﬁnančno ali strokovno poslovanje zavoda.
4. člen
Predstavnik ustanovitelja pridobi mnenje ustanovitelja
na podlagi pisnih gradiv, izjemoma (v nujnih primerih) pa
preko telefona.
5. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan ustanovitelju oziroma kontaktni osebi poročati o odločitvah glede vprašanj iz
3. člena tega navodila.
6. člen
Ustanovitelj zagotovi mnenje, ki je predmet tega navodila, vsaj en dan pred sejo.
V primeru, da predstavnik ustanovitelja ne dobi odgovora ustanovitelja do seje upravnega organa, se šteje, da
ustanovitelj k predlogu ali h gradivu nima pripomb oziroma
posebnega stališča, ki naj bi ga predstavnik ustanovitelja na
seji zastopal.
7. člen
Gradiva, ki jih javni zavodi pošiljajo predstavnikom ustanovitelja, pošiljajo javni zavodi tudi kontaktni osebi.
8. člen
Kontaktna oseba obvešča predstavnika ustanovitelja o
zadevah, pomembnih za delo zavoda (npr. sprejetem planu
investicij, ki se nanašajo na zavod, o novih programih in
usmeritvah na področju dela zavoda itd.).
9. člen
Predstavnik ustanovitelja mora o svojem delu in odločanju v organu opravljanja seznaniti 1x letno občinski svet, s
pisnim poročilom, do 28. 2. za preteklo leto.
Pobudo za izdelavo poročila iz prvega odstavka tega
člena poda kontaktna oseba, ki po potrebi predstavniku ustanovitelja zagotovi tudi administrativno pomoč.
Pisno poročilo mora vsebovati bistvene odločitve pri
uveljavljanju interesov ustanovitelja.
Če je v istem organu upravljanja več predstavnikov
ustanovitelja, poročajo občinskem svetu s skupnim pisnim
poročilom.
10. člen
Kontaktna oseba hkrati s pisnim poročilom iz prvega
odstavka 8. člena tega navodila poroča o sodelovanju s predstavnikom ustanovitelja.
11. člen
V primeru, da predstavnik ustanovitelja ne upošteva
tega navodila, lahko župan predlaga ustanovitelju njegovo
razrešitev.
12. člen
To navodilo se smiselno uporablja tudi za predstavnike
ustanovitelja, ki so zaposleni v občinski upravi.
13. člen
To navodilo se smiselno uporablja tudi za predstavnike
Občine Krško v upravnih organih gospodarskih družb in zavodov, kjer ima občina svojega predstavnika.
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14. člen
S tem navodilom občinska uprava seznani vse predstavnike ustanovitelja ter javne zavode, zavode in gospodarske družbe, v katerih ima Občina Krško svoje predstavnike, v
roku 15. dni od njegovega sprejema na občinskem svetu.
15. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01-1/2005-O301
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3922.

Program priprave sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju: ZUreP-1) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94, 57/94,
14/95 in 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga,
73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US
RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US RS, 74/98, 12/99 – skl. US RS, 36/99, 59/99 – odl. US
RS, 70/00, 94/00, 100/00 – skl. US RS, 28/01 – odl. US RS,
87/01, 16/02 – skl. US RS, 51/02, 108/03, 77/04 – odl. US
RS) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št.
98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je župan Občine Krško
dne 28. 9. 2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem
načrtu dela mesta Krško
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu dela
mesta Krško
V letu 1970 je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu dela
mesta Krško (SDL, št. 20/70), katerega spremembe so bile
sprejete v letu 1977 (SDL, št. 31/77). Območje zazidalnega
načrta dela mesta Krško, (v nadaljevanju besedila: ZN) je
razdeljeno na kareje in namenjeno stanovanjski gradnji z
možnostjo ureditve mirne, spremljajoče dejavnosti.
Pobudnika za spremembo in dopolnitev ZN sta ELECTA d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana, in PROLAK d.o.o., Cesta
4. julija 81, Krško.
Pobudi za spremembo in dopolnitev ZN sta podani
z namenom izgradnje stanovanjsko-poslovnih objektov, za
znana investitorja. Zaradi nerealiziranih ureditev, načrtovanih
v veljavnem ZN, ter za uresničitev investicijskih namer investitorjev, se na delu območja ZN, ki je predmet sprememb in
dopolnitev, načrtuje nova ureditev prostora. V prostorskem
planu občine je območje namenjeno stanovanjski gradnji, s
spremljajočimi dejavnostmi.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1).
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je načrtovanje
stanovanjsko-poslovnega kompleksa, na območju med Cankarjevo in Rozmanovo ul. ter Cesto 4. julija in Sovretovo ulico
(območje dveh karejev v ZN) ter določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno-tehničnih in drugih pogojev za gradnjo
objektov in drugih ureditev.

Uradni list Republike Slovenije
Programska izhodišča so naslednja:
– zapolnitev nepozidanega prostora v središču mesta
se zasnuje tako, da predstavlja prehod iz visoke blokovne
zazidave na zahodni strani kompleksa proti individualni stanovanjski pozidavi na vzhodnem delu območja;
– umestitev objektov znanih investitorjev v prostor;
– maksimalno možno ohranjanje obstoječe individualne
stanovanjske strukture oziroma načrtovanje ureditev tako, da
se izboljša prometna urejenost območja (prehodnost mestnih
ulic in priključki na prometnice višjega reda);
– na jugozahodnem delu območja se predvidi rušitev
stanovanjskega objekta;
– spremembe zazidalnega načrta morajo predvideti
možnost etapne izvedbe.
Za načrtovane ureditve je bila izdelana idejna zasnova
z variantnimi rešitvami. Izbrana varianta bo podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.
Dne 29. 7. 2005 je Občina Krško, Oddelek za urejanje
prostora in varstvo okolja, skladno z 28. členom ZureP-1,
izvedla 1. 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 sprememb in dopolnitev
zazidalnega območja.
Priporočila in usmeritve je podala organizirana javnost
– stanovalci Sovretove ulice. Nanašajo se na zasnovo prometnega omrežja ter ureditev zelenih površin. Stanovalci
želijo, da se na delu načrtovane Sovretove ulice ohrani obstoječe stanje (ulica se naj konča pri hišni št. 31 in 52 kot
slepa ulica) – se ne načrtuje povezava z Rozmanovo ulico.
Za načrtovanje prostih površin, na obstoječem prostoru med
Cankarjevo, C. 4. julija ter Sovretovo ulico, pa predlagajo
ureditev parka – zelenic z igrali za otroke.
3. Okvirno ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve ZN so predvidene znotraj
meja ureditvenega območja dela mesta Krško ter obsegajo
zemljišča parc. št. 770, 472/1, ∗152, 487/3, 487/17, 487/14,
487/13, 487/15, 487/16, 487/1, 487/18, 487/19, 487/11,
487/10, 486/1, ∗153, 486/7, 486/8, 486/9, 486/10, 485/7,
485/1, 485/8, 485/2, 485/9, 485/10, ∗580, ∗667, 484/10,
∗137, 823, ∗218/1, 484/3, ∗216, 484/1, 474/2, 474/3, ∗155/1,
474/1, 474/5, 476, 474/4, 474/12, ∗155/2, 473/2, ∗219, 473/3,
∗352, 824, 471/3, ∗156, ∗330, ∗577/2, ∗577/1, 471/4, ∗576,
471/5, 471/6, ∗351, 762/1, 831, vse k.o. Stara vas.
Velikost območja je ca. 3,2 ha.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina
Krško.
Naročnik sprememb in dopolnitev ZN je ELECTA, d.o.o.,
Mestni trg 8, Ljubljana.
Načrtovalca prostorskih ureditev bo izbral naročnik.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave izvedbenega prostorskega akta podati smernice za
njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000
Novo mesto,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Krško, CKŽ 14, 8270 Krško,
– Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
Kersnikova 3, p.p. 1503, 1001 Ljubljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Telekom Slovenije d.d, PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (voda,
kanalizacija, odpadki),
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– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana,
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško (KDS
omrežje),
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
(lokalno cestno omrežje).
Drugi udeleženci:
– KS Krško, CKŽ 23, 8270 Krško.
V postopku načrtovanja prostorske ureditve morajo nosilci urejanja prostora, v skladu z 29. členom ZUreP-1, podati
smernice v roku 30 dni po prejemu gradiva ter v 30 dneh po
predložitvi dopolnjenega predloga z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih smernic za pripravo predloga izvedbenega
prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN
ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter
mnenja tudi drugih organov, ki niso navedeni, se le-te pridobi
v postopku.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve
Pri pripravi predloga izvedbenega prostorskega akta je
treba upoštevati, pridobiti ter izdelati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, in
Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,
59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02,
99/02,116/02 in 79/04),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in
Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,
68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01, 71/02, 90/02,
99/02,116/02 in 79/04),
– Odlok o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (SDL,
št. 20/70, 31/77),
– idejno zasnovo predvidene spremembe posega in
ureditve (Savaprojekt d.d. Krško, april 2005),
– idejno zasnovo za del območja (PROLAK, d.o.o.,
Krško, marec 2005),
– vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov
in organizacij, določenih v 4. točki tega programa priprave,
– analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na
posamezne sestavine prostora,
– prikaz možnih strokovnih rešitev v variantah.
Nosilci urejanja prostora so dolžni posredovati pripravljalcu prostorskega akta strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma so predmet
načrtovanja.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca sprememb in dopolnitev ZN. O izboru variantne rešitve bo odločil pripravljalec.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage, kot jih predpisuje zakon o urejanju
prostora, za območje predvidene prostorske ureditve, pridobi
naročnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
8. Postopek priprave in izdelave sprememb in dopolnitev ZN z roki izdelave
Postopek priprave in izdelave sprememb izvedbenega
prostorskega akta bo potekal po naslednjem terminskem
planu:
– na podlagi sprejete pobude se pripravi osnutek programa priprave;
– pripravljavec obvesti MOP (s prilogami) o nameri izdelave sprememb in dopolnitev ZN zaradi morebitne obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje ter presoje
sprejemljivosti vplivov plana;
– pred sprejemom programa priprave pripravljavec skliče 1. prostorsko konferenco z namenom pridobitve in uskladitve priporočil glede priprave izvedbenega prostorskega
akta;
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– program priprave se dopolni s priporočili s prostorske
konference;
– župan Občine Krško sprejme program priprave, ki se
objavi v Uradnem listu RS;
– izbrani načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev
smernic, ki ga pripravljalec pošlje pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od prejema vloge podajo
pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN,
– na osnovi izdelanih strokovnih podlag ter pridobljenih smernic za načrtovanje izdela načrtovalec, na podlagi
izbrane variantne strokovne rešitve, predlog izvedbenega
prostorskega akta,
– pripravljavec skliče drugo prostorsko konferenco najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo izvedbenega prostorskega akta,
– z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega
obveščanja oziroma na krajevno običajen način, se predlog
sprememb in dopolnitev ZN javno razgrne za najmanj 30
dni na sedežu Občine Krško in sedežu Krajevne skupnosti
Krško;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN,
– javna obravnava razgrnjenega predloga sprememb in
dopolnitev ZN se izvede v času javne razgrnitve,
– po javni razgrnitvi načrtovalec, skupaj s pripravljalcem, pripravi stališča do podanih pripomb in predlogov,
– župan potrdi stališča do pripomb,
– v skladu s sprejetimi stališči se dopolni predlog sprememb in dopolnitev ZN ter se pošlje pristojnim nosilcem
urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN,
– po pridobitvi mnenj posreduje župan Občine Krško
dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN Občinskemu
svetu v obravnavo in sprejem,
– Občinski svet sprejme odlok o izvedbenem prostorskem aktu,
– po sprejetju se Odlok objavi v Uradnem listu RS.
9. Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo sprememb in
dopolnitev ZN zagotovi naročnik.
10. Obveznosti načrtovalca
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s
programom priprave ter drugimi predpisi in zakonodajo s
posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in graﬁčne vsebine,
potrebne za spremembo in dopolnitev ZN, vključno z odlokom in kartografskimi gradivi. Dokumentacijo je potrebno
izdelati v analogni in v digitalni obliki.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim spremembam ter sodelovati na javnih
obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta
pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma
druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v štirih mapah) in digitalni
obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta. Digitalna
oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim
paketom »Arcview«.
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-1/2005 0502
Krško, dne 3. oktobra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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Sklep o dopolnitvah Sklepa o merilih za
določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA
Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih
javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog
predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih
organih

Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona
o lokalni samoupravi (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 in 72/05) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., na 6. redni seji dne 28. 9.
2005 sprejel

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o merilih za določitev
plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana,
d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter
plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin
ustanoviteljic v njihovih organih
1. člen
V Sklepu o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih
javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov
občin ustanoviteljic v njihovih organih (Uradni list RS, št.
62/05 in 78/05 – popr.) se za prvim stavkom 7. člena doda
nov stavek, ki se glasi: »Za primerjavo se ne upošteva dodatkov za delovno dobo«.
2. člen
Doda se nov drugi odstavek 10. člena, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena se sejnine ne
izplačujejo za korespondenčne seje«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 85-SU/2005
Ljubljana, dne 28. septembra 2005
Svet ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
Predsednica
Danica Simšič l.r.

3924.

Program priprave Občinskega lokacijskega
načrta za Topniško cesto med Dunajsko in
Linhartovo cesto

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
sprejemam

PROGRAM PRIPRAVE
Občinskega lokacijskega načrta za Topniško
cesto med Dunajsko in Linhartovo cesto
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobit-

Uradni list Republike Slovenije
ve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za Topniško cesto med Dunajsko in
Linhartovo cesto (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo
pri pripravi, ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja
Topniška cesta je primarna mestna cesta in tvori, v povezavi s Samovo in Drenikovo cesto, del drugega mestnega
obroča, ki vodi motorni promet po obodu širšega mestnega
središča med Mostami, Bežigradom ter Šiško. Južni odsek
Topniške ceste med Vilharjevo in Linhartovo cesto je že rekonstruiran, zasnovan kot boulevar, s štirimi voznimi pasovi,
širokimi kolesarskimi stezami in pločniki ter večvrstnimi drevoredi. Odsek med Dunajsko in Linhartovo cesto, dolžine ca.
750 m je dvopasoven, brez ustreznih peščevih in kolesarskih
površin, in ga je treba rekonstruirati tako, da bo Topniška cesta
postala v celoti boulevarska štiripasovnica z ustrezno ureditvijo
obcestnega prostora. Načrtovana rekonstrukcija zahteva tudi
rekonstrukcijo križišč z Dunajsko cesto, Peričevo ulico, Celjsko
ulico, Vojkovo cesto in Linhartovo cesto in rušenje posameznih
obstoječih objektov, ki jih bo treba nadomestiti.
(2) Razlogi za pripravo OLN
Po določilih veljavne urbanistične dokumentacije, ki
ureja navedeno območje, je rekonstrukcija obravnavanega
odseka Topniške ceste in rušenje objektov ob njej možna, ni
pa možna nadomestna gradnja vseh porušenih objektov.
Skladno z novo prostorsko zakonodajo se, za prostorske ureditve občinskega pomena, izdela občinski lokacijski
načrt, ki je tudi pravna podlaga za razlastitev in omejitev
lastninske pravice na nepremičnini.
(3) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta Zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Dolgoročni plan
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni
list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99,
28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01,
63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN in programska izhodišča
Predmet OLN je rekonstrukcija Topniške ceste v štiripasovnico z vsemi pripadajočimi ureditvami, njena umestitev
v prostor, rušenje dela obstoječih stanovanjskih, trgovskih in
poslovnih objektov, ki jih je treba odstraniti, ter novogradnja
poslovnih, stanovanjskih ter spremljajočih objektov.
(2) Programska izhodišča
Topniška cesta
Topniška cesta bo v dolžini ca. 750 m rekonstruirana
kot boulevar z normalnim proﬁlom štiripasovnice in z minimalnim odmikom obeh smeri vozišč 0,4 m. Ob cesti bodo
urejene zelenice, ki bodo, izven območja križišč, zasajene
z drevoredi.
Obravnavani odsek ceste mora imeti tudi obojestransko
kolesarsko stezo in pločnik minimalne skupne širine 3,4 m.
Poleg tega morata biti na obravnavanem odseku, v ustrezni
medsebojni razdalji, zgrajeni po dve avtobusni postajališči
na vsaki strani ceste. Posebej je treba določiti tudi mrežo
semaforiziranih križišč.
Minimalni proﬁli štiripasovnice so:
– zunanjega pasu širina 3,5 m,
– notranjega pasu širina 3,25 m,
– pasu za levo zavijanje avtobusov širina 3,0 m,
– pasu za levo zavijanje osebnih vozil širina 2,75 m.
Obrobje Topniške ceste
V strokovnih podlagah bodo opredeljena manjša območja rekonstrukcije in kompleksnih posegov v obrobju Topniške ceste, ki se bodo urejala celovito.
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Rušenje objektov: zaradi rekonstrukcije Topniške ceste je treba, pretežno na severni strani ceste, porušiti del
stanovanjskih, trgovskih in poslovnih objektov, ter zgraditi
nove objekte. Obseg vseh potrebnih rušenj bo dokončno
opredeljen v strokovnih podlagah. Objekt »Rižarne« je
možno delno arkadirati.
Pozidava obrobja: velikost območja in njegova lega
dovoljujeta gradnjo višjih in večjih objektov kot so objekti,
ki jih je treba porušiti. Z novo pozidavo v manjših, zaključenih in med seboj povezanih celotah se bo oblikoval prostor
Topniške ceste, pri čemer mora koridor dobiti podobo
mestne, oblikovane poteze, Topniška cesta pa mora postati razpoznavna avenija. Predvidena izraba, podrobnejši
program in gabariti novih objektov bodo opredeljeni, na
osnovi celovite analize območja, v strokovnih podlagah.
Zunanje ureditve: obstoječe nepozidane površine in
površine novih, zaključenih območij v obrobju Topniške naj
se s skupnimi ureditvami med seboj poveže (peščeve površine, zelene površine, trgi, ploščadi). Ureditveno območje OLN naj se poveže tudi s sosednjimi območji urejanja.
Ureditev zelenih površin in otroških igrišč ob stanovanjskih objektih: nove zelene površine, ki morajo biti
zasnovane kot del pozidave (in ne kot ostanki zemljišč, ki
jih ni možno pozidati), se poveže z obstoječimi v širšem
območju. Na stanovanjsko enoto je treba zagotoviti ca.
15 m2 zelenih površin z otroškimi igrišči.
Prometna ureditev obrobja: do vseh obstoječih in
predvidenih objektov v obrobju Topniške ceste je treba
urediti ustrezne dostope in dovoze, ki jih je treba združevati.
Pri zagotavljanju potrebnih parkirnih mest za nove
objekte je treba upoštevati normative (2 parkirni mesti na
stanovanje, 1 parkirno mesto in 10 % za obiskovalce na
30 m2 neto poslovne površine ali trgovine, 1 parkirno mesto na 4 sedeže ali 1 m točilnega pulta v lokalu). Parkirna
mesta morajo biti pretežno zagotovljena v kletnih etažah,
10 % parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje mora biti
urejeno na nivoju terena.
Varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine, varstvo
narave:
Varstvo kulturne dediščine
Del obrobja Topniške ceste, vrstne hiše ob Peričevi,
se nahaja v območju kulturne dediščine, ki je na Ministrstvu za kulturo vpisano v register nepremičnine kulturne
dediščine pod evidenčno številko oziroma številko predloga za vpis (EŠD: 510748).
Objekt Rižarne se nahaja v območju kulturne dediščine Ljubljana – Rižarna, ki je na Ministrstvu za kulturo vpisano v register nepremičnine kulturne dediščine
pod evidenčno številko oziroma številko predloga za vpis
(EŠD: 510755).
Varstvo okolja:
Območje OLN se po določilih Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja (Uradni list RS, št. 120/04-5005) nahaja v III. varovalnem pasu, v širšem vodovarstvenem območju.
Pri pripravi OLN je treba upoštevati predpise za varovanje vodnih virov, določiti stopnjo zaščite pred hrupom
ter pogoje osončenja obstoječih in predvidenih bivalnih
prostorov.
Ukrepi za varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine
in varstvo narave, pogoji za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami bodo opredeljeni skladno z veljavnimi predpisi in smernicami pristojnih nosilcev
urejanja prostora.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega območje Topniške
ceste med Dunajsko in Viharjevo cesto ter obrobje ceste
na obravnavanem odseku, ki zajema dele območij ureja-
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nja BR 2/2, BO 2/3, BS 2/4-1, BS 2/4-2, BS 2/3 in BS 3/2.
Meja območja bo podrobneje opredeljena v strokovnih
podlagah.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave
OLN podajo smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenim
predlogom pa mnenje, so:
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe
z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS
za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva
okolja), Vojkova 1b, Ljubljana
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna enota Ljubljana (za področje upravljanja
z vodami ter čiščenja voda), Vojkova 1b, Ljubljana
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
9. JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana
mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
10. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom,
Verovškova 70, Ljubljana
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s
toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
12. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
15. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
1547 Ljubljana
16. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS
za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, Ljubljana
17. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
– MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči,
Ambrožev trg 7, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Topniška cesta
Izdelana je Idejna zasnova Topniške ceste med Dunajsko in Linhartovo cesto, ki jo je v februarju 2005 izdelal
LUZ pod št. projekta 5122 in ki je del strokovnih podlag
za izdelavo OLN. Idejna zasnova vsebuje 3 variantne rešitve trase ceste. Kot najustreznejša je bila že izbrana 2.
varianta, brez sredinske zelenice ter z najmanj rušitvami.
V idejni zasnovi je obdelana tudi ocena stroškov objektov,
potrebnih rušenja.
Pri pripravi OLN naj se ovrednotijo vse strokovne
podlage, ki so bile izdelane za to območje (strokovne podlage za Dunajsko, Linhartovo).
Obrobje Topniške ceste
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN:
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– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi
območji, značilnosti grajenega prostora (gradbene linije, morfologija pozidave, gabariti objektov, ambientalne
značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave,
namembnost površin in objektov itd.),
– kulturna dediščina,
– rušenje objektov,
– določitev območij rekonstrukcije in kompleksnih posegov v obrobju Topniške ceste, ki se bodo urejala celovito,
– parcelacija in lastništvo,
– nepozidane površine (zelene in parkovne površine,
ploščadi),
– prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska ureditev.
Strokovne podlage naj vsebujejo še:
– povzetke smernic urejevalcev prostora;
– prikaz faznih rešitev pozidave;
– študijo obremenitve območij s hrupom in potrebnimi
ukrepi;
– poročilo o kakovosti zraka, zlasti glede na gostoto
motornega prometa;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo;
– strokovno mnenje glede gradnje garaž z ozirom na
varovanje vodnih virov;
– tri variantne rešitve urbanistično arhitekturne zasnove
pozidave za manjša območja rekonstrukcije in kompleksnih
posegov v obrobju Topniške ceste, ki se bodo urejala celovito, in primerjalno analizo;
– dopolnjene variantne rešitve in analize osončenja bivalnih prostorov obstoječih in predvidenih objektov;
– maketa izbranih variantnih rešitev;
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev
urejanja prostora in morebitne druge dodatne ekspertize in
poročila.
V postopku priprave OLN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje (Odločba Ministrstva za okolje in prostor,
št. 354-09-257/2005, z dne 30. 6. 2005).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Oddelek za urbanizem MU MOL pridobi najmanj tri
variantne rešitve zaključenih območij rekonstrukcije in kompleksnih posegov v obrobju Topniške ceste, ki se bodo urejala celovito.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Geodetske načrte ureditvenega območja OLN pridobi
Oddelek za urbanizem MU MOL.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po izbrani
in potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem OLN
Naročnik in investitor OLN je Mestna občina Ljubljana.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4022-420/2003-10
Ljubljana, dne 26. septembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.
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3925.

Program priprave Občinskega lokacijskega
načrta za del območja urejanja MS 6/3 Zgornja
Hrušica

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
sprejemam

PROGRAM PRIPRAVE
Občinskega lokacijskega načrta za del območja
urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo
programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo
občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS
6/3 Zgornja Hrušica (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi, ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi
za pripravo novega OLN
Območje urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica se ureja z
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS 6/1 Štepanjsko naselje, MS 6/2 Štepanja vas, MS
6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1 Štepanja vas in MR 6/2 Hrušica
(Uradni list RS, št. 27/95, 63/99).
V obravnavanem delu območja urejanja, v križišču Litijske in Hruševske ceste, določa naveden dokument merila
in pogoje za gradnjo manjšega in nižjega objekta (do P+2) z
javnim programom – poslovne, trgovsko-storitvene dejavnosti ter gradnjo podzemnih parkirišč in garaž.
Zaradi nizke izrabe gradbene parcele in visokih stroškov gradnje podzemnih garaž predvidena zazidava ni bila
realizirana. Zato je lastnik zemljišča posredoval pobudo za
spremembo dokumenta, v kateri predlaga gradnjo večjih in
višjih objektov ter gradnjo podzemne garaže, ki bi služila tudi
obstoječim stanovalcem.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta Zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Dolgoročni plan
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni
list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99,
28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01,
63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN
Predmet OLN je prostorska ureditev in zaokrožitev stanovanjske soseske Štepanjsko naselje, določitev lokacijskih
pogojev za novogradnjo ob križišču Litijske in Hruševske
ceste, ureditev pripadajočih nezazidanih površin, oblikovanje
prostora dela Litijske in dela Hruševske ceste in izgradnja
ustrezne prometne, komunalne ter energetske infrastrukture.
(2) Programska izhodišča:
Pozidava:
Ob križišču Litijske in Hruševske ceste se, kot funkcionalna in oblikovna dopolnitev stanovanjske soseske Štepanjsko naselje, predvidi gradnja objektov z javnim programom
in stanovanji. Predlagamo, da se ob Litijski cesti, v gradbeni
liniji, ki jo je določal že zazidalni načrt za Štepanjsko naselje,
zgradi objekt z javnim pritličjem. Stanovanja so lahko locirana
v zaledju ter ob Hruševski cesti. Okvirna predvidena izraba
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območja (FSI) je 1.3. Kapaciteta novogradnje in izraba območja bosta preverjeni in podrobneje opredeljeni v strokovnih
podlagah, ob celoviti analizi območja.
Prometna ureditev:
Območje novogradnje se bo prometno navezovalo na
Hruševsko cesto. Parkirna mesta naj se zagotovijo pretežno
v kletnih etažah. Za kratkotrajno parkiranje je treba, na nivoju terena, urediti ca. 10 % parkirnih mest. Pri zagotavljanju
parkirnih mest v kletnih etažah je treba zagotoviti tudi ca. 100
parkirnih mest za obstoječe stanovalce soseske. V primeru,
da se zaradi novogradnje ukinjajo obstoječa parkirna mesta,
jih je treba nadomestiti.
Pri zagotavljanju parkirnih mest za novozgrajene površine je treba upoštevati naslednje normative:
– 2 parkirni mesti na stanovanje,
– 1 parkirno mesto in 10 % za obiskovalce na 30 m neto
poslovne površine ali trgovine,
– 1 parkirno mesto na 4 sedeže ali 1 m točilnega pulta
v gostinskem lokalu.
Predvidena prometna ureditev bo preverjena in dopolnjena s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
Ureditev zelenih površin in otroških igrišč:
Nepozidane površine se uredi in v čim večji meri zazeleni. Nove zelene površine, ki morajo biti zasnovane kot del
pozidave (in ne kot ostanki zemljišč, ki jih ni možno pozidati),
se poveže z obstoječimi v soseski. Na stanovanjsko enoto je
treba zagotoviti ca. 15 m2 zelenih površin z otroškimi igrišči.
Ob Litijski cesti se zasadi obcestni drevored.
Komunalna ureditev:
Novogradnja bo priključena na komunalne naprave,
skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostna raba naravnih dobrin:
Upoštevajo se pogoji predpisa, ki ureja varovanje vodnih virov.
Za varovanje pred prekomernim hrupom se določi stopnja zaščite ter predvidijo ustrezni ukrepi.
Preveri se osončenje novih objektov in vplivi izgradnje
novih objektov na osončenje bivalnih prostorov obstoječe
zazidave.
Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave,
varstvo kulturne dediščine ter trajnostna raba naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja
prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
Ostale usmeritve:
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema površine dela območja urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica. Omejujejo ga: na
vzhodu funkcionalno zemljišče stanovanjske stolpnice, na
severu pločnik Litijske ceste, na jugu obstoječe parkirišče ter
na zahodu pločnik Hruševske ceste. Velikost območja OLN
je ca. 5000 m2. Meja območja bo podrobneje opredeljena v
strokovnih podlagah.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki pred začetkom izdelave
OLN podajo smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenim
predlogom pa mnenje, so:
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z
vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
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2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 1b, Ljubljana
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna enota Ljubljana (za področje upravljanja z
vodami ter čiščenja voda), Vojkova 1b, Ljubljana
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
9. JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto,
Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
10. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s
toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
12. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
15. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
1547 Ljubljana
16. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, Ljubljana
17. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana.
2) Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN,
so:
1. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana
2. MOL, MU Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja za izdelavo OLN z naslednjo vsebino:
• vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji; značilnosti grajenega širšega prostora (gradbene linije,
morfologija pozidave, pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, oblikovanje objektov ipd.),
• kulturna dediščina,
• parcelacija in lastništvo,
• zelene in parkovne površine,
• prometna ureditev,
– geomehansko in geološko poročilo,
– projektna naloga za izdelavo variantnih rešitev,
– 3 variantne rešitve pozidave z maketo (na podlagi
predhodno izdelane projektne naloge),
– ocena osončenja posameznih fasad in odprtih površin
izbrane variantne rešitve in obstoječe pozidave na sosednjih
zemljiščih,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev
urejanja prostora.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za ureditveno območje OLN bodo pridobljene vsaj tri
strokovne rešitve celovite urbanistično-arhitektonske zasnove različnih avtorjev.
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8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Geodetski načrt (reambuliran topografski načrt, nadzemni in evidentirani podzemni komunalni vodi, katastrski
načrt) v digitalni obliki pridobi investitor.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po izbrani
in potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem OLN
Pripravo OLN ﬁnancira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za
prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z
dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-9/2005-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

3926.

Program priprave Občinskega lokacijskega
načrta za zadrževalni kanal Fužine – Zalog, z
zadrževalnim bazenom pred CČN, Občinskega
lokacijskega načrta za kanalizacijski zbiralnik
Co ter Občinskega lokacijskega načrta
za zadrževalni bazen na kanalizacijskem
zbiralniku A6

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
sprejemam

PROGRAM PRIPRAVE
Občinskega lokacijskega načrta za zadrževalni
kanal Fužine – Zalog, z zadrževalnim bazenom
pred CČN, Občinskega lokacijskega načrta
za kanalizacijski zbiralnik Co ter Občinskega
lokacijskega načrta za zadrževalni bazen na
kanalizacijskem zbiralniku A6
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo
programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo
občinskih lokacijskih načrtov za:
– zadrževalni kanal Fužine – Zalog, z zadrževalnim
bazenom pred CČN (v nadaljevanju: OLN 1),
– kanalizacijski zbiralnik Co (v nadaljevanju: OLN 2)
ter za
– zadrževalni bazen na kanalizacijskem zbiralniku A6 (v
nadaljevanju: OLN 3), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN
1, OLN 2 in OLN 3, ter roki priprave posameznih faz OLN 1,
OLN 2 in OLN 3.
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2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja
Območje Mestne občine Ljubljana nima v celoti zgrajenega omrežja kanalizacije. Za optimizacijo obstoječega kanalizacijskega sistema je treba, skladno s Projektom generalnega razvoja centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljana,
zgraditi zadrževalni kanal ter bazene.
Del predvidenega omrežja so tudi obravnavani odsek
zadrževalnega kanala Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred CČN (območje OLN 1), kanalizacijski zbiralnik Co
(območje OLN 2) in zadrževalni bazen na kanalizacijskem
zbiralniku A6 (območje OLN 3). Z realizacijo obravnavanih
komunalnih objektov bo povečana zaščita podtalnice Ljubljanskega polja, razbremenjen centralni kanalizacijski sistem
Ljubljane, omogočena priključitev še ne-kanaliziranih območij
ob Savi, zmanjšana onesnaženost Ljubljanice in znižani stroški obratovanja centralnega kanalizacijskega sistema.
(2) Urbanistična dokumentacija:
Območje OLN 1
Poteka preko planskih območij urejanja MR 5/1 Studenec, MI 5/1 Studenec, MK 5/1, MT 5/1 Avtocesta, MS 8/2 Polje, MK 8/1, MS 8/4 Vevče, MK 8/8, MS 8/5 Zgornji Kašelj, MK
8/3, MS 8/6 Spodnji Kašelj, MM 8/1 Petrol – Zalog – Kašelj,
MT 7/1 Območje ŽG, MS 7/7 Zalog, MS 7/6 Stari Zalog, MK
7/1 in MM 7/1 Zalog CČN.
Območja urejanja MR 5/1, MK 5/1 in MI 5/1 se urejajo z
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
M5 Selo, Nove Fužine (Uradni list SRS, št. 3/88, Uradni list
RS, št. 56/92, 24/97, 63/99).
Območje urejanja MT 5/1 se ureja z Uredbo o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba
in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove
v Ljubljani (Uradni list RS, št. 27/94, 42/95).
Območja urejanja MS 8/2, MK 8/1, MS 8/4, MK 8/8, MK
8/3 in MS 8/6 se urejajo z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto M8 Polje, Vevče, Kašelj (Uradni list
RS, št. 49/96, 63/99, 54/04).
Območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja
MS 8/5 Zgornji Kašelj (Uradni list RS, št. 27/95).
Območje urejanja MT 7/1 se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG (Uradni list SRS,
št. 23/89, Uradni list RS, št. 56/92).
Območji urejanja MS 7/7 in MS 7/6 se urejata z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS
7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Uradni list RS, št. 1/93).
Območje urejanja MK 7/1 se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M7 Zadobrova,
Novo Polje, Zalog (Uradni list SRS, št. 3/88, Uradni list RS,
št. 56/92, 63/99).
Območje urejanja MM7/1 se ureja z Odlokom o sprejetju Lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo Ljubljana v ureditvenem območju MM 7/1 (Uradni list SRS, št.
27/87, 8/96).
Območje urejanja MM 8/1 se ureja z Odlokom o sprejetju ureditvenega načrta za območji urejanja MM8/1 Petrol
Zalog Kašelj del in MT7/1 območje ŽG del (Uradni list RS,
št. 26/93) in z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto M8 Polje, Vevče, Kašelj (Uradni list RS, št.
49/96, 63/99, 54/04).
Območje OLN 2
Poteka preko planskih območij urejanja BR 5/2 Severni
park, BK 5/2, BR 4/2 Avtocamp Ježica, BR 4/1 Hipodrom,
BR 4/3 Tomačevski prod, preko območja razpršene gradnje
z oznako MK 3/1-R, po območju kmetijskih zemljišč z oznako
MK 3/1 do zbiralnika ob Sneberski cesti, v območju urejanja
MT 3/1 Avtocesta.
Območji urejanja MK 3/1 in MK 3/1-R se urejata z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M3
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Šmartno – Sneberje – (Uradni list SRS, št. 3/88, Uradni list
RS, št. 56/92, 63/99).
Območji urejanja BR 5/2 in BK 5/3 se urejata z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B5 Savlje
– Kleče – (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89 in Uradni list RS,
št. 27/92, 63/99).
Območja urejanja BR 4/2, BR 4/1 in BR 4/3 se urejajo z
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
B4 Stožice Tomačevo – (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89 in
Uradni list RS, št. 27/92, 49/95, 63/99).
Območje urejanja MT 3/1 se ureja z Uredbo o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba
in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove
v Ljubljani (Uradni list RS, št. 27/94, in 42/95).
Območje OLN 3
Se nahaja v območju urejanja VS 2/1, ki se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št.
6/88, 18/88, Uradni list RS, št. 40/92, 5/93-P5, 11/95, 40/97,
52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odl. US, 89/02 in
79/04).
(3) Razlogi za pripravo OLN 1, OLN 2 in OLN 3:
Po določilih PUP, ki urejajo vsa navedena območja,
je gradnja obravnavanega odseka zadrževalnega kanala,
kanalizacijskega zbiralnika in zadrževalnega bazena možna, vendar prostorski ureditveni pogoji niso ustrezna pravna
podlaga za izvajanje morebitnih razlastitev ali omejitev lastninskih pravic nepremičnin.
Skladno z novo prostorsko zakonodajo se, za načrtovanje infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje delovanja
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere so
znani investitorji, izdela občinski lokacijski načrt, ki je tudi
pravna podlaga za razlastitev in omejitev lastninske pravice
na nepremičnini.
Glede na navedeno je JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
podala predlog za pripravo občinskih lokacijskih načrtov.
(4) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN 1, OLN 2 in OLN 3
sta Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
8/03) in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni
list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94,
33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00,
36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba
US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN 1, OLN 2 in OLN 3
Predmet OLN 1 so vse prostorske ureditve, vezane
na izgradnjo zadrževalnega kanala DN 2000 mm, od razbremenilnika R3 v Fužinah (ob levem bregu Ljubljanice pri
Fužinskem gradu) do zadrževalnega bazena pri centralni
čistilni napravi v Zalogu, kapacitete ca. 9500 m3. Dolžina
kanala je ca 5,8 km. Trasa kanala je načrtovana ob upoštevanju načela združevanja infrastrukturnih objektov v skupne
koridorje in poteka pretežno v varovalnem pasu obstoječega
zbiralnika A0.
Izgradnja zadrževalnega kanala in zadrževalnega bazena obsega tudi ureditev zunanjih površin po izvedbi kanala
in vse pripadajoče funkcionalne objekte na kanalu in bazenu
ter rekonstrukcije obstoječih razbremenilnikov na trasi zbiralnika A0.
Predmet in programska izhodišča OLN 2 so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika
DN 1000 mm–1200 mm. Trasa sledi desnemu bregu Save
in poteka od Ježice preko Male vasi, Stožic, Tomačevega,
Jarš, Sneberij do črpališča pri vzhodni avtocesti. Dolžina
kanalizacijskega zbiralnika je ca. 6,5 km.
Trasa kanala je pogojena višinsko, glede na dane terenske pogoje in glede na že zgrajeni del zbiralnika pod vzhodno
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avtocesto. Načrtovana je ob upoštevanju načela združevanja
infrastrukturnih objektov v skupne koridorje tako, da poteka, v
območju Sneberij, v varovalnem pasu obstoječe sekundarne
kanalizacije, na odseku od Tomačevega do Jarš pa pretežno
ob obstoječih poljskih poteh.
Izgradnja kanalizacijskega zbiralnika obsega tudi vse
ureditve zunanjih površin po izvedbi zbiralnika, gradnjo pripadajočih funkcionalnih objektov na trasi zbiralnika ter priključitev tangiranih sekundarnih kanalov in ukinitev obstoječih
črpališč.
Predmet OLN 3 so vse prostorske ureditve, vezane
na izgradnjo zadrževalnega bazena, njegova priključitev na
zbiralnik A6 in na sekundarni kanal ob Krakovski ulici ter
ureditev dovoda vode iz Ljubljanice za spiranje bazena.
Zadrževalni bazen, ki je predviden na vrtičkih južno od
Krakovske ulice, kapacitete ca. 6000 m3, bo v celoti vkopan
in prekrit s ca. 3 m debelo plastjo zemlje. Globina bazena je
ca. 10 m.
Priključitev na zbiralnik A6 bo potekala od razbremenilnika v križišču Gradaške in Emonske ulice, preko predvidenega dotočnega kanala DN 1000 mm po Emonski ulici.
Iztok iz bazena bo, preko tlačnega voda, v obstoječi kanal
po Krakovski ulici.
Za ureditev dovoda vode za spiranje bazena je previden
zajem vode, preko črpališča, v brežini Ljubljanice.
(2) Programska izhodišča OLN 1, OLN 2 in OLN 3
Programska izhodišča za izdelavo OLN 1, OLN 2 in
OLN 3 so:
– investicijski projekt »Celovito varovanje vodnih virov
podtalnice Ljubljanskega Polja – dogradnja kanalskega sistema«,
– Generalni projekt razvoja kanalizacije Ljubljane iz leta
1996,
– Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, ki ga je oktobra 2004 sprejelo Ministrstvo za
okolje in prostor.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveni območji OLN 1 in OLN 2 sta razvidni iz graﬁčnih prilog v merilu 1:25000, ureditveno območje OLN 3 je
razvidno iz graﬁčne priloge v merilu 1:5000. Graﬁčne priloge
so na vpogled na Oddelku za urbanizem MU MOL.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN 1, OLN 2 in
OLN 3
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave
OLN1, OLN 2 in OLN3 podajo smernice za njegovo pripravo,
k dopolnjenim predlogom pa mnenje, so:
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z
vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 1b, Ljubljana,
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna enota Ljubljana (za področje upravljanja z
vodami ter čiščenja voda), Vojkova 1b, Ljubljana,
8. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana,
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9. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
10. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
11. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
12. JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana,
13. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
14. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s
toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
15. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
16. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
17. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana,
18. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
1547 Ljubljana,
19. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana,
20. JP Snaga, Povšetova 6, Ljubljana,
21. Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana,
22. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade
11, Ljubljana,
23. Petrol d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
24. ELES, Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
26. DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri OLN, so:
1. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
Za gradnjo kanalizacijskega zbiralnika Co, zadrževalnega kanala Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred
CČN in zadrževalnega bazena na kanalizacijskem zbiralniku
A6 so bile pridobljene odločbe o obveznosti postopka presoje
vplivov na okolje, iz katerih izhaja, da postopka celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Pri izdelavi strokovnih podlag ter OLN 1, OLN 2 in OLN
3 je treba upoštevati Prostorsko zasnovo Mestne občine
Ljubljana (MOL, MU Oddelek za urbanizem, 2002).
Pred izdelavo OLN 1, OLN 2 in OLN 3 mora VO KA
zagotoviti:
1. celostne idejne rešitve zadrževalnega kanala Fužine
Zalog z zadrževalnim bazenom pri CČN, kanalizacijskega
zbiralnika Co in zadrževalnega bazena na kanalizacijskem
zbiralniku A6 ter drugih tehničnih rešitev in ureditev v območjih OLN 1, OLN 2 in OLN 3, v merilu 1:2500 z ustreznim
poročilom in utemeljitvijo,
2. idejne rešitve prestavitev, križanj in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne
zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev v območju
OLN 1 (OLN 2, OLN 3), v merilu 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo.
Strokovne podlage za izdelavo OLN 1, OLN 2 in OLN 3
morajo vsebovati še:
– analizo obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo
OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
značilnosti grajenega prostora (ambientalne značilnosti območja, namembnost površin);
– naravna in kulturna dediščina;
– rušenje objektov;
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– prometna in komunalna ureditev;
– parcelacija in lastništvo;
– prikaz faznih rešitev gradnje;
– strokovne ocene vplivov gradnje zadrževalnega kanala, kanalizacijskega zbiralnika in zadrževalnega bazena na
okolje in rešitve v zvezi z varovanjem okolja, rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje – ukrepi
za zaščito podtalnice, vodnih virov in površinskih voda;
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev
urejanja prostora in morebitne druge dodatne ekspertize ter
poročila;
– povzetki smernic urejevalcev prostora;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo.
Poleg navedenega morajo strokovne podlage za izdelavo OLN 3 vsebovati še:
– projektno nalogo za izdelavo variantne rešitve,
– dve variantni rešitvi zasnove zunanje ureditve.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdela se ena strokovna rešitev prostorske ureditve
območja OLN 1 in OLN 2 ter dve variantni rešitvi ureditve
območja OLN 3.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Geodetske načrte območja OLN 1, OLN 2 in OLN 3
pridobi Oddelek za urbanizem MU MOL.
9. člen
Roki za pripravo OLN 1, OLN 2 in OLN 3
Roki izdelave OLN 1, OLN 2 in OLN 3 so eno leto po
potrditvi strokovnih podlag za posamezen OLN.
10. člen
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem OLN 1, OLN 2 in OLN 3
Naročnik in investitor OLN 1, OLN 2 in OLN 3 je Mestna
občina Ljubljana.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-919/2005-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

3927.

Program priprave Občinskega lokacijskega
načrta za del območja urejanja BS 4/1 Ruski
car

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
sprejemam

PROGRAM PRIPRAVE
Občinskega lokacijskega načrta za del območja
urejanja BS 4/1 Ruski car
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo
programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pri-
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dobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo
Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS
4/1 Ruski car (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri
pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi
za pripravo novega OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o sprejetju
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za zazidalni
otok BS 7 – Bežigrad (Uradni list SRS, št. 18/84). Po navedenem dokumentu je bilo območje predvideno za izgradnjo
zdravstvenega doma s pripadajočo zunanjo ureditvijo s 162
parkirnimi mesti.
Zaradi spremenjenega koncepta organizacije zdravstvenega varstva zazidalni načrt ni bil realiziran. Tudi v sedanjih
razvojnih programih širitev osnovne zdravstvene mreže ni
predvidena, obstaja pa potreba po drugih programih s področja zdravstva in socialnega varstva.
Ker realizacija zazidalnega načrta ni več aktualna, je
investitor podal pobudo za izdelavo OLN, v kateri predlaga
gradnjo stanovanj za trg, najemnih stanovanj in stanovanj
za skupine s posebnimi potrebami. V pritličjih objektov ob
Dunajski cesti predlaga javni program.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta Zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Dolgoročni plan
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni
list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99,
28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01,
63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet in območje OLN
Območje OLN zajema nepozidane površine med individualno pozidavo ob Čerinovi ulici, ulici Ježica in individualno
pozidavo ob Dunajski cesti oziroma rezervatom podaljška
Dunajske ceste. Predmet OLN je prostorska ureditev in določitev lokacijskih pogojev za novogradnjo na tem območju.
(2) Programska izhodišča OLN
Pozidava
V območju OLN se, ob upoštevanju rezervata Dunajske
ceste kot nove mestne vpadnice, locirajo objekti, ki bodo
služili zdravstvu in socialnem varstvu (npr. stanovanjske skupine za osebe s posebnimi potrebami, centri za celodnevno
varstvo, rehabilitacijo in podobno) ter stanovanjski objekti
s spremljajočim, javnim programom v delu pritličij objektov,
orientiranih proti Dunajski cesti.
Smeri pozidave morata izhajati iz smeri obstoječe pozidave ob Čerinovi ulici ter ob Dunajski cesti. Podaljšek
Dunajske uvaja novo smer, ki jo je treba pri določitvi smeri
pozidave tudi upoštevati.
Pozidanost, izraba ter podrobnejša namembnost bodo
opredeljeni v strokovnih podlagah, na podlagi analize potreb
in zmogljivosti območja.
Prometna ureditev
Območje naj se napaja s Čerinove ulice in ulice Ježica.
Parkirna mesta naj se zagotovijo pretežno v kletnih
etažah. Za kratkotrajno parkiranje je treba, na nivoju terena,
urediti 10 % parkirnih mest.
Pri zagotavljanju parkirnih mest je treba upoštevati naslednje normative:
– 1 parkirno mesto in 10 % za obiskovalce na 30 m neto
poslovne površine ali trgovine,
– 1 parkirno mesto na 4 sedeže ali 1 m točilnega pulta
v gostinskem lokalu,
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– 2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto.
Predvidena prometna ureditev bo preverjena in dopolnjena s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
Ureditev zelenih površin in otroških igrišč
Zagotoviti je treba 15 m2 zelenih površin na stanovanjsko enoto. Nove zelene površine morajo biti zasnovane kot
del pozidave (in ne kot ostanki zemljišč, ki jih ni možno pozidati) in povezane z obstoječimi v širšem območju. V okviru
zelenih površin mora biti urejeno tudi otroško igrišče. Obseg
potrebnih funkcionalnih zelenih površin in igrišč za potrebe
dejavnosti s področja zdravstva in socialnega varstva bo določen v strokovnih podlagah.
Predvideti in ustrezno zasnovati je treba pripadajoče
odprte površine (peš povezave, trge, vstopne ploščadi, parkovne ureditve) ter jih vključiti v sistem širšega območja.
Vsaj 10% površine gradbene parcele mora zavzemati raščen
teren (za zasaditev visokega drevja).
Komunalna ureditev
Novi objekti bodo priključeni na komunalne naprave,
skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostna raba naravnih dobrin
Upoštevajo se pogoji iz predpisa, ki ureja varovanje
vodnih virov, določi se stopnja zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi za varovanje pred prekomernim hrupom, preveri
se osončenje novih objektov in posledice njihove izgradnje
na osončenje obstoječe zazidave.
Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave,
varstvo kulturne dediščine ter trajnostna raba naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja
prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega površine dela območja urejanja BS 4/1 Ruski car v skupni površini ca. 18.000 m2.
Območje je omejeno z Dunajsko cesto, Ulico Ježica, Čerinovo ulico in dovozno potjo za gostilno Ruski car. Meja območja
bo podrobneje opredeljena v strokovnih podlagah.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega
akta
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave
OLN podajo smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenim
predlogom pa mnenje, so:
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z
vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 1b, Ljubljana
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna enota Ljubljana (za področje upravljanja z
vodami ter čiščenja voda), Vojkova 1b, Ljubljana
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8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
9. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
10. JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana
12. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s
toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
15. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana
16. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
1547 Ljubljana
17. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana
18. JP Snaga, Povšetova 6, Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri OLN, so:
1. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana
2. MOL, MU Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo,
Cigaletova 5, Ljubljana
3. Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
4. MOL, MU Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Pri pripravi OLN naj se ovrednotijo vse strokovne podlage, ki so bile izdelane za to območje (strokovne podlage
za Dunajsko).
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo
OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega širšega prostora (gradbene linije, morfologija pozidave, gostota pozidave, namembnost
površin in objektov, oblikovanje fasad objektov, ambientalne
značilnosti območja, pomembne vedute v širše naravno in
grajeno okolje),
– zelene in parkovne površine,
– prometna ureditev,
– kulturna dediščina,
– parcelacija in lastništvo,
– geomehansko in geološko poročilo,
– projektna naloga za izdelavo variantnih rešitev,
– tri variantne rešitve pozidave,
– ocena osončenja posameznih fasad in odprtih površin variantnih rešitev in obstoječe pozidave na sosednjih
zemljiščih,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev
urejanja prostora.
Kot podlago za izdelavo OLN se izdela tudi:
– prikaz faznih rešitev prometne ureditve s potrebnimi
ukrepi;
– prikaz faznih rešitev pozidave;
– študijo obremenitve območij s hrupom in potrebnimi
ukrepi;
– poročilo o kakovosti zraka, zlasti glede na gostoto
motornega prometa;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo;
– strokovno mnenje glede gradnje garaž z ozirom na
varovanje vodnih virov.
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V skladu z zahtevami nosilcev urejanja v prostoru se po
potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za območje OLN bodo pridobljene vsaj tri strokovne
rešitve celovite urbanistično-arhitektonske zasnove različnih
avtorjev. Vse rešitve morajo upoštevati določila, ugotovitve
in usmeritve strokovnih podlag.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Geodetski načrt (reambuliran topografski načrt, nadzemni in evidentirani podzemni komunalni vodi, katastrski
načrt) v digitalni obliki pridobi investitor.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po izbrani
in potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem OLN
Pripravo OLN ﬁnancira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za
prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z
dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-31/2004-6
Ljubljana, dne 26. septembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

3928.

Program priprave Občinskega lokacijskega
načrta za del območja urejanja CO 2/1
Bavarski dvor, del območja urejanja CO 2/2
Bavarski dvor in del območja urejanja CT 9
Slovenska cesta

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
sprejemam

PROGRAM PRIPRAVE
Občinskega lokacijskega načrta za del območja
urejanja CO 2/1 Bavarski dvor, del območja
urejanja CO 2/2 Bavarski dvor in del območja
urejanja CT 9 Slovenska cesta
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo programska
izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Občinskega
lokacijskega načrta za del območja urejanja CO 2/1 Bavarski
dvor, del območja urejanja CO 2/2 Bavarski dvor in del območja urejanja CT 9 Slovenska cesta (v nadaljevanju: OLN),
subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne
faze priprave OLN.
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2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi
za pripravo novih OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 Ožje mestno središče (Uradni list RS, št.
49/95 in št. 57/00).
Območje je že desetletja nedograjeno, čeprav gre za
pomembno mestno območje – severna vrata v samo mestno
središče. Zasnova iz 60. let je bila realizirana le delno in se
je s kasnejšimi posegi tudi bistveno spremenila, prav tako
tudi načrtovana izraba sosednjih območij – npr. Potniška
postaja. Zato je treba poiskati novo rešitev v skladu z novim
kontekstom oblikovanja vstopa v mestno središče ter ob tem
zagotoviti ekonomsko primerno zasnovo območja ter razmisliti o drugačnem oblikovanju in izrabi parterja.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN so Zakon o urejanju
prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št.
11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98,
13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00,
75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04) in
srednjeročni družbeni plan Občine Ljubljana Center za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 3/87, 27/88, 32/88,
43/88, in Uradni list RS, št. 11/92, 6/93).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Ureditveno območje se razdeli na tri programsko
različna območja.
1. Na vzhodnem delu območja na površinah velikosti
okoli 3500 m2 se predvidi intenziviranje izrabe območja z
izgradnjo poslovnega objekta večje višine.
2. Na zahodnem delu območja površine okoli 3300 m2,
se predvidi intenziviranje izrabe območja z izgradnjo poslovnega objekta večje višine.
3. Na srednjem delu območja površine okoli 7800 m2
se predvidi nova ureditev Slovenske ceste s prestavitvijo
kolektorja in ureditvijo podzemnih povezav.
Pritličja objektov se namenijo javnim programom. Javnemu programu se lahko nameni tudi del 1. kletne etaže in
del 1. nadstropja oziroma mezzanina.
Parkiranje je predvideno v večetažnih podzemnih garažah. Število potrebnih parkirnih mest se bo opredelilo na
podlagi parkirnih normativov (1PM/30 m2 neto poslovne površine; 2PM/stanovanje…).
Morebiten primanjkljaj parkirnih mest se zagotovi s ﬁnanciranjem izgradnje javne parkirne hiše. Za uvoza v parkirne etaže se uporabita že obstoječa uvoza na Dvoržakovi
oziroma Pražakovi ulici. Prouči se možnost drugih oziroma
dodatnih uvozov. Nepozidane površine v nivoju parterja bodo
urejene kot peščeve površine.
Za realizacijo predlagane gradnje je treba porušiti poslovni objekt Pražakova 1, zgrajen na zemljišču s parc. št.
2163 k.o. 1737 01-Tabor.
Predlagana izhodišča bodo preverjena in dopolnjena s
smernicami nosilcev urejanja prostora, z usmeritvami strokovnih podlag in natečajnimi rešitvami.
(2) Komunalna ureditev
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi, opredeli prestavitev kolektorja in predvidijo nove komunalne ureditve v
skladu z usmeritvami nosilcev urejanja prostora.
(3) Varovanje okolja
V OLN se upoštevajo pogoji iz uredbe, ki ureja varovanje vodnih virov. Določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter
predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.

Št.

91 / 14. 10. 2005 /

Stran

9369

Ukrepi in posegi za zaščito okolja se predvidijo v skladu
z usmeritvami nosilcev urejanja prostora in z merili, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.
Za predlagane ureditve je treba izdelati celovito presojo
vplivov na okolje (odločba Ministrstva za okolje in prostor št.
35409-8/2005 z dne 4. 8. 2005).
(4) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Načrtovani posegi morajo biti usklajeni s smernicami
nosilcev urejanja prostora. Zavarovati je treba kulturno dediščino. V območju se nahaja arheološka dediščina, ki je
zavarovana z odlokom.
(5) Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredelijo se pogoji za obrambo in zaščito.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega površine delov območij urejanja CO 2/1 Bavarski dvor in CO 2/2 Bavarski
dvor ter CT 9 Slovenska cesta v skupni površini okoli
14600 m2. Na severu je omejeno z notranjim mestnim cestnim obročem, na zahodu z obstoječo stolpnico SCT in
poslovnim objektom Bavarski dvor, na vzhodu z objekti
Telekoma, na jugu pa z Dvoržakovo in Pražakovo ulico. Natančno območje OLN bo opredeljeno po izbrani in potrjeni
natečajni rešitvi.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega
akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z
vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 1b, Ljubljana
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna enota Ljubljana (za področje upravljanja z
vodami ter čiščenja voda), Vojkova 1b, Ljubljana
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
9. JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto,
Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
10. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s
toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
12. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana
15. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
1547 Ljubljana
16. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, Ljubljana
17. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana
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18. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage (SP) za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo
OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, pomembne vedute v širše naravno in grajeno
okolje, gostota pozidave, namembnost površin in objektov,
kulturna dediščina itd.),
– parcelacija in lastništvo,
– zelene površine;
– projektna naloga za izdelavo variantnih rešitev;
– variantne rešitve zazidave;
– ocena osončenja posameznih fasad in odprtih površin
izbrane variantne rešitve.
Upoštevajo se tudi analize, usmeritve in rešitve, ki so
bile izdelane za območje Potniškega centra.
Kot podlago za izdelavo OLN se izdela tudi:
– prometno študijo, ki preveri obremenitev prometa na
obodnih cestah zaradi programskih sprememb in povečanih
kapacitet. Študija naj predlaga tudi prometne rešitve voznih
pasov in križišč na obodnih cestah in potrebne preureditve
postajališča javnega mestnega potniškega prometa. Študija
naj preveri možne rešitve in ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje stanja v prometu v širšem vplivnem območju;
– študijo obremenitve območij s hrupom;
– poročilo o kakovosti zraka, zlasti glede na gostoto
motornega prometa;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo;
– strokovno mnenje glede gradnje garaž z ozirom na
3. varstveni pas varovanja vodnih virov;
– morebitne druge dodatne ekspertize in poročila;
– programsko idejno zasnovo komunalnih vodov glede
na potrebno prestavitev kolektorja in zahteve nosilcev urejanja v prostoru.
V skladu z zahtevami nosilcev urejanja v prostoru se po
potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobi z natečajem.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi Oddelek za
urbanizem Mestne uprave MOL iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Investitor pridobi reambulirani posnetek, ki
mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Izdelava SP je predvidena dva meseca po prostorski
konferenci. Sprejem predloga OLN je predviden eno leto
po potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni okvirni
roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem OLN
Pripravo OLN ﬁnancira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za
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prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z
dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2005-1
Ljubljana, dne 26. septembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

LJUBNO
3929.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o
lokacijskem načrtu »IPC LOKE«

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03), 7. člena Statuta Občine Ljubno
(Uradno glasilo ZSO, št. 2/99,) in sklepa občinskega sveta
št. 002-22/05-04 z 22. redne seje dne 15. 9. 2005 je županja
Občine Ljubno dne 28. 9. 2005 sprejela

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem
načrtu »IPC LOKE«
I
Javno se razgrne predlog Odloka o lokacijskem načrtu
»IPC LOKE«, ki ga je izdelalo podjetje RC PLANIRANJE
d.o.o. CELJE v septembru 2005 pod št. proj. 141/05.
II
Predlog bo javno razgrnjen v tajništvu Občine Ljubno,
Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji, v času od 11. 10. 2005
do 11. 11. 2005.
III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sejni sobi Občine Ljubno v torek 25. 10.
2005 z začetkom ob 12. uri.
IV
Z objavo v Savinjskih novicah in na oglasnih deskah
Občine Ljubno se dodatno obvestijo občani in ostali zainteresirani o času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave.
V
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog Odloka o
lokacijskem načrtu »IPC LOKE« na Oddelku za urejanje
prostora v času trajanja javne razgrnitve z vpisom v knjigo
pripomb ali ustno na javni obravnavi.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 031-01/05-01
Ljubno, dne 15. septembra 2005.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.
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LJUTOMER
3930.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94,14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95
– odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/ – odl. US,
70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 in 51/02) ter 7., 14. in 86.
člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99,
20/01; Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/03), predloga
Komisije o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer z dne 13. 9. 2005 je
Občinski svet Občine Ljutomer na 21. seji dne 4. 10. 2005
sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 1214/1, plantažni sadovnjak
v izmeri 1097 m2, in zemljišča s parc. št. 1214/2, pot v izmeri 385 m2, in sta pripisani k seznamu vlož. št. 557 k.o.
Radoslavci.
2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata
imeti status dobrine v javnem dobru in postaneta last Občine
Ljutomer ter se vknjižita pri vlož. št. k.o. Radoslavci.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-OS/05-4367
Ljutomer, dne 4. oktobra 2005
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr., l.r.

PIVKA
3931.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za
leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99,
77/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Pivka na 23. seji dne
21. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2005 (Uradni list RS, št. 139/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

9371
v 000

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.282.757
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
694.496
70 DAVČNI PRIHODKI
572.873
700 Davki na dohodek in dobiček
344.062
703 Davki na premoženje
156.130
704 Davki na blago in storitve
72.681
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
121.623
710 Udelež. na dobičku in dohod. od premož 31.676
711 Takse in pristojbine
3.397
712 Denarne kazni
150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.200
714 Drugi nedavčni prihodki
83.200
72 KAPITALSKI PRIHODKI
217.300
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 137.300
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nem. premoženja
80.000
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
370.961
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
350.961
741 Prejeta sredstva
iz državnega proračuna iz sredstev EU 20.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.310.279
40 TEKOČI ODHODKI
288.270
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
61.900
401 Prispevki delodajalcev
10.070
402 Izdatki za blago in storitve
210.867
403 Plačila domačih obresti
1.000
409 Rezerve
4.433
41 TEKOČI TRANSFERI
344.325
410 Subvencije
21.480
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
132.552
412 Trasferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
35.520
413 Drugi tekoči domači transferi
154.773
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
607.539
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
607.539
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
70.145
431 Investicijski transferi pravnim
in ﬁzičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
46.400
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
23.745
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)
-27.522
B)
IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Skupina/Podskupina kontov
v 000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– 27.522
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI. +VII. – VIII. –IX.) =-III
– 27.522
XII. STANJE NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
27.522
Pregled odhodkov, sestavljen po področjih funkcionalne
klasiﬁkacije, ter načrt razvojnih programov sta priloga k temu
odloku.
3. člen
Vsi ostali členi odloka o proračunu Občine Pivka za leto
2005 (Uradni list RS, št. 139/04) ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-23/2005
Pivka, dne 21. septembra 2005
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž., l.r.

POSTOJNA
3932.

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami

Na podlagi 37. in 126. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94,
33/00 – odl. US, 87/01, 52/02 in 41/04), 6. člena Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01
in 110/02), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št.
71/93, 1/95, 28/95, 73/97 – odl. US in 28/00), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list, št. 3/02)
ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet
Občine Postojna na 23. redni seji dne 13. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi
nesrečami (v nadaljevanju: varstva) v Občini Postojna.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Sistem varstva se organizira kot del enotnega sistema
v Republiki Sloveniji in zajema organizacijo, načrtovanje,
izvajanje, ﬁnanciranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v izrednem in v vojnem stanju.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
Občinski svet Občine Postojna sprejme program (plan
dela) in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj z občinskim proračunom.
4. člen
Predlog programa letnih načrtov pred naravnimi in
drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske uprave,
skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Pri delu upošteva aktualno oceno ogroženosti Občine Postojna, ki jo po potrebi tudi dopolnjuje.
5. člen
Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza
naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
Oceno ogroženosti za območje Občine Postojna izdela
pristojni organ občinske uprave, ki pri delu upošteva regijsko
oceno ogroženosti Štaba civilne zaščite za Notranjsko.
Na podlagi ocene ogroženosti izdela isti organ načrte
zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
6. člen
Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe,
društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi.
7. člen
Občina Postojna zagotavlja opremo in sredstva za delovanje sistema zvez ZARE (enoten sistem zvez zaščite in
reševanja) in sredstva za alarmiranje za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter sistem javnega alarmiranja in seznanjanja občanov s posameznimi nevarnostmi.
8. člen
Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112), policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko
enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali
posredno izve zanjo.
IV. ZAŠČITNI UKREPI
9. člen
Pristojni organi občinske uprave skrbijo za izvajanje
prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo škodljive vplive
naravnih in drugih nesreč.
10. člen
V primeru naravne ali druge nesreče lahko župan odredi
evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite
ali vodja intervencije. Način in postopek evakuacije se določi
v odgovarjajočih načrtih.
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11. člen
Občina Postojna zagotovi zatočišče in nujno oskrbo
občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez
doma in sredstev za preživetje.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in
uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje
evakuirane in ogrožene osebe.
12. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na
območju Občine Postojna, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe
za preprečevanje nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic nesreč za ljudi in okolje ter izdelati oceno ogroženosti
z načrti za zaščito in reševanje.
Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načrte
v skladu z uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, morajo pristojnim občinskim organom dati podatke
za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom obratovanja organizacije oziroma obrata.
13. člen
Zaščita kulturne dediščine se organizira po določilih
veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov Občine Postojna in ustreznega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine. Pod kulturno dediščino spadajo stavbe
in njihovi deli, naprave, zemljišča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovne in vegetacijske oblike narave, ki
jih je ustvaril človek, kulturna in zgodovinska krajina, premični predmeti in njihove zbirke, ki imajo za državo kulturno
vrednost.
14. člen
Občina Postojna skrbi za gradnjo in vzdrževanje zaklonišč na območju občine, po določilih, zajetih v Odloku o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 25/93).
Zaklonišče lahko da župan v uporabo ﬁzični ali pravni
osebi, vendar ta ne sme izvajati posegov, ki zmanjšujejo
njegovo zaščitno funkcijo.
Ob nevarnostih mora biti zaklonišče pripravljeno za
uporabo v 24 urah.
Nadzor nad primernostjo uporabe zaklonišč v uporabi
izvaja župan oziroma služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč pri Občinskem štabu Civilne zaščite.
Evidenco zaklonišč v Občini Postojna vodi strokovna
služba Občine Postojna v okviru načrtov zaščite, reševanja in
pomoči, ki jo na podlagi ugotavljanj in sprememb tudi dopolnjuje oziroma spreminja. Isti organ skrbi tudi za javno objavo
seznama zaklonišč v občini.
15. člen
Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju s
Hidrometeorološkim zavodom Slovenije, Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove
Slovenije ali na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere).
V času požarne ogroženosti je kurjenje na prostem z
odprtim ognjem prepovedano. V času razglasitve velike ali
zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora občina organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje
o nevarnosti požarov.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
16. člen
Občina Postojna skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in
usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v
sodelovanju s poverjeniki za Civilno zaščito. Prav tako skrbi
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za gradnjo, vzdrževanje in preglede javnega hidrantnega
omrežja.
V okviru osebne in vzajemne zaščite morajo občani izvajati naslednje dejavnosti:
– samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč
– vzdrževati objekte (zaklonišča, zaklonilnike in druge
prostore)
– nabavljati sredstva in opremo za skupinsko zaščito ob
naravnih in drugih nesrečah
– izvajati druge ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VI. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN
POMOČ
1. Javna gasilska služba
17. člen
Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje
ljudi izvajajo gasilska društva, Gasilska zveza in javni gasilski
zavod.
Občina Postojna jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom varstva pred požarom in merili za opremljanje
in organiziranje gasilskih enot. Medsebojne obveznosti so
podrobno navedene v pogodbi, ki zajema tudi sankcije za
neprimerno opravljanje pogodbenih obveznosti.
18. člen
Javna gasilska služba pripravlja predloge letnega programa varstva pred požarom, ki zajema:
– letni načrt dela,
– ﬁnančni načrt,
– nabavo opreme in investicijsko nabavo ter druga vlaganja,
– usposabljanje in zavarovanje prostovoljnih gasilcev.
19. člen
Javna gasilska služba lahko opravlja svojo dejavnost
tudi izven območja Občine Postojna (v sosednjih občinah)
pod pogojem, da se občina, v kateri bodo gasilska društva
in Gasilska zveza opravljali svojo dejavnost, obveže kriti
stroške intervencij po vnaprej sprejetem ceniku, katerega
potrdi župan Občine Postojna, oziroma v skladu z Dogovorom o medsebojnem sodelovanju in pomoči na področju
varstva pred požari v naravi in ob drugih večjih nesrečah,
ki so ga sklenile občine Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica, Pivka,
Postojna, Sežana in Vipava. Med izvajanjem teh nalog ne
sme biti ogroženo stanje pripravljenosti, ki ga izvaja osrednja gasilska enota.
Gasilske enote društev so lahko aktivirane tudi na podlagi državnih načrtov zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika
Civilne zaščite, če z državnimi načrti aktiviranje gasilskih enot
ni predvideno.
20. člen
Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo z Gasilsko
zvezo vsa prostovoljna gasilska društva.
Gasilska društva (enote) so na podlagi veljavnih meril
za organiziranje in opremljanje gasilskih enot razvrščena
po kategorijah in skladno s tem usposobljena in tehnično
opremljena.
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem Načrtu alarmiranja gasilskih enot v Občini
Postojna Regijski center za obveščanje Postojna (ReCO),
gasilske organizacije in pristojne službe.
O medsebojnem sodelovanju vseh prostovoljnih gasilskih društev z Gasilsko zvezo Postojna je sklenjena posebna
pogodba.
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21. člen
Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja
župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo
pomanjkljivosti, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega
društva ustrezno omeji ali odvzame. Župan nadzoruje tudi
namembnost uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega
proračuna.
2. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
22. člen
Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge
organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne
kadre in sredstva.
Z njimi lahko sklene Občina Postojna pogodbe, v katerih se uredijo vsebina, obseg in način opravljanja nalog na
območju Občine Postojna ter način njihovega ﬁnanciranja,
predvsem tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost v
skladu s 73. in 75. členom Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami. Med te naloge spadajo:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z
nevarnimi snovmi,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasnem bivanju, prehrani, nujni oskrbi,
– pomoč pri iskanju pogrešanih oseb,
– prva veterinarska pomoč in drugo.
3. Društva in druge nevladne organizacije
23. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v
Občini Postojna se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij po potrebi organizirajo naslednje enote:
– enota za reševanje v gorah in jamah (planinci in
jamarji),
– enota za postavljanje začasnih bivališč (taborniki in
skavti),
– enota za vzpostavljanje zvez (radioamaterji),
– enota za iskanje pogrešanih oseb (klub vodnikov reševalnih psov).
V posebnih primerih se vključujejo tudi vse lovske družine na območju Občine Postojna.
Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to
določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno
z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.
24. člen
Podrobnosti o opravljanju nalog, ﬁnanciranju, zavarovanju operativnih članov, sankcijah in drugih obojestranskih
obveznosti se določijo z ustreznimi pogodbami.
Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.
4. Enote civilne zaščite
25. člen
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so v Občini Postojna organizirane kot enoten sistem, ki ga vodi poveljnik
z 10- članskim štabom in z naslednjimi enotami in službami
civilne zaščite:
– enota za prvo pomoč,
– enota za tehnično reševanje,
– enota za RKB zaščito,
– služba za podporo,
– služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.
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26. člen
Področje Občine Postojna je navzdol razdeljeno na
4 sektorje, ki jih vodijo 5-članski štabi s svojimi poverjeniki
in namestniki. Vasi in večji zaselki imajo poverjenike in namestnike:
– Sektor I (POSTOJNA – 1 KS) zajema Krajevno skupnost Postojna, to je mesto Postojna z vasmi Veliki Otok, Zagon in Stara vas ter zaselek Ravbarkomanda
– Sektor II (PRESTRANEK – 1 KS) zajema naselja Prestranek, Slavina, Orehek, Matenja vas, Rakitnik, Grobišče,
Koče in Žeje
– SEKTOR III (HRUŠEVJE – 7 KS) zajema Hruševje,
Sajevče, Rakulik, Slavinje, Velika Brda, Mala Brda, Brezje,
Veliko Ubeljsko, Malo Ubeljsko, Strane, Razdrto, Landol,
Šmihel, Goriče, Dilce, Hrenovice, Studenec, Hrašče in Mali
Otok.
– Sektor IV (PLANINA – STUDENO – 3 KS) zajema
naselja Planina, Lipje, Lohača, Strmica, Studeno, Belsko,
Bukovje, Gorenje in Predjama.
Sama Krajevna skupnost Postojna je razdeljena na 8
rajonov, od katerih prvi štirje delijo samo mesto Postojna, 5.
rajon zajema naselji Stara vas in pod Jelovico, 6. rajon Zalog
z Reško in Industrijsko cesto, 7. rajon naselje Veliki Otok in
8. rajon naselje Zagon.
Topografska karta Občine Postojna z označenimi štirimi
sektorji, kot tudi karta Postojne z 8 rajoni in seznamom pripadajočih ulic in naselij, sta sestavni del tega odloka.
VII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
27. člen
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah odredi župan,
v njegovi odsotnosti pa poveljnik Civilne zaščite ali namestnik
poveljnika Civilne zaščite. Enaki postopki se uporabljajo tudi v
primerih, če mobilizacijo odredi Vlada Republike Slovenije.
28. člen
Občina Postojna zagotavlja pogoje, da se aktiviranje in
mobilizacija opravijo v naslednjem času:
– Štab Civilne zaščite v sestavi, ki omogoča operativno
delovanje
do 4 ure
– Službe za podporo
do 4 ure
– Službe in posamezniki po dolžnosti
do 8 ur
– Poklicne službe
do 4 ure
– Prostovoljci
do 8 ur
Gasilska zveza Postojna in Zdravstveni dom Postojna
zagotavljata 24-urno pripravljenost, v kateri se zagotavlja
izvoz (odhod) enote za pomoč v 5 minutah po prejemu obvestila o nesreči.
Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, ki
opravljajo gasilsko službo na območju Občine Postojna, morajo zagotoviti izvoz (odhod) enote v času:
– osrednja gasilska enota 5 min
– ostala prostovoljna gasilska društva v najkrajšem
možnem času.
VIII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA V OBČINI
POSTOJNA
29. člen
Upravljanje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči
sta dela logično in tehnično enotnega procesa, ki zajema
množico najrazličnejših dejavnosti, med katere spadajo načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje.

sti:

30. člen
Občinski svet Občine Postojna v sistemu varstva zla-
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– določa s krovnim dokumentom (odlokom) organiziranost in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme občinski program varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami na predlog župana,
– odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč,
– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

ga proračuna na podlagi kriterijev in meril, ki jih predpisuje
pristojno ministrstvo, in v skladu s predpisi in akti Občine
Postojna za to področje.
Višino sredstev določi Občinski svet Občine Postojna s proračunom. Poleg proračunskih sredstev se sistem
ﬁnancira tudi iz združenih sredstev lokalnih skupnosti, iz
sredstev gospodarskih družb, namenskih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril, mednarodne
pomoči in iz drugih virov.

31. člen
Župan Občine Postojna:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
– sprejme načrte zaščite in reševanja za posamične
vrste nesreč;
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju
varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;
– imenuje odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada.
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite ter sektorske poveljnike in štabe
Civilne zaščite.
Poverjeniki in poveljniki Civilne zaščite iz prejšnjega
odstavka so za svoje delo odgovorni nadrejenim poveljnikom
Civilne zaščite. Poveljnik Civilne zaščite Občine Postojna je
za svoje delo odgovoren županu.

35. člen
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevek za
plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov
vseh sodelujočih sil, posreduje župan Občine Postojna.
Če povzročitelj ni znan, krije stroške občina iz občinskega
proračuna (rezerve).
Predloge za ﬁnanciranje in soﬁnanciranje programov
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi Občinski štab za civilno zaščito. Izvajalci programov in projektov
s tega področja, ki se ﬁnancirajo iz občinskega proračuna,
morajo občinski upravi pošiljati polletna poročila o porabi
teh sredstev. Gospodarske družbe, zavodi in ustanove morajo zagotoviti sredstva za nadomestilo plač za zaposlene
v času njihovega usposabljanja, sredstva za priprave in
druge stroške.

32. člen
Poveljnik civilne zaščite Občine Postojna:
– usmerja priprave za ukrepanje ob nesrečah v skladu
s svojimi pristojnostmi,
– preverja pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter
sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito,
– vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanju in pomoči,
– daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč,
– sodeluje pri pripravi programov, načrtovanju, imenovanju sektorskih štabov in poverjenikov,
– izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.
Poveljnik civilne zaščite ima svojega namestnika, ki mu
pri delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa prevzame vse njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren
županu.
33. člen
Sektorski štabi civilne zaščite organizirajo in vodijo aktivnosti na svojih področjih (4 sektorji).
Poverjeniki in namestniki poverjenikov za civilno zaščito
usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite reševanja in
pomoči na področjih krajevnih skupnosti v bivalnih okoljih, za
katera so imenovani. Imenuje jih župan na predlog pristojnega organa krajevne skupnosti.
Poveljnik Gasilske zveze, občinski poveljnik in poveljniki
gasilskih društev imajo pristojnosti in naloge v skladu z zakonom o gasilstvu in Pravili gasilske službe.
IX. FINANCIRANJE
34. člen
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami se ﬁnancirajo oziroma soﬁnancirajo iz občinske-

X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
36. člen
Občina Postojna organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno
zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter civilne zaščite organizira izobraževanje
in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
37. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi
upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in
pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini
Postojna.
XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA
38. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi
zakonov in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja občinska inšpekcija nadzor nad izvajanjem
tega odloka, predvsem v določilih, ki se nanašajo na preprečevanje naravnih in drugih nesreč v povezavi z veljavnimi
odloki v Občini Postojna.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba,
za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma
ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica so ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora
pokriti:
– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje,
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– stroške odškodnin ﬁzičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti
oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.
40. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali ﬁzične
osebe v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-23/2005-3
Postojna, dne 13. septembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Župan in občinska uprava morata v roku šest mesecev
po uveljavitvi tega odloka izdati ustrezna navodila za izvedbo le-tega in vzpostavitve preglednih list in drugih ukrepov,
določenih s tem odlokom.
42. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po njegovi
uveljavitvi.
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 82-18/2005
Postojna, dne 13. septembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

3933.

Odlok o spremembah Odloka o občinskih
cestah Občine Postojna

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 in 110/02),
17. člena Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so
v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS,
št. 114/03 in 130/04), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 16., 60.
in 62. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št.
1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine
Postojna na 23. seji dne 13. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o občinskih cestah
Občine Postojna
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Občini Postojna (Uradni
list RS, št. 128/03) se 4. točka 29. člena spremeni tako, da
se glasi:
»(4) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti
10 m
– pri javni poti
5m
– pri zbirni mestni cesti
10 m
– pri mestni cesti
10 m«.
5. točka 29. člena odloka se briše.

SEŽANA
3934.

Odlok o podaljšanem obratovalnem času
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost, na območju
Občine Sežana

Na podlagi 3. odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu
(Uradni list RS, št. 1/95, 29/95, 40/99 in 36/00), 4. člena
Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00), in 16. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99,
3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
29. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o podaljšanem obratovalnem času gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost, na območju Občine
Sežana
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za izdajo soglasja
za podaljšanje obratovalnega časa gostinskim obratom in
kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetija), kot tudi postopek za njegovo
izdajo in pogoji za njegov preklic.
Redni obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij
2. člen
Gostinec ali kmet določi redni dnevni obratovalni čas
glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter
kmetije z nastanitvijo – med 00.00 in 24.00 uro;
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije
– med 6.00 in 1.00 uro naslednjega dne;
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice
– med 6.00 in 23.00 uro;
– obrati za pripravo in dostavo jedi – med 00.00 in
24.00 uro oziroma glede na naročila;
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovskoposlovnih centrih, kulturnih ustanovah ipd.) v skladu
z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
Gostinski obrati iz prvega odstavka tega člena, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne,
slaščičarne, okrepčevalnice in bari) in ki so v stanovanjskih
objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih, kot tudi izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih, lahko redno
obratujejo le med 6.00 in 22.00 uro. To velja tudi za tiste
enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost
opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske
terase ipd.).
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Obratovalni čas, ki presega redni obratovalni čas,
naveden v prvem in drugem odstavku tega člena, se šteje
za podaljšani obratovalni čas.
Merila za podaljšanje obratovalnega časa
3. člen
Gostinec ali kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to dobi pisno soglasje Občine Sežana, ki o tem odloča na podlagi sprejetih meril.
Merila za odločanje o podaljšanju obratovalnega časa
so:
1. Vključevanje gostinskih obratov ali kmetij (v nadaljevanju: gostinski obrat) kot dodatne ponudbe k drugim
programom (gostinski obrati ob kulturnih domovih, športnih
objektih ali v teh objektih)
2. Vrsta in lokacija gostinskega obrata
2.1. gostinski obrati, ki nudijo gostom hrano (restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne,
okrepčevalnice, vinotoči, osmice, gostinski obrati za pripravo in dostavo hrane)
2.2. gostinski obrati brez ponudbe hrane (bari, diskoteke, nočni bari) ter
2.3. gostinski obrati izven stanovanjskih naselij
2.4. gostinski obrati v stanovanjskih naseljih
2.4.1. gostinski obrat v stanovanjskem bloku ali stanovanjski hiši
2.4.2. ali se gostinski obrat neposredno drži stanovanjskega objekta ter izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih
2.4.3 gostinski obrat je lociran v večnamenskem poslovnem objektu
3. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega
obrata
3.1. da gostinec skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata
3.2. skrb za urejenost okolice gostinskega obrata.
Soglasje se izda največ za obdobje enega leta.
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in
kmetij
4. člen
Glede na merila iz 3. člena odloka se lahko gostinskim obratom v stanovanjskih naseljih podaljša obratovalni
čas do:
1. slaščičarne, okrepčevalnice, vinotoči, dnevni bari
– do 24.00 ure;
2. nočni bari (s programom) in diskoteke, ki nudijo
živo in mehansko glasbo za ples – do 4.00 ure naslednjega dne;
3. restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije in
osmice – do 1.00 ure naslednjega dne;
4. gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in
sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije,
hotelske terase, gostinski vrtovi) ter kmetije z nastanitvijo
do 24. ure, v času od 25. aprila do 15. septembra do 02.
ure naslednjega dne;
5. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih
(trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, večnamenskih poslovnih objektih ipd.) in ki gostom nudijo le
jedi in pijače – v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma
programom prireditev. Če hišni red oziroma program nista
sprejeta, obratujejo gostinski obrati v skladu z določili iz 1.
in 3. točke tega odstavka;
6. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v
skladu s prijavljenim programom prireditve.
Glede na merila iz 3. člena odloka se gostinskim
obratom izven stanovanjskih naselij lahko obratovalni čas
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podaljša za eno uro v skladu z določbami 1. odstavka
tega člena.
Ne glede na prejšnje določbe tega člena lahko gostinski obrati obratujejo dlje, kot traja obratovalni čas, na dan
pred prazniki in v času praznikov, določenih z zakonom,
ob pustovanju, martinovanju, za občinski praznik, praznik
terana in pršuta, ob prireditvi odprta meja in v času novoletnih prireditev, ob prireditvah za zaključeno družbo (poroka, rojstni dan, dekliščina, fantovščina, razna srečanja,
najavljene skupine gostov in podobno).
Postopek za pridobitev soglasja
5. člen
Gostinec ali kmet, ki želi obratovati v podaljšanem
obratovalnem času, mora za to pridobiti pismeno soglasje
Občine Sežana. K vlogi za izdajo soglasja, ki jo poda na
predpisanem obrazcu, mora priložiti:
– gostinec, ki ima gostinski obrat lociran v stanovanjskem bloku ali stanovanjski hiši, soglasje upravljalca ali
stanovalcev stanovanjskega bloka ali soglasje stanovalcev
v stanovanjski hiši;
– gostinec mora za bar, ki nudi mehansko ali živo
glasbo za ples (diskoteka), priložiti izjavo, da ima gostinski
obrat izvedeno protihrupno zaščito ter izjavo, da bo poskrbel za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz
gostinskega obrata in za red v gostinskem obratu;
– gostinec, ki uporablja javno površine neposredno
ob svojem gostinskem obratu, mora priložiti izjavo, da bo
poskrbel za čistočo javnih površin, ki jih uporablja.
O izdaji soglasja odloča za gostinstvo pristojen organ
Občine Sežana.
Pristojni organ občine lahko deloma ali v celoti zavrne
gostincu ali kmetu prijavljeni obratovalni čas, če je podan
kateri od naslednjih razlogov:
– da je bila v predhodnem obdobju, ko je posloval
v podaljšanem obratovalnem času, vložena utemeljena
pisna pritožba občana oziroma bližnjega soseda, ki daje
podlago za utemeljen zaključek, da je ogrožena njegova
pravica do miru in nočnega počitka z dokazilom od organizacije, pooblaščene za izvajanje meritev hrupa o prekoračeni imisiji hrupa;
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja ali policije razvidno, da je gostinec ali kmet v predhodnem obdobju, ko
je posloval v podaljšanem obratovalnem času, prekoračil
podaljšani obratovalni čas več kot trikrat;
– da je policija v predhodnem obdobju, v času obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem
času, posredovala več kot trikrat v zvezi s kršenjem javnega reda in miru;
– da je iz zapisnika občinskega komunalnega nadzorstva oziroma redarstva razvidno, da gostinec ali kmet
v predhodnem obdobju, ko je posloval v podaljšanem
obratovalnem času, ni izvedel čiščenja javnih površin ob
gostinskem obratu, ki jih uporablja, več kot dvakrat;
– v drugih utemeljenih primerih, kot to narekuje javni
interes.
V primeru, da pristojni organ občine deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas, v obrazložitvi odločbe
predlaga ustrezno spremembo obratovalnega časa.
Preklic soglasja
6. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času, ki se gostincu ali kmetu izda za določeno trajajoče
obdobje, lahko občina kadarkoli prekliče, če ugotovi, da je
podan kateri od navedenih razlogov, in sicer:
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– če je vložena utemeljena pisna pritožba občana
oziroma bližnjega soseda, ki daje podlago za utemeljen
zaključek, da je ogrožena njegova pravica do miru in
nočnega počitka. Kot dokazilo mora priložiti dokument
organizacije, pooblaščene za izvajanje meritev hrupa o
prekoračeni imisiji hrupa;
– če je iz zapisnika tržnega inšpektorja ali policije
razvidno, da je gostinec ali kmet v času veljavnosti soglasja za obratovanje v podaljšanem prekoračil podaljšani
obratovalni čas več kot trikrat;
– če je policija v času obratovanju gostinskega obrata
v podaljšanem obratovalnem času posredovala več kot trikrat v zvezi s kršenjem javnega reda in miru;
– če je iz zapisnika občinskega komunalnega nadzorstva oziroma redarstva razvidno, da gostinec ali kmet,
ko je posloval v podaljšanem obratovalnem času, ni izvedel čiščenja javnih površin ob gostinskem obratu, ki jih
uporablja, več kot dvakrat;
– v drugih utemeljenih primerih, kot to narekuje javni
interes.
V primeru, da se gostincu ali kmetu deloma ali v celoti prekliče soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času,
se v obrazložitvi odločbe predlaga ustrezna sprememba
obratovalnega časa.
Končne določbe

Uradni list Republike Slovenije
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

2.385.851.426

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.971.441.162

DAVČNI PRIHODKI

1.324.099.010

70

71

3935.

704 Domači davki na blago in
storitve

115.120.010

NEDAVČNI PRIHODKI

647.342.152

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

480.985.160

73

4.740.000
45.000
1.000.000

714 Drugi nedavčni prihodki

160.571.992

KAPITALSKI PRIHODKI

302.411.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

146.200.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

0

156.211.000

PREJETE DONACIJE

449.264

730 Prejete donacije iz domačih
virov

292.328

731 Prejete donacije iz tujine

156.936

TRANSFERNI PRIHODKI

111.550.000

74

740 Transferni prihodki od drugih
javnoﬁnančnih institucij

111.550.000

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

2.494.207.426

40

TEKOČI ODHODKI

552.273.468

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

135.244.960

41

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

21.994.578

402 Izdatki za blago in storitve

386.325.827

403 Plačila domačih obresti

4.400.000

409 Rezerve

4.308.103

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Sežana za leto
2005
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2005 (Uradni list RS, št. 18/05, in popravek v
Uradnem listu RS, št. 64/05), tako da se glasi:
Splošni del proračun Občine Sežana za leto 2005 se
določa v naslednjih zneskih (v SIT):

241.832.000

721 Prihodki od prodaje zalog

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sežana
za leto 2005

Na podlagi Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in
89/99), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 49/99, 68/99,
3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
29. 9. 2005 sprejel

703 Davki na premoženje

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

Št. 06202-7/2005-5
Sežana, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

967.147.000

712 Denarne kazni

7. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o
merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na
območju občine Sežana (Uradni list RS, št. 63/00)
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

700 Davki na dohodek in dobiček

711 Takse in pristojbine

72

PLAN

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

42

932.529.482
23.543.000
377.930.000

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam

44.748.124

413 Drugi tekoči domači transferi

486.308.358

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

599.002.276

Uradni list Republike Slovenije

43

III.

B)

IV.

75

V.

44

VI.

C)

Št.

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

599.002.276

INVESTICIJSKI TRANSFERI

410.402.200

430 Investicijski transferi

410.402.200

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-108.356.000

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB:

4.800.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

4.800.000

750 Prejeta vračila danih posojil

4.800.000

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

9379

2. člen
V tretjem členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v
okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine enega milijona ni potrebno soglasje
župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem
obveznosti pridobiti soglasje župana.«
3. člen
V devetem členu se doda nova alinea, ki se glasi:
»– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 53/05) in
Navodila za izračun višine namenskih sredstev za odpravo
nesorazmerij v plačah (Uradni list RS, št. 60/05).«

Št. 06202-7/2005-8
Sežana, dne 29. septembra 2005
Župan
Miroslav Klun l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije

0

4.800.000

RAČUN FINANCIRANJA:

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
(500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

ODPLAČILO DOLGA (550)

24.500.000

55

550 odplačilo domačega dolga

24.500.000

IX.

SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-128.056.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII
-IX.)

-24.500.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

108.356.000

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA
LETA

Stran

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

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
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128.056.000

3936.

Sklep dodelitvi koncesije za opravljanje
obvezne gospodarske javne službe varstva
okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95), 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00),
3. člena in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 18/96) ter
16. člena Odloka o dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s
pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št.
54/05) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 23.
redni seji dne 27. 9. 2005 sprejel

SKLEP
dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe
s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
I
S tem sklepom se kot izvajalca obvezne gospodarske
javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo na celotnem
območju občine Sv. Jurij ob Ščavnici določa: KSP Ljutomer,
d.o.o, Ormoška cesta 3/II, 9240 Ljutomer.
Koncesija je podeljena neposredno.
II
Izbrani izvajalec mora najkasneje v enem letu po sprejemu tega sklepa izpolnjevati pogoje iz 8. člena Odloka o dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne
službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 54/05).
III
Izbrani izvajalec in občina sta dolžna v roku 1 meseca
po objavi tega sklepa podpisati koncesijsko pogodbo.

Stran
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Za začetek koncesije se šteje dan podpisa koncesijske
pogodbe.
Koncesionar bo do formiranja nove cene uporabljal
trenutno veljavno ceno vode na območju Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici.
Koncesionar je dolžan takoj po podpisu pogodbe v
skladu z veljavnimi predpisi pristopiti k izdelavi predloga nove
cene vode za celotno območje občine.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35308-00001/2005
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 27. septembra 2005
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠEMPETER-VRTOJBA
3937.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo na območju občinskega lokacijskega
načrta Smete

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), prvega odstavka 19. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
(Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) in 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in74/05) je
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 26. seji dne 22. 9.
2005 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na
območju občinskega lokacijskega načrta Smete
1. člen
(program opremljanja)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) na
območju Smete v Občini Šempeter-Vrtojba, (v nadaljevanju: območje opremljanja), ki ga je v juniju 2005 izdelalo
podjetje Locus d. o. o., Domžale, pod številko projekta
249.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja določa merila in pogoje za obračun komunalnega prispevka in roke za izgradnjo komunalne
infrastrukture na območju opremljanja.
Program opremljanja je sestavljen iz besedilnega dela
in graﬁčnega dela.
Besedilni del obsega:
– Povzetek programa opremljanja;
– Splošni del programa opremljanja;
– Obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura;
– Investicije v gradnjo komunalne infrastrukture;
– Terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture;
– Podlage za odmero komunalnega prispevka.
Graﬁčni del obsega:
– Karta 1 – Prikaz predvidenih gradbenih parcel;
– Karta 2 – Prikaz predvidenih objektov.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje je eno in obsega vse gradbene
parcele na območja opremljanja.
4. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Ap · Cp · Dp) + (Kdej · At · Ct · Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP – komunalni prispevek
Ap – površina gradbene parcele objekta
Cp – indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
gradbene parcele s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju
Dp – delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega
prispevka
Kdej – faktor dejavnosti
Ct – indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta s komunalno infrastrukturo na
obračunskem območju
At – neto tlorisna površina predvidenega ali obstoječega
objekta
Dt – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka.
5. člen
(vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka)
Vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka je določena za leto 2005 in znaša:

Obračunsko območje

Vrednost parametra
Cp [SIT/m2]

Ct [SIT/m2]

Celotno območje OLN
Smete

8.497

16.814

Dp

0,5

Dt

0,5

Kdej

1

Stroški izdelave Občinskega lokacijskega načrta-SMETE v Šempetru pri Gorici, stroški izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na tem območju in stroški izdelave projektne
dokumentacije (PGD, PZI) za komunalno infrastrukturo območja opremljanja se ne štejejo med skupne stroške investicije (Ss) na podlagi programa opremljanja.
6. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja se indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
Stroški opremljanja se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije
do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
7. člen
(poračun)
Ob izgradnji komunalne infrastrukture in njeni predaji v
upravljanje javni gospodarski službi se izvede poračun vseh
stroškov komunalnega opremljanja OLN Smete, v katerem
se določijo morebitne dodatne obveznosti občine ali zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 030-41-7/2005-11
Šempeter pri Gorici, dne 23. septembra 2005
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

Št.
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Stran

9381

2. člen
V 3. členu se peta alinea v besedilu »za rekonstrukcijo
…« v celoti črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00207-14/2005
Škoﬂjica, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l.r.

ŠENTJUR
3938.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Občine Šentjur

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98,
51/02 in 72/05) Občinska volilna komisija Občine Šentjur
izdaja

UGOTOVITVENI SKLEP
Na podlagi ugotovitve o prenehanju mandata članici
Občinskega sveta Občine Šentjur Aniti Koleša, Pod Vrbco
21, Šentjur, z dne 23. 6. 2005, se v skladu s 30. členom
Zakona o lokalnih volitvah za čas do izteka mandatne dobe
Občinskega sveta prenese mandat na kandidatko Dušanko
Pešak, Podgrad 10 a, 3230 Šentjur.
Št. 008-11/2005-232
Šentjur, dne 22. septembra 2005
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Šentjur
Zlatka Brečko l.r.

ŠKOFLJICA
3939.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
predkupni pravici Občine Škoﬂjica

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 7. in 16. člena
Statuta Občine Škoﬂjica je Občinski svet Občine Škoﬂjica na
22. redni seji dne 27. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
predkupni pravici Občine Škoﬂjica
1. člen
V 2. členu se prva alinea v celoti spremeni tako, da
se glasi: »Območja, na katerih lahko Občina Škoﬂjica uveljavlja predkupno pravico, določa ta odlok v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škoﬂjica
(Uradni list RS, št. 71/04) in zajemajo vsa območja poselitve.«

3940.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za območje VS 4/4 (RS 5)
Lavrica

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o zazidalnem načrtu VS 4/4 (RS 5) Lavrica (Uradni list SRS, št. 15/86,
28/86, 77/98) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škoﬂjica je
Občinski svet Občine Škoﬂjica na 22. redni seji dne 27. 9.
2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
prostorskega akta
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje VS
4/4 (RS 5) Lavrica (Uradni list RS, 77/98) v 2. členu dopušča
spremembo graﬁčnega dela zazidalnega načrta. Sprememba
se nanaša za območje Četrt nizkih blokov, kjer se predvideva
prestavitev dela mirujočega prometa v kletno etažo in s tem
drugačna umestitev objektov v prostor.
Predlagane spremembe ne bodo vplivale na kulturno
dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
S tem programom se določi skrajšan postopek sprememb in dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 4/4 (RS,
5) Lavrica za območje Četrt nizkih blokov (Uradni list RS, št.
15/86, 28/86, 77/98) (v nadaljevanju prostorski akt).
2. člen
Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Pričakovani kvalitativni nivo stanovanjske soseske Lavrica zahteva višji standard stanovanjskih enot, kjer bodo imeli
bodoči stanovalci optimalne možnosti parkiranja, obenem pa
bodo živeli v zelenem naravnem okolju. Večji del parkiranja
se rešuje v eni podzemni parkirni etaži, ki je vkopana oziroma
polvkopana in zasuta s terenom. S krajinsko ureditvijo se parkirna etaža prevrednoti v višinsko razgiban, ozelenjen teren,
ki ponuja kvalitetno bivalno okolje bodočim stanovalcem. Na
novo načrtovana klet predstavlja v urbanističnem in bivalnem
smislu veliko pridobitev za naselje.
Sprememba prostorskega akta obsega:
– arhitektonsko zazidalno situacijo,
– prometno ureditev,
– komunalno ureditev območja četrti nizkih blokov in
navezava na ostalo javno komunalno omrežje,
– parcelacijo,
– zelene površine,

Stran
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– prometni priključek Kamnikarjeve in Jagrove ulice na
Dolenjsko cesto.
3. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja,
ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
prostorskega akta
Ker gre za skrajšani postopek sprememb in dopolnitev
prostorskega akta, morajo pristojni organi in nosilci javnih pooblastil v roku 15 dni od prejema vloge s programom priprave
podati pogoje in usmeritve in po prejetem dopolnjenem prostorskem aktu v roku 15 dni mnenje o upoštevanju projektnih
pogojev, sicer se šteje, da se z njim strinjajo:
1. Občina Škoﬂjica, Šmarska cesta 3,1291 Škoﬂjica
– promet
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, 1000 Ljubljana
3. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana – vodovod
4. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 90,1000 Ljubljana – kanalizacija
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana
6. Javni zavod RS za varstvo naravne dediščine, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
7. Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana
8. Javno podjetje Energetika d.o.o. – oskrba s plinom,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana
9. Elektro Ljubljana, DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 53, 1000 Ljubljana
10. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
1210 Ljubljana Šentvid.
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb
prostorskega akta je Občina Škoﬂjica.
4. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Posebno strokovno gradivo – PSG za Četrt nizkih
blokov:
– Stanovanjski in spremljajoči objekti s prometno in
komunalno infrastrukturo ter povezovalna cesta četrti nizkih
blokov s Kamnikarjevo ulico,
– Prometni priključek Kamnikarjeve in Jagrove ulice na
Dolenjsko cesto.
5. člen
Vsebina osnutka sprememb prostorskega akta
– Odlok,
– Obrazložitev,
– Geodetske podloge, ki jih pridobi izdelovalec sprememb prostorskega akta,
– Graﬁčni del prostorskega akta M 1:500.
6. člen
Finančna sredstva
Finančna sredstva za izdelavo prostorskega akta zagotovi investitor stanovanjske četrti nizkih blokov.
7. člen
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-02/2005
Škoﬂjica, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3941.

Program priprave o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
območje urejanja VS 9/10 Škoﬂjica, ME 5A

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora ZureP – 1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka
o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škoﬂjica, morfološka enota
5A (Uradni list RS, št. 48/05), ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Škoﬂjica je Občinski svet Občine Škoﬂjica na 22.
redni seji dne 27. 9. 2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10
Škoﬂjica, ME 5A
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
prostorskega akta
Sprememba zazidalnega načrta za območje VS 9/10
Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 48/05) se nanaša na morfološko enoto 5A, območje OŠ in VVZ Škoﬂjica, kjer se
predvideva sprememba lokacije večnamenske dvorane.
Večnamenska dvorana se z dosedanje lokacije ob zahodni
strani obstoječe šolske telovadnice prestavi na območje
zelenih površin, namenjenih javnemu programu, ob vzhodni strani OŠ Škoﬂjica.
Predlagane spremembe ne bodo vplivale na kulturno
dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
S tem programom se določi skrajšan postopek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škoﬂjica, ME (v nadaljevanju:
prostorski akt).
2. člen
Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Ker lastništvo zemljišča, na katerem je bila predvidena izgradnja večnamenske dvorane, pravno formalno
še ni urejeno, se je investitor (Občina Škoﬂjica) odločil
zamenjati lokacijo izgradnje predmetne dvorane.
Nova lokacija večnamenske dvorane je ob vzhodni
strani šole, umeščena znotraj prostora in parcel šolskega
rezervata, postavljena je na mestu, kjer je bila predvidena
parkovna ureditev javnega programa, ki se temu ustrezno
zmanjša. Dvorana je tlorisnega gabarita ca. 30 m/52,70 m
in ima sleme orientirano v smeri vzhod – zahod. Postavljena je na V.K. – 3,50 m, glede na VK ± 0,00 šole (pritličje
stare šole). Povezava s šolo je predvidena s povezovalnim
hodnikom, ki povezuje hodnik v pritličju starega trakta šole
z učilnicami in športnimi garderobami, ki so umeščene
v nadstropju dvorane. Vhod za obiskovalce in zunanje
uporabnike dvorane pa je urejen na severozahodni strani
objekta. Dostopna je z lokalne ceste.
Sprememba prostorskega akta obsega:
– Načrt predvidene rabe površin M 1: 500,
– Arhitektonsko zazidalna ureditev in prometna ureditev M 1:500,
– Zakoličbeni načrt gradbene parcele in objektov M 1:
500,
– Komunalna ureditev M 1: 500,
– Digitalni model objekta.
3. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja,
ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
prostorskega akta
Ker gre za skrajšani postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta, morajo pristojni organi in nosilci

Uradni list Republike Slovenije
javnih pooblastil v roku 15 dni od prejema vloge s programom priprave podati pogoje in usmeritve in po prejetem
dopolnjenem prostorskem aktu v roku 15 dni mnenje o
upoštevanju projektnih pogojev, sicer se šteje, da se z
njim strinjajo:
1. Občina Škoﬂjica, Šmarska cesta 3, 1291 Škoﬂjica
– promet
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana,
3. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana – vodovod
4. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana – kanalizacija
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, sektor za vodno območje Podonavja – oddelek za območja srednje Save, Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana
7. Javni zavod RS za varstvo naravne dediščine, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
8. Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
9. Javno podjetje Energetika d.o.o. – oskrba s plinom,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana
10. Elektro Ljubljana, DE Elektro Ljubljana okolica,
Slovenska cesta 53, 1000 Ljubljana
11. Telekom Slovenije d.d. PE Ljubljana, Stegne 19,
1210 Ljubljana – Šentvid
12. Druga gospodarska infrastruktura, Javna agencija
za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
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TREBNJE
3942.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana
Občine Trebnje dne 9. oktobra 2005

Volilna komisija Občine Trebnje je v skladu s
107. členom in prvim odstavkom 90. člena Zakona lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 72/93; zadnja sprememba Uradni list RS, št. 73/03), po pregledu zapisnikov
o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na
nadomestnih volitvah župana Občine Trebnje, ki so bile
9. oktobra 2005 sprejela

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev župana Občine
Trebnje dne 9. oktobra 2005
I
Na volitvah 9. oktobra 2005 je imelo pravico voliti skupaj
14941 volivcev.
– Po imeniku je glasovalo skupaj
– s potrdilom je glasovalo
– skupaj je glasovalo

6697
0
6697
44,82%

volivcev,
volivcev,
volivcev ali
od vseh volivcev

II
Za volitve župana Občine Trebnje je bilo oddanih 6697
glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 58 glasovnic neveljavnih. Veljavnih
glasovnic je bilo 6639. Kandidati so dobili naslednje število
glasov:

4. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Posebno strokovno gradivo – PSG za območje OŠ
in VVZ Škoﬂjica:
– Zunanja ureditev območja OŠ in VVZ Škoﬂjica,
– Programska zasnova večnamenske dvorane.
5. člen
Vsebina osnutka sprememb prostorskega akta
–
–
–
–
–

Odlok,
Obrazložitev,
Geodetske podloge,
Graﬁčni del spremembe prostorskega akta,
Digitalni model.
6. člen
Finančna sredstva

Finančna sredstva za izdelavo prostorskega akta zagotovi Občina Škoﬂjica.
7. člen
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-03/2005
Škoﬂjica, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l.r.

1. Anton Zaletel

700

glasov ali

10,54 %

2. Ciril Metod Pungartnik

1706

glasov ali

25,69 %

3. Jože Vencelj

228

glasov ali

3,43 %

4. Jože Povšič

718

glasov ali

10,81 %

5. Marjeta Uhan

1350

glasov ali

20,33 %

6. mag. Franc Žnidaršič

573

glasov ali

8,63 %

7. Edo Novak

269

glasov ali

4,05 %

8. Alojzij Kastelic

1095

glasov ali

16,49 %

III
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je na podlagi
85. člena in drugega odstavka 107. člena ZLV ugotovila, da
nobeden od kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ
glasov.
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00602-1/2005-14
Trebnje, 10. oktobra 2005
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Trebnje
Metod Žužek, univ. dipl. pravnik, l.r.
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VIPAVA

3943.

Spremembe Statuta Občine Vipava

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list
RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na
svoji 25. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Vipava
1. člen
Spremeni se 1. odstavek 39. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih
imenuje občinski svet izmed občanov na predlog komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pri postopku
imenovanja ima vpliv tudi javnost, ﬁzične in pravne osebe s
sedežem v občini, ki komisiji za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja predlagajo kandidate.
Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe, praviloma ekonomske, pravne ali tehnične
smeri in izkušnje s teh področij.«
2. člen
Spremeni se 41. člen Statuta tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki
vsebuje navedbo nadzorovane osebe, predmet in obseg
nadzora, cilje nadzora, osebe, ki bodo izvedle nadzor, in
predvideno porabo časa za nadzor.
Nadzorni odbor s programom dela lahko seznani občinski svet in župana.«
3. člen
Spremeni se 42. člen Statuta tako, da se na koncu 3.
odstavka doda besedilo: »Vsako dokončno poročilo nadzornega odbora župan uvrsti v predlog dnevnega reda seje občinskega sveta najkasneje v roku 60 dni od prejema dokončnega poročila. Občinski svet je predlagano točko dnevnega
reda s to vsebino dolžan obravnavati še na isti seji.
Drugi proračunski uporabniki, ki so v posameznem primeru nadzorovani s strani nadzornega odbora, obravnavajo
dokončno poročilo v skladu z zakonom oziroma s svojimi
internimi pravilniki.
Občinski svet oziroma nadzorovana oseba v roku 14
dni po obravnavi dokončnega poročila pošlje nadzornemu
odboru zapisnik seje oziroma sestanka, na katerem je bilo
dokončno poročilo obravnavano ali na drug način pisno poda
odgovor ali mnenje na poročilo.
V primeru sprejetja ustreznih popravljalnih ukrepov, občinski svet oziroma nadzorovana oseba o tem obvesti nadzorni odbor v roku 14 dni od sprejetja takih ukrepov.«
V 42. členu Statuta se spremeni 6. odstavek tako, da
se glasi:
»Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge, ki izhajajo iz dokončnega poročila nadzornega odbora, razen če se poraja dvom o utemeljenosti
ugotovitev, s čimer pisno seznani nadzorni odbor.
Nadzorovana oseba se lahko odloči, da ugotovljene
nepravilnosti s strani nadzornega odbora prouči revizor. Z
ugotovitvami revizorja seznani nadzorni odbor.«
4. člen
V 45. členu se spremeni 3. odstavek tako, da se na
koncu besedila doda besedilo: »Nadzorni odbor sprejme tudi
ﬁnančni načrt, v katerem opredeli, koliko ﬁnančnih sredstev
bo potreboval za posamezno leto.

Uradni list Republike Slovenije
Letni program nadzora in ﬁnančni načrt nadzorni odbor
sprejme pred začetkom posameznega proračunskega leta
ter s tem seznani župana in občinski svet.«
5. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Drugi odstavek 1. člena se začne uporabljati v naslednjem mandatu nadzornega odbora.
Št. 01502-0001/2005
Vipava, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

3944.

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Vipava za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in
97. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02)
je Občinski svet Občine Vipava na 25. redni seji dne 29. 9.
2005 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine
Vipava za leto 2005 (Uradni list RS, št. 142/04).

lom:

2. člen
Črta se 3. člen odloka in nadomesti z novim besedi-

»Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2005
I.
70

71

72

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in materialnega premoženja

828.853
546.196
396.203
289.961
57.787
48.455
149.993
122.710
1.310
75
400
25.498
7.700

7.700
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Skupina/podskupina kontov
73
74

II.
40

41

42
43
III.
B)
IV.
75

V.
44

VI.
385

Št.

v tisoč tolarjev
Proračun leta 2005

PREJETE DONACIJE
763
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
274.195
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
260.248
741 Prejeti transferi predpristopne pomoči EU 13.947
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
876.550
TEKOČI ODHODKI
200.990
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
34.113
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.598
402 Izdatki za blago in storitve
146.128
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
14.150
TEKOČI TRANSFERI
305.103
410 Subvencije
5.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
175.710
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
33.658
413 Drugi tekoči domači transferi
90.735
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
321.681
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
321.681
INVESTICIJSKI TRANSFERI
48.776
430 Investicijski transferi
48.776
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
47.697
RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

550
550

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)
Stanje sredstev na računu 31. 12. 2004
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRAJE (VI. – IX. +X.)

-47.312
73.457
47.697

Splošni del proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti
na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
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A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2005
I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

550

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
165
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
165
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
165
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

91 / 14. 10. 2005 /

42
43

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
26.085
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.524
DAVČNI PRIHODKI
0
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
0
706 Drugi davki
0
NEDAVČNI PRIHODKI
5.524
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
1.635
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.441
714 Drugi nedavčni prihodki
448
KAPITALSKI PRIHODKI
7.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7.500
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in materialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
100
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
20.461
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
20.461
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
33.305
TEKOČI ODHODKI
15.117
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
15.117
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
1.150
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
1.150
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
17.038
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
17.038
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
7.220

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRAJE (VI. – IX.+X.)

0

7.220

Splošni del po ekonomski klasiﬁkaciji sestavljajo:
– bilanca prihodkov in odhodkov
– račun ﬁnančnih terjatev in naložb
– račun ﬁnanciranja.
Posebni del proračuna – odhodki po področjih proračunske porabe, sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javno-
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ﬁnančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov,
ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, načrt razvojnih
programov, kadrovski načrt in načrt nabav in gradenj so
priloga k temu odloku in se objavljajo na spletnih straneh
Občine Vipava.«
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se številka 1.500.000 tolarjev nadomesti s številko 12.000.000 tolarjev.

lom:

4. člen
Črta se 11. člen odloka in nadomesti z novim besedi-

Uradni list Republike Slovenije
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 11006-0001/2005
Vipava, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

»Občina se lahko zadolži na podlagi prvega odstavka
17. člena ZFO za izdajo soglasja in poroštva Javnemu podjetju Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina za nabavo
vozil za odvoz odpadkov in čiščenje greznic.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2005-8
Vipava, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.

3945.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov v Občini
Vipava

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list
RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 25.
redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel naslednji

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov v Občini Vipava
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov v Občini Vipava (Uradni list
RS, št. 5/03) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana.
Nagrade ne smejo letno preseči v prejšnjem odstavku
določenega najvišjega možnega zneska.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:
a) kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji:
– predsedniku nadzornega odbora 0,45 koeﬁcienta
– članu nadzornega odbora 0,24 koeﬁcienta;
b) predsedniku in članom nadzornega odbora za izvedbo nadzora in izdelavo poročila (vsakemu izmed tistih, ki so
posamezen nadzor in poročilo pripravili):
– za najzahtevnejši nadzor 0,6 koeﬁcienta
– za zahtevnejši nadzor 0,5 koeﬁcienta
– za manj zahteven nadzor 0,4 koeﬁcienta.
Zahtevnost izvedenega nadzora v vsakem posameznem primeru določi predsednik nadzornega odbora.

ZREČE
3946.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 4. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 38/96, 123/00 in 52/05), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških – ZP – 1 (Uradni list RS, št. 7/03) in
16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99,
1/01, 81/02, 100/03 in 85/04) je Občinski svet Občine Zreče
na seji dne 3. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju Občine Zreče
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 71/98; v nadaljevanju: odlok) se
spremeni 2. člen, ki se glasi:
»Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi
objekti in napravami, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo več
kot povprečno 10 m3 vode na dan ali oskrbuje več kot 50
oseb.«
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka, ki se glasi:
»Oskrbo s pitno vodo, kot obvezno gospodarsko javno
službo na območju Občine Zreče, izvaja režijski obrat (v nadaljevanju: izvajalec), organiziran kot samostojna notranja
organizacijska enota občinske uprave Občine Zreče.
Za upravljanje z objekti in z napravami za oskrbo s pitno
vodo (v nadaljevanju: sistem za oskrbo s pitno vodo) v Občini
Zreče se pooblastijo upravljavci, in sicer:
– KS Gorenje za upravljanje vodovoda Gorenje, ki napaja Gorenje in Padeški vrh,
– KS Resnik za upravljanje vodovoda Resnik,
– KS Skomarje za upravljanje vodovoda Skomarje,
– KS Stranice za upravljanje vodovodov Stranice 1 in 2,
ki napajata območje celotne krajevne skupnosti, del naselja
Bork ter del KS Zreče,
– Režijski obrat za upravljanje vodovodov Zreče 1 in 2,
ki napajata naselja Boharina, Dobrovlje, Loška gora pri Zrečah, Osredek pri Zrečah razen del, ki se napaja iz vodovoda
v upravljanju KS Stranice, Radana vas in Zreče ter vodovod
Brinjeva gora in vodovod Zlakova.
Za upravljanje s sistemom za oskrbo s pitno vodo sklene Občina Zreče s posameznim upravljavcem pogodbo o
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upravljanju, s katero določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati
upravljavec ter pravice in obveznosti upravljavca.
Izvajalec je dolžan v skladu s Pravilnikom o pitni vodi
(Ur. list RS, št. 19/04) zagotavljati skladnost in zdravstveno
ustreznost pitne vode.«
3. člen
Spremeni se tretja alinea točke b) v 7. členu odloka,
ki se glasi:
»– naprave za pripravo pitne vode.«.
Pod točko c) se črta zadnja alinea.

na:

4. člen
Spremeni se 8. člen odloka in se glasi:
»Sistem za oskrbo s pitno vodo delimo glede na rabo

a) naprave in objekte individualne rabe,
b) naprave in objekte skupne rabe.
Naprave in objekti za oskrbo prebivalstva s požarno
vodo so objekti skupne rabe. Vsi ostali objekti in naprave
pa so objekti individualne rabe.«
5. člen
Spremeni se 10. člen odloka in se glasi:
»Za priključitev na vodovodno omrežje si mora uporabnik pridobiti projektne pogoje izvajalca javne službe ter
soglasje k projektnim pogojem na podlagi projekta, ki ga
izdela zato usposobljeni projektant.
Uporabnik je k vlogi za izdajo soglasja k projektnim
pogojem dolžan priložiti na vpogled projektno dokumentacijo, in sicer do izdaje soglasja.
Uporabnik, ki prosi za izdajo soglasja k projektnim pogojem za gradnjo objekta, ki ima vpliv na objekte in naprave za pitno vodo, mora podati Občini Zreče tudi podatke o
tehnoloških odpadkih oziroma nevarnih snoveh.«
6. člen
Spremeni se 11. člen odloka, ki se glasi:
»Izvajalec je dolžan izdati soglasje k projektnim pogojem za vodovodni priključek, če uporabnik k svoji vlogi
predloži ustrezno tehnično dokumentacijo in če razmere
na območju, na katero se uporabnik priključuje, dovoljujejo
novo potrošnjo.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov, je izvajalec dolžan uporabnika seznaniti z razmerami
ter pogoji, pod katerimi bi bila priključitev možna.«
7. člen
Prvi stavek 12. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
»Pri izdaji soglasja k projektnim pogojem za priključitev objekta na vodovodno omrežje mora izvajalec
določiti ...«.
8. člen
Spremeni se 13. člen odloka in se glasi:
»Uporabnik si mora poleg izvajalčevega soglasja k
projektnim pogojem za priključitev objekta na vodovodno omrežje pridobiti tudi lastninsko ali katero koli drugo
stvarno pravico na zemljišču, po katerih poteka priključna
trasa.«
9. člen
V 14., 15. in 16. členu odloka se beseda »upravljavec«
nadomesti z besedo »izvajalec« v ustreznem sklonu.
10. člen
V tretjem odstavku 17. člena odloka se za besedo »v
števnini« doda besedilo »priključnini in vzdrževalnini ter
enkratni znesek za priključitev na sistem za oskrbo s pitno
vodo po veljavnem ceniku izvajalca«.
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11. člen
V prvem stavku 20. člena odloka se črta beseda »predvsem«.
12. člen
V 5. točki prvega odstavka 30. člena odloka se črta
besedilo »enotna in diferencirana«.
13. člen
V drugem stavku prvega odstavka 31. člena odloka se
za besedo »števnin« doda besedilo »priključnino in vzdrževalnino«.
V istem členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»Stanje na vodomeru odčita upravljavec sistema za
oskrbo s pitno vodo enkrat letno, uporabnik pa lahko upravljavcu vsak mesec javi stanje na vodomeru, zaradi sprotnega
obračuna.«
14. člen
Črta se 32. člen odloka.

si:

15. člen
Spremeni se prvi odstavek 34. člena odloka, ki se gla-

»V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode, poskrbi za poravnavo računov, upravnik objekta.«
16. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 36. člena Odloka,
ki se glasita:
»Uporabnik je dolžan poravnati upravljavcu vodarino do
15. v mesecu za pretekli mesec.
V primeru, da uporabnik ne poravna vodarine v določenem roku, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu
se določi dodaten rok in se uporabnik opozori na posledice
neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu, upravljavec
izterja plačilo vodarine po sodni poti oziroma brez predhodnega opozorila prekine dobavo vode.«
17. člen
Spremeni se 44. člena odloka, ki se glasi:
»Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode brez
predhodne objave, za čas, ki ni daljši od dveh ur, zaradi
planiranih vzdrževalnih ali investicijskih del na omrežju ali
nepredvidenih okvar.
V primeru, da je čas prekinitve dobave vode daljši kot
dve uri, je upravljavec dolžan na krajevno običajen način (lokalni radio in lokalni časopis) obvestiti uporabnike, na katere
vpliva prekinitev.
V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode
mora upravljavec takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna priporočila. V primeru prekinitve dobave, ki
traja več kot 24 ur, mora upravljavec zagotoviti nadomestno
oskrbo s pitno vodo.«
18. člen
V 45. členu odloka se v 11. alinei za besedo soglasja
doda besedilo »k projektnim pogojem«.
19. člen
V 46. členu se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– ne sme uporabljati pitne vode za tehnološke oziroma
proizvodne namene«.
20. člen
V prvem odstavku 47. člena odloka se besedilo »Z
denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev« nadomesti z
besedilom »Z globo 250.000,00 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 8.000,00 tolarjev« nadomesti z besedilom
»Z globo 80.000,00 tolarjev«.
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21. člen
V prvem odstavku 48. člena odloka se besedilo »Z
denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev« nadomesti z
besedilom »Z globo 250.000,00 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 8.000,00 tolarjev« nadomesti z besedilom
»Z globo 80.000,00 tolarjev«.
22. člen
V 49. členu odloka se besedilo »z denarno kaznijo
8.000,00 tolarjev« nadomesti z besedilom »z globo 60.000,00
tolarjev«.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 324-06-04/2005
Zreče, dne 3. oktobra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

ŽUŽEMBERK
3947.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
Obrtno-industrijska cona Ajdovec (OLN)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03-ZZK-1) in
17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št.
34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk
na 21. redni seji dne 22. 9. 2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt Obrtno-industrijska
cona Ajdovec (OLN)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
Vzhodna Suha krajina spada med demografsko ogrožena območja, zato je potrebno za zaustavitev negativnih
demografskih trendov in glede na neugodno strukturo industrije in proizvodnih obratov na območju dati možnost
odpiranju novih površin za razvijajoče se malo gospodarstvo
in storitvene dejavnosti ter s tem zagotoviti zaposlitvene
možnosti v lokalnem okolju. Generalni koncept razvoja občine določa lokalna razvojna središča posameznih, glede na
glavni prometni tok, geografsko odmaknjenih območij občine.
Kot generator razvoja za vzhodno Suho krajino sta določeni
pomembnejši lokalni središči Gornji in Dolnji Ajdovec.
Gravitacijsko območje za predlagano lokacijo obrtno-industrijske cone predstavlja severovzhodni del občine oziroma celotna Ajdovska planota.
V Gornjem Ajdovcu je razvita lesarska dejavnost, tamkajšnji obrat se nahaja v centru vasi Ajdovec in močno presega prostorske zmogljivosti naselja. Prostorskih možnosti
za razvoj in širitev na sedanji lokaciji ni oziroma so omejene,
saj je le ta utesnjena in stisnjena v naselje, prav tako pa je
dejavnost mizarstva v sklopu vasi do neke mere moteča,
zato bi bilo potrebno zagotoviti površine za njen razvoj izven
naselja. Nova lokacija za razvoj dejavnosti mizarstva izven
jedra naselja je bila določena v veljavnem prostorskem planu
s sprejetjem programske zasnove za kar je bil izkazan interes investitorja.
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Na osnovi občinskega prostorskega plana so zemljišča
znotraj območja, namenjenega za urejanje z OLN, opredeljena kot stavbna zemljišča.
Lokacija predvidene obrtno-industrijske cone se nahaja
zahodno od naselij Gornji in Dolnji Ajdovec in severno od
obstoječe lokalne ceste LC 289120, Dvor–Ajdovec–Brezova
Reber.
V coni se predvideva opravljanje vseh vrst predelovalnih (proizvodnih in obrtnih), skladiščnih, prometnih in drugih
spremljajočih dejavnosti, kot so trgovina, gostinstvo in storitve.
Pravna podlaga za pripravo OLN je:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk (Uradni list RS, št.
82/04),
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 ZZK-1),
– Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št.
41/04),
– Zakon o ohranjanju narave – ZON-UPB2 (Uradni list
RS, št. 96/04).
Na osnovi Odločbe št. 354-09-121/2005, ki jo je izdalo
Ministrstvo za okolje in prostor z dne 11. 4. 2005 v postopku
priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-industrijske cone Ajdovec, ni treba izvesti postopka celovite presoje
njegovih vplivov na okolje.
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo OLN
Predmet obravnave v OLN je določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanjo ureditev ter vseh
ostalih pogojev, ki jih bo moral investitor upoštevati pri umestitvi novih objektov namenjenih obrtni, proizvodni, storitveni,
trgovski, gostinski, poslovni in drugi dejavnosti, predvsem
glede določitve površin, namenjenih za pozidavo z objekti,
hortikulturni in prometni ureditvi – določitvi parkirnih površin
za parkiranje osebnih vozil in tovornjakov, ureditvi komunalne
in energetske infrastrukture.
Izhodišče za pripravo OLN je programska zasnova za
obrtno-industrijsko cono Ajdovec, ki je bila sprejeta v sklopu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk (Uradni list RS, št.
82/04).
Za celotno območje še ni znanega programa, obstajajo
pa potencialni investitorji, ki so zainteresirani za gradnjo
obrtnih delavnic, predvsem obstaja interes po opravljanju
mizarske dejavnosti, ki bi se preselila iz naselja, kjer je moteča glede hrupa in kjer so omejene možnosti za njeno širitev
in ureditev zunanjih potrebnih manipulativnih in skladiščnih
površin. Program mizarske delavnice vključuje: deponijo za
skladiščenje hlodovine, delavnico za primarno obdelavo lesnih sortimentov, razrez hlodovine, krojenje desk, sušilnico,
kurilnico s skladiščem kurilne mase, delavnico za proizvodnjo
polﬁnalnih izdelkov, kot so lepljene ali vezane plošče ipd., ter
delavnico za proizvodnjo gotovih izdelkov, skladišče gotovih
izdelkov, nadstrešnico za skladiščenje rezanega lesa in elementov, poslovne prostore ter zunanje prometne in manipulativne površine. Površine, potrebne za dejavnost mizarske
delavnice, so ca. 3 ha. Prostor ne dopušča izrabo večjih
površin v namen obrtne in industrijske cone zaradi konﬁguracije terena, ohranjanja krajinske slike širšega območja in
ohranjanja kvalitetnega gozda. Umestitev mizarske delavnice
in še nekaterih drugih sorodnih dejavnosti, ki nimajo potreb
po večjem prostoru zadostuje potrebam naselja Ajdovec in
njegovega gravitacijskega območja.
3. člen
Območje OLN
Velikost območja urejanja je ca. 6,50 ha. V območje
urejanja so vključena zemljišča oziroma deli zemljišč s parc.
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št.: 3096, 3101, 3098, 3097, 3100, 3128/1, *470, 3102/4,
3129, 3128/3, 3108, 3128/2, 3123/9, 3123/3, 3123/4, 3123/8,
3123/2, 3719 (pot), 3720/1 (pot), 2510/2, 2510/3, 2508/5,
2508/19, 2508/4, 2508/3, 3788 (cesta), k.o. Ajdovec. Večina
zemljišč je v lasti znanega investitorja.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN sodelovati
naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000
Novo mesto,
2. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
3. Telekom Slovenije, OE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto,
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,
5. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto,
6. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk,
7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto,
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobijo v postopku.
Pred pričetkom priprave OLN morajo nosilci urejanja
prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati,
v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami, smernice
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za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga OLN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu
dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta
podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom
34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 30 dneh od
podane zahteve. V primeru molka nosilca urejanja prostora
pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru
molka pri izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko
ureditev nimajo pripomb.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in
način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žužemberk,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve),
– podatke o programu investitorja,
– programsko zasnovo za obrtno-industrijsko cono Ajdovec,
Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in
vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah
njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Za predmetni občinski lokacijski načrt na osnovi Odločbe MOPE št.
354-09-121/2005 ni potrebno izvesti postopka celovite presoje
vplivov na okolje in s tem tudi ne okoljskega poročila.
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave OLN zagotovi naročnik tega dokumenta.

6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja OLN
5 delovnih dni po sprejetju in objavi programa priprave, dostavi geodetskega posnetka in pridobitvi programa
Izdaja smernic za načrtovanje

30 dni

Izdelava strokovnih podlag

5 delovnih dni po pridobitvi smernic za načrtovanje
20 delovnih dni po izdelavi strokovnih podlag in pridobitvi smernic za
načrtovanje

Izvedba 2. prostorske konference (PK)

najmanj 14 dni pred JR

Dopolnitev predloga OLN za JR

2 delovna dneva po izvedbi 2. PK

Izdelava predstavitvenega gradiva za JR

2 delovna dneva po izvedbi 2. PK

Javna razgrnitev in javna obravnava predloga OLN 30 dni
Priprava stališča do pripomb iz JR

2 delovna dneva po prejemu pripomb iz JR

Sprejetje stališč do pripomb

10 dni po prejemu stališč do pripomb izdelovalca OLN

Pisna seznanitev lastnikov zemljišč na območju
OLN s stališči do njihovih pripomb

3 dni po sprejetju stališč do pripomb

Izdelava dopolnjenega predloga OLN

10 delovnih dni po sprejetju stališč do pripomb

Izdaja mnenj nosilcev urejanja prostora

30 po prejemu vloge za izdajo mnenj

Priprava usklajenega dopolnjenega predloga OLN
za sprejem

5 delovnih dni po pridobitvi mnenj k dopolnjenemu
predlogu OLN

Sprejetje OLN z odlokom na OS

30 dni po prejemu usklajenega dopolnjenega predloga

Objava odloka o OLN v Uradnem listu RS

15 dni po sprejemu OLN na OS

Kompletacija končnega dokumenta

5 delovnih dni po objavi odloka v Uradnem listu RS

Stran
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Opomba:
– Za JR je potrebno izdelati predstavitveno gradivo, ki
mora vsebovati prikaz prostorskih ureditev na vsaj en poljuden način (npr. fotomontaža, perspektivna slika…).
– Predlog OLN za JR se izdela na podlagi strokovnih
podlag, smernic nosilcev urejanja prostora in pridobljenega
programa investitorja(ev).
– Župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žužemberk. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna
obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga OLN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne
razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– Stališča do pripomb sprejeme Občinski svet Občine
Žužemberk.
– K dopolnjenemu predlogu OLN pridobi pripravljavec
mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju
predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog OLN
za sprejem.

–

– Župan posreduje predlog OLN občinskemu svetu skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem
le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem
OLN
Pripravljavec OLN je Občina Žužemberk v sodelovanju
z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec OLN se izbere na podlagi Zakona o javnih
naročilih.
Naročnik dokumenta in investitor je Občina Žužemberk.
Sredstva za izdelavo OLN zagotovi naročnik.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati dan po objavi.
Št. 350-05/2005–1836
Žužemberk, dne 22. septembra 2005.

Popravek POPRAVKI
Uradnega prečiščenega besedila
Zakona o ustanovah (ZU-UPB1)

V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o ustanovah
(ZU-UPB1), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije potrdil
na seji dne 15. julija 2005 in je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 70/05 z dne 26. julija 2005, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato je Državni zbor Republike Slovenije ob
smiselni uporabi 153. člena Poslovnika državnega zbora na
seji dne 4. oktobra 2005 potrdil naslednji

POPRAVEK
Uradnega prečiščenega besedila Zakona o
ustanovah (ZU-UPB1)
V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o ustanovah (ZU-UPB1) se drugi stavek četrtega odstavka 12. člena
pravilno glasi:
»Soglasje iz prvega odstavka tega člena mora organ,
pristojen za ustanove, takoj posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.«.
Št. 020-05/92-12/9
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
EPA 418-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l.r.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Stran
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–
Popravek
Uredbe
o spremembah
dopolnitvah
Uredbe
o ﬁnanciranju
soﬁnanciranju
razvoja
morskega inin

Št.

sladkovodnega ribištva za leta 2004–2006

VSEBINA

Na podlagi 39. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03
in 114/04) dajem

POPRAVEK
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ﬁnanciranju in soﬁnanciranju razvoja morskega
in sladkovodnega ribištva za leta 2004–2006
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju razvoja morskega in sladkovodnega
ribištva za leta 2004–2006, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
74/05 z dne 5. 8. 2005, se v 2. členu, v peti alinei četrtega
odstavka 4.a člena, besedilo »1. novembra 2003 do 30. aprila
2004« pravilno glasi »1. novembra 2002 do 30. aprila 2003«.
Št. 00715-37/2005/12
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
Vlada Republike Slovenije
Mateja Tamara Fajs l.r.
Generalna sekretarka
–

Popravek
o javninačrta
razgrnitvi
predloga na
državnegaSklepa
lokacijskega
za avtocesto
odseku Ponikve-Hrastje

POPRAVEK
Sklepa o javni razgrnitvi predloga državnega
lokacijskega načrta za avtocesto na odseku
Ponikve Hrastje
V Sklepu o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve-Hrastje,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85/05 z dne 23. 9. 2005,
se v II. in III. točki datum »28. oktobra 2005« pravilno glasi
»2. novembra 2005«.
Št. 350-08-31/2005
Ljubljana, dne 30. septembra 2005
EVA 2005-2511-0229.
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

–

Popravek
priprave
sprememb
in
dopolnitevPrograma
izvedbenega
prostorskega
akta
Prostorski
ureditveni
pogoji
za
območje
Občine Hajdina

3883.

3884.
3885.
3886.
3887.
3888.
3889.
3890.

3891.
3892.
3893.
3894.
3895.
3896.
3897.

3898.
3899.

Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
upravnih taksah (ZUT
(ZUT-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
šolski inšpekciji (ZSolI-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodnem registru (ZSReg-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gasilstvu (ZGas-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-A)
Zakon o spremembah Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
avah (ZPRPGDT
(ZPRPGDT-A)

9277
9279
9281
9283
9290
9290
9291

MINISTRSTV
MINISTRSTVA

Pravilnik o pogojih oploditvene sposobnosti semena domačih živali
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje tuberkuloze pri govedu (Tuberculosis)
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis)
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje enzootske goveje levkoze (Leucosis
enzootica bovum)
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje bolezni Aujeszkega (Morbus Aujeszky)
Pravilnik o projektiranju cest
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec september 2005

9292
9299
9300
9301
9302
9303
9319

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Koeﬁcienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2005
Pojasnilo 6 – Ocenjevanje vrednosti stvarnega premoženja države in občin

9319
9320

OBČINE
3900.
3901.

Popravek
V Programu priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za
območje Občine Hajdina, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 88/05 z dne 4. 10. 2005, se:
– v zadnjem odstavku točke 1.3. zadnji stavek pravilno
glasi: »Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«;
– v tretjem odstavku 8. točke drugi stavek pravilno glasi: »Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«;
– v enaidvajsetem odstavku 8. točke drugi stavek pravilno glasi: »Odlok se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«;
– 10. točka pravilno glasi: »Ta program se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.«.
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3902.
3903.
3904.
3905.
3906.
3907.
3908.
3909.
3910.

CELJE

Odlok o lokacijskem načrtu Tehnološki park Celje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste
– III. etapa
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija, območje
ččje K3
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju
ččju Občinske uprave
Mestne občine Celje
Odlok o dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na območju
ččju Mestne občine Celje
Sklep o ceni bolnišničnih oddelkov Vrtca Anice
Černejeve
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o.
Spodnja Hudinja, k.o. Ostrožno in k.o. Medlog
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ZN Šmarjeta
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja (skrajšani postopek)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje
ččje Lokrovec
(skrajšani postopek)

9321
9332
9332
9335
9336
9336
9336
9337
9337
9338
9340

Stran

3911.
3912.

3913.
3914.
3915.
3916.

3917.
3918.
3919.
3920.
3921.
3922.

3923.

3924.
3925.
3926.

3927.
3928.

3929.

3930.
3931.
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GROSUPLJE

Odlok o oskrbi s toploto in splošni pogoji za dobavo
in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
žžja na območju
ččju naselja Grosuplje
Tarifni sistem za prodajo toplote iz javnega vročevodnega omrežja
žžja Grosuplje

3932.
9341
9348

KRŠKO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec
Odlok o spremembi mej naselij Kostanjevica na
Krki, Globočice pri Kostanjevici, Grič, Orehovec,
Malence, Sajevce in Slinovce
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 3327/2, k.o. Ravne in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št.
43/2, k.o. Ravne
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1217/38, k.o. Smednik
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah last Rudnika Senovo v zapiranju / III.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
za vrednotenje in izbor programov športa v Občini
Krško
Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo za namene
športa
Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih
upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
je Občina Krško
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka
o zazidalnem načrtu dela mesta Krško

3934.
9349

9354

9354

LJUTOMER

Sklep o ukinitvi javnega dobra

9355
9356
9356
9357

3937.

3938.

3939.
3940.
3941.

9358
3942.

9360

3943.
3944.

9360

3945.

9362
3946.
9364

3947.

9366
–
9368

9370

–

–

9371

PIVKA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za
leto 2005

3936.

9355

LJUBNO

Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu »IPC LOKE«

3935.

9353

LJUBLJANA

Sklep o dopolnitvah Sklepa o merilih za določitev
plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana,
d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter
plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin
ustanoviteljic v njihovih organih
Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za
Topniško cesto med Dunajsko in Linhartovo cesto
Program priprave Občinskega lokacijskega načrta
za del območja
ččja urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica
Program priprave Občinskega lokacijskega načrta
za zadrževalni kanal Fužine – Zalog, z zadrževalnim bazenom pred CČN, Občinskega lokacijskega
načrta za kanalizacijski zbiralnik Co ter Občinskega lokacijskega načrta za zadrževalni bazen na
kanalizacijskem zbiralniku A6
Program priprave Občinskega lokacijskega načrta
za del območja
ččja urejanja BS 4/1 Ruski car
Program priprave Občinskega lokacijskega načrta
za del območja
ččja urejanja CO 2/1 Bavarski dvor, del
območja
ččja urejanja CO 2/2 Bavarski dvor in del območja
ččja urejanja CT 9 Slovenska cesta

3933.

–
9371

POSTOJNA

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
Občine Postojna

9372
9376

SEŽANA

Odlok o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju
ččju Občine Sežana
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sežana za
leto 2005

9376
9378

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Sklep dodelitvi koncesije za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s
pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

9379

ŠEMPETER-VRTOJBA

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju
ččju občinskega lokacijskega načrta Smete

9380

ŠENTJUR

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šentjur

9381

ŠKOFLJICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
predkupni pravici Občine Škoﬂjica
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje
ččje VS 4/4 (RS 5) Lavrica
Program priprave o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu za območje
ččje urejanja
VS 9/10 Škoﬂjica, ME 5A

9381
9381
9382

TREBNJE

Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Trebnje dne 9. oktobra 2005

VIPAV
VIPAVA

Spremembe Statuta Občine Vipava
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Vipava za leto 2005
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov v Občini Vipava

9383
9384
9384

9386

ZREČE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju
ččju Občine Zreče

9386

ŽUŽEMBERK

Program priprave za občinski lokacijski načrt Obrtno-industrijska cona Ajdovec (OLN)

9388

POPRAVKI

Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o ustanovah (ZU-UPB1)
Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju razvoja
morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004–
2006
Popravek Sklepa o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku
Ponikve-Hrastje
Popravek Programa priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski
ureditveni pogoji za območje
ččje Občine Hajdina

9390

9391
9391
9391

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.
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