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UREDBO
o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju
in policikličnih aromatskih ogljikovodikih
v zunanjem zraku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2004/107/ES z dne 15. decembra 2004 o
arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (UL L št. 23 z dne 26. 1.
2005, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2004/107/ES) in z
namenom, da se odpravijo, preprečijo ali zmanjšajo škodljivi
učinki arzena, kadmija, živega srebra, niklja in policikličnih
aromatskih ogljikovodikov v zunanjem zraku (v nadaljnjem
besedilu: zrak) na zdravje ljudi in okolje kot celoto, določa:
– ciljne vrednosti koncentracij arzena, kadmija, niklja in
benzo(a)pirena v zraku,
– izvajanje ukrepov ohranjanja kakovosti zraka v zvezi
z onesnaženostjo zraka z arzenom, kadmijem, nikljem in policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki na območjih, na katerih
je kakovost zraka dobra, in izboljšanja v drugih primerih,
– metode in merila za ocenjevanje koncentracij arzena, kadmija, živega srebra, niklja in policikličnih aromatskih
ogljikovodikov v zraku ter usedline arzena, kadmija, živega
srebra, niklja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov in
– obveščanje javnosti o podatkih o onesnaženosti zraka.
(2) Za vprašanja, povezana zlasti z določanjem stopnje onesnaženosti in ocenjevanjem onesnaženosti zraka
z arzenom, kadmijem, živim srebrom, nikljem, policikličnimi
aromatskimi ogljikovodiki ter drugimi ukrepi za izboljšanje in
ohranjanje kakovosti zraka, ki niso urejena s to uredbo, se
uporablja predpis, ki ureja ohranjanje in izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. ciljna vrednost je predpisana raven onesnaženosti
zraka, ki mora biti dosežena v danem obdobju, kjer je to
možno. Določi se zato, da se dolgoročneje odpravi možnost
škodljivih učinkov na zdravje ljudi in okolje kot celoto;
2. celotne usedline so celotna masa onesnaževal, ki so
prešla iz ozračja na površino (npr. prst, rastlinje, vodo, stavbe
itd.) na danem območju v danem času;
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3. zgornji ocenjevalni prag je raven onesnaženosti, ki
je za posamezno onesnaževalo določena v prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe, pod katero se za ocenjevanje onesnaženosti lahko uporablja kombinacija meritev in modelnih
izračunov v skladu s predpisom, ki ureja ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka;
4. spodnji ocenjevalni prag je raven onesnaženosti, ki je
za posamezno onesnaževalo določena v prilogi 2 te uredbe,
pod katero se za ocenjevanje onesnaženosti lahko uporabljajo modelni izračuni ali druge metode ocenjevanja v skladu
s predpisom, ki ureja ohranjanje in izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka;
5. meritve na stalnem vzorčevalnem mestu so meritve,
ki se izvajajo na stalnih mestih z neprekinjenim ali občasnim
merjenjem v skladu s predpisom, ki ureja ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka;
6. arzen, kadmij, nikelj in benzo(a)piren so celotna
vsebnost teh elementov in sestavin v frakciji PM10;
7. PM10 so delci v zraku, ki jih prepušča filter, določen
v skladu s standardom SIST EN 12341, s 50-odstotno neprepustnostjo za delce z aerodinamičnim premerom 10 µm;
8. policiklični aromatski ogljikovodiki so organske spojine, sestavljene najmanj iz dveh povezanih aromatskih obročev, ki sta v celoti iz ogljika in vodika;
9. celotno plinasto živo srebro so hlapi elementarnega
živega srebra (Hgº) in reaktivno plinasto živo srebro, ki je
oblika živega srebra, topnega v vodi, z zadostnim parnim
tlakom za obstoj v plinasti fazi;
10. onesnaževala so arzen, kadmij, živo srebro, nikelj
in policiklični aromatski ogljikovodiki v zraku;
11. aglomeracija je območje mestne občine, poseljeno
z več kot 100.000 prebivalci.
II. CILJNE VREDNOSTI IN VREDNOSTI OCENJEVALNIH
PRAGOV
3. člen
(ciljne vrednosti)
Ciljne vrednosti koncentracij arzena, kadmija, niklja in
benzo(a)pirena, ki je med policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki kazalnik tveganja obolevnosti za rakom, v zraku, so
določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(zgornji in spodnji ocenjevalni prag)
Zgornji in spodnji ocenjevalni prag za onesnaževala v
zraku sta določena v I. točki priloge 2 te uredbe.
III. STOPNJE ONESNAŽENOSTI IN IZVAJANJE
UKREPOV
5. člen
(stopnje onesnaženosti)
(1) Za ocenjevanje onesnaženosti ter ohranjanje in izboljševanje kakovosti zraka se ozemlje Republike Slovenije
razvrsti na območja, za katera se glede na dejansko stopnjo
onesnaženosti zraka določita:
– I. stopnja onesnaženosti zraka za aglomeracije in
območja, na katerih raven onesnaženosti enega ali več onesnaževal presega s to uredbo določene ciljne vrednosti (v
nadaljnjem besedilu: območje I. stopnje onesnaženosti);
– II. stopnja onesnaženosti zraka za aglomeracije in
območja, na katerih je raven onesnaženosti vsakega od
onesnaževal nižja od ciljnih vrednosti, določenih s to uredbo
(v nadaljnjem besedilu: območje II. stopnje onesnaženosti).
(2) Za območja iz prve alinee prejšnjega odstavka se
določijo tudi površina območja, na katerem prihaja do prese-
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ganja ciljnih vrednosti, in viri, ki prispevajo k preseganju teh
ciljnih vrednosti.
(3) Razvrstitev območij iz prvega odstavka tega člena
in njihovo stopnjo onesnaženosti zaradi onesnaževal v zraku določi minister, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: minister).
(4) Razvrstitev območij in njihovo stopnjo onesnaženosti zaradi onesnaževal v zraku minister preveri v skladu
s postopkom, določenim v II. točki priloge 2 te uredbe, in
po potrebi spremeni najmanj vsakih 5 let, prej pa, če se na
območju spremenijo dejavnosti, ki lahko bistveno vplivajo na
raven onesnaženosti zraka z onesnaževali.
6. člen
(ukrepi na območjih onesnaženosti)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) območje I. stopnje onesnaženosti določi kot degradirano okolje in na predlog ministra določi program ukrepov
za izboljšanje kakovosti zraka v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.
(2) Z ukrepi iz prejšnjega odstavka je treba predvsem
zagotoviti, da nov poseg v okolje ali rekonstrukcija objekta
ali naprave na območju degradiranega okolja ne povzroči
povečanja onesnaženosti zraka z onesnaževali, za katera
so določene ciljne vrednosti po tej uredbi, in da viri, ki prispevajo k preseganju teh ciljnih vrednosti, izpolnjujejo zahteve
najboljših razpoložljivih tehnik.
(3) Na območju II. stopnje onesnaženosti je treba z
ustreznimi ukrepi za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zraka ob upoštevanju razumno visokih stroškov zagotoviti, da
raven onesnaženosti z onesnaževali ni večja od spodnjega
ocenjevalnega praga.
(4) Ukrepe iz prejšnjega odstavka sprejme vlada v
operativnem programu varstva okolja za področje varstva
zraka.
IV. OCENJEVANJE ONESNAŽENOSTI
7. člen
(ocenjevanje kakovosti zraka)
(1) Kakovost zraka se glede na arzen, kadmij, nikelj
in benzo(a)piren ocenjuje na celotnem ozemlju Republike
Slovenije.
(2) Meritve kakovosti zraka so obvezne:
– na območjih in aglomeracijah, na katerih je raven
kakovosti zraka med zgornjim in spodnjim ocenjevalnim pragom;
– na drugih območjih in aglomeracijah, na katerih raven
kakovosti zraka presega zgornji ocenjevalni prag.
(3) Na območjih in aglomeracijah iz prve alinee prejšnjega odstavka, na katerih je raven kakovosti zraka v reprezentativnem obdobju med zgornjim in spodnjim ocenjevalnim pragom, se za ocenjevanje ravni kakovosti zraka lahko
uporabita kombinacija meritev v skladu z II. točko priloge 2
te uredbe, vključno z indikativnimi meritvami v skladu s predpisom, ki ureja monitoring kakovosti zunanjega zraka.
(4) Na območjih in aglomeracijah iz drugega odstavka
tega člena se za pridobitev ustreznih informacij o kakovosti
zraka predpisane meritve lahko dopolnijo z modeliranjem.
(5) Na območjih in aglomeracijah, na katerih je raven
kakovosti zraka v reprezentativnem obdobju v skladu z II.
točko priloge 2 te uredbe nižja od spodnjega ocenjevalnega
praga, se za ocenjevanje ravni kakovosti zraka lahko uporabi
modeliranje ali objektivne metode ocenjevanja.
8. člen
(izvajanje meritev)
Obvezne meritve kakovosti zraka se izvajajo na stalnih
vzorčevalnih mestih neprekinjeno ali občasno z naključnim
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vzorčenjem v skladu s predpisom, ki ureja monitoring kakovosti zunanjega zraka, pri čemer je treba upoštevati, da je
število meritev dovolj veliko za ugotavljanje ravni kakovosti
zraka.
9. člen
(ocenjevanje onesnaženosti zraka z benzo(a)pirenom)
(1) Za oceno vpliva benzo(a)pirena na kakovost zraka se
na omejenem številu vzorčevalnih mest spremlja tudi druge
policiklične aromatske ogljikovodike, zlasti benzo(a)antracen,
benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
indeno(1, 2, 3–cd)piren in dibenzo(a,h)antracen.
(2) Vzorčevalna mesta za policiklične aromatske
ogljikovodike iz prejšnjega odstavka so ista kot za meritve
benzo(a)pirena in se izberejo v skladu z merili iz predpisa,
ki ureja monitoring kakovosti zunanjega zraka, tako, da je
mogoče prepoznati geografske raznolikosti in dolgoročne
trende.
10. člen
(indikativne meritve)
(1) Za indikativno merjenje koncentracije arzena, kadmija, niklja, celotnega plinastega živega srebra, benzo(a)pirena
in drugih policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zraku iz
prejšnjega člena ter celotnih usedlin arzena, kadmija, živega srebra, niklja, benzo(a)pirena in drugih policikličnih
aromatskih ogljikovodikov iz prejšnjega člena se ne glede
na raven onesnaženosti zraka v skladu s predpisom, ki ureja
monitoring kakovosti zunanjega zraka, v programu monitoringa kakovosti zunanjega zraka določi vsaj eno vzorčevalno
mesto.
(2) Kot indikativne meritve se lahko izvajajo tudi meritve
trdnega in plinastega dvovalentnega živega srebra.
(3) Vzorčevalno mesto iz prvega odstavka tega člena
se izbere v skladu z merili iz predpisa, ki ureja monitoring
kakovosti zunanjega zraka, tako, da je mogoče prepoznati
geografske raznolikosti in dolgoročne trende.
(4) Kadar se spremlja prekomejno onesnaževanje zraka
na velike razdalje, je treba spremljanje ravni onesnaženosti uskladiti s strategijo spremljanja in evropskim merilnim
programom za spremljanje onesnaževanja zraka na velike
razdalje (EMEP).
V. OBVEŠČANJE
11. člen
(obveščanje javnosti)
Podatki o koncentracijah onesnaževal, stopnji usedanja
ter ukrepih ohranjanja kakovosti zraka v zvezi z onesnaženostjo zraka z arzenom, kadmijem, nikljem in policikličnimi
aromatskimi ogljikovodiki na območjih, na katerih je kakovost
zraka dobra, ter izboljšanja kakovosti zraka, ko so ciljne vrednosti presežene, so v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do
okoljskih podatkov in informacij javnega značaja, dostopni
javnosti, okoljskim organizacijam, organizacijam potrošnikov
ter organizacijam, ki zastopajo interese občutljivih skupin
prebivalstva, in organom za varovanje zdravja v obliki razumljivih in izčrpnih informacij.
12. člen
(redno obveščanje komisije)
(1) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), najpozneje do 30. septembra v tekočem letu pošlje za območja in aglomeracije, na katerih je bila
katera koli od ciljnih vrednosti, določenih s to uredbo, v preteklem letu presežena, Evropski komisiji naslednje podatke:
– seznam teh območij in aglomeracij,
– območja, na katerih prihaja do preseganja,
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– oceno o vrednosti koncentracije onesnaževal,
– razloge za preseganje in zlasti vse vire, ki prispevajo
k preseganju,
– informacije o prebivalstvu, ki je izpostavljeno takemu
preseganju.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka ministrstvo
Evropski komisiji pošlje tudi podatke o ukrepih, s katerimi Republika Slovenija zagotavlja, da koncentracije onesnaževal
ne bodo presegale s to uredbo določenih ciljnih vrednosti.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(rok za dosego ciljnih vrednosti)
Na območju I. stopnje onesnaženosti je treba z ukrepi
za izboljšanje kakovosti zraka zagotoviti, da ravni onesnaženosti do 31. decembra 2012 ne bodo več presegale ciljnih
vrednosti iz priloge 1 te uredbe.
14. člen
(obveščanje komisije)
(1) Ministrstvo najpozneje do 15. februarja 2007 obvesti
Evropsko komisijo o metodah, ki jih je Republika Slovenija
uporabila za izdelavo predhodne ocene kakovosti zraka v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Ministrstvo Evropski komisiji prvič pošlje podatke iz
12. člena te uredbe za koledarsko leto 2008.
15. člen
(določitev območij in program ukrepov)
Minister določi območja onesnaženosti iz 5. člena te
uredbe in vladi predloži program ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka iz 6. člena te uredbe do 31. decembra 2007.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00719-29/2006/5
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2511-0043
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA 1
Ciljne vrednosti za arzen, kadmij, nikelj
in benzo(a)piren
Onesnaževalo
Ciljna vrednost (1)
Arzen
6 ng/m3
Kadmij
5 ng/m3
Nikelj
20 ng/m3
Benzo(a)piren
1 ng/m3
(1) Za celotno vsebnost v frakciji PM10 povprečeno v enem
koledarskem letu.
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PRILOGA 2
Določitev zahtev za ocenjevanje koncentracij arzena, kadmija, niklja in benzo(a)pirena
v zraku na območju ali aglomeaciji
l. Zgornji in spodnji ocenjevalni prag

Zgornji ocenjevalni prag v odstotku ciljne vrednosti
Spodnji ocenjevalni prag v odstotku
ciljne vrednosti

Arzen
60 %
(3,6 ng/m3)
40 %
(2,4 ng/m3)

II. Določitev preseganj zgornjih in spodnjih ocenjevalnih
pragov
Preseganja zgornjih in spodnjih ocenjevalnih pragov
se določa na podlagi koncentracij onesnaževal, izmerjenih
v prejšnjem petletnem obdobju, če je na razpolago dovolj
podatkov. Ocenjevalni prag je presežen, če je presežen v
najmanj treh ločenih koledarskih letih od prejšnjega petletnega
obdobja.
Na območju in aglomeraciji, kjer ni na razpolago podatkov o koncentraciji onesnaževal za celotno prejšnje petletno
obdobje, se za določanje preseganj zgornjih in spodnjih
ocenjevalnih pragov lahko uporabi kombinacija rezultatov
preko celega leta razporejenih občasnih meritev na lokacijah, kjer je zrak predvidoma najbolj onesnažen, in rezultatov,
pridobljenih z uporabo podatkov iz emisijskih evidenc ter
modeliranja.

Kadmij
60 %
(3 ng/m3)
40 %
(2 ng/m3)

Sklep o spremembi Sklepa Vlade Republike
Slovenije o ustanovitvi, organizaciji, nalogah
in imenovanju članov Nadzornega odbora
za Enotni programski dokument Republike
Slovenije za programsko obdobje 2004–2006

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije
o ustanovitvi, organizaciji, nalogah
in imenovanju članov Nadzornega odbora za
Enotni programski dokument
Republike Slovenije za programsko obdobje
2004–2006
1. člen
V Sklepu Vlade Republike Slovenje o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za
programsko obdobje 2004–2006 (Uradni list RS, št. 66/04,
7/05, 89/05 in 11/06) se v prvem odstavku 3. člena v prvi točki
besedilo »Mojca Jazbinšek Volk« nadomesti z besedilom
»Andrej Kitanovski«, besedilo »Marcel Koprol« pa se nadomesti z besedilom »Peter Ješovnik«, besedilo »Služba Vlade
Republike Slovenije za usklajevanje in spremljanje izvajanja
strategije razvoja Slovenije« pa z besedilom »Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj«.

B(a)P
60 %
(0,6 ng/m3)
40 %
(0,4 ng/m3)

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00701-9/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-1536-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2359.

2358.

Nikelj
70 %
(14 ng/m3)
50 %
(10 ng/m3)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o tehničnih ukrepih in zahtevah za
varno obratovanje kopališč in za varstvo pred
utopitvami na kopališčih

Na podlagi 15. člena in za izvrševanje 6. člena Zakona
o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za obrambo
in ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno
obratovanje kopališč in za varstvo pred
utopitvami na kopališčih
1. člen
V Pravilniku o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno
obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 88/03) se v tretjem odstavku 3. člena
črta zadnji stavek.
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kopališča morajo biti zgrajena in vzdrževana tako, da
sta ob upoštevanju kopališkega reda ter pri pravilni uporabi
vseh naprav, opreme in sredstev zagotovljena varnost in
varovanje zdravja obiskovalcev in kopališkega osebja.«.
3. člen
V drugem odstavku 8. člena se beseda »trideset« nadomesti z besedo »petdeset«.
4. člen
Četrta alinea 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– sanitarni prostor«.
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5. člen
Četrta alinea prvega odstavka 11. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»– rezultati laboratorijskih preskusov in ocena higienske
ustreznosti vzorcev v skladu s predpisom o higienski ustreznosti kopalne vode, in«.
Peti odstavek se črta.
6. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Garderobni prostor, prostori s prhami, sanitarni
prostori in prostori dopolnilnega programa v dvoranskih kopališčih morajo biti razporejeni tako, da onemogočajo križanje
čistih in nečistih poti.
(2) V prostorih iz prejšnjega odstavka morajo biti tla
izdelana iz materialov, ki omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje. Drsnost talnih oblog v garderobnih prostorih in
na suhih prehodih mora biti najmanj razreda A, v prostorih s
prhami razreda B in v bazenčkih za noge razreda C po standardu SIST DIN 51097 oziroma mora dosegati enakovredno
raven v tem standardu navedenih razredov.
(3) V garderobnem prostoru je treba zagotoviti zadostno število električnih vtičnic za sušilnike za lase ali same
sušilnike.«.
7. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število kabin na dvoranskih kopališčih ne sme biti
manjše od 1/25 števila garderobnih omaric. Na bazenskih
kopališčih na prostem in na naravnih kopališčih mora biti
najmanj ena kabina na 200 obiskovalcev. Kabine morajo biti
široke najmanj 1 m in globoke najmanj 1,25 m. Kabine se
morajo zapreti od znotraj. Vsako bazensko kopališče mora
imeti najmanj 1/25 kabin širokih najmanj 1,20 m in globokih
najmanj 1,25 m, ki omogočajo preoblačenje funkcionalno
oviranim osebam. Oprema kabine so klop in tri kljuke za
obešanje oblačil.«.
8. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Garderobnih omaric na dvoranskem kopališču
mora biti najmanj 75% od števila največje dovoljene zmogljivosti kopališča, na dvoranskem kopališču, ki ga pretežno
uporabljajo le hotelski gostje pa najmanj 20% največjega
dovoljenega števila obiskovalcev. Na bazenskih kopališčih na
prostem mora biti garderobnih omaric najmanj 5% največjega
dovoljenega števila obiskovalcev kopališča.«.
9. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prhe in sanitarni prostori morajo biti pred vhodom na
bazensko ploščad. Na vsakih 100 m2 vodne kopalne površine mora biti najmanj ena prha. Najmanj 20% prh mora biti v
kabinah za prhanje, od tega pa mora najmanj ena biti urejena
tako, da omogoča prhanje funkcionalno oviranim osebam. Pri
vseh prhah mora biti omogočeno prhanje s toplo in hladno
vodo.«.
10. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Število WC školjk in pisoarjev se določi na podlagi
največjega dovoljenega števila obiskovalcev bazenskega kopališča, izhajajoč iz predpostavke, da je na kopališču enako
število moških in žensk ter da je na vsakih 100 obiskovalcev
najmanj en pisoar in na vsakih 150 obiskovalcev ena WC
školjka za moške ter na vsakih 50 obiskovalk najmanj ena
WC školjka. Vsaka WC školjka mora biti v kabini z ločilnimi
pregradami, visokimi najmanj 2 metra. Pregrade morajo biti
najmanj 10 cm, a ne več kot 15 cm dvignjene od tal. Talna
površina kabine ne sme biti manjša od 0,9 m x 1,2 m.
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(2) Sanitarni prostori morajo imeti najmanj eno WC
školjko, en pisoar in en umivalnik, namenjen otrokom.
(3) V sanitarnem prostoru mora biti na vsake štiri kabine najmanj en umivalnik s toplo in mrzlo vodo ter s tekočim
milom in sistemom za sušenje rok.
(4) Vsako kopališče mora imeti najmanj en prostor za
previjanje otrok.
(5) Vhodna vrata v sanitarne prostore morajo biti opremljena z mehanizmom za samodejno zapiranje.
(6) Dostop od sanitarnih prostorov do bazenske ploščadi mora biti načrtovan in izveden tako, da mora obiskovalec
preko bazenčka za noge.«.
11. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Bazenska ploščad mora biti pri dvoranskih kopališčih
široka najmanj 2 m, pri kopališčih na prostem pa najmanj 3
m in mora biti ločena od ostalega kopališča tako, da je vstop
na bazensko ploščad mogoč le preko bazenčka za noge.
Vstop na bazensko ploščad je dovoljen le po predhodnem
prhanju.«.
12. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na vhodu v bazensko ploščad mora biti bazenček
za noge, ki mora biti lociran in izveden tako, da se mu ni
mogoče izogniti.«.
13. člen
V drugi alinei prvega odstavka 22. člena se številka
»15« nadomesti s številko »20«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– drsnost tal bazenske ploščadi in dna bazenov z globino vode manj kot 1,35 m mora biti razreda B po standardu
SIST DIN 51097 oziroma mora dosegati enakovredno raven
navedenega razreda,«.
V dvanajsti alinei se na koncu stavka pred vejico dodata
besedi »ali lestev«.
14. člen
V prvem odstavku 23. člena se črta besedilo »in mora
imeti najmanj 4 m2«.
V drugem odstavku se za besedo »majhnih« dodata
besedi »in srednjih«, številka »12« pa se nadomesti s številko »8«.
V tretjem odstavku se za besedo »majhnem« dodata
besedi »oziroma srednjem«.
15. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsa velika bazenska kopališča morajo imeti ločeno,
najmanj 8 m2 veliko sobo za prvo pomoč.«.
16. člen
V prvem odstavku 34. člena se beseda »sanitarije«
nadomesti z besedama »sanitarni prostor«.
V drugem odstavku se beseda »sanitarij« nadomesti z
besedama »sanitarnih prostorov«.
17. člen
V prvi alinei 35. člena se številka »2,7« nadomesti s
številko »2,0«, v drugi alinei pa se številka »4,5« nadomesti
s številko »4,0«.
Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za bazene z globino vode do 0.6 m ter za masažne in terapevtske
kadi.«.
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18. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Ob prehodih globine vode, med delom bazena za
neplavalce oziroma plavalce ter ob drugih nevarnih mestih
mora biti poleg reševalnega obroča tudi reševalna žrd.«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Reševalna sredstva iz tega člena niso obvezna ob
bazenih do globine 1,35 m.«.
19. člen
V 44. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na vsakem reševalnem mestu po predpisih o organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami mora biti
reševalna tuba.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »čoln« nadomesti z besedama »reševalno
plovilo«.
20. člen
V drugem odstavku 45. člena se črtata besedi »7.
člena«.
21. člen
Obstoječa kopališča se morajo uskladiti z določbami
tega pravilnika do 30. septembra 2006. Uskladitev ni potrebna s tistimi določbami, ki jih je mogoče izpolniti le na način,
da se opravijo gradbena dela, ki presegajo redna vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-93/2005
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2005-2511-0142
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
Soglašam!
dr. Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

2360.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o razvrstitvi kopališč in
organizacijskih ukrepih za varstvo pred
utopitvami

Na podlagi prvega odstavka 32. člena in za izvajanje
22. in 23. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list
RS, št. 44/00) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju
z ministrom za obrambo, ministrom za šolstvo in šport in mi
nistrom za zdravje
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih
za varstvo pred utopitvami
1. člen
V Pravilniku o razvrstitvi kopališč in organizacijskih
ukrepih za varstvo pred utopitvami (Uradni list RS, št. 88/03)
se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbe 20. člena ter VI. in VII. poglavja tega pravilnika se ne uporabljajo za kopalne bazene v stanovanjskih
stavbah oziroma v hotelih in drugih stavbah za nastanitev, če
njihova skupna kopalna površina ne presega površine 200
m2 in globina vode v nobenem delu ne presega 1,35 m.«.
2. člen
V 9. členu se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– reševalec ali redar mora na zaprosilo nuditi pomoč starejšim kopalcem in funkcionalno oviranim osebam,
ki se ne počutijo varne pri samostojnem vstopu in izstopu
iz vode,«.
Doda se nova osma alinea, ki se glasi:
»– kopališče brez reševalca; vstop otrok do 12. leta
starosti je dovoljen le v spremstvu staršev ali skrbnika, ki
odgovarja za varnost otrok na kopališču (velja za kopališča
iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika).«.
3. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Krajša stranica vsakega znaka mora biti dolga
najmanj 40 cm, razen na majhnih bazenskih kopališčih, kjer
mora biti dolga najmanj 30 cm.«.
4. člen
V 17. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se
glasi:
»5. »POZOR – kopališče brez reševalca«
označuje kopališče, ki v skladu z določbami tega pravilnika
nima reševalca (znak se oblikuje v skladu z drugim odstavkom 18. člena tega pravilnika).«.
5. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsako kopališče mora imeti naslednjo opremo, ki
omogoča varno in učinkovito reševanje iz vode ter komunikacijo s policijo, zdravstveno službo in centrom za obveščanje:
– reševalne žoge ali reševalne obroče,
– reševalne žrdi,
– piščalke,
– telefonsko ali radijsko zvezo.
(2) Naravno kopališče mora imeti poleg opreme iz prejšnjega odstavka tudi reševalne tube, megafon in opremo za
prosto potapljanje.
(3) Kopališče na morju mora imeti poleg opreme iz
prvega in drugega odstavka tega člena tudi možnost komunikacije z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo.«.
6. člen
Tretja alinea 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– reševalna plovila, kadar je ločitvena linija kopalne
površine oddaljena od obale več kot 50 m.«.
7. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»(2) Vzdrževanje reda v skladu s predpisi in kopališkim
redom ter odpravljanje vzrokov, ki bi lahko privedli do nastanka nevarnosti za obiskovalce, lahko opravlja tudi redar.
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Redar mora imeti stalno telefonsko zvezo z reševalcem.
Redar mora imeti na zunanjem kosu oblačila vidno oznako
»REDAR«.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
8. člen
Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Število reševalcev na kopališču se določi glede na
potrebno število mest opazovanja v skladu s 27. členom in z
upoštevanjem dodatnih meril iz 29. člena tega pravilnika.«.
9. člen
V drugem stavku prvega odstavka 27. člena se črta besedilo »in vse tiste vodne površine, kjer so vodne atrakcije iz
28. člena tega pravilnika.«, vejica se nadomesti s piko.
V četrtem odstavku se tabela spremeni na naslednji
način:
Višina opazovališča
(višina sedišča)
od 2,0 m do 2,5 m
od 2,5 m do 5 m
od 5 m

Polmer opazovanja
do 40 m
do 60 m
do 100 m

10. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Redar mora biti prisoten pri vsaki vodni atrakciji
(npr. tobogani, plezala nad vodo, naprave za skoke v vodo)
med njenim obratovanjem.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko za vzdrževanje
reda skrbi le en redar, če:
– sta dve vodni atrakciji med seboj oddaljeni manj kot
6 m in je omogočen celovit pregled pri njuni uporabi ali
– globina vode v bazenu ne presega 0,6 m.«.

11. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Majhna bazenska kopališča morajo imeti enega
reševalca.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na srednjih in velikih kopališčih se število reševalcev določi tako, da se reševalcem na mestih opazovanja iz
27. člena tega pravilnika doda en reševalec.«.
Tretji odstavek se črta.
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
12. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če naloge s področja varnosti na kopališču opravlja
samo en reševalec, lahko svoje naloge opravlja neprekinjeno
največ 10 ur.
(2) Če naloge s področja varnosti na kopališču opravljata dva ali več reševalcev, morajo reševalci mesta opazovanja
menjavati vsaj na 2 uri.
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(3) Če je na kopališču več reševalcev, upravljavec enega od njih določi za vodjo. Vodja reševalcev usmerja delo
reševalcev in redarjev ter izpolnjuje in podpisuje dnevnik
dela reševalcev.«.
13. člen
Na koncu besedila tretjega odstavka 35. člena se doda
stavek, ki se glasi:
»Upravljavec mora en izvod zbirnega letnega poročila
poslati Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje
najpozneje do 15. februarja naslednjega leta.«.
14. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poseben strokovno tehnični pregled iz prvega oziroma
drugega odstavka 22. člena Zakona o varstvu pred utopitvami izvede upravljavec. O izvedenem pregledu sestavi
poročilo, ki mora vsebovati elemente, navedene v prilogi 3
tega pravilnika. Poročilo mora upravljavec hraniti najmanj tri
leta in mora biti na voljo pristojnim inšpektorjem.«.
15. člen
Priloga 3 je sestavni del tega pravilnika.

Črta se 43. člen.

16. člen

17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-93/2005
Ljubljana, dne 31. januarja 2006
EVA 2005-2511-0143
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
Soglašam!
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Priloga
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PRILOGA 3
BAZENSKA KOPALIŠýA
Pregledani element
Parkirno mesto, namenjeno vozilom z
invalidskimi voziþki
Parkirno mesto za intervencijsko vozilo
Neoviran dostop reševalnega vozila na
obmoþje kopališþa
Loþenost vhodnega prostora od
zunanjosti z vetrolovom
Informacijsko mesto v vhodnem prostoru
ali pri vhodu s predpisanimi podatki
Loþen izhod v prostor za gledalce in v
prostor za tekmovalce iz vhodnega
prostora
Klopi in ustrezne odlagalne površine ter
prostor za invalidski voziþek v vhodnem
prostoru (terapevtska kopališþa)
Dostop do sanitarij obiskovalcev
vhodnega prostora
Stanje garderobnega prostora, prostorov
s prhami, sanitarij in prostorov
dopolnilnega programa (križanje þistih in
neþistih poti)
Stanje tal v garderobnem prostoru,
prostoru s prhami in sanitarijah (drsnost
in þišþenje)
Število in stanje kabin
Število in stanje garderobnih omaric
Število in stanje sanitarij
Ustreznost dostopov in izhodov z
bazenske plošþadi

Opomba
(korektivni ukrep)

Datum
izvedenega
ukrepa

Uradni list Republike Slovenije
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Bazenþek za noge
Vhod na plošþad, prirejen funkcionalno
oviranim osebam, z zagotovljenim
razkuževanjem nog in koles
Stanje sten in opreme kabin,
garderobnih omaric, opreme prh, loþilnih
pregrad – možnost þišþenja in
razkuževanja
Oznaþena mesta za reševalce
Stanje in oprema sobe za reševalce
Stanje in oprema sobe za prvo pomoþ
(þe je loþena)
Stanje atrakcij
Stanje tehniþnega prostora in njegove
opreme ter naprave za pripravo kopalne
vode
Stanje znakov in opreme za prvo pomoþ

V ……...
Dne………..

žig

podpis odgovorne osebe
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NARAVNA KOPALIŠýA
Pregledani element

Opomba
(korektivni ukrep)

Datum
izvedenega
ukrepa

Stanje oznak meja obmoþja kopališþa
Urejen dostop za intervencijska vozila
Stanje vstopov v vodo
Informacijsko mesto s predpisanimi
podatki
Stanje površin za sonþenje, sprostitev in
poþitek
Stanje dna
Hitrost toka vode
Stanje zgrajenih pomolov
Stanje znakov in opreme za prvo pomoþ
Stanje plovcev loþitvenih linij in plovnih
naprav in igral
Stanje in oprema prostora za reševalce
in prostora za prvo pomoþ
Število in stanje sanitarij
Opremljenost s predpisanimi znaki
Oprema za reševanje iz vode

V ……...
Dne………..

žig

podpis odgovorne osebe
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o varstvu gozdov

Na podlagi četrtega odstavka 29. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99-ZON,
67/02 in 110/02-ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varstvu gozdov
1. člen
V Pravilniku o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00)
se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik ureja pogoje za sonaravno, trajnostno in
večnamensko gospodarjenje in rabo gozdov (izkoriščanje
funkcij gozdov), ohranjanje biotskega ravnovesja gozdnega
ekosistema, načrtovanje ukrepov za preprečevanje škodljivih
vplivov na gozd, ter spremljanje poškodovanosti gozdov in
varstvo gozdov pred požari.«.
2. člen
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»V gozd se ne dovoli vnašati rastišču neprilagojenih
oziroma tujerodnih drevesnih, grmovnih in zeliščnih vrst ter
glivnih in živalskih vrst.«.
3. člen
V 6. členu se drugi stavek tretjega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»V starejših gozdovih v razvojni fazi drogovnjakov, debeljakov in raznodobnih sestojih z lesno zalogo do 200m3/ha,
se načrtno pušča večji delež od navedenega.«.
4. člen
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Pri prostoživečih živalih se spremlja zlasti stanje in
razvoj populacij prosto živečih živali, ki predstavljajo vrh prehranjevalnih verig oziroma so indikatorske vrste.«.
5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stanje populacij prosto živečih živali iz prejšnjega člena se sistematično spremlja na podlagi navodil, ki jih izda
minister pristojen za gozdarstvo.
Stanje za gozdni ekosistem pomembnih biotopov se
ugotavlja na podlagi sprotnega sistematičnega opazovanja
pri nadzoru gozda in evidentiranja ugotovljenih sprememb.
Javna gozdarska služba izdela o stanju iz prejšnjih
odstavkov tega člena letno poročilo, ki je sestavni del poročila Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih (v nadaljnjem
besedilu: poročilo o gozdovih).«.
6. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku beseda »lovskogojitvenih« nadomesti z besedama »lovsko upravljavskih«.
7. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku besedilo »najmanj
50 m« nadomesti z besedilom »najmanj 100 m«.
8. člen
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sanacijo poškodb mora zagotoviti lastnik gozda.«.
9. člen
V 17. členu se za prvim stavkom v prvem odstavku
doda nov stavek, ki se glasi:
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»Uporabljajo se lahko le olja, ki imajo dovoljenje za
promet v Republiki Sloveniji«.
10. člen
V 24. členu se v prvem stavku prvega odstavka besedilo »oziroma drug uporabnik« črta.
11. člen
V 25. členu se v drugem odstavku besedilo »poročila
o stanju gozdov« nadomesti z besedilom »poročila o gozdovih«.
12. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z gozdnogojitvenim načrtom se lastniku gozda lahko
dovoli paša živine v gozdu, v katerem poudarjenost ekoloških
in socialnih funkcij ne dosega 1. stopnje in je hkrati izpolnjen
eden od naslednjih kriterijev:
– nizkoproduktiven gozd, ki predstavlja celoto z obstoječo pašno površino;
– zaraščujoča negozdna površina porasla z gozdnim
drevjem in grmovjem, ki je v gozdonogospodarskem načrtu
določena kot gozd in predstavlja funkcionalno nadaljevanje
pašnikov ali se vklaplja v celoto pašnih planin;
– gozd v razvojni fazi debeljaka, ki obdaja pašno površino in v njem ni predvideno izvajanje ukrepov za pomlajevanje
za obdobje najmanj naslednjih 10 let.
Površina za pašo določenega gozda sme doseči največ trikratno površino obstoječe pašne površine, s katero
oblikuje zaokroženo celoto, v območjih tradicionalnih pašnih
površin v planinah pa petkratno površino pašne površine
izven gozda.
Z gozdnogojitvenim načrtom se na 10 ha travnate površine izven gozda lahko izloči 0,5 ha gozda, ki ne izpolnjuje
kriterijev iz prvega odstavka tega člena, kot funkcionalna
površina pašnika, potrebna za naravno senco.«.
13. člen
V 32. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
» Spremljanje posegov v gozd in gozdni prostor je dejavnost javne gozdarske službe in se uvršča v nalogo zbiranja podatkov o stanju in razvoju gozdov. Na podlagi evidence
iz prejšnjega odstavka izdela javna gozdarska služba letno
poročilo o posegih v gozd in gozdni prostor v skladu s prilogo
PVG-VI/1. To poročilo je sestavni del poročila o gozdovih«.
Prilogi PVG-VI/1 in PVG-VI/2 se nadomestita z novo
prilogo PVG-VI/1, ki je sestavni del tega pravilnika.
14. člen
V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Dejavnost varstva gozdov se opravlja v okviru dejavnosti javne gozdarske službe v skladu s predpisi o gozdovih
in predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin.«.

si:

15. člen
V 34. členu se četrta alineja spremeni tako, da se gla-

»– poroča ministrstvu pristojnem za gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvu) o pojavih in dejavnostih iz
prejšnjih alinej«.
Za četrto alinejo se doda peta alineja, ki se glasi:
»– prenos novih metod iz tretje alineje v gozdarsko
prakso«.
16. člen
V 35. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Stanje biotskih in abiotskih dejavnikov v gozdu, ki so
ali lahko postanejo gozdu škodljivi, se spremlja v skladu s
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prilogama PVG-VII/1, PVG-VII/2 in prilogama I. in II. Direktive Sveta št. 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu
organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v
Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti.«.
17. člen
V 37. členu se tretja alineja prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»– ukrepe za varstvo pred divjadjo;«.
18. člen
V 38. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»O stanju in razvoju vseh biotskih in abiotskih dejavnikov, ki povzročajo poškodbe gozdov, ter o izvajanju ukrepov
za preprečevanje širjenja škodljivih dejavnikov in ukrepov za
zatiranje škodljivih dejavnikov javna gozdarska služba izdela
letno poročilo, ki je sestavni del poročila o gozdovih.«.
19. člen
Prilogi PVG-VII/2 in PVG-VII/3 iz poglavja VII. Program
varstva gozdov, se nadomestita z novima prilogama PVGVII/2 in PVG-VII/3, ki sta sestavni del tega pravilnika.
20. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(Spremljanje razvrednotenja in poškodovanosti gozdov)
Javna gozdarska služba spremlja stanje razvrednotenja
in poškodovanosti gozdov v skladu z določili Uredbe (ES)
št. 2152/2003 (UL L št. 324 z dne 11. 12. 2003, str. 1-8; v
nadaljnjem besedilu: spremljanje stanja).
Namen spremljanja stanja je:
– spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti
gozdov;
– ugotavljanje vplivov atmosferskega onesnaževanja na
gozdne ekosisteme;
– spremljanje vgradnje ogljika, vpliva podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti v gozdovih;
– stalno preverjanje, ocenjevanje učinkovitosti in razvoj
metodologij za spremljanje stanja;
– priprava podlag za načrtovanje ukrepov za ohranitev
in obnovo poškodovanih gozdov.«.
21. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(Izvajanje spremljanja stanja)
Na 1. ravni se spremljanje stanja izvaja na sistematični
mreži stalnih vzorčnih ploskev, ki zajema celotno področje
Slovenije in obsega:
1. popis poškodovanosti dreves, ki se opravi vsako leto
na način, kot je določen v prilogi PVG-VIII/1;
2. popis stanja tal, ki se opravi vsakih 10 let na način,
kot je določen v prilogi PVG-VIII/2;
3. popis preskrbljenosti gozdnega drevja z mineralnimi
hranili, ki se opravi vsakih 10 let na način, kot je določen v
prilogi PVG-VIII/3.
Popis se opravi na mreži sistematično porazdeljenih
stalnih vzorčnih ploskev z gostoto 16x16 km, enkrat v 10 letih
pa na mreži z gostoto 4 x 4 km. V primeru večjih sprememb
poškodovanosti gozdov se opravi popis, na 4 x 4 km mreži,
tudi pogosteje, če tako odloči minister pristojen za gozdarstvo na predlog inštituta.
Na 2. ravni se spremljanje stanja izvaja na izbranih
stalnih opazovalnih ploskvah, ki se izberejo na način kot je
določeno v prilogi PVG-VIII/5. Spremljanje stanja na 2. ravni
obsega:
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1. popis stanja dreves, ki se opravi vsako leto na način,
kot je določen v prilogi PVG-VIII/6;
2. popis tal, ki se opravi vsakih 10 let na način, kot je
določen v prilogi PVG-VIII/7;
3. foliarni popis, ki se opravi vsaki dve leti na način, kot
je določen v prilogi PVG-VIII/8;
4. spremljanje rasti in prirastka, ki se opravi vsakih 5 let
na način, kot je določen v prilogi PVG-VIII/9;
5. meritve usedlin, ki se jih spremlja stalno na način, kot
je določen v prilogi PVG-VIII/10;
6. spremljanje meteoroloških razmer, ki se izvaja stalno
na način, kot je določen v prilogi PVG-VIII/11;
7. spremljanje talne raztopine, ki se izvaja stalno 10 let
na način, kot je določen v prilogi PVG-VIII/12;
8. popis pritalne vegetacije, ki se opravi vsako leto na
način, kot je določen v prilogi PVG-VIII/13;
9. fenološka opazovanja, ki se opravijo vsako leto na
način, kot je določen v prilogi PVG-VIII/14«.
22. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(Poročanje o spremljanju stanja gozdov)
Ministrstvu se, najkasneje do 31. decembra tekočega
leta, posreduje letna poročila o spremljanju stanja gozdov.
Vsebina letnih poročil je določena za 1. raven v prilogi
PVG-VIII/4, za 2. raven v prilogah PVG-VIII/15, PVG-VIII/15a
in PVG-VIII/15b.«.
23. člen
V 42. členu se v prvem odstavku beseda »monitoringa«
nadomesti z besedama »spremljanja stanja«.
Drugi odstavek se črta.

je:

24. člen
Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja stanja

– oblikovanje in posodabljanje/prilagajanje metodologije
spremljanja,
prenos metode v prakso,
– izvedba popisa na vzorčnih ploskvah,
– analiza vzorcev,
– kontrola kakovosti spremljanja,
– vnos in obdelava podatkov,
– upravljanje podatkovnih baz,
– priprava in posredovanje nacionalnega programa ter
letnih poročil.
Zbiranje podatkov za spremljanje stanja vključuje:
– izvedbo popisa na vzorčnih ploskvah,
– zagotavljanje kakovosti snemanja.«.
25. člen
Priloge PVG-VIII/1, PVG-VIII/2, PVG-VIII/3, PVG-VIII/4,
PVG-VIII/5, iz poglavja VIII. Ugotavljanje poškodovanosti
gozdov, se nadomestijo z novimi prilogami PVG-VIII/1, PVGVIII/2, PVG-VIII/3, PVG-VIII/4, PVG-VIII/5, PVG-VIII/6, PVGVIII/7, PVG-VIII/8, PVG-VIII/9, PVG-VIII/10, PVG-VIII/11,
PVG-VIII/12, PVG-VIII/13, PVG-VIII/14, PVG-VIII/15 PVGVIII/15a, PVG-VIII/15b, ki so sestavni del tega pravilnika.
26. člen
Prilogi PVG-IX/1 in PVG-IX/3, iz poglavja IX. Varstvo
gozdov pred požarom, se nadomestita z novima prilogama
PVG-IX/1 in PVG-IX/3, ki sta sestavni del tega pravilnika.
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27. člen
V 46. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Načrti varstva gozdov pred požarom se obvezno izdelajo za gozdove oziroma območja gozdov zelo velike, velike
in srednje stopnje požarne ogroženosti. Izdelajo se praviloma
za obdobje 10 let za področje krajevne enote zavoda oziroma za funkcionalno zaključene površine gozdov, ki se glede
varstva pred požarom enotno obravnavajo, to je na ravni
občine. Notranja strukturiranost načrtov varstva gozdov pred
požarom je prilagojena možnostim načrtovanja varstva pred
požarom na ravni občine.«.

»3. način obnove požarišča z izračunom potrebnih sadik gozdnega drevja in njihove vrednosti, organizacijo sadnje
in setve z upoštevanjem udeležbe lastnikov gozdov in izračunom skupnih stroškov za sajenje oziroma setev ter prikaz
tistih del, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz javnih
sredstev«.
5. točka tretjega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»5. prikaz požarišča in njegove obnove na pregledni
karti v merilu od 1:5.000 do 1:25.000, ki mora vsebovati vse
sestavine gozdnogojitvenega načrta«.

28. člen
V 49. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Vodenje evidence o gozdnih požarih in drugih naravnih
ujmah v gozdovih ter izdelava letnega poročila v zvezi z njimi
se šteje za opravljanje nalog zbiranja podatkov o stanju in
razvoju gozdov.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Gozdni požari se evidentirajo na obrazcu PVG-IX/1.
Navodilo za izpolnjevanje obrazca pripravi Zavod v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Sestavni del evidence o gozdnem požaru je pregledna karta
z vrisanim požariščem v merilu od 1:5.000 do 1:25.000, ki se
mora izdelati najpozneje v treh dneh po pogasitvi požara.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Prvo oceno neposredne škode, ki jo je povzročil gozdni požar, ali je nastala kot posledica naravne ujme v gozdovih, zavod izdela na podlagi meril, ki jih uporabljajo organi
pristojni za oceno neposredne škode po naravnih ujmah in
cenika, ki ga določi njegov svet.«.

30. člen
V 52. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Gozdne prometnice, ki se uporabljajo za namene varstva gozdov pred požarom so protipožarne preseke, ki se
delijo na protipožarne gozdne ceste, protipožarne poti in
protipožarne steze.«.
V tretjem odstavku se beseda »preseka« nadomesti z
besedo »pot«.

29. člen
V 50. členu se 3. točka tretjega odstavka spremeni tako,
da se glasi:

31. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-109/2005
Ljubljana, dne 16. marec 2006
EVA 2004-2311-0100
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Priloga

Urbanizacija
ha
št.

Infrastruktura
ha
št.

Drugo
ha
št.

SKUPAJ

ha

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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število odlagališþ
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Energetika
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OPOMBE:

okolju nevarni odpadki
nerazgradljivi, okolju nenevarni odpadki
razgradljivi, okolju nenevarni odpadki
mešani odpadki
SKUPAJ

Vrsta smeti oz. odpadkov

število odlagališþ
 10 m3

Namen posegov
Kmetijstvo
Rudarstvo
ha
št.
ha
št.

Nelegalna odlagališþa smeti in odpadkov v gozdu in gozdnem prostoru:

SKUPAJ

nezakonit poseg

s soglasjem ZGS

Naþin posega

Št.

Zbirno poroþilo
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PRILOGA PVG-VI/1

Opredelitev vrst posegov v skupine:
1
Urbanizacija
1
Poselitev
2
Proizvodnja
3
Rekreacija
4
Turizem
5
Poþitniška naselja
6
Pokopališþa
7
Odlagališþa odpadkov (legalna)
2
Infrastruktura
8
cest
9
železnice
10
žiþnice
11
letališþa
12
elektrovodi
13
plinovodi
14
naftovodi
15
telefonija, KTV
16
vodovodi
3
Kmetijstvo
17
nasadi, njive in travniki
18
pašnik
19
objekti za kmetijstvo dejavnost
20
obore
21
ribogojstvo
4
Rudarstvo
22
peskokopi
23
kamnolomi
24
glinokopi
25
rudarski dnevni kopi
26
rudarski jamski kopi - površinske posledice
27
odlagališþa jalovine
5
Energetika
28
termoenergetski objekti
29
hidroelektrarne
6
Drugo
30
drugo

Koliþina
evidentiranih
lubadark v m3

LEGENDA: Trend 1 – narašþa, 2 – miruje, 3 - pada

Ge

Koliþina
Število KL
Trend
Število KL
saniranih lubadark v
razvoja
pasti
3
dreves debel kupov
m

Ogolela
površina
ha

- 10 -

s sadnjo
ha

Naþrtovana obnova
naravna
ha
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podlubnika
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PRILOGA PVG-VII/3
PRILOGA PVG-VII/3

SPREMLJANJE STANJA BIOTSKIH DEJAVNIKOV PO FITOGEOGRAFSKIH OBMOýJIH
1. Submediteransko fitogeografsko obmoþje:
Melolontha spp.
Monochamus spp.
Neodiprion sertifer Geoffrey
Podlubniki (Scolytidae) na boru:
Blastophagus spp.
Ips acuminatus Gyllenhal
Lymantria dispar L.
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr
Eutypella parasitica
Botryosphaeria dothidea

- rjava borova grizlica
- ostrozobi borov lubadar
- gobar
- kostanjev rak

2. Dinarsko fitogeografsko obmoþje:
Melolontha spp.
Monochamus spp.
Podlubniki (Scolytidae) na smreki in jelki:
Ips typographus L.
- osmerozobi smrekov lubadar
Pityogenes chalcographus L.
- šesterozobi smrekov lubadar
Polygraphus poligraphus L
- dvojnooki smrekov liþar
Pityocteines spinidens Reitter
- ostrozobi jelov lubadar
Pityocteines curvidens Germa - krivozobi jelov lubadar
Cryphalus piceae Ratzeburg
- zrnati jelov lubadar
Christoneura muriana Hbn.
- þrnoglavi jelov brstni zavijaþ
3. Preddinarsko fitogeografsko obmoþje:
Melolontha spp.
Monochamus spp.
Podlubniki (Scolytidae) na smreki:
Ips typographus L.
Pityogenes chalcographus L
Polygraphus poligraphus L.
Pristiphora abietina Christ.
Coleophora laricella Hb.
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr
Eutypella parasitica
Botryosphaeria dothidea

- osmerozobi smrekov lubadar
.- šesterozobi smrekov lubadar
- dvojnooki smrekov liþar
- mala smrekova grizlica
- macesnov molj
- kostanjev rak

- 11 -
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4. Alpsko fitogeografsko obmoþje:
Monochamus spp.
Podlubniki (Scolytidae) na smreki:
Ips typographus L.
Pityogenes chalcographus L.
Polygraphus poligraphus L.
Zeiraphera diniana Guen

- osmerozobi smrekov lubadar
- šesterozobi smrekov lubadar
- dvojnooki smrekov liþar
- sivi macesnov zavijaþ

5. Predalpsko fitogeografsko obmoþje:
Melolontha spp.
Monochamus spp.
Podlubniki (Scolytidae) na smreki:
Ips typographus L.
Pityogenes chalcographus L.
Polygraphus poligraphus L
Pristiphora abietina Chris.
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr
Eutypella parasitica
Botryosphaeria dothidea

- osmerozobi smrekov lubadar
- šesterozobi smrekov lubadar
- dvojnooki smrekov liþar
- mala smrekova grizlica
- kostanjev rak

6. Subpanonsko fitogeografsko obmoþje:
Melolontha spp.
Monochamus spp.
Neodiprion sertifer Geoffrey
Podlubniki (Scolytidae) na boru
Blastophagus spp.
Ips acuminatus Gyllenhal
Lymantria dispar L.
Tortrix viridana L.
Geometridae na hrastu
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr
Eutypella parasitica
Botryosphaeria dothidea

- rjava borova grizlica
- ostrozobi borov lubadar
- gobar
- zeleni hrastov zavijaþ
- pedici na hrastu
- kostanjev rak

- 12 -
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PRILOGA PVG-VIII/1
PRILOGA PVG-VIII/1

PERIODIýNI POPIS POŠKODOVANOSTI DREVJA
1. Splošno
Periodiþni popis poškodovanosti drevja je zbiranje podatkov o obsegu, intenzivnosti
in prostorski porazdelitvi poškodovanosti drevja ter njenem razvoju.
Popis se izvaja letno v þasu med zakljuþkom oblikovanja novih listov oziroma iglic in
pred zaþetkom jesenskega obarvanja listja.
2. Metodologija popisa
II.1 Izbira vzorþnih toþk
Podatki se zbirajo na mreži sistematiþno porazdeljenih toþk z gostoto 16 x 16 km, ki
zajema celotno podroþje Slovenije. Hkrati se mreža navezuje na vseevropsko 16 x
16 km mrežo, ki je zasnovana na osnovi koordinatnega sistema zemljepisnih dolžin
in širin ter poteka v smeri sever - jug in vzhod - zahod, iz referenþne toþke, z GaussKrüger-jevimi koordinatami x = 395 000, y = 99 000.
Najmanj vsakih 10 let (2000, 2010, 2020 …) se podatke zbira na mreži sistematiþno
porazdeljenih toþk z gostoto 4 x 4 km. Popise na tej mreži se lahko izvaja tudi
pogosteje (vsakih 5 let), þe se na osnovni popisa na 16 x 16 km mreži ugotovi, da je
prišlo do veþjih sprememb stanja gozdov (sprememba povpreþne osutosti za 15% ali
veþ).
Preseþišþa koordinatnega sistema, ki ležijo zunaj gozda (po gornji definiciji) se ne
vkljuþi v popis. Ažuriranje mreže se opravi pred vsako izvedbo popisa na 4 x 4 km
mreži.
II.2 Izbira vzorþnih enot
Vzorþne toþke I. stopnje so doloþene s preseþišþem Gauss- Krüger-jeve koordinatne
mreže 16 x 16 km oziroma 4 x 4 km. Naþin izbire:
Mreža 16 x 16 km (slika 1)
x

I. stopnja: Vzorec predstavlja trakt kvadratne oblike s stranico dolžine 25 m).
Osnovno oglišþe je v toþki, kjer leži preseþišþe koordinatne mreže. Popiše se le
trakte katerih osnovno oglišþe leži v gozdu.

x

II. stopnja: V vsakem izmed štirih oglišþ trakta leži sekundarna vzorþna ploskev.
Površino ploskve se doloþi z metodo šestih dreves (R6). Izbere se šest dreves, ki
so središþu ploskve najbližja.
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Mreža 4 x 4 km (slika 2)
x

I. stopnja: Vzorec predstavlja trakt z obliko pravokotnega trikotnika s stranicama
25 in 50 m (glej sliko 1). Osnovno oglišþe je v toþki, kjer leži preseþišþe
koordinatne mreže. Popiše se le trakte katerih osnovno oglišþe leži v gozdu.

x

II. stopnja: V vsakem izmed treh oglišþ trakta leži ploskev. V osnovnem oglišþu in
v oglišþu, ki je od osnovnega oddaljeno 25 m v smeri proti vzhodu oziroma, þe to
ni možno proti zahodu, se površina ploskve doloþi z metodo šestih dreves (R6).
Izbere se šest dreves, ki so središþu ploskve najbližja.
Tretja ploskev leži v oglišþu, ki je od središþa osnovnega oglišþa oddaljeno 50 m
v smeri zahoda. Ploskev ima obliko koncentriþnega kroga s površinama 2 (polmer
7,98 m) oz. 6 arov (polmer 13,82 m).

Pri izbiri dreves se upošteva naslednje kriterije:
x v ocenjevanje se vkljuþi drevesa vseh drevesnih vrst in vseh socialnih položajev.
Pri prvem popisu se vkljuþi tako živa, kot tudi mrtva (stojeþa) drevesa.
x merilni prag za drevesa na ploskvah doloþenih z metodo šestih dreves je 10 cm
(prsni premer; d1,3). Za drevesa, ki ležijo na tretji ploskvi 4 x 4 km mreže, je merilni
prag znotraj 2 arske površine 10 cm (prsni premer; d1,3), znotraj 6 arske pa 30 cm
(prsni premer; d1,3).
x drevo, ki izpade zaradi gospodarjenja ali zaradi kakšnega drugega razloga, se
nadomesti z novim drevesom, ki se ga izbere na osnovi objektivne metode (velja
le za ploskve na katerih se uporablja metoda šestih dreves). V primeru, da so bila
posekana vsa drevesa na traktu ali ploskvi, se trakta ne upošteva dokler se ne
oblikuje nov sestoj.
x središþe ploskve se oznaþi za opravljanje ponovnih meritev, v okviru naslednjih
popisov. ýe je možno se trajno oznaþi, s posebnimi oznakami, vsa vzorþna
drevesa (ne velja za tretjo ploskev na mreži 4 x 4 km).
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II.3 Zbiranje podatkov
Za vsak trakt se zbira naslednje podatke:
Parameter
Evidenþni podatki

Datum popisa
ýas zaþetka in konca ocenjevanja
Vidljivost
Podatki vezani na trakt
Zaporedna številka trakta
Koordinate trakta
Vrsta lastništva
Gozdnogospodarsko
- obmoþje
- enota
- oddelek
- odsek
Relief
Ekspozicija rastišþa
pH tal
Tipiþna kamnina na rastišþu
Skalovitost rastišþa
Kamnitost rastišþa
Rastlinska združba
Zgradba sestoja
Razvojna faza sestoja
Mešanost sestoja
Oblika mešanosti sestoja
Sklep sestoja
Starost sestoja
Nastanek sestoja
Tarifa
Znaki vezani na okolico trakta
Odpadki
Število in debelinska struktura sušic
Število in debelinska struktura podrtic
Število in debelinska struktura posekanih in v gozdu
pušþenih dreves
Število mravljišþ
Znaki vezani na ploskev
Nagib
Sklep mladovja (mladje / gošþa / letvenjak)
Mešanost mladovja (mladje / gošþa / letvenjak)
Vrstni sestav mladovja
Poreklo mladovja
Obseg poškodb mladovja zaradi divjadi
Vrsta poškodb mladovja
Število vrst olesenelih rastlin

16x16 km

Mreža
4x4 km

x
x
x

x
x
x

x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*

x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x*
x*

x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x*

x
x
x
x
x
x*

x*
x
x
x
x
x
x
x
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Znaki, vezani na posamiþno drevo
Zaporedna številka drevesa
Drevesna vrsta
Azimut
Razdalja od središþa ploskve
Obseg debla
Kontrolna koda
Socialni položaj drevesa
Osutost
tip osutosti
Porumenelost
tip porumenelosti
Suhe veje
Poškodbe iglic / listov
Skupni obseg doloþljivih poškodb krošnje
Poškodbe debla in koreniþnika
Svežina poškodbe debla oziroma koreniþnika
Velikost poškodbe
Številþnost lišajske flore
Pokrovnost lišajske flore

x*
x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x**
x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

(*) ob ponovnih meritvah se preveri ali podatek drži
(**) ob ponovnih meritvah se preveri ali podatek drži, ne oznaþimo dreves na tretji ploskvi 4 x 4 km
mreže

Za zbiranje teh podatkov se uporabi splošne popisne obrazce (obrazec 1 in 2).
II.5 Šolanje terenskih ekip
Terensko ekipo tvorita dva popisovalca (vodja (VI. ali VII. stopnja izobrazbe
gozdarske smeri) in pomoþnik). Vodja terenske ekipe mora imeti opravljen
specialistiþni teþaj za opravljanje popisa poškodovanosti gozdov.
Vse ekipe morajo, pred zaþetkom letnih snemanj, sodelovati na teþaju za opravljanje
meritev, ocenjevanja in izpolnjevanje popisnih obrazcev. Teþaj je sestavljen iz
teoretiþnega in praktiþnega dela.
II.6 Kontrolni popisi
Kontrolni popis opravi ekipa Gozdarskega inštituta Slovenije. Kontrolna ekipa
ponovno popiše 5 do 10% vzorþnih traktov.
Kontrolni popis zajame vse meritve in ocene terenskih ekip. V primeru odstopanj, se
ugotovi vzrok in se ga nemudoma odpravi, da se prepreþijo veþje napake.

1. Podatki o traktu
RASTIŠýE

Dan

3. Podatki o ploskvi

RELIEF

Št. ploskve

URA
Priþetek
Zakljuþek

II.

III.

oigl

I.

II.

PODRTICE
III.

OKOLICA TRAKTA

je

LAST

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

I.

Y
(km)
SUŠICE

sm

NMV
(m)

bu

hr

I.

II.

III.

PUŠý. DREV.

pll

otl
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Opombe

Zaporedna št. drevesa ----->
Tip lišajev Višina na drevesu
Število
Skorjasti
Pokrovnost
Število
Listasti
Pokrovnost
Število
Grmiþasti
Pokrovnost

4. Podatki o lišajih

SESTOJ

Minuta

KAMNINA
SKALOVIT
KAMNIT

Tarifa

GGO

Ime in priimek popisovalca:

Ura

ZDRUŽBA

DATUM

NAGIB

GGE

0. Evidenþni podatki

Mesec

EKSPOZ

ODD

Obrazec 1: Podatki o traktu

Leto

pH TAL

X
(km)
NASTS
ODLAG

Vid

Minuta

Ura

SKLEPM
MESM
POSKODM
OLESNR

ODS
MRAVLJ.

ZST

ZGRADBA
RFAZA
MESANS
OMESAN
SKLEPS

Ploskev
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STARS

EVIDENýNI PODATKI

Obrazec 2: Podatki o drevesu

ZAPOREDNA ŠT.
TRAKTA
ŠT. PLOSKVE
ZAPOREDNA ŠT.
DREVESA
TREENUMBER

DREVESNA VRSTA

AZIMUT

RAZDALJA
(dm)

DENDROMETRIýNI
PODATKI

STARI OBSEG

NOVI OBSEG
KODA
SOC. POLOŽAJ
OSUTOST – STARA
(na 5%)

OSTALI PODATKI O DREVESU
Poškodbe
Krošnja
Poškodbe debla
krošnje

OSUTOST – NOVA
(na 5%)
TIP OSUTOSTI
PORUMENELOST
TIP PORUMEN.
SUHE VEJE
POSKK – listov
POSKK – vej
POSKK – ostalo
POSKK – obseg
(%)
POSKD – biotske
POSKD – abiotske
POSKD – antropo.
POSKD – svež.
POSKDK – obseg
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Spisek šifer za podatke popisa poškodovanosti gozdov
Za izpolnjevanje popisnih obrazcev, veljajo naslednja navodila in šifre:

Evidenþni podatki:
(1) Datum popisa
Datum popisa se zapiše v naslednji obliki:
Dan
0

1

Mesec
0
6

Leto
0
0

(2) ýas zaþetka in konca ocenjevanja
ýas zaþetka in konca ocenjevanja se zapiše v naslednji obliki:
Ura
1

0

Minuta
4
6

(3) Vidljivost
Vidljivost se vpiše s šifro:
1 normalna
2 poslabšana
Podatki vezani na trakt:
(4) Zaporedna številka trakta
Zaporedna številka trakta ustreza številki, ki v tej toþki oznaþuje preseþišþe na mreži.
(5) Koordinate trakta
Vpiše se koordinate po Gauss – Krüger-jevem koordinatnem sistemu. Koordinate se
vpiše s trimestno številko, ki je sestavljena iz prvih treh kilometrskih koordinat.
Primer:
x X - horizontalna
4
0
3
x

Y – vertikalna
1
0
7
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(6) Nadmorska višina
Vpiše se absolutno višino v metrih.
(7) Vrsta lastništva
1
2
3

državno
zasebno
neznano

(8) Gozdnogospodarsko obmoþje / enota / oddelek / odsek
Vpiše se šifre, ki veljajo v Popisu gozdov.
Primer:
GGO GGE
ODD ODS
0 1 2 0 0 4 0
A
(9) Relief
1
2
3
4
(10)

ravnina
vrh, greben
dno kotanje
poboþje

5
6
7

konveksni prelom poboþja
konkavni prelom poboþja
jarek, ozka dolinica

Ekspozicija rastišþa

Ekspozicija se izmeri s pomoþjo kompasa. Vpišemo odþitek na 1° (stopinjo)
natanþno.
(11)

pH tal

Doloþimo vrednost pH mineralnega dela tal (globina 0-5 cm), vpiše se vrednost pH
na 0,5 natanþno.
Ta parameter ni obvezen, snema se ga po potrebi.
(12)

Tipiþna kamnina na rastišþu

1 karbonatna
2 nekarbonatna
3 mešano
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(13)
1
2
3
4
5
6
(14)
1
2
3
4
5
6
(15)

Skalovitost rastišþa
brez skal
posamiþne skale (Psk < 5%)
majhna skalovitost (Psk = 5 - 25%)
srednja skalovitost (Psk = 26 - 50%)
velika skalovitost (Psk = 51 - 75%)
izjemna skalovitost (Psk > 75%)
Kamnitost rastišþa
kamnov
posamiþni kamni (Pk < 5%)
majhna kamnitost (Pk = 5 - 25%)
srednja kamnitost (Pk = 26 - 50%)
velika kamnitost (Pk = 51 - 75%)
izjemna kamnitost (Pk > 75%)
Rastlinska združba

Ustrezno šifro za tip združbe se prepiše iz gozdnogospodarskega naþrta ali iz Popisa
gozdov. V primeru, da ta podatek ni na razpolago, se jo doloþi s fitocenološko karto
ali z Braun–Blanquetovo metodo. Vpiše se prevladujoþo združbo.
(16)
1
2
3
4
5
(17)

Zgradba sestoja
prebiralna
kmeþka »prebiralna«
enodobna (visoki gozd)
raznodobna (malopovršinsko)
raznodobna (velikopovršinsko)

6 dvoslojna
7 panjevec (nizki gozd)
8 srednji gozd (visoki in nizki
gozd)
9 grmiþav gozd

Razvojna faza sestoja

Doloþena je s prsnim premerom 100 najdebelejših dreves / ha.
1
2
3
4
5
6

mladovje (mladje, gošþa, letvenjak)
drogovnjak
mlajši debeljak / tanjši
mlajši debeljak / debelejši
starejši debeljak
neopredeljeno

ddom < 10 cm
ddom od 10 - 29,9 cm
ddom od 30 - 39,9 cm
ddom od 40 - 49,9 cm
ddom > 50 cm
vsi premeri
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(18)
1
2
3
4
(19)

Mešanost sestoja
iglavci
iglavci z listavci
listavci z iglavci
listavci

Pigl > 90%
Pigl = 50 - 90%
Pigl = 10 – 49,9%
Pigl < 10%

Oblika mešanosti sestoja

1 posamiþna
2 šopasta
3 skupinska
(20)
1
2
3
4
5
(21)

Sklep sestoja
tesen
normalen
rahel
vrzelast
pretrgan
Starost sestoja

Oceni se starost zgornjega sloja dreves v sestoju, na deset let natanþno. Vpiše se
leta.
(22)
1
2
3
4
(23)

Nastanek sestoja
naravno
naravno / antropogeno
antropogeno
neznano
Tarifa

Doloþi se tarife za osem skupin drevesnih vrst (smreka, jelka, ostali iglavci, bukev,
hrast, plemeniti listavci, ostali trdi listavci, mehki listavci). Glede na zgradbo sestoja
se uporabi naslednje tarife:
prebiralni gozd (Alganove tarife)
raznodobni gozd (vmesne tarife)
enodobni gozd (Schäffer-jeve tarife)

P; tarife od 1 - 20
V; tarife od 21 - 40
E; tarife od 41 - 60
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Znaki vezani na okolico trakta:
Te znake popisujemo le na 4x4 km mreži. Kot okolico trakta se smatra okolico tretje
ploskve s polmerom 25m.
(24)

Odpadki

1 niso prisotni
2 prisotni posamiþni odpadki
3 prisotne veþje koliþine odpadkov;(Podp>1 m2)
(25) Število in debelinska struktura sušic, podrtic, posekanih in v gozdu pušþenih
dreves
Pri popisu upoštevamo le drevesa, katerih les ne bo izkorišþen. Vpišemo število
sušic, podrtic in posekanih dreves na ploskvi s polmerom 25 m.
Upoštevamo vsa odmrla drevesa, ki ležijo v celoti ali delno na ploskvi. Drevje
razvršþamo v naslednje debelinske razrede:
x premer 10 - 29,9 cm
x premer 30 - 49,9 cm
x premer nad 49,9 cm
Ocenimo premer v prsni višini.
(26)
1
2
3
4

Število mravljišþ
ni mravljišþa
do 2 mravljišþi
3 - 5 mravljišþ
veþ kot 5 mravljišþ

Znaki vezani na ploskev:
(27)

Nagib

Vpiše se s padomerom izmerjen nagib vpadnice, na 1° (stopinjo) natanþno.
(28)
1
2
3
4
5

Sklep mladovja (mladje / gošþa / letvenjak)
brez mladovja
posamiþno; Pmld= 1 - 25%
velike vrzeli; Pmld= 25 - 50%
majhne vrzeli; Pmld= 51 - 75%
sklenjeno; Pmld= 76 - 100%
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(29)
1
2
3
4
(30)
1
2
3
4
5
6

Mešanost mladovja (mladje / gošþa / letvenjak)
iglavci
iglavci z listavci
listavci z iglavci
listavci

Pigl > 90%
Pigl = 50 - 90%
Pigl = 10 – 49,9%
Pigl < 10%

Vrsta poškodb mladovja
nepoškodovano
abiotske
biotske (brez poškodb po divjadi)
divjad
antropogene
skupaj (2, 3, 4, 5)

Znaki, vezani na posamiþno drevo:
(31)

Zaporedna številka drevesa

Vpiše se zaporedno številko drevesa. To ne velja za tretjo ploskev na 4 x 4 km mreži,
saj na tej drevesa niso oznaþena s številkami.
(32)

Drevesna vrsta

Vpiše se trimestno šifro drevesne vrste.
Iglavci
Abies alba
Abies nordmanniana
Chamaecyparis sp.
Cupressus sempervirens
Larix decidua
Larix leptolepis
Larix sp.
Picea abies (P. excelsa)
Picea omorika
Picea sitchensis
Pinus maritima
Pinus nigra
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Pinus sp.
Pseudotsuga menziesii
Taxus baccata
Ostali iglavci

Bela jelka
Kavkaška jelka
Pacipresa
Navadna cipresa
Evropski macesen
Japonski macesen
Ostali macesni
Navadna smreka
Omorika
Sitka
Obmorski bor
ýrni bor
Zeleni bor
Rdeþi bor
Ostali bori
Duglazija
Tisa

210
211
370
371
340
350
351
110
121
120
331
320
330
310
380
360
220
381

- 24 -

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 30. 5. 2006 /

Stran

PRILOGA PVG-VIII/1

Listavci
Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer obtusatum
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Alnus incana
Betula pendula
Carpinus betulus
Carpinus orientalis
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus americana
Fraxinus oxycarpa
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Gleditsia triacant.
Juglans nigra
Juglans regia
Laburnum sp.
Ostrya carpinifolia
Populus sp.
Populus hybrides
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Quercus cerris
Quercus ilex
Quercus palustris
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus rubra
Quercus sp.
Robinia pseudacacia
Salix alba
Salix sp.
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tillia sp.
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra
Ulmus minor
Ostali listavci

Maklen
Trokrpi javor
Topokrpi javor
Ostrolistni javor
Gorski javor
ýrna jelša
Siva jelša
Navadna breza
Beli gaber
Kraški gaber
Navadni kostanj
Bukev
Ameriški jesen
Ostroplodni jesen
Veliki jesen
Mali jesen
Glediþija
ýrni oreh
Oreh
Nagnoj
ýrni gaber
Topol
Toplo – klon
ýrni topol
Trepetlika
ýešnja
ýremsa
Cer
ýrnika
Moþvirski hrast
Graden
Puhasti hrast
Dob
Rdeþi hrast
Ostali hrasti
Robinja
Bela vrba
Vrba
Mokovec
Jerebika
Skorš
Brek
Lipa
Lipovec
Velikolistna lipa
Gorski brest
Poljski brest

730
631
630
620
610
830
840
850
710
711
550
410
771
650
640
770
881
571
570
880
760
820
821
811
810
720
721
790
791
540
510
780
520
530
541
560
861
860
750
870
741
740
680
681
682
660
670
882
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Grmovne vrste
Cornus sp.
Corylus avellana
Crataegus sp.
Daphne sp.
Juniperus sp.
Lonicera sp.
Pinus mugo
Prunus spinosa
Rhamnus sp.
Ostale grmovne vrste
(33)

Dren
Leska
Glog
Volþin
Brinje
Kostaniþevje
Rušje
ýrni trn
Krhlika

990
960
910
970
940
980
950
930
920
900

Azimut

Azimut merimo s kompasom na 1° (stopinjo) natanþno, vpiše se odþitek.
(34)

Razdalja od središþa ploskve

Vpiše se izmerjeno razdaljo na 1 dm (decimeter) natanþno.
(35)

Obseg debla

Vpiše se v prsni višini (1,3 m) izmerjen obseg debla, na 1 cm (centimeter) natanþno.
(36)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(37)

Kontrolna koda
ni sprememb
posekano
sušica
vraslo ali prej pozabljeno drevo - ni šesto drevo
novo drevo nadomešþa izpadlo - ni šesto drevo
prej napak vzeto drevo ali izpadlo zaradi vrasti
novo šesto drevo - drevo je bilo že prej na ploskvi
novo šesto drevo - drevo je na ploskvi novo
mersko drevo je bilo prej šesto, pri ponovni izmeri pa ni veþ
popravljen stari obseg
Socialni položaj drevesa

1 vladajoþe
2 sovladajoþe
3 obvladano
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(38)

Osutost

Za vsako vzorþno drevo se izrazi odstotek manjkajoþih listov glede na polno olistano
drevo. Vpiše se oceno na 5% natanþno.
(39)

Tip osutosti

1 ni osuto
2 notranja osutost
3 zunanja osutost
(40)
1
2
3
4
5
(41)
1
2
3
4
(42)
1
2
3
4
(43)

Porumenelost
ni porumenelo (0 - 10%)
šibka (11 - 25%)
srednja (26 - 60%)
moþna(> 60%)
sušica
Tip porumenelosti
ni porumenelo
notranja
zunanja
netipiþna
Suhe veje
niso prisotne
suhe tanke vejice
posamezne suhe glavne veje
suhi deli krošnje

5 suh vrh
6 skupaj 3 + 5
7 skupaj 4 + 5

Poškodbe iglic / listov

poškodbe iglic / listov
1
2
3
4
5

4 netipiþna osutost
5 omejena rast iglic / listov
6 skupaj (2, 3, 4 +5)

poškodbe vej

ostale poškodbe krošnje

ni poškodb
bolezni
primarni škodljivci
ožig
drugo

1 ni poškodb
1 ni poškodb
2 bolezni
2 veter, žled, sneg,
3 primarni škodljivci
strela
4 glodalci
3 toþa, pozeba
5 zajedalske rastline
4 seþnja
6 drugo
5 drugo
Vpiše se tromestno šifro. Primer:
114 = ni poškodb iglic / listja; ni poškodb vej; krošnja je poškodovana zaradi seþnje
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(44)

Skupni obseg doloþljivih poškodb krošnje

Vpiše se delež listnega aparata krošnje, ki je poškodovan zaradi znanih
povzroþiteljev. Vpiše se ga na 5% natanþno. Delež ne sme presegati ocenjenega
odstotka osutosti.
(45)

Poškodbe debla in koreniþnika

biotske

abiotske

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

ni poškodb
bolezni lubja (raki)
lesne gobe, trohnoba
podlubniki
ostali primarni škodljivci lubja
divjad
drugo

ni poškodb
strela, ogenj
veter, sneg, žled
pozeba
plazovi, erozija
kotaleþe in padajoþe kamenje
drugo

antropogene
1
2
3
4
5
6

ni poškodb
seþnja in spravilo
gozdne gradnje
rekreacija
vandalizem
drugo

Vpiše se štirimestno šifro. Primer:
1221 = ni biotskih poškodb; poškodbe zaradi strele; poškodbe zaradi seþnje; ni
ostalih antropogenih poškodb
(46)
1
2
3
4
5
6

Svežina poškodbe debla oziroma koreniþnika
ni poškodb
sveža, nezaceljena
stara, nezaceljena
stara, zaceljena
skupaj 2 + 3
skupaj 2 + 4
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(47)
1
2
3
4
5
(48)

Velikost poškodbe
ni poškodb
do 1 dm2
1 - 5 dm2
5 - 20 dm2
nad 20 dm2
Številþnost lišajske flore

1 posamezne steljke; do 5 osebkov
2 srednje pogoste steljke; 6 - 10 osebkov
3 zelo pogoste steljke; veþ kot 10 osebkov
Številþnost se ocenjuje na treh višinah debla:
x 0,5
x 0,5 - 2,5 m
x nad 2,5 m
Ocenjuje se številþnost treh tipov lišajev:
x skorjasti
x listasti
x grmiþasti
(49)

Pokrovnost lišajske flore

1 steljke pokrivajo 1 - 10% površine
2 steljke pokrivajo 11 - 50% površine
3 steljke pokrivajo veþ kot 51% površine
Ocenjuje se enako kot številþnost lišajev.
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Slika 1: Trakt na 16x16 km mreži
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Sika 2: Trakt na 4x4 km mreži
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POPIS STANJA GOZDNIH TAL
I. Splošno
Popis stanja tal se izvaja na osnovni 16 x 16 km mreži, ki pokriva obmoþje celotne
Slovenije in se navezuje na vseevropsko mrežo.
Popis se izvaja vsakih 10 let (2005, 2015, 2025,…). Rezultate analiz se najkasneje
do 31.06. 2007 predloži ministrstvu (2017, 2027, 2037,…) in so v navedenem letu
sestavni del poroþila o spremljanju stanja gozdov.
II. Metodologija popisa
II.1 Izbira vzorþnih traktov
Uporablja se 16 x 16 km mrežo trajnih vzorþnih traktov za popis poškodovanosti
dreves (glej prilogo PVG – VIII/1, poglavje II.2). Uporabi se iste trakte.
II.2 Informacije o traktu
Za zagotovitev dobre primerljivosti podatkov popisa stanja tal, s podatki popisa
poškodovanosti dreves, se zbere naslednje podatke o traktu (obrazec 3):
x

evidenþni podatki:
- datum vzorþenja.

x

podatki o traktu:
zaporedna številka trakta;
koordinate trakta;
nadmorska višina;
tip tal.

x

podatki o ploskvi:
številka ploskve.

III.3 Izbira mesta vzorþenja
Na traktu se s pomoþjo sondiranja izmed štirih ploskev izbere tisto ploskev, ki ima za
obmoþje trakta, najbolj reprezentativne talne lastnosti. Pri ponovnem vzorþenju se
uporabi isto ploskev. Na izbrani ploskvi se na petih mestih, ki so enakomerno
razporejena okoli središþa ploskve odvzame talne vzorce, na robu ploskve pa se
izkoplje talni profil. Pri tem se pazi, da se ne poškoduje korenin vzorþnih dreves.
Kadar vzorcev ni možno jemati v bližini središþa ploskve (drevje, skalovitost, itd.), se
mesto vzorþenja premakne na osnovi strogo definiranega in objektivnega postopka.
- 32 -

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 30. 5. 2006 /

Stran

6031

PRILOGA PVG-VIII/2

II.4..Doloþitev znaþilnosti tal vzorþnih traktov
Za vsak vzorþni trakt, se na osnovi talnih vzorcev, doloþi znaþilnosti tal. Izkopan talni
profil se opiše in se uporabi za doloþitev talnega tipa. Za opis tal se uporabi smernice
FAO za opisovanje profila (FAO 1990). Opis se priloži k poroþilu o stanju gozdnih tal.
Doloþi se tudi gostoto tal v neporušenem stanju, da se lahko izraþuna celotno
vsebnost hranil v tleh.
II.5 Metode vzorþenja
Na ploskvi se odvzame vzorce organskega horizonta in mineralne plasti. Za vsak
horizont oziroma globino se odvzame pet podvzorcev, ki se jih združi v združen
vzorec.
Vzorþi se:
x organski horizont
x mineralna plast
0 - 5 cm
5 - 10 cm
10 - 20 cm
Na zunanjem robu ploskve se izkoplje talni profil. Iz horizontov talnega profila se
odvzame vzorce.
II.6 Transport, shranjevanje in priprava vzorcev
Shranjevanje in transport vzorcev mora biti takšno, da se v najveþji možni meri
prepreþi kemiþne spremembe vzorcev. V primeru, da je prišlo pri shranjevanju ali
transportu do težav, se to podrobno opiše in priloži k letnemu poroþilu.
Vzorce se shrani v vzorþni banki, kar omogoþa primerjave s prihodnjimi vzorþenji
(npr. po 10 letih).
Pred analizo poteka priprava vzorcev. Delce, ki so veþji od 2 mm se odstrani, vzorec
se nato posuši (pri 40°C), zmelje in preseje.
II.7 Metode analize
Za analizo talnih parametrov se uporablja metode, ki so navedene v nadaljevanju. ýe
uporabljene metode odstopajo od navedenih, je potrebno navesti uporabljeno
metodo in razlog za uporabo te metode.
Rezultate analiz se vpiše v obrazec 4.
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Obrazec 3: Podatki o traktu (stanje tal)
1--2 3-------- 6
Zap.
Zaporedna
štev.
številka trakta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4

7
Št.
plo.

8 - - - - - - - - - 13 14 - - - - - - - 17 18 - - - - - - - 21 22 - - - - - 25 26 - - - 28
Datum
X (km)
Y (km)
Nadmorska
Talni tip
(DD MM LL)
višina

Stolpec:
1 do 2
3 do 6
7
8 do 13
14 do 17
18 do 21
22 do 25
26 do 28

(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(5)
(6)

Zaporedna številka vzorca (1 do 9 999)
Zaporedna številka trakta (1 do 9 999)
Številka ploskve (najveþ 9)
Datum vzorþenja v DD MM LL (npr. 22 06 00)
X koordinata v km (npr. 5403)
Y koordinata v km (npr. 5107)
Nadmorska višina v m
Talni tip (101 do 253)

V zadnjem stolpcu se lahko vpiše opombe:
29 do 39

(7)

Opombe ( z besedo)

29 - - - - - - - 39
Opombe
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Spisek šifer podatkov popisa stanja gozdnih tal
Obrazec 3: Podatki o traktu (stanje tal)
(1) Zaporedna številka trakta
Zaporedna številka trakta ustreza številki, ki v tej toþki oznaþuje preseþišþe na mreži.
(2) Številka ploskve
Vpiše se številko ploskve na kateri se vzorþi.
(3) Datum vzorþenja
Datum vzorþenja se zapiše v naslednji obliki (npr. 01.06. 2000):

0

Datum
(DD MM LL)
1
0
6
0

0

(4) Koordinate trakta
Vpiše se koordinate po Gauss – Krüger-jevem koordinatnem sistemu. Koordinate se
vpiše s trimestno številko, ki je sestavljena iz prvih treh kilometrskih koordinat.
Primer:
x X - horizontalna
4
0
3
x

Y – vertikalna
1
0
7

(5) Nadmorska višina
Vpiše se absolutno višino v metrih.
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(6) Talni tip
Vpiše se trimestno šifro, glede na FAO klasifikacijo:
Fluvisoli (obreþna tla)
101 evtriþni
102 kalkariþni (karbonatni)
103 distriþni
104 moliþni
105 umbriþni
106 tioniþni (žveplasti)
107 saliþni (slanasti)
Glejsoli (oglejena tla)
108 evtriþni
109 kalcijþni (kalcijevi)
110 distriþni
111 andiþni
112 moliþni
113 umbriþni
Regosoli ( slabo razvita tla na zdrobljenih materialih)
116 evtriþni
117 kalkariþni (karbonatni)
118 gipsiþni (sadrasti)
119 distriþni
120 umbriþni
Leptosoli (slabo razvita tla na trdnih kamninah, karbonatnih materialih, cementiranih
plasteh)
122 evtriþni
123 distriþni
124 rendziþni
125 moliþni
126 umbriþni
127 litiþni
Vertisoli (obþasno razpokana glinasta tla)
142 evtriþni
143 distriþni
144 kalcijþni (kalcijevi)
145 gipsiþni (sadrasti)
Kambisoli (kambiþna tla)
146 evtriþni
147 distriþni
148 humiþni (humozni)
- 36 -
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149 kalkariþni (karbonatni)
150 kromiþni
151 vertiþni
152 feralni
153 oglejeni
Kalcisoli (karbonatna tla)
155 hapliþni (enostavni)
156 luviþni (izprani)
157 petriþni gipsisoli (sadrasta tla)
Solonþaki (slana tla)
168 hapliþni (enostavni)
169 moliþni
170 kalcijþni (kalcijevi)
171 gipsiþni (sadrasti)
172 sodiþni
173 oglejeni
Luvisoli (argiliþna tla z visoko kationsko izmenjalno kapaciteto in visoko stopnjo
nasiþenosti z izmenljivimi bazami)
191 hapliþni (enostavni)
192 feriþni
193 kromiþni
194 kalcijþni (kalcijevi)
195 vertiþni
196 albiþni
197 stagniþni
198 oglejeni
Liksisoli (argiliþna tla z nizko kationsko izmenjalno kapaciteto in visoko stopnjo
nasiþenosti z izmenljivimi bazami)
199 hapliþni (enostavni)
200 feriþni
201 plintitni
202 albiþni
203 stagniþni
204 oglejeni
Planosoli (ravninska psevdooglejena tla)
205 evtriþni
206 distriþni
207 moliþni
208 umbriþni
Podzoluvisoli (podzolasta argiliþna tla)
210 evtriþni
211 distriþni
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212 stagniþni
213 oglejeni
Podzoli (podzoljena tla)
215 hapliþni (enostavni)
216 kambiþni
217 feriþni
218 karbiþni
219 oglejeni
Akrisoli (moþno kisla argiliþna tla z nizko kationsko izmenjalno kapaciteto in nizko
stopnjo nasiþenosti z izmenljivimi bazami)
221 hapliþni (enostavni)
222 feriþni
223 humiþni (humozni)
224 plintitni
225 oglejeni
Alisoli (aluminijeva argiliþna tla z visoko kationsko izmenjalno kapaciteto in nizko
stopnjo nasiþenosti z izmenljivimi bazami)
226 hapliþni (enostavni)
227 feriþni
228 humiþni (humozni)
229 plintitni
230 stagniþni
231 oglejeni
Nitisoli (glinasta argiliþna tla blešþeþih, plošþatih strukturnih agregatov)
232 hapliþni (enostavni)
233 rodiþni (rdeþi)
234 humiþni (humozni)
Feralsoli (seskvioksidna tla)
235 hapliþni (enostavni)
236 ksantiþni (rumeni)
237 rodiþni (rdeþi)
238 humiþni (humozni)
239 geriþni
240 plintitni
Plintosoli (plintitna tla)
241 evtriþni
242 distriþni
243 humiþni (humozni)
244 albiþni
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Histosoli (organska tla)
245 foliþni
246 teriþni
247 fibriþni
248 tioniþni (žveplasti)
Antrosoli (antropogena tla)
250 ariþni (obdelani)
251 fimiþni (gnojeni)
252 kumuliþni (akumulativni)
253 urbiþni (urbani)
(7) Opombe
Vpiše se ostale pomebne podatke o traktu ali ploskvi
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Obrazec 4: Rezultati analize talnih vzorcev
(8) Plast
O:
M01:
M05:
M51:
M12:

organski horizont
mineralna plast (0 – 10 cm)
mineralna plast (0 – 5 cm)
mineralna plast (5 – 10 cm)
mineralna plast (10 – 20 cm)

(9) Šifra metode vzorþenja
Vpiše se podatke za posamezno plast oz. horizont. Za navedbo metode vzorþenja se
uporabi naslednje šifre:
0 = ni odstopanja od odobrene metode
1 = vzorþeno po priporoþeni metodi
9 = vzorþeno po drugi metodi, rezultati analize so preraþunani. K poroþilu o stanju tal,
priložimo popoln opis uporabljene metode, vkljuþno z opisom naþina preraþunavanja.
(10) Datum analize
Datum zaþetka analize se vpiše na enak naþin kot datum vzorþenja (toþka 3).
(11) Analiza tal
Enota

pH (CaCl2)
C – org
N
P
K
Ca
Mg
OrgLay
CaCO3

(g / kg)
(g / kg)
(g / kg)
(g / kg)
(g / kg)
(g / kg)
(kg / m2)
(g / kg)

Pb
Zn
Cd
Cr
KIK
Opažanja

(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(cmol+/kg)
besede

Organski
horizont
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mineralna
plast
(M01, M05,
M51, M12)
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Odobrena metode

pH – elektroda
Upepeljevanje
Upepeljevanje
Ekstrakcija: zlatotopka
Ekstrakcija: zlatotopka
Ekstrakcija: zlatotopka
Ekstrakcija: zlatotopka
Prostornina suhe – teže
Kalcimeter
(þe je pH (CaCl2) > 6)
Ekstrakcija: zlatotopka
Ekstrakcija: zlatotopka
Ekstrakcija: zlatotopka
Ekstrakcija: zlatotopka
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(12) Metoda analize vzorca
V prvi vrstici obrazca 4 se za vsak parameter vpiše šifro za uporabljeno metodo
analize vzorca.
0 = vzorec je analiziran po odobreni metodi
1 = vzorec je analiziran po alternativni metodi
9 = vzorec je analiziran po drugi metodi in/ali rezultati so preraþunani
V zadnjih dveh primerih (šifra 1 ali 9) se v prilogi k poroþilu o stanju tal, opiše
uporabljene metode analize in/ali preraþunavanja.
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POPIS PRESKRBLJENOSTI GOZDNEGA DREVJA Z MINERALNIMI HRANILI
(FOLIARNE ANALIZE)
I. Splošno
Popis preskrbljenosti gozdnega drevja z mineralnimi hranili se izvaja na osnovni 16 x 16
km mreži.
Popis se izvaja vsakih 10 let (2005, 2015, 2025, …). Rezultate analiz se najkasneje do
30.12. 2007 predloži ministrstvu (2017, 2027, …) in so v navedenem letu sestavni del
poroþila o spremljanju stanja gozdov.
II. Metodologija popisa
II.1 Izbira vzorþnih traktov
Uporablja se 16 x 16 km mrežo trajnih vzorþnih traktov za popis poškodovanosti dreves
(glej prilogo PVG – VIII/1, poglavje II.2). Uporabi se iste trakte.
II.2 Podatki o traktu
Za zagotovitev dobre primerljivosti podatkov popisa preskrbljenosti gozdnega drevja z
mineralnimi hranili s podatki popisa poškodovanosti dreves in popisa stanja tal, je
potrebno zbrati naslednje podatke o traktu (obrazec 5):
x

evidenþni podatki:
- datum vzorþenja.

x

podatki o traktu:
zaporedna številka trakta;
koordinate trakta;
nadmorska višina.

x

podatki o ploskvi:
številka ploskve.

II.3 Izbira in število vzorþnih dreves
V okolici ploskve, na kateri so bili odvzeti vzorci za analizo stanja tal, se izbere tri
drevesa tiste drevesne vrste, ki na izbrani ploskvi prevladuje. Analizira se združeni
vzorec treh dreves.
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Pri izbiri dreves se upošteva naslednje kriterije:
x izbere se drevesa, ki so v vladajoþem oziroma sovladajoþem socialnem položaju (v
sklenjenem sestoju), ali drevesa s povpreþno višino ± 20 % (þe sestoj ni sklenjen);
x izbrana drevesa morajo biti reprezentativna za izbrano ploskev glede na osutost in
poškodovanost (poškodbe iglic/listov, poškodbe vej, …);
x ne sme se izbrati drevja na katerem se v okviru popisa poškodovanosti gozdov
ocenjuje osutost, da se tako prepreþi postopno izgubo iglic/listja zaradi vzorþenja.
Izbrana drevesa se oznaþi s številkami, da se pri ponovnem vzorþenju uporabi ista
drevesa.
Vzorþi se le drevje glavnih drevesnih vrst:
Listavci:
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Ostrya carpinifolia
Populus hybrides
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Quercus cerris
Quercus ilex
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudacacia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra

Maklen
Gorski javor
ýrna jelša
Navadna breza
Beli gaber
Navadni kostanj
Bukev
Ostroplodni jesen
Veliki jesen
Mali jesen
ýrni gaber
Toplo – klon
ýrni topol
Trepetlika
ýešnja
Cer
ýrnika
Graden
Puhasti hrast
Dob
Rdeþi hrast
Robinja
Lipovec
Velikolistna lipa
Gorski brest

730
610
830
850
710
550
410
650
640
770
760
821
811
810
720
790
791
510
780
520
530
560
681
682
660
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Iglavci:
Abies alba
Larix decidua
Picea abies (P. excelsa)
Picea omorika
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Pseudotsuga menziesii

Bela jelka
Evropski macesen
Navadna smreka
Omorika
ýrni bor
Rdeþi bor
Duglazija

210
340
110
121
320
310
360

II.4 ýas vzorþenja
Listopadne drevesne vrste (vkljuþno z macesnom) se vzorþi v obdobju, ko je listje že
polno razvito ter preden se zaþne jesensko rumenenje in staranje.
Zimzelene drevesne vrste se vzorþi v obdobju mirovanja vegetacije.
II.5 Izbor in koliþina vzorþenega listja in iglic
Uporabi se lahko vsak naþin vzorþenja, ki je primeren sestojnim razmeram in ne
povzroþa kontaminacije vzorca, veþjih poškodb drevja in ni nevaren za ljudi, ki vzorþijo.
Drevja se za nabiranje vzorcev ne sme podirati.
Vzorþi se le iglice/listje, ki so bile neposredno izpostavljene svetlobi in so popolnoma
razvite. Za analizo preskrbljenosti s hranili so najprimernejše iglice tekoþega letnika,
vendar je za doloþene elemente potrebna tudi primerjava z iglicami starejših letnikov.
Iglice/listje se vzorþi iz zgornje tretjine krošnje, vendar ne s prvega vretena pri iglavcih.
Pri drevesnih vrstah, kjer so vretena jasno vidna, je priporoþljivo vzorþiti med sedmim in
petnajstim vretenom.
Pri listopadnih vrstah se vzorþi le listje oz. iglice (macesen) tekoþega letnika. Pri
zimzelenih vrstah, pa se vzorþi iglice/listje tekoþega in lanskega leta.
Vzorþi se tako, da so v združenem vzorcu zastopane iglice/listi iz vseh smeri neba. Na
rastišþih, kjer se ugotovi moþan vpliv iz doloþene smeri (prevladujoþa smer vetra, strmo
poboþje, itd.) se vzorþi samo v izbrani smeri, ki mora biti vedno ista. V tem primeru se na
popisnem listu izbrano smer zapiše.
Za analize se potrebuje najmanj 30 g svežih iglic/listja za vsak letnik, ki se ga vzorþi.
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II.6 Priprava vzorca za prevoz
Vzorec se pred prevozom v laboratorij pripravi. Pri listavcih se odstrani liste z vejic (pri
drevesnih vrstah, ki imajo sestavljene liste, se loþi liste od glavne listne osi). Pri iglavcih
to ni potrebno. Loþeno se shrani liste tekoþega in preteklega letnika. Vzorce se shrani v
perforiranih polietilenskih ali papirnatih vreþkah.
Vzorec se primerno oznaþi (številka trakta, drevesna vrsta, letnik iglic/listov). Oznako se
prilepi na zunanjo stran vreþke. Listek z oznako vzorca se vloži tudi v vreþko, vendar
mora biti zložen, da zaradi stika vzorca s þrnilom ne pride do kontaminacije vzorca.
Vzorce se hrani v suhem in hladnem prostoru v perforiranih plastiþnih ali papirnatih
vreþkah.

II.7 Priprava vzorca za analizo
Pred analizo je potrebno vzorce pripraviti. Pri drevesnih vrstah, ki imajo sestavljene
liste, se loþi liste od glavne listne osi, þe to ni bilo narejeno že v gozdu. Pecljev ni
potrebno odstraniti. Pri iglavcih se loþi iglice in veje šele po sušenju.
Vzorcev ni potrebno spirati razen v primeru, ko so vzorci moþno onesnaženi ali so iz
obmorskih obmoþij. Za spiranje se uporabi deionizirano vodo.
Vzorce se suši v sušilniku vsaj 24 ur, pri temperaturi, ki ne sme presegati 60°C.
Suhe vzorce se zmelje v homogen prah. Uporabi se mlin s katerim se ne kontaminira
vzorcev. To je še posebej pomembno pri doloþanju Zn, Cr, Cd in Pb.
Pri pripravi vzorcev se uporablja plastiþne rokavice, da se jih ne kontaminira.
Vzorce se shrani v vzorþni banki, da se omogoþi primerjave s prihodnjimi vzorþenji.
II.8 Kemiþne analize
Doloþi se skupne vsebnosti elementov - hranil.
Rezultate analiz se vpiše v obrazec 6.
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Obrazec 5: Podatki o traktu (preskrbljenost gozdnega drevja z mineralnimi hranili)
1 - - - - - 4 5 6 - - - - - - 10 11 - - - - - - 16 17 - - - - 20 21 - - - - 24 25 - - - 28 29 - - - - - - - - 39
Zaporedna Št.
Šifra vzorca
Datum
X
Y
Nadmorska
Opombe
številka trakta plo.
(DD MM LL)
(km)
(km)
višina
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Stolpec:
1– 4
5
6 – 10
11 – 16
17 – 20
21 – 24
25 – 28

Zaporedna številka trakta (1 do 9 999)
Številka ploskve (1 do 9)
Šifra vzorca (šifra drevesne vrste – tip iglic/listja). Npr.: 110.1 (110 =
smreka; 1 enoletne iglice)
Datum vzorþenja (npr. 01 06 05)
X koordinata v km (npr. 5403)
Y koordinata v km (npr. 5107)
Nadmorska višina v m

V zadnjem stolpcu se lahko vpiše opombe:
29 – 39

Opombe (z besedo)
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Spisek šifer popisa preskrbljenosti gozdnega drevja z mineralnimi hranili
Obrazec 5: Podatki o traktu (preskrbljenost gozdnega drevja z mineralnimi hranili)
(1) Zaporedna številka trakta
Zaporedna številka trakta ustreza številki, ki v tej toþki oznaþuje preseþišþe na mreži.
(2) Številka ploskve
Vpiše se številko ploskve na kateri vzorþimo.
(3) Šifra vzorca
Šifra vzorca je sestavljena iz šifre drevesne vrste in šifre za tip iglic/listja v vzorcu. Šifre
drevesnih vrst so navedene v odstavku II.3 priloge PVG – VII/3.
Šifri za tip iglic/listja:
0 iglice/listje tekoþega leta
1 lanske iglice
Primer:
Šifra = 110.1 (110 = smreka; 1 = lanske iglice)
(4) Datum vzorþenja
Datum vzorþenja se zapiše v naslednji obliki (npr. 01.06. 2005):

0

Datum
(DD MM LL)
1
0
6
0

5
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(5) Koordinate trakta
Vpiše se koordinate po Gauss – Krüger-jevem koordinatnem sistemu. Koordinate se
vpiše s trimestno številko, ki je sestavljena iz prvih treh kilometrskih koordinat.
Primer:
x X - horizontalna
4
0
3
x

Y – vertikalna
1
0
7

(6) Nadmorska višina
Vpiše se absolutno višino v metrih.
(7) Opombe
Vpiše se ostale pomembne podatke o traktu ali ploskvi.
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Obrazec 6: Rezultati analiz vzorcev iglic/listja
(1) Zaporedna številka trakta
Glej razlago k obrazcu 5 toþka 1.
(2) Številka ploskve
Glej razlago k obrazcu 5 toþka 2.
(8) Datum analize
Vpiše se datum zaþetka analize. Oblika zapisa je enaka kot za datum vzorþenja
(obrazec 5 razlaga 4).
(9) Številke dreves
Vsakiþ se odvzame vzorce iz istih dreves. Vpiše se identifikacijsko številko dreves.
(10)

Rezultati analize

Parameter

Enota

N
P
K
S
Ca
Mg
Zn
Cr
Cd
Pb

(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(ȝg/g)
(ȝg/g)
(ȝg/g)
(ȝg/g)

(11)

iglice/listje
letošnjega leta
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

lanske iglice

x

Opombe

Vpiše se ostale pomembne podatke o traktu ali ploskvi.
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LETNO POROýILO O SPREMLJANJU STANJA GOZDOV (1. raven)
Poroþilo mora vsebovati:
1 Splošni podatki o izvajanju popisa o spremljanju stanja gozdov
x
x
x
x
x
x
x

ustanova, ki je zbirala podatke,
število vzorþnih ploskev,
število vzorþnih dreves,
obdobje vzorþenja,
izvedba popisa in kontrola kakovosti (þas šolanja popisovalcev, število
popisovalcev, itd.)
naþin obdelave podatkov,
navedba morebitnih težav, ki so se pojavile.

2 Rezultati popisa o spremljanju stanja gozdov
Kot rezultate se prikaže povpreþno osutost in deleže drevja v posameznih razredih
osutosti. Posebej se prikaže stanje celotnega vzorca (vse drevesne vrste skupaj),
iglavce, listavcev in glavnih drevesnih vrst (drevesne vrste, ki so v vzorcu zastopane
z vsaj 25 osebki).
Rezultate se prikaže tudi v obrazcu 7, 8 in 9.
3 Navedba možnih vzrokov za poškodovanost gozdov
V posebnem delu poroþila se navede pomembnejše ugotovitve o možnih vzrokih za
poškodovanost. V poroþilu se navede tudi razlago povezav med razliþnimi
poškodbami, stopnjo poškodovanosti (osutost, porumenelost) in parametri
(znaþilnosti rastišþa in sestoja, klimatski pogoji, itd.).
4 Sestavni del poroþila o spremljanju stanja gozdov
V ustreznem letu so sestavni del poroþila o spremljanju stanja gozdov tudi rezultati
analiz popisa stanja gozdnih tal in popisa preskrbljenosti gozdnega drevja z
mineralnimi hranili.
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Razlaga obrazca 7: Letno poroþilo o poškodovanosti glavnih drevesnih vrst
(1) Obdobje popisa
Vpiše se datum zaþetka in konca popisa.
(2) Drevesne vrste
V stolpce 3-7 in 10-14 se vpiše šifre glavnih drevesnih vrst (glej Prilogo PVG – VII/1
(32), podroben spisek drevesnih vrst in šifer).
V stolpcih 3-7 se vpiše drevesa stara do 60 let, v stolpcih 10-14 pa drevesa starejša
od 60 let. V stolpce 8 in 15 se vpiše stanje »ostalih« vrst za mlajša oz. starejša
drevesa. ýe je potrebno, se dodatne drevesne vrste vpišejo v dodatne obrazce.
V stolpca 9 in 16 se vpišeta delni vsoti (glede na starost dreves – mlajša in starejša
od 60 let)
V stolpec 17 se vpiše drevesa, za katera starosti ni možno doloþiti.
V zadnjem stolpcu (skupna vsota) se seštejejo vse delne vsote (6 + 16 + 17).
(3) Število vzorþnih dreves
Vpiše se skupno število vzorþenih dreves.
(4) Delež po razredih
V petih vrsticah, pod znakom za odstotek (%) se vpiše odstotni delež dreves v
posameznem razredu osutosti (porumenelosti) za posamezno drevesno vrsto in
delne vsote. Vsota deležev v posameznem stolpcu mora znašati 100%.
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Razlaga obrazca 8: Deleži poškodovanih dreves po razredih osutosti- vse drevesne
vrste
(1) Število vzorþnih traktov
Vpiše se število vzorþnih traktov na katerih je bil opravljen popis stanja gozdov.
(2) Število vzorþnih dreves
Vpiše se število dreves, ki so bila vkljuþena v popis.
(3) Delež dreves v posameznem razredu
Vpiše se deleže dreves (v %) v posameznem razredu, glede na odstotek osutosti.

Razlaga obrazca 9: Porazdelitev dreves po stopnjah osutosti
(1) Število vzorþnih dreves
Vpiše se število dreves, ki so bila vkljuþena v popis.
(2) Delež dreves
Vpiše se delež dreves (v %), glede na 10 % razrede osutosti.
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METODE ZA VZPOSTAVITEV MREŽE STALNIH OPAZOVALNIH PLOSKEV ZA
INTENZIVNO SPREMLJANJE STANJA GOZDNIH EKOSISTEMOV
1. Splošna doloþila
Namen programa intenzivnega spremljanja gozdnih ekosistemov je vzpostaviti
mrežo stalnih opazovalnih ploskev z zbiranje podatkov z intenzivnim
spremljanjem stanja.
Cilji programa so naslednji:
x izvajanje intenzivnega in stalnega spremljanja gozdnih ekosistemov glede na
poškodbe, ki jih povzroþajo onesnažen zrak in drugi dejavnikov, ki vplivajo na
stanje gozda,
x poglobiti razumevanje vzroþno-poslediþnih povezav med spremembami v
gozdnem ekosistemu in dejavniki, ki nanj vplivajo, zlasti onesnažen zrak. Pri
tem se osredotoþimo na posamezno lokacijo, na kateri izvajamo razliþne
meritve in monitoring gozdnega ekosistema ter njegovih komponent,
x pridobiti ustrezne podatke o evoluciji številnih gozdnih ekosistemov na
obmoþju EU.
2. Vzpostavitev mreže stalnih opazovalnih ploskev
2.1 Izbira ploskev
Izbere se zadostno število stalnih opazovalnih ploskev. Število ploskev naj praviloma
ne bi preseglo 20% ploskev 16x16 km mreže za spremljanje stanja gozdov. V
primeru malega števila ploskev evropske 16x16 km mreže se lahko izbere veþje
število stalnih opazovalnih ploskev za 2. raven, vendar ne veþ kot 15.
Pri izbiri ploskev se mora upoštevati naslednja merila:
x lokacija ploskve naj bi se izbrala tako, da so zastopane pomembnejše
drevesne vrste in bolj razširjene rastišþne razmere v posamezni državi,
x ploskev naj bo velika vsaj 0,25 ha, izmerjeno na horizontalni ravnini,
x da bo vpliv dejavnosti v bližnji okolici na opazovalno ploskev minimalen, naj
bodo ploskve obdane z zašþitnim pasom. Širina tega pasu je odvisna od tipa
in starosti gozda. V primeru enomernih razmer na ploskvi in v njeni okolici
glede na višino in starostno strukturo sestoja, je lahko širina zašþitnega pasu
od 5 do 10 m. ýe so ploskve izbrane v gozdnih sestojih z raznomerno
strukturo, glede na drevesne vrste in starost, se zašþitni pas razširi do
petkratne potencialne zgornje višine gozda na ploskvi,
x ker so ploskve namenjene dolgotrajnemu spremljanju stanja, morajo biti
njihova oglišþa in/ali robovi trajno in jasno oznaþena; prav tako moramo trajno
in vidno oštevilþiti vsa drevesa na ploskvi,
x ploskve morajo biti vedno lahko dostopne; omejitev glede dostopa in
vzorþenja naj ne bi bilo,
x nobenih razlik ne bi smelo biti v naþinu gospodarjenja s ploskvijo, njenim
zašþitnim pasom in okoliškim gozdom (to pomeni, da so naþini gospodarjenja
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x
x
x
x

z gozdom primerljivi, odstopanja zaradi izvajanja spremljanja stanja, pa naj bi
bila þim manjša),
izogniti se je treba neposrednemu onesnaževanju iz znanih lokalnih virov.
Ploskve naj ne bi bile v neposredni bližini kmetij, glavnih cest ali industrijskih
obratov, ki onesnažujejo,
na ploskvi ali blizu nje naj bi bilo na voljo zadostno število dreves za
vzorþenje,
ploskev in zašþitni pas naj bi bila þim bolj enotna glede na vrsto in mešanost
drevesnih vrst, starostno strukturo, strukturo tal in naklon,
ploskve naj bodo dovolj oddaljene od gozdnega roba.

Priporoþa se, da se izberejo ploskve, ki so se zadnja leta spremljala v okviru
pravilnika o varstvu gozdov ali drugih podobnih programov. Kadar izbiramo dodatne
ploskve, je priporoþljivo, da le te ležijo v bližini ploskev evropske 16x16 km mreže oz.
Tako, da lahko stanje na ploskvah navezujemo tudi informacije iz drugih virov (npr.
meteorološke postaje).
2.2 Postavitev in dokumentiranje ploskve
Vsaka postavljena ploskev mora biti natanþno popisana. Osnovni podatki morajo biti
popisani in posredovani ministrstvu pristojnemu za gozdarstvo. Natanþen popis
ploskve zajema naslednje podatke: toþno lokacijo ploskve, skico ploskve, ki prikazuje
stalne oznaþbe oglišþ in/ali robov, oznake na ploskvah, število dreves na ploskvi in
ostale pomembne trajne elemente na ploskvi ali v njeni bližnji okolici (npr. ceste,
reke...). Kasneje v to skico vrišemo tudi natanþne lokacije vzorþnih mest (npr.
pedološki profili).
2.3 Doloþitev podploskev
Naþeloma je treba vsa drevesa na ploskvi vkljuþiti v vzorec za ocenjevanje dreves
(npr. popis osutosti krošenj, ocena prirastka). V primeru, da je na ploskvi veliko
dreves (npr. sestoji z tesnim sklepom) lahko za popise doloþimo podploskev. Ob
postavitvi naj bo podploskev dovolj velika, da bodo zanesljive ocene dejanskega
stanja sestoja, možne vsaj 20 let, po možnosti pa za celotno življenjsko dobo sestoja.
V tem obdobju naj bi bilo na podploskvi vsaj 20 dreves.
2.4 Splošne informacije o vsaki ploskvi
Na vsaki stalni opazovalni ploskvi za intenzivno spremljanje stanja moramo med
postavitvijo in ob prvem popisu navesti naslednje splošne informacije:
Popisni šifrant

Podatki o legi
Ploskve

Postavitev
Država
Številka opazovalne ploskve
Dejanska zemljepisna širina
dolžina
Nadmorska višina
Ekspozicija
Velikost ploskve
Število dreves na ploskvi

Prvi popis
in
Preskrbljenost glavnih
drevesnih vrst z vodo
Oblika humusa
Talni tip (ocena)
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Podatki o sestoju

Ostala opazovanja

Podploskve (þe obstajajo)
Povpreþna starost dominantnega
sloja
Glavne drevesne vrste
Prirastek (ocena)
Zgodovina ploskve
Druga
bližnja
postaja
za
spremljanje stanja

Ministrstvu pristojnemu za gozdarstvo se posreduje vse podatke zbrane ob postavitvi
ploskev na obrazcih (glej Prilogo PVG-VIII/15a, Obrazec 1a) in poroþila (glej Prilogo
PVG-VIII/15a, Obrazec 1b). Pomembne informacije pridobljene þasu spremljanja
stanja, se posredujejo letno na obrazcih 1a in 1b (Priloga PVG-VIII/15a). Ostale
informacije posredujemo takoj po prvem ustreznem popisu in jih posodobimo
oziroma dopolnimo, ko je to potrebno.
2.5 Nadomestitev stalnih opazovalnih ploskev
Stalne opazovalne ploskve morajo biti primerne za dolgotrajno spremljanje stanja. V
primeru nepredvidenih dogodkov (npr. uniþenje drevja na ploskvi zaradi požara,
ujme) se lahko poškodovane ploskve nadomesti. Osnovne informacije o novi ploskvi
se skladno z doloþili te priloge, posreduje ministrstvu pristojnemu za gozdarstvo.
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POPIS STANJA DREVES NA STALNIH OPAZOVALNIH PLOSKVAH
1. Splošna doloþila
Popis se izvaja na vseh stalnih opazovalnih ploskvah in se ponovi vsako leto.
2. Metodologija inventure
Predpisani parametri ter odobrene analitske metode so zapisane glede na priporoþila
EU v »Navodilih za spremljanje stanja dreves, II« (UN ECE, ICP Forests' Manual
on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and
analysis of the effects of air pollution on forests, II Visual Assessment of Crown
Condition, including Assessment of Damage Causes, Part II; 2004) oz. z njihovimi
posodobljenimi verzijami.
2.1 Izbor vzorþnih dreves
Praviloma se v popis vkljuþi vsa nadvladajoþa, vladajoþa in sovladajoþa drevesa
(Kraft: razred 1 do 3) na ploskvi. V primeru, da je na ploskvi veliko dreves (npr. zelo
gost sestoj), se lahko število dreves za ocenjevanje osutosti zmanjša, tako da se
uporabi podploskev (glej prilogo PVG-VIII/5 (2.3)). V tem primeru se spremlja vsa
vladujoþa, sovladajoþa in nadvladajoþa drevesa (Kraft: razredi 1 do 3) na podploskvi.
V nekaterih primerih je dovoljena uporaba drugaþnih, toda objektivnih sistemov
vzorþenja, da se zmanjšanja število vzorþenih dreves. Vsako leto se uporabi enako
metodo, v vsak popis se vkljuþi najmanj 20 dreves.
2.2 Ocena podatkov
Inventura se izvaja v obdobju po konþanem oblikovanju novih iglic in listja ter pred
jesenskim obarvanjem listja.
2.3 Splošni podatki
Obvezno se zbere vsaj naslednje podatke:
- številka ploskve,
- številka drevesa,
- datum ocenjevanja,
- podatki o odstranjenih drevesih in mrtvicah,
- drevesna vrsta,
- socialni položaj,
- zastrtost krošnje,
- vidljivost krošnje,
- osutost,
- porumenelost,
- prisotnost bolezni, insektov, in drugih dejavnikov, ki vplivajo na stanje
krošnje,
- ostale ugotovitve.
Podatke se vpisuje v obrazec 2b (Priloga PVG-VIII/15a).
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METODE ZA POPIS TAL NA STALNIH OPAZOVALNIH PLOSKVAH
1. Splošna doloþila
Inventura se izvaja na vseh stalnih opazovalnih ploskvah. Popis se na vsaki ploskvi
ponovi vsakih 10 let.
2. Metodologija inventure
2.1 Izbira vzorþnih mest
Vzorci tal naj bodo statistiþno reprezentativni za stanje na ploskvi. Vzorce se
odvzame iz izkopanega talnega profila in/ali iz vrtin. Vzorce se odvzame tako, da se
v najveþji možni meri prepreþi poškodbe koreninskih sistemov vzorþenih dreves.
2.2 Splošne informacije
Zbere se naslednje splošne informacije:
- številka ploskve in
- datum vzorþenja in analize.
2.3 Pedološke in fizikalne znaþilnosti vzorþene ploskve
Pedološki opis se izvede za vsako vzorþno ploskev. Priporoþa se, da se izkoplje talni
profil, ki se ga izkoplje v blažilnem pasu, skladno s smernicami FAO (FAO guidelines
for soil description, 3. Izdaja (popravljena), Rim 1990). Paziti je potrebno, da se opis
profila opravi na mestu, ki je reprezentativno za vzorþno ploskev. Priporoþa se, da se
prostorninska masa doloþi neporušenim vzorcem tal in se s tem omogoþi izraþun
celokupne vsebnosti hranil. ýe se prostorninske mase v suhem stanju ne doloþi, se
ta parameter smiselno oceni. Doloþitev teksture tal je obvezna.
2.4 Metoda vzorþenja
Vzorce tal se odvzame glede na globino ali horizont. Za vsako vzorþeno plast ali
horizont se odvzame vsaj en reprezentativen združen vzorec ali veþ posameznih
vzorcev. Zabeleži se število vzorcev v združenem vzorcu in datum vzorþenja.
Organski (O in H)* plasti se vzorþita posebej. Pri vzorþenju iz vnaprej doloþenih
globin, se uporabi naslednja delitev plasti:
*

H - horizonti ali plasti: plasti, v katerih prevladuje organski material, ki je nastal zaradi kopiþenja nerazkrojenega ali delno razkrojenega
organskega materiala na površju tal, ki je lahko podvodno. Vsi H-horizonti so daljša obdobja nasiþeni z vodo ali pa so bili nasiþeni z vodo
nekoþ. H-horizont je lahko na vrhu mineralnega dela tal ali v katerikoli globini pod površjem, þe je zasut.
O-horizonti ali plasti: plasti, v katerih prevladuje organski material, ki ga sestavlja nerazkrojen ali delno razkrojen opad, kot so listi, iglice,
vejice, mah in lišaji, in se je nakopiþil na površju; lahko so na vrhu mineralnega ali organskega dela tal. O-horizonti daljša obdobja niso
nasiþeni z vodo. Mineralna frakcija takega materiala je le majhen odstotek volumna materiala in na splošno mnogo manj kot polovica teže.
O-plast je lahko na površju tal ali v katerikoli globini pod površjem, þe je zasuta. Horizont, nastal s premešþanjem organskega materiala v
mineralno podtalje ni O-horizont, þeprav nekateri horizonti, nastali v tej snovi, vsebujejo veliko organske snovi.
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-

0 - 10 cm (priporoþa se loþen vzorec za 0 – 5 cm in za 5 – 10 cm)
10 - 20 cm
20 - 40 cm
40 - 80 cm

2.5 Prevoz, skladišþenje in priprava vzorcev
Vzorce se prevaža in shranjuje tako, da so njihove kemiþne spremembe þim manjše.
Zabeleži se postopke prevoza in shranjevanja vzorcev (vkljuþno s þakalnimi dobami).
O težavah in odstopanjih od teh postopkov je potrebno podrobno poroþati.
Priporoþeno je, da se del vzorcev shrani v banki vzorcev tal, da se jih lahko uporabi
za primerjave pri prihodnjih vzorþenjih (npr. þez 10 let). Pred analizo se vzorce
ustrezno pripravi. Odstrani se veþje delce (>2 ȝm), vzorce se posuši (na najveþ
40°C) ter zmelje ali preseje.
2.6 Analitske metode
Za posamezne talne parametre, so predpisane analitske metode. V primeru, da se
uporabi druge metode, se podrobno opiše primerljivost rezultatov analiz in navede
rezultate analiz.
Predpisani parametri ter odobrene analitske metode so zapisane glede na priporoþila
EU v »Navodilih za vzorþenje in analizo tal, IIIa« (UN ECE, ICP Forests' Manual
on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and
analysis of the effects of air pollution on forests, IIIa Sampling and Analysis of Soil,
Part IIIa; 2003) oz. z njihovimi posodobljenimi verzijami.
Pregled kemijskih parametrov tal:
Parametri
masa frakcij na ha (tla, korenine, skele, vlaga)
tekstura
PH [0,01M CaCl2]
C, N, S
CaCO3
KIK – kisli
Oxalat extrakt: Fe, Al
SPF: P po kislinskem razkroju
K, Ca, Ca, Mg, Mn po kislinskem razkroju
Cu, Zn po kislinskem razkroju
ET AAS: Pb, Cd

Organski
horizonti

Mineralni
horizonti

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Analizira se lahko veþ, vse ali del neobveznih parametrov.
Parametri
masa frakcij na ha (tla, korenine, skele, vlaga)
tekstura
PH [0,01M CaCl2]
C, N, S
CaCO3
KIK – kisli
Oxalat extrakt: Fe, Al
SPF: P po kislinskem razkroju
K, Ca, Ca, Mg, Mn po kislinskem razkroju
Cu, Zn po kislinskem razkroju
ET AAS: Pb, Cd

Organski
horizonti

Mineralni
horizonti

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Analizira se lahko veþ, vse ali del neobveznih parametrov.
2.7 Prenos podatkov
Podatke se vpisuje v obrazce 3a, 3b in 3c (glej Prilogo PVG-VIII/15a).
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METODE FOLIARNEGA POPISA NA STALNIH OPAZOVALNIH PLOSKVAH
1. Splošne opombe
Popis se izvaja na vseh stalnih opazovalnih ploskvah. Na vsaki posamezni ploskvi se
popis ponavlja vsaki dve leti.
2. Metodologija inventure
2.1 Datum vzorþenja
Listopadne vrste (vkljuþno z macesnom): vzorþenje se opravi, ko je novo listje
popolnoma razvito in še pred zaþetkom jesenskega rumenenja in staranja.
Zimzelene vrste: vzorþenje se opravi v þasu mirovanja vegetacije.
Za vsako regijo ter znotraj nje za ravninski in gorski svet se doloþi najprimernejše
obdobje vzorþenja za razliþne drevesne vrste, ki se ga upošteva.
2.2 Izbira vzorþnih dreves
Vsako drugo leto se vzorþi najmanj pet dreves vsake glavne drevesne vrste na
ploskvi.
Število dreves, za vzorþenje izberemo tako, da:
x izberemo drevesa, ki niso bila uporabljena za ocenjevanje osutosti krošenj, da se
izognemo vplivu na osutost,
x v primeru, da je se oceno osutosti opravlja na drevesih na podploskvi, se za
foliarno vzorþenje izbere drevje izmed ostalih dreves na celotni ploskvi. ýe se ne
uporablja podploskev, se izberejo drevesa v blažilnem pasu. V tem primeru, se
drevesom v blažilnem pasu dodeli posebno številka (glej Prilogo PVG-VIII/15a),
x izberemo drevesa, ki pripadajo sovladujoþemu oz. vladujoþemu sloju (sestoj s
tesnim sklepom) ali drevesa s povpreþno višino ± 20 % (sestoj z vrzelastim
sklepom),
x izberemo drevje v bližini mest, kjer se opravlja vzorþenje tla; vendar je potrebno
biti pozoren, da pri vzorþenju tal ne pride do poškodb glavnega koreninskega
sistema vzorþnih dreves,
x izberemo drevje, ki je reprezentativno za povpreþno osutost na ploskvi ( ± 5 %
povpreþne osutosti),
x izberemo drevje, ki je reprezentativno za zdravstveno stanje dreves na ploskvi.
Ista drevesa se zajema v vzorec veþ let; drevje se oštevilþi. Za drevesne vrste z
majhnimi krošnjami ali z zelo malo iglicami (oz. listjem), je dovoljeno (vendar ni
priporoþljivo) izmenjevanje med dvema nizoma petih dreves, da ne poškodujemo
vzorþnih dreves. Vsak niz mora ustrezati zgoraj navedenim pogojem.
Vzorþi se samo drevje glavnih drevesnih vrst (glej Prilogo PVG-VIII/15a).
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Drevesom, na katerih se vzorþi listje, se oceni tudi osutost krošnje, tako da se
uporabi obstojeþe ali posebej doloþene številke.
2.3 Splošni podatki
Zbere se naslednje splošne podatke:
x številka ploskve;
x datum vzorþenja in analize;
x drevesne vrste.
2.4 Izbor in koliþina listja in iglic
Dreves na ploskvi se ne sme posekati, kar lahko vpliva na metodo vzorþenja
listja/iglic. Pomembno je, da so se vzorþeni listi/iglice razvijali na polni svetlobi. V
splošnem so za presojo stopnje prehranjenosti najprimernejše iglice/listje (zimzelenih
vrst) tekoþega letnika, vendar je za doloþene elemente zanimivo tudi primerjanje
koncentracije teh elementov med starejšimi iglicami in iglicami tekoþega letnika.
Vzorþene iglice ali listje je potrebno odvzeti z zgornje tretjine krošnje, vendar, pri
iglicah, ne iz povsem vrhnjih vreten; v sestojih, kjer lahko jasno razloþimo
posamezna vretena, se priporoþa vzorþenje med sedmim in petnajstim vretenom.
Pri listopadnih vrstah se vzorþi listje ali iglice tekoþega letnika.
Za zimzelene vrste, je priporoþljivo vzorþiti iglice/listje tekoþega letnika in dvoletne
iglice/listje (tekoþi letnik + 1).
Pri vseh vrstah je treba paziti, da vzorþimo popolnoma razvito listje/iglice, še posebej
pri vrstah, ki v vegetacijski dobi odganjajo veþkrat (npr.: Pinus Halepensis,
Pseudotsuga menziesii, Eucalyptus sp., Quercus sp.) Za Larix sp. in Cedrus sp. se
vzorce odvzame s kratkih vejic preteklega leta.
Na splošno se mora vzorþenje izvajati tako, da so v nizu vzorþenih dreves prisotne
vse ekspozicije. ýe je potrebno se vzorþi v vseh smereh na vsakem drevesu
vzorþenega niza. Na lokacijah, kjer je oþiten vpliv ene ekspozicije (npr. strm naklon
ali prevladujoþi moþni vetrovi) se vzorþi samo v tej smeri, ki pa mora biti vedno ista. V
takem primeru je potrebno ekspozicijo zabeležiti.
Za analizo glavnih elementov in Fe, Mn, Zn, Cu, je priporoþena koliþina vzorca 30 g
svežih iglic/listja za vsak posamezen letnik.
Vzorþi se lahko tudi veþjo koliþino listnega materiala, glede na potrebe analitiþnih
metod ali z namenom shranjevanja vzorcev za kasnejšo rabo.
2.5 Naþin vzorþenja
Ker se dreves za vzorþenje ne sme posekati, je sprejemljiv vsak naþin vzorþenja, ki
upošteva vrsto in velikost sestoja itn., pod pogojem, da ne povzroþi onesnaževanja
vzorcev, veþjih poškodb drevja ali nevarnosti za ekipo, ki izvaja vzorþenje.
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2.6 Predhodna priprava vzorcev, preden se pošljejo v laboratorijske analize
Vzorþi se vsaj pet dreves vsake glavne drevesne vrste, ki je na ploskvi. Teh pet
vzorcev se shrani loþeno v vreþke. Za analize se pripravi sestavljen vzorec, ki ga
dobimo z mešanjem enakih koliþin vsakega izmed petih vzorcev (þe se vzorce petih
dreves analizira loþeno, se za vsak element izraþuna povpreþno vrednost).
Pri listavcih je priporoþljivo loþiti listje od vejic (pri doloþenih vrstah, ki imajo
sestavljene liste, loþimo listiþe od osi lista), pri iglavcih to ni potrebno. Enoletne in
dvoletne poganjke se loþi in loþeno shrani v vreþke. Priporoþena je uporaba
perforiranih vreþk iz gostega polietilena. ýe je možno, se vzorce suši v þistem
prostoru in shrani na hladnem v perforiranih polietilenski vreþkah.
Vsak vzorec je potrebno jasno oznaþiti (številka ploskve, drevesna vrsta, starost iglic,
itd.) preden se ga pošlje v laboratoriju v analizo. Te oznake morajo biti na zunanji
strani vreþke (neposredno na vreþki z neizbrisnim þrnilom ali na etiketi pritrjeni na
vreþko). Priporoþljivo je, da oznako vzorca, napisano na papir z neizbrisnim þrnilom
damo tudi v vreþko. Oznaka naj bo prepognjena, da zaradi stika s þrnilom ne pride
do onesnaženja vzorca.
2.7 Priprava vzorca za analizo
Za intenzivno spremljanje stanja na stalnih opazovalnih ploskvah se priporoþa
doloþitev mase 100 listov oziroma 1.000 iglic ter maso poganjkov tekoþega letnika.
Listnih pecljev listja ni potrebno odstraniti, razen v primeru sestavljenih listov, kjer je
priporoþljivo, da odstranimo listiþe od listne osi, þe to ni bilo narejeno že na ploskvi.
Da ne pride do onesnaženja listov se izogibamo uporabi naprašenih plastiþnih
rokavic.
Sistematiþno pranje vzorcev ni potrebno, priporoþa se le v moþno onesnaženih
obmoþjih ali na ploskvah v bližini morja. Vzorce se opere z vodo brez dodatkov.
Sušenje vzorcev v sušilniku traja najmanj 24 ur, pri najveþ 80 oC. Iglice se odstranijo
z vejic enako previdno kot se odstrani listiþe z listne osi.
Suhe vzorce zmeljemo, da dobimo þim bolj homogen fin prah. Vlakna, ki ostanejo po
mletju (odvisno od drevesne vrste) ne predstavljajo težave, þe so nastala majhna in
prah pred odvzemom vzorcev za analizo skrbno premešamo. Za doloþitev Mn, Fe,
Cu, Cd, Al in Pb je potrebno zagotoviti, da se vzorci v mlinu ne onesnažijo. Mlin se
zato lahko preizkusi z mletjem suhih vlaken celuloze in analizo naštetih elementov
pred in po mletju.
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2.8 Kemiþne analize
Doloþa se samo skupna koncentracija elementov.
V nabranih vzorcih se doloþajo predpisani parametri z odobrenimi analitskimi
metodami glede na priporoþila EU in v skladu z »Navodili za vzorþenje in analizo
iglic in listja, IV« (UN ECE, ICP Forests' Manual on methods and criteria for
harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air
pollution on forests, IV Sampling and Analysis of Needles and Leaves, Part IV; 2000)
oz. z njihovimi posodobljenimi verzijami.
V primeru, da se uporablja drugaþne metode, je potrebno primerjati skupne
koncentracije elementov, ugotovljene z nacionalno metodo, s koncentracijami, ki so
potrjene z referenþnimi standardnimi vzorci.
Obvezni parametri foliarnega popisa:
parametri
masa 1000 iglic oz 100 listov
C, N, S
skupni P
skupni K, Ca, Mg

listje in iglice
x
x
x
x

Analizira se lahko veþ, vse ali del neobveznih parametrov.
Podatke se vpisuje v obrazec 4a, 4b, in 4c (glej Prilogo PVG-VIII/15a).
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METODE ZA MERJENJE RASTI IN PRIRASTKA NA STALNIH OPAZOVALNIH
PLOSKVAH
1. Splošne opombe
Meritve se mora izvesti na vseh stalnih opazovalnih ploskvah.
Meritev rasti je razdeljena v dva dela:
x periodiþne meritve drevesnih parametrov in
x analiza branik s pomoþjo prirastnih izvrtkov in debelnih kolutov
(neobvezno).
Meritve se opravijo v þasu mirovanja vegetacije. Ponovne meritve se opravi, na vsaki
posamezni ploskvi, vsakih pet let. Vzorþenje in analizo prirastnih izvrtkov in debelnih
kolutov se lahko izvede med postavitvijo ploskve ali kmalu po njej.
Opisane metode niso primerne za makijo in podobne vegetacijske tipe.
2. Metodologija inventure
2.1 ýas meritev
Meritve se izvede v obdobju mirovanja vegetacije.
2.2 Izbira vzorþnih dreves
Praviloma mora potekati spremljanje stanja na vseh drevesih na stalni vzorþni
ploskvi. ýe je na ploskvi veliko dreves (npr. gosti sestoji), se lahko za ocenjevanje
(npr. ocenjevanje krošnje in prirastka) doloþi podploskev. V tem primeru se mora
izvesti spremljanje stanja vseh dreves na podploskvi. Podploskev naj bo dovolj
velika, da bo dala zanesljive ocene sestojnega prirastka, v celotnem meritvenem
obdobju. Natanþno velikost ploskve se doloþi in zabeleži.
2.3 Metode
Periodiþne meritve
Vsakih pet let, se izmeri vsa drevesa na (pod-)ploskvi.
Analiza drevesnih branik (izvrtki in debelni koluti)
Ker lahko vzorþenje izvrtkov vpliva na druge meritve, se te vzorce jemlje na drevesih
izven ploskve. Ker je treba drevesa za vzorþenje debelnih kolutov podreti, morajo biti
izbrana drevesa tako daleþ od ploskve, da njihova odstranitev ne vpliva na drevesa
na ploskvi. Hkrati morajo biti vzorþna drevesa reprezentativna za drevesa na ploskvi.
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Kadar je le mogoþe, se uporabi drevesa, posekana med rednim gospodarjenjem z
gozdom.
2.4 Splošni podatki
Zbere se naslednje podatke:
x številka ploskve,
x datum vzorþenja in analize,
x številka drevesa.
2.5 Parametri, ki jih merimo
Periodiþne meritve

Analiza branik

Obvezni parametri
Drevesna vrsta
Premer v prsni višini (DBH)
Podatki o gospodarskih ukrepih

Neobvezni parametri
Lubje
Drevesna višina
Dolžina krošnje
Širina krošnje
Ocena volumna
Širina branike
Preteklost drevesnega premera pod
lubjem v 5 – letnih intervalih
Temeljnica in ocena volumna

Analizira se lahko veþ, vse ali le del neobveznih parametrov.
Priporoþene metode in podrobnosti meritvenih postopkov so opisane v poglavju o
prirastku v priroþniku, ki ga je pripravila strokovna skupina za prirastek v ICP Forests (UN ECE, ICP Forests' Manual on methods and criteria for harmonized
sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on
forests, V Estimation of Growth and Yield, Part V; 2004).
Podatke se vpisuje v obrazce 5a, 5b, 5c in 5d (glej Prilogo PVG-VIII/15a).
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METODE ZA MERITVE USEDLIN NA STALNIH OPAZOVALNIH PLOSKVAH
1. Splošne opombe
Meritve se izvaja, na izbranih stalnih opazovalnih ploskvah, stalno. Za spremljanje
usedlin se izbere najmanj 10 % stalnih opazovalnih ploskev. Meritve prepušþenih
padavin (pod krošnjami), toka vode po deblu (pod krošnjami, pri bukvi) in samo
mokrih ali celotnih usedlin (na prostem/vrzeli ob/v gozdu) so obvezne. Vse ostale
meritve: tok po deblu (pri drugih vrstah, razen bukve), megla in koncentracije v zraku,
so neobvezne.
Spremljanje usedlin se izvaja v doloþenem þasovnem razmaku (npr. meseþno ali
tedensko). Da bi zmanjšali stroške analiz, se lahko združi vzorce iz veþ zaporednih
obdobij.
2. Metodologija spremljanja
2.1 Spremljanje pod drevesnimi krošnjami
ýe je mogoþe, se opremo, za merjenje prepušþenih padavin, namesti na ploskvi. Da
se izognemo poškodbam koreninskega sistema, se dele, ki se jih mora namestiti v
talne profile (zbiralniki), namesti v blažilnem pasu. V bukovih gozdovih se namesti
tudi opremo za zbiranje toka vode po deblu (najmanj 5 dreves). V primeru, da se te
zbiralnike namesti v talni profil, se drevesa izbere v blažilnem pasu.
Da bodo rezultati meritev, prepušþenih padavin in toka vode po deblu,
reprezentativni za obmoþje ploskve, se uporabi zadostno število vzorcev.
2.2 Spremljanje na odprti površini
Zbiralnike za mokre in/ali celotne usedline se namesti izven gozda ali na odprtem
(vrzel) v gozdu v bližini ploskve (v oddaljenosti do 2 km). Lokacijo se izbere tako, da
objekti, ki obkrožajo zbiralnik, niso bližje kot je njihova dvakratna višina.
2.3 Merilno obdobje
Meritve se izvaja meseþno, tedensko ali v þasovnem intervalu med njima, npr. vsaka
dva ali vsake tri tedne, odvisno predvsem od splošnih vremenskih razmer na
posamezni ploskvi (izognili naj bi se izhlapevanju in rasti alg v zbiralnikih vzorcev).
Kadar je med letom potrebno uporabiti razliþna merilna obdobja (npr. tedensko poleti
in meseþno pozimi), se doloþi dve loþeni obdobji spremljanja; rezultate se sporoþi na
loþenih obrazcih. V obdobju spremljanja se dolžine merilnega obdobja ne spreminja.
Isto merilno obdobje se uporabi za spremljanje pod drevesnimi krošnjami in na
prostem.
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2.4 Vzorþenje, ravnanje z vzorci
Za zbiranje vzorcev se uporablja þiste zbiralnike. Opremo se spira z deionizirano
vodo. Pomembno je, da so posode med vzorþenjem in prevozom na hladnem in se
jih ne izpostavlja svetlobi. V sonþnem in toplem vremenu se lahko doda sredstva, ki
prepreþujejo rast alg. Uporabi se le takšna sredstva, ki ne vplivajo na rezultate analiz
ionov.
2.5 Priprava vzorca, njihov prevoz in hranjenje
Doloþi se koliþina vsakega zbranega vzorca iz vsakega posameznega zbiralnika
prepušþenih padavin, toka vode po deblu ali vzorþevalnika na prostem. Vzorce se
lahko analizira loþeno ali pa se analizira združene vzorce, pridobljene z opremo iste
vrste, ki je bila namešþena vzporedno. Ob tem se vzorce prepušþenih padavin, toka
po deblu in mokrih ali celotnih usedlin analizira loþeno. Vzorce iz merjenje toka po
deblu se lahko združi le za drevesa iste drevesne vrste ter podobne velikosti in
socialnega položaja.
Vzorce kratkih obdobij se lahko analizira takšne kot so ali pa se jih pred analizo
združi z meseþnimi vzorci. ýe se vzorce združi, se jih v razmerju, glede na celotno
koliþino vzorca.
Vzorce se, takoj ko je to mogoþe, prepelje do laboratorija (po možnosti v hladilnih
torbah). Do analize se jih hrani v hladnem (4 °C) in temnem prostoru.
2.6 Splošne informacije
Zbere se naslednje informacije:
x številka ploskve,
x koda vzorþevalnika,
x zaþetni datum obdobja spremljanja,
x konþni datum obdobja spremljanja,
x število (enakih) merilnih obdobij v obdobju spremljanja.
Zbira se lahko tudi dodatne neobvezne informacije, npr. sklep sestoja, indeks listne
površine, itd., ki se jih uporabi za razlago rezultatov.
2.7 Kemijska analiza
V vzorcih se analizira predpisane parametre ter uporablja odobrene analitske metode
glede na priporoþila EU in »Navodila za vzorþenje in analizo depozita, VI« (UN
ECE, ICP Forests' Manual on methods and criteria for harmonized sampling,
assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests, VI.
Sampling and Analysis of Deposition, Part VI; 2004) oz. z njihovimi posodobljenimi
verzijami.
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Spremljani kemijski parametri v depozitih.
parametri
pH
elektroprevodnost
alkaliniteta
kationi: NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+
anioni: Cl-, NO3-, SO42Ntot
TOC/DOC

depoziti
x
x
x
x
x
x
x

Analizira se lahko veþ, vse ali del neobveznih parametrov (obvezni in neobvezni
parametri).
Podatke se vpisuje v obrazce 6a, 6b, 6c in 6d (glej Prilogo PVG-VIII/15a).
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METODE ZA METEOROLOŠKE MERITVE NA STALNIH OPAZOVALNIH
PLOSKVAH
1. Splošne opombe
Meritve meteoroloških razmer se izvaja na vsaj 10% stalnih opazovalnih ploskev.
Priporoþljivo je, da se meteorološke razmere spremljajo na ploskvah, kjer se spremlja
tudi usedline oz. þe je le mogoþe, v primeru Slovenije, da se podatki zbirajo iz
najbližjih oz. najustreznejših meteoroloških postajah in se jih primerja s podatki
pridobljenimi na/ob opazovalni ploskvi.
2. Metodologija popisa
2.1 Lokacija opreme za vzorþenje
Za predstavitev specifiþnih klimatskih razmer v gozdnatih pokrajinah, naj bi se
meritve izvedle znotraj gozdnih sestojev. Veþina meritve (razen meritev temperature
tal, vlage v tleh in sestojnih padavin) se lahko izvede nad krošnjami sestoja na
ploskvi ali na postaji na prostem oziroma vrzeli v gozdu, v neposredni bližini ploskve
(oddaljenost najveþ 2 km). Razdalja od merilne toþke na postaji na prostem do
najbližjega sestoja ali drugih ovir, mora biti vsaj dvakratna višina odraslega
drevesa/objekta. Temperaturo tal, vlago v tleh in sestojne padavine se meri v sestoju
na stalni opazovalni ploskvi.
ýe je le mogoþe, se opremo združi z opremo za merjenje usedlin. Da se izognemo
motnjam koreninskega sistema in stanja tal, se opremo namesti tako, da je lahko
dostopna in se jo vzdržuje, ne da bi bilo potrebno hoditi po ploskvi.
2.2 Metode za spremljanje meteoroloških razmer
Meteorološke razmere se spremlja stalno, z namestitvijo meteorološke postaje na
prostem ali z namestitvijo stolpa v sestoju, v bližini ploskve. Tehniþna oprema in
senzorji ter njihova namestitev morajo biti v skladu s standardi Svetovne
meteorološke organizacije in po možnosti združljivi z nacionalnimi omrežji
vremenskih služb. Zbirajo se podatki o naslednjih parametrih:
Obvezno
Neobvezno
Padavine
UVB sevanje
Temperatura zraka
Temperatura tal
Vlažnost zraka
Vlaga v tleh
Hitrost vetra(*)
Matriþni potencial, vsebnost vode
Smer vetra(*)
Sestojne padavine
Sonþevo sevanje (*)
Koliþina prepušþenih padavin in toka po deblu
(*) ýe na stalnih opazovalnih ploskvah pride do tehniþnih težav, se lahko opusti meritve hitrosti in
smeri vetra ter sonþevega sevanja.

Priporoþa se uporaba avtomatskih merilnikov s stalnim spremljanjem parametrov in
elektronskim shranjevanjem vrednosti, združenih za obdobje ene ure ali manj.
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2.3 Zbiranje, združevanje, shranjevanje in predložitev podatkov
Pred predložitvijo se podatke preraþuna (združi) na dnevne vrednosti (posebej vsota
ali povpreþje/srednja vrednost ter minimalna in maksimalna vrednost).
Zbere se naslednje podatke:
x številka ploskve,
x podrobnosti o uporabljeni opremi,
x lokacija ploskev (zemljepisna dolžina in širina, nadmorska višina) in
opreme (glede na ploskev),
x datum zaþetka in konca meritev,
x pogostost (število obdobij).
SEZNAM PARAMETROV
Parameter

Enota

Padavine

(mm)

Temeratura. zraka
Relativna vlažnost
Hitrost vetra
Smer vetra

(°C)
(%)
(m/s)
(°)

x
x
x
x

Sonþevo sevanje
UVb sevanje
Temperatura tal
Vlaga v tleh
(matriþni potencial,
vsebnost vode)
Sestojne padavine
Drugo

(W/m2)
(W/m2)
(°C)
(hPa)

x
x
x
x

(mm)

Povpreþ
no

Skupaj

Minimum

Maksimum

x
x
x

x
x

x
x
x

Opombe
Skupne padavine
(tudi sneg, itd)

Prevladujoþa
smer vetra

x
x

x

x = obvezno predložiti

Se navede v
poroþilu, k
podatkom

Podatke se vnese v obrazce 7a, 7b in 7c ( glej Prilogo PVG-VIII/15a).
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METODE ZA SPREMLJANJE TALNE RAZTOPINE NA STALNIH OPAZOVALNIH
PLOSKVAH
1. Splošne opombe
Spremljanje talne raztopine se izvaja na vsaj 10 % stalnih opazovalnih ploskev.
Priporoþljivo je, da se talne raztopine spremljanja na ploskvah, kjer se izvaja tudi
spremljanje usedlin.
2. Metodologija inventure
2.1 Izbira vzorþnih mest
Vzorþevalnike za talno raztopino se namesti v bližini ploskev na katerih se ocenjuje
stanje krošenj. Priporoþljivo je, da se lizimetre razporedi nakljuþno ali sistematiþno po
vsej ploskvi, ker razporeditev lahko omejujejo kamni (skale) ali debela, razdalja do
dreves ni natanþno doloþena. Da se izognemo motnjam tal, se lizimetrov brez
podtlaka ne namesti v osrednjem delu ploskve, kjer se spremlja drevesne parametre.
V doloþenih primerih se lahko uporabi podploskev.
2.2 Globina vzorþenja
Priporoþljivo je, da se lizimetre namesti na doloþenih globinah, sprejemljiva pa je tudi
namestitev glede na talni horizont.
Zbiralniki talne raztopine
Lizimetre se namesti vsaj na dveh globinah, npr.: eden v koreninski coni (predlagana
globina je 10 do 20 cm), da dobimo vpogled v koncentracije hranil in toksiþnih
elementov v bližini tanjših korenin, drugega pa namestimo pod koreninsko cono
(predlagana globina je 40 do 80 cm), da ocenimo odtok elementov. Poleg tega se
priporoþa, da tretji lizimeter namestimo neposredno pod plast humusa.
Vzorci tal
ýe se uporablja metodo centrifugiranja ali metodo ekstrakcije z nasiþenjem se vzorþi
na naslednjih globinah: plast humusa, 0 – 10, 10 – 20, 20 – 40 in 40 – 80 cm. Lahko
pa se izbere posamezne plasti ali združene plasti.
2.3 Pogostost vzorþenja
Na ploskvah, kjer se izvajajo tudi drugi programi intenzivnega spremljanja, npr.
usedlin ali meteorološke meritve, vzorþimo talno raztopino meseþno ali na dva tedna.
Vzorþenje, ki poteka z ekstrakcijo talne raztopine pa zaradi poškodb tal, ki jih
povzroþi ta postopek, opravljamo najveþ štirikrat letno. Vsako leto vzorþimo v istem
mesecu.
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2.4 Prevoz, shranjevanje in priprava vzorcev
Vzorce se prevaža in shranjuje tako, da so njihove kemiþne spremembe minimalne.
Biološko aktivnost vzorcev, talne raztopine v lizimetrih, zmanjšamo s skladišþenjem v
hladnem (4°C) in temnem prostoru. Pogosto, še posebej v hladnem vremenu je
dovolj, da steklenico z vzorci shranimo v temi. Uporablja se lahko organske in
anorganske konzervanse, a le, þe ne vplivajo na rezultate analize.
O postopkih prevoza in shranjevanja (vkljuþno s þakalnimi dobami) poroþamo.
Podrobno navedemo tudi nastale težave in odstopanja.
Za doloþitev sledi kovin, se vzorce, do laboratorija, prevaža v steklenicah, ki smo jih
oþistili s kislino.
Zbrane talne vzorce shranimo, do centrifugiranja ali priprave nasiþenega ekstrakta, v
plastiþnih ali polietilenskih vreþkah pri temperaturi 4°C. Centrifugiranje ali ekstrakcijo
opravimo v enem dnevu (18 - 30 ur) po odvzemu vzorca.
2.5 Splošne osnovne informacije
Zbere se naslednje informacije:
x številka ploskve,
x informacije o vzorþevalniku (tip, globina),
x zaþetni datum obdobja spremljanja,
x konþni datum obdobja spremljanja
x število (enakih) meritvenih obdobji znotraj obdobja spremljanja.
2.6 Analitske metode
Predpisani parametri ter odobrene analitske metode so zapisane glede na priporoþila
EU v »Navodilih za vzorþenje in analizo talne raztopine, IIIb« (UN ECE, ICP
Forests' Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment,
monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests, III Sampling and
Analysis of Soil Solution, Submanual, IIIb; 2002) oz. z njihovimi posodobljenimi
verzijami.
Priporoþa se uporabo teh metod. V primeru, da se uporablja druge (nacionalne)
metode, se skupaj s predstavitvijo rezultatov podrobno opiše njihovo primerljivost.
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Spremljani kemijski parametri v talni raztopini:
parametri
pH
elektroprevodnost
alkaliniteta
kationi: NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+
anioni: Cl-, NO3-, SO42Ntot
TOC/DOC
Al

talna raztopina
X
X
X
X
X
X
X
X

Analizira se lahko veþ, del ali vse neobvezne parametre.
Podatke se vpiše v obrazce 8a, 8b in 8c (glej Prilogo PVG-VIII/15a).
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METODE ZA POPIS PRITALNE VEGETACIJE/RASTJA NA STALNIH
OPAZOVALNIH PLOSKVAH
1. Splošne opombe
Pritalno vegetacijo se popiše na vseh stalnih opazovalnih ploskev. Cilja popisa
pritalne vegetacije sta:
x opredelitev trenutnega stanja gozdnih ekosistemov na podlagi njihove sestave,
x spremljanje sprememb vegetacije, ki jih povzroþijo naravni in antropogeni okoljski
dejavniki.
2. Metodologija popisa
Pri izvajanju popisov pritalne vegetacije se priporoþa uporaba »Navodil za
ocenjevanje pritalne vegetacije, VIII«, (UN ECE, ICP Forests' Manual on methods
and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the
effects of air pollution on forests, VIII Assessment of Ground Vegetation, VIII; 2002)
oz. z njihovimi posodobljenimi verzijami.
2.1 Izbor lokacije vzorca
Popisovanje pritalne vegetacije se izvaja na stalnih opazovalnih ploskvah. Obmoþje,
izbrano za popis pritalne vegetacije, mora biti reprezentativno za ploskev. Da se
zagotovi statistiþna ponovljivost, se lahko uporabi veþ vzorþnih enot. Število in oblika
vzorþnih enot nista doloþeni. ýe je bila ploskev ograjena, se vzorþne enote postavi
izven ograje. Dodatno se lahko oceni tudi vzorþne enote znotraj ograje. Izogibamo se
motenim obmoþjem (npr. talni profili, obmoþja, namenjena spremljanju talne
raztopine, poti). Lokacijo vzorþnih enot se trajno oznaþi. Naþin oznaþevanja ni
doloþen, uporablja pa se inerten material, da ne pride do onesnaženja.
2.2 Splošne osnovne informacije
Zbira se naslednje splošne informacije:
x številka ploskve
x datum vzorþenja in analize
x ograja
x površina vzorþnega obmoþja
x podatki o pokrovnosti plasti pritalne vegetacije , grmovne in zelišþne plasti
(pokrovnost in povpreþna višina) in mahovne plasti (pokrovnost).
2.3 Meritve številþnosti populacije ali pokrovnosti
Za ocenjevanje pokrovnosti se uporabi lestvico, iz katere je mogoþe neposredno
preraþunati odstotke pokrovnosti, v razponu od 0,01 % (zelo redek) do 100 %
(popolna pokrovnost).
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2.4 Vrste
V popis se vkljuþi vse semenke, praprotnice in glavne vrste na tleh rastoþih mahov
(Bryophyta). Priporoþljivo je, da se vkljuþi tudi na tleh rastoþe lišaje. Popis vrst, ki ne
živijo na tleh in gliv ni obvezen. Poimenovanje naj bo skladno s Flora Europaea. V
primerih, ko Flora Europaea ni uporabna, ali þe je na voljo natanþnejša taksonomska
opredelitev, lahko odgovoren nacionalni koordinator standardni seznam vrst razširi.
O tem se, v letnem poroþilu, obvesti ministrstvo pristojno za gozdarstvo.
2.5 Pogostost in þas ocenjevanja
Popis se izvaja vsakih pet let. Priporoþljivo je se, da se, kljub temu, vsako leto, na
omejenem številu ploskev (npr. 10 %), opravi popis pritalne vegetacija. ýe je sestava
rastja kompleksna in odvisna od letnega þasa, je med letom potrebno izvesti še
dodaten popis, da se oceni popolna pokrovnost rastja. Dodatno popisovanje pritalne
vegetacije se lahko izvede vsako leto ob približno istem þasu.
2.6 Analiza in predložitev rezultatov
Ocenjeni podatki o vzorþnih enotah se združijo na raven ploskve. ýe so se vzorþne
enote ocenile znotraj in zunaj ograje, se podatki združujejo loþeno.
Predloženi rezultati popisovanja pritalne vegetacije/rastja na ravni ploskve
vkljuþujejo:
x številko ploskve/popisa,
x koordinate ploskve,
x ograjenost,
x informacije o glavnih plasteh.
Informacije o popisu vkljuþujejo:
x številko ploskve/popisa,
x standardno kodo vrste za katero se uporabi osemþrkovna okrajšava, kot je
navedena v priloženem seznamu, ali razširjenem seznam za dodatne vrste,
x kazalec pokrovnosti, izražen v odstotku glede na ploskev.
Rezultati popisovanja pritalne vegeatcije se vpišejo v standardni obliki ( glej Prilogo
PVG-VIII/15a, obrazca 9a in 9b).
3. Spremne informacije k podatkom
3.1 Spremne informacije o uporabljenih metodah
Loþeno (poseben dokument) se navedejo podrobnosti o:
x naþrtu vzorþenja vzorþnih enot (število in površina podploskev),
x opredelitvi uporabljenih plasti (mahovna, zelišþna, grmovna, drevesna),
x uporabljenih lestvicah in preraþunavanju teh lestvic v odstotke,
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x
x

podatkih o odstopanju od standardnega seznama vrst in o njihovih kodah,
uporabljenih metodah združevanja podatkov, s katerimi se zagotovijo
informacije na ravni ploskve.

3.2 Spremno poroþilo o odstopanjih od standardnih metod
Kakršno koli pomembno odstopanje od standardov, ki bi lahko vplivalo na
popisovanje, in kakršne koli motnje, ki so se pojavile, se zapiše; o njih se poroþa
posebej.
3.3 Spremne informacije o vrednotenju in razlaganju podatkov
(letno poroþilo o napredku)
Informacije o vrednotenju in razlaganju podatkov o pritalni vegetaciji (skupaj z
drugimi podatki ali brez njih) se sporoþijo ministrstvu pristojnemu za gozdarstvo v
letnem poroþilu.
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METODE ZA FENOLOŠKA OPAZOVANJA NA STALNIH OPAZOVALNIH
PLOSKVAH
1. Splošne opombe
Intenzivna fenološka opazovanja se izvajajo vsako leto, vsaj na tistih stalnih
opazovalnih ploskvah, kjer potekajo meritve meteoroloških parametrov.
2. Metodologija inventure
Pri izvajanju fenoloških popisov se priporoþa uporaba »Navodil za fenološka
opazovanja, IX«, (UN ECE, ICP Forests' Manual on methods and criteria for
harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air
pollution on forests, IX Phenological Observation, IX; 2004) oz. z njihovimi
posodobljenimi verzijami.
2.1 Izbira vzorþnih dreves
Fenološko opazovanje poteka na ravni posameznega drevesa (intenzivno). Prednost
imajo prevladujoþe drevesne vrste na ploskvi. Število izbranih dreves je odvisno od
drevesne vrste in stanja sestoja. Za vsako drevesno vrsto se popis vrši loþeno.
Intenzivna fenološka opazovanja posameznih dreves na ploskvi ali v robni coni.
Kriteriji za izbiro opazovalnih dreves so naslednji:
x
opazovalna drevesa naj bodo hkrati tudi drevesa, na katerih poteka opazovanje
osutosti krošenj,
x
izbrana naj bodo drevesa, ki so jasno vidna z mesta izven ploskve (zaradi vpliva
pogoste hoje po ploskvi na talne razmere na ploskvi)
x
v primeru pomanjkanja primernih dreves z vidnimi krošnjami znotraj ploskve se
izberejo dodatna drevesa iz robne cone. Izbrana drevesa morajo biti:
- sovladajoþa ali vladajoþa
- hkrati izbrana za periodiþne meritve prsnega premera in višine
- izvzeta iz jemanja foliarnih vzorcev in analiz
Priporoþena je izbira 10 do 20 dreves na ploskev. Vsa morajo imeti številþne oznake.
2.2 Metode dela
Priporoþeno je opazovanje zgornjega (osonþenega) dela krošnje. ýe to ni mogoþe,
se opazuje osrednji del krošnje. Tekom celega leta se opazuje isti del krošnje.
Listavci
x faza prvih listov – zabeležimo jo takoj, ko so listi odgnali iz brstov in se razprli
x pojav sekundarnih poganjkov
x faza cvetenja – nastopi, ko se moški cvetovi odpro in se priþne izloþati pelod
rumene barve
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faza splošnega rumenenja listja – nastopi v jeseni takrat, ko je jesensko
porumenela veþ kot polovica listja na izbrani rastlini. Paziti moramo, da te faze ne
zamenjamo z rumenenjem listja zaradi drugih vzrokov, na primer poletne suše ali
bolezni. Faza splošnega rumenenja listja v jeseni oznaþuje konec vegetacijske
dobe za posamezne vrste gozdnega drevja
x faza splošnega odpadanja listja – nastopi v jeseni, kadar odpade veþ kot polovica
listja na rastlini. Odpadanje zelenih listov zaradi toþe, neurja ali insektov mora biti
posebej zabeleženo in ocenjeno
x

Iglavci
x faza prvih iglic – zabeležimo jo takoj, ko se iglice priþnejo loþevati
x faza cvetenja – nastopi, ko se moški cvetovi odprejo in priþnejo oddajati
rumenkast pelod
Vse faze, razen pojava prvih cvetov, ocenimo koliþinsko. Dodatno beležimo
poškodbe iglic, listov ali cvetov zaradi zmrzali ter njihov obseg.
Podatke vpisujemo v obrazec 9a in 9b (glej Prilogo PVG-VIII/15a).
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SMERNICE ZA POROýANJE O REZULTATIH POPISA STALNIH OPAZOVALNIH
PLOSKEV IN RAZLAGAH (2.raven)
1

Splošne opombe

Namen mreže stalnih opazovalnih ploskev je pridobiti podrobne podatke o razvoju
gozdnih ekosistemov in ugotoviti povezavo med spreminjanjem okoljskih dejavnikov,
zlasti onesnaženost zraka, in odzivanjem gozdnih ekosistemov nanje.
Ta namen se lahko doseže le z vrednotenjem rezultatov na ravni ploskve. Rezultate
posameznih stalnih opazovalnih ploskev se lahko, na regionalni ali nacionalni ravni,
med seboj primerja. Priporoþljivo je, da se potrjene podatke vsakega popisa (ali
zakljuþenega dela) predložiti ministrstvu pristojnemu za gozdarstvo takoj, ko so na
voljo, tako da se uporabi standardizirane obrazce, ki so navedeni v tej prilogi.
Podatke za vsako stalno ploskev skupaj z razlago rezultatov, zbrane v razliþnih
popisih, se dostavi ministrstvu pristojnemu za gozdarstvo.
V tej prilogi so predstavljene podrobnosti o predložitvi popisnih rezultatov in njihovih
razlag.
2

Splošne tehniþne informacije za predložitev podatkov

2.1. Zahteve glede strojne opreme
Kot nosilec podatkov je primerna 3,5 disketa (DSDD ali HD) ali zgošþenka (CD-R ali
CD-RW).
2.2. Zahteve glede programske opreme
Diskete se formatira na ustrezno gostoto (DSDD = nizka gostota in HD = visoka
gostota) z uporabo DOS 2.1 ali višje in morajo biti 100 % IBM kompatibilne. Vse
informacije na disketi oziroma na zgošþenki so v ASCII znakih.
2.3. Podatkovne datoteke
Vsaka disketa (ali niz disket) vsebujejo datoteke o ploskvah in meritvah (podatkih);
datoteko s povzetimi informacijami o ploskvah in datoteko(-e) z rezultati popisa.
Podrobnosti o imenih in vsebini teh datotek so predstavljene v prilogi PVG-VIII/14 a.
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PREDLOŽITEV PODATKOV ZA STALNO PLOSKEV V DIGITALNI OBLIKI
1

Pregled datoteþnih imen za popis

V predhodnih prilogah so opisane podrobnosti o inventurnih metodah. Po
ocenjevanju, vzorþenju/analizi, potrditvi in ovrednotenju se mora podatke predložiti
ministrstvu pristojnemu za gozdarstvo v standardizirani obliki. V tej prilogi je za vsako
ocenjevanje doloþena standardizirana oblika.
Za vsako ocenjevanje se mora potrjene podatke predstaviti v eni ali veþ datotekah
standardnega formata.
Ocena
Postavitev
Popis tal

Priloga
PVG-VIII/5
PVG-VIII/6
PVG-VIII/7

Pogostost
Enkrat
Letno
vsakih 5 ali 10 let

Popis listja

PVG-VIII/8

vsaki 2 leti

Prirastek

PVG-VIII/9

vsakih 5 let

Usedline

PVG-VIII/10

neprekinjeno

Meteorologija PVG-VIII/11

neprekinjeno

Talna
raztopina
Pritalna
vegetacija

PVG-VIII/12

neprekinjeno

PVG-VIII/13

Letno

Ocena krošnje

Ime datoteke
XXGENER.PLT
XX1995.PLT,XX1995.TRE
XX1995.PLS,
XX1995.SOM,
XX1995.SOO
XX1995.PLF,
XX1995.FOM,
XX1995.FOO
XX1995.PLI,
XX1995.IPM,
XX1995.IRA, XX1995.IEV
XX1995.PLD,XX1995.DEM,XX1
995.DEO,XX1995.DEA
XX1995.PLM,XX1995.MEM,XX.
1995.MEC,Obrazec
8d,
XX1995.MEO, XX1995.MED
XX1996.PSS,
XX1996.SSM,
XX1996.SSO
XX1996.PLV in XX1996.VEM

Vsako ime datoteke je sestavljeno iz kode (dve þrki) države (na seznamu imen jo
predstavlja XX), ki ji sledi leto ocenjevanja (npr.: 1996) ali GENER, kadar se
informacijo poda le enkrat, pika (.) in v nadaljevanju triþrkovna koda. To triþrkovno
kodo za datoteke ploskev sestavljajo þrke PL (ali P) in prva þrka ocenjevanja: tal
(SOIL), listja (FOLIAGE), prirastka (INCREMENT), usedlin (DEPOSITION),
meteoroloških razmer (METEOROLOGY), talne raztopine (SOIL SOLUTION) in
pritalne vegetacije (VEGETATION) ter ene (ali dveh) þrke (þrk) za oznako obveznih
(M), neobveznih (O) ali drugih delov ocenjevanja prirastka (vrednotenje), depozita
(zrak) ali meteorologije (podnebje ali škoda).
ýe se na istem mestu obdeluje tudi podatke za ploskve 16 x 16 km mreže, to lahko
povzroþi zmedo, ker se vþasih uporablja podobna imena datotek. V takšnem primeru
pri zgoraj omenjenih imenih datotek, kodo za leto poveþamo za 1000 (npr.
XX2995.SOM).
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Obrazec 1a

XXGENR.PLT

1

4 6 7 9

12 19

S M M S

S +/- S
25

S M M S

27

S
33

35

Datum postavitve
ploskve

skupna površina
ploskve

D D MML L

(ha)

36 41

47 49

46 42

72 – 82

površina podploskve

(ha)

52 54

59 61

1

,

,

2

,

,

3
4

,
,

,
,

5
6

,
,

,
,

7
8

,
,

,
,

9

,

,

1 0
1 1

,
,

,
,

1 2
1 3

,
,

,
,

1 4
1 5

,
,

,
,

1 6

,

,

Stolpec:
1- 4
6- 7
9 – 12
14 – 20
22 – 28
30 – 31
33
35 – 40
42 – 47
49 – 52
54 – 59
61 – 62
64 - 66
68
70

Število
dreves na
ploskvi

62

Donos
Glavna
drevesna vrsta

64

Glej razlago:
Zaporedna številka ploskve ( 1 do 9 999)
Država (Slovenija = 60)
Številka ploskve ( najveþ 9 999)
Zemljepisna širina v + SS MM SS (npr. + 505852)
Zemljepisna dolžina v (+ ali -) SS MM SS (npr. + 035531)
Nadmorska višina ( v razredih po 50 m od 1 do 51)
Ekspozicija (S = 1, SV = 2, itd.)
Datum postavitve ploskve (DD MM LL)
Skupna površina ploskve (v 0,0001 ha)
Število dreves na ploskev
Površina podploskve (v 0,0001 ha)
Povpreþna starost vladajoþega sloja ( v 20 letnih razredih od 1 do 8)
Glavna drevesna vrsta
Ocena donosa - absolutna
Ocena donosa – relativna
V zadnjem stolpcu se lahko vpiše opombe:
Ostala opažanja (z besedo)

(1)
(2)
(4)
(4)
(7)
(8)
(3)
(11)
(12)
(11)
(9)
(15)
(13)
(13)
(99)

66 68

relativen

 S

koordinate zemljepisne
dolžine

absoluten

koordinate zemljepisne
širine

povpreþna strost

Št.
opazovalne
ploskeve

nadmorska višina

zaporedna
številka

država

Vsebina datoteke s podatki o opazovalni ploskvi, ki se jih vpiše med postavljanjem ploskve

70 72

Opažanja
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Obrazec 1b
Ostala opažanja na ploskvah za intenzivn spremljanje gozdnih ekosistemov
Država:

S

*

Številka ploskve:
Glavne drevesne vrste:

*

S M M S

S

D D M M L L

Zem. širina:

*

Zem. dolžina:
nm. v.:

*
*

Datum postavitve:

Bližnje meteorološke postaje in/ali druge stalne ploskve za spremljanje (opušþene ali aktualne)
Ime / številka

Zem. širina *

Zem. dolžina *

Vrsta podatkov

Informacije zbrane med postavitvijo ploskve
Opis gozda v þasu postavitve ploskve (mešanost, slojevitost, divjad, obnova, itd.)

Gospodarjenje z gozdom v preteklosti, pred postavitvijo ploskve (organizacija, redþenje, gnojenje, itd.)

leto

Informacije zbrane v letih monitoringa
Gospodarjenje z gozdom v preteklosti, po postavitvi ploskve (redþenja, gnojenje, steljarjenje, itd.)
Leto

*

Aktivnost

Podrobnosti (koliþine, %)

Opise in kode glej v razlagi Priloge PVG-VIII/15a.
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Obrazec 2a
XX1993.PLT

Vsebina datoteke s podatki o ploskvi, ki se jih uporablja skupaj z ocenami krošenj
Zaporedna Država
številka
1–4

6–7

Številka
ploskve
9 – 12

Datum
ocenjevanja
(DD MM LL)
14 – 19

Zemljepisna širina
(+ SS MM SS)

Zemljepisna dolžina
(r SS MM SS)

21 – 27

29 – 35

n.m.v Ekspo.
37 - 38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
Stolpec
1– 4
6– 7
9 – 12
14 – 19
21 – 27
29 – 35
37 – 38
40

glej razlago
Zaporedna številka ploskve ( 1 do 9 999)
Država (Slovenija = 60)
Številka ploskve ( najveþ 9 999)
Datum ocenjevanja
Zemljepisna širina v + SS MM SS (npr. + 505852)
Zemljepisna dolžina v (+ ali -) SS MM SS (npr. + 035531)
Nadmorska višina ( v razredih po 50 m od 1 do 51)
Ekspozicija (1, 2, 3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(7)
(54)

V zadnjem stolpcu se lahko vpiše opombe:
42 – 52

Ostala opažanja (z besedo)

(99)

40

Ostala opažanja
42 – 52
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Obrazec 2b
XX1993.TRE

19 – 22

24 – 25

27 – 29

31

33

Osutost

Porumenelost

12 – 17

Vidljivost

7 – 10

Drevesna
vrsta

Zastrtost
krošnje

1–5

Datum
ocenjevanja Drevo#
(DD MM LL)

Soc. položaj

Zaporedna Številka
številka ploskve

Odstranjena in
sušice

Vsebina datoteke s podatki na ravni drevesa (obvezni), ki se jih uporablja skupaj z
ocenami stanja drevja

Ostala opažanja

35

37 – 39

41

43 – 53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0

Stolpec:
1–5
7 – 10
12 – 17
19 – 22
24 – 25
27 – 29
31
33
35
37 – 39
32
43 – 53

glej razlago:
Zaporedna številka drevesa (1 do 99 999)
Številka ploskve (najveþ 9 999)
Datum popisa v DD MM LL (npr. 220690)
Številka drevesa (kot je bilo oznaþeno med postavitvijo ploskve)
Odstranjena in sušice (10 do 48)
Drevesna vrsta (001 do 199)
Socialni položaj (1, 2, 3, 4)
Zastrtost krošnje (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Vidnost (1, 2, 3, 4)
Osutost (0, 5, 10, 15, 20, . . . . . . , 95, 99, 100 %)
Porumenelost (0, 1, 2, 3 ali 4)
Ostala opažanja (z besedo)

(*) ýe ni poškodb, pustite prazno.

(2)
(3)
(14)
(55)
(15)
(56)
(57)
(58)
(16)
(17)
(99)
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Obrazec 3a
XX1993.PLS

Podatki na nivoju ploskve, uporablja se v povezavi s podatki popisa gozdnih tal

Zaporedna
številka
1–4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4

Država
6–7

Številka
ploskve
9 – 12

Datum
(DD MM LL)
14 – 19

Zemljepisna širina
(+ SS MM SS)
21 – 27

Zemljepisna dolžina
(r SS MM SS)
29 – 35

Stolpec:
1–4
6–7
9 – 12
14 – 19
21 – 27
29 – 35
37 – 38
40 – 42
44
46

nm. v.

Talna enota

37 – 38

40 – 42

glej razlago:
Zaporedna številka ploskve ( 1 do 9 999)
Država (Slovenija = 60)
Številka ploskve ( najveþ 9 999)
Datum vzorþenja z DD MM LL (npr. 22 06 90)
Zemljepisna širina v + SS MM SS (npr. + 505852)
Zemljepisna dolžina v (+ ali -) SS MM SS (npr. + 035531)
Nadmorska višina ( v razredih po 50 m od 1 do 51)
Talna enota (101 do 253)
Preskrbljenost z vodo ( nezadovoljivo = 1, zadovoljivo = 2, prekomerno = 3)
Oblika humusa ( Sprstenina = 1, Prhnina = 2, itd.)

V zadnjem stolpcu se lahko vpiše opombe:
48 – 58 Ostala opažanja (z besedo)

(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(7)
(10)
(5)
(6)
(99)

Voda Humus Ostala opažanja
44

46

48 – 58
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Obrazec 3b
XX1993.SOM

1 – 5 7 – 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8

12–14 16
SAM
O
0
H
0
M05 1
M51 1
M01 9
M12 0
M24
M48

99999 9999 M48

2

18 – 23

Ca

Mg

(g/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

BCE

ACE

CEC

(kg/m2)

(g/kg)

(cmol+/kg) (cmol+/kg) (cmol+/kg) (cmol+/kg)

BaseSat

K

AcExc

P

CaCO3

(g/kg)

N

OrgPla

C_Org

Datum
analize
(dd mm ll)

pH (CaCl2)

Plast

Zap. Štev.
št. plosk.

Šifra vzorþenja

Vsebina datoteke s podatki analize tal (obvezno)
Opažanja

%

25–27 29 – 31 33 – 36 38 – 40 42 – 45 47 – 50 52 – 55 57 – 59 62 – 63 65 – 67 69 – 72 74 – 77 79 – 82 84/85 87 – 97

9.9

999

99.9

999

9999

9999

9999

999

999

999

99.9

99.9

9.9

99

najveþja vrednost (**)
Prva vrstica (vrstica  0 ) se uporabi za navedbo uporabljene metode analize vzorcev (SAM). /sampling analysis method /
Navedite za vsak parameter uporabljeno analizno metodo:
0 = nobenega odklona od odobrene metode.
1 = analizirano glede na alternativno metodo (*).
9 = preraþunani podatki (*).
1–5
7 – 10
12 – 14
16

Zaporedna številka (1 do 99 999)
Številka ploskve (najveþ: 9 999)
Plast
Koda vzorþenja

18 – 23

Datum

Obvezna datoteka
Parameter
25 – 27
29 – 32
34 – 38
40 – 44
46 – 48
50 – 52
54 – 57
59 – 60
63 – 65
67 – 69
71 – 73
75 – 78
80 - 83
85 – 87
89 – 90
O = obvezno,

Enota (***)

pH (CaCl2)
C_Org
(g / kg)
N
(g / kg)
P
(mg / kg)
K
(mg / kg)
Ca
(mg / kg)
Mg
(mg / kg)
OrgLay
(kg / m2)
CaCO3
(g / kg)
Ac-Exc
(cmol+/kg)
BCE
(cmol+/kg)
ACE
(cmol+/kg)
CEC
(cmol+/kg)
BaseSat
%
Opažanja
besede
prazno = se ne zahteva

(2)
(21)

Koda za plast ( H, O, M05, M51, M01, M12, M24, M48)
Koda metode vzorþenja (0 = odobrena metoda,
1 = kot priporoþeno (*), 9 = preraþunano (*) )
Datum analize (DD MM LL)
H/O

Min

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O

Odobrene metode
pH – elektroda
Suhi sežig
Suhi sežig
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Volumen suhe teže
Kalcimeter
Titracija
Ekstrakcija: BaCl2
Ekstrakcija: BaCl2
Bascomb
LabexL8703-26-1-1

(22)
(3)
Opomba

( þe je ph CaCl2 > 6)
Izmenljiva kislost
Izmenljivi kationi baziþni
Izmenljivi kationi kisli
Kationska izmenjalna kapaciteta

*

Uporabljene metode in preraþune, je potrebno natanþno opisati v prilogi k poroþilu o stanju tal.
Maksimalne vrednosti se uporabi, ko je izmerjena vrednost enaka ali višja od maksimalne. ýe je dejanska vrednost nižja od minimalne
vrednosti, vpišemo minimalno vrednost. V primeru, ko koliþine parametra ni možno izmeriti ( npr. je pod meritvenim pragom), se vpiše kodo
– 1 (minus 1). ýe analiza za parameter ni bila opravljena, se vpiše niþ ali pa se pusti prazno.
***
Na osnovi suhe teže
**
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M48

12 - 14
SAM
O
H
M05
M51
M01
M12
M24
M48

Plast

2

0
0
1
1
9
0

16

18 – 23

(ddmmll)

Datum
analize

999

25 – 27

(g /kg)

CaCO3

9999

29 – 32

(mg/kg)

Na

99999

34 – 38

(mg/kg)

Al

99999

40 – 44

(mg/kg)

Fe

999

46 – 48

(mg/kg)

Cr

999

50 – 52

(mg/kg)

Ni

9999

54 – 57

(mg/kg)

Mn

999

59 – 61

(mg/kg)

Zn

999

63 – 65

(mg/kg)

Cu

999

67 – 69

(mg/kg)

Pb

9.9

71 – 73

(mg/kg)

Cd

99

BCE

ACE

999

92 – 94

99.9

96 – 99

(2)
(21)
(22)

99.9

106 – 109

(cmol+/kg)

CEC

99

111/112

%

BaseSat

999

114–116

(mg/kg)

P

(3)

9999

118-121

(mg/kg)

Ca

(mg/kg)

K

9999

133-143

**

Opažanja
9999
max. vrednost (**)

123-126 128-131

(mg/kg)

Mg

Stran
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Uporabljene metode in preraþune, je potrebno natanþno opisati v prilogi k poroþilu o stanju tal
Maksimalne vrednosti se uporabi, ko je izmerjena vrednost enaka ali višja od maksimalne. ýe je dejanska vrednost nižja od minimalne vrednosti, vpišemo minimalno vrednost. V primeru, ko koliþine parametra ni
možno izmeriti ( npr. je pod meritvenim pragom), se vpiše kodo – 1 (minus 1). ýe analiza za parameter ni bila opravljena, se vpiše niþ ali pa se pusti prazno.

99.9

101 – 104

(cmol+/kg) (cmol+/kg) (cmol+/kg)

Ac_Exc

56 / 30. 5. 2006 /

*

9.9

89/90

(mS/m)

EC

Zaporedna številka (1 do 99 999)
Številka ploskve (najveþ: 9 999)
Plast
Koda plasti ( H, O, M05, M51, M01, M12, M24, M48)
Koda vzorþenja
Koda metode vzorþenja (0 = odobrena metoda, 1 = kot priporoþeno (*), 9 = preraþunano (*) )
18 – 23 Datum
Datum analize (DD MM LL)

9999

80 – 83 85-87

(mg/kg)

S

Št.

1–5
7 – 10
12 – 14
16

9.99

75 – 78

(mg/kg)

Hg

Vsebina datoteke s podatki analize tal (opcijska)

Prva vrstica (vrstica  0 ) se uporabi za navedbo uporabljene metode analize vzorcev (SAM).
Navedite za vsak parameter uporabljeno analizno metodo:
0 = nobenega odklona od odobrene metode.
1 = analizirano glede na alternativno metodo (*).
9 = preraþunani podatki (*).

9999

Zaporedna številka

99999

7 - 10

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ploskev

1-5

VzorKod (0, 1, 2)

Obrazec 3c
XX1993.SOO

pH (H2O)

PRILOGA PVG-VIII/15a

Uradni list Republike Slovenije

6089

Enota
(******)
(g / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)
(mg / kg)

Na osnovi suhe teže.

Ekstrakcija: aqua regia
pH elektroda
EC – meter
Titracija
Ekstrakcija: BaCl2
BaCl2
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia

N
N
N
N

Izmenljiva kislost
Izmenljivi kationi baziþni
Izmenljivi kationi kisli
Kationska izmenjalna kapaciteta

- 92 -
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***

Opomba

ANFOR X 31 - 105
(þe je pH CaCl2 > 6)
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia
Ekstrakcija: aqua regia

( Opcijska datoteka)
Odobrene metode

N
N
N

N
N
N

Min

Št.

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

H/O

6090 /

25 – 27
CaCO3
29 – 32
Na
34 – 38
Al
40 – 44
Fe
46 – 48
Cr
50 – 52
Ni
54 – 57
Mn
59 – 60
Zn
63 – 65
Cu
67 – 69
Pb
71 – 73
Cd
75 – 78
Hg
80 - 83
S
85 – 87
pH (H2O)
89 – 90
EC
(mS / m)
92 – 94
Ac-Exc
(cmol+/kg)
96 – 99
BCE
(cmol+/kg)
101 – 104 ACE
(cmol+/kg)
106 – 109 CEC
(cmol+/kg)
111 – 112 BaseSat
%
114 – 116 P
(mg / kg)
118 – 121 Ca
(mg / kg)
123 – 126 Mg
(mg / kg)
128 – 131 K
(mg / kg)
93 – 103
Opažanja
besede
N = neobvezno, prazno = se ne zahteva

Parameter

PRILOGA PVG-VIII/15a

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 30. 5. 2006 /

Stran

6091

PRILOGA PVG-VIII/15a

Obrazec 4a
XX1993.PLF

Vsebina skrajšane datoteke s podatki o ploskvi, ki se uporablja skupaj s foliarnim popisom
Zaporedna
Država
številka
1–4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

6-7

Številka
ploskve
9 – 12

Datum
ocenjevanja
(DD MM LL)
14 – 19

Zemljepisna širina
(+ SS MM SS)

Zemljepisna dolžina
(r SS MM SS)

n.m.v

Ostala opažanja

21 – 27

29 – 35

37 – 38

40 –50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4

Stolpec

glej razlago

1– 4
6– 7
9 – 12
14 – 19
21 – 27
29 – 35
37 – 38

Zaporedna številka ploskve ( 1 do 9 999)
Država (Slovenija = 60)
Številka ploskve ( najveþ 9 999)
Datum ocenjevanja
Zemljepisna širina v + SS MM SS (npr. + 505852)
Zemljepisna dolžina v (+ ali -) SS MM SS (npr. + 035531)
Nadmorska višina ( v razredih po 50 m od 1 do 51)

(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(7)

40 – 50

V zadnjem stolpcu se lahko vpiše opombe:
Ostala opažanja (z besedo)

(99)

9999

99999

199.1

12 – 16

Koda
vzorca

Datum
analize
(dd mm ll)
17 – 22

9999

#2
29 – 32

9999

#3
34 – 37

9999

#5
44 – 47

9999

9999

Teža 1000
iglic
(g)
54 – 57

(2)
(23)
(3)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(25)
(25)

99.99

64 – 68

N
(mg/g)

99.99

70 – 74

S
(mg/g)

9.99

76 – 79

P
(mg/g)

99.99

81 – 85

Ca
(mg/g)

99.99

87 – 91

Mg
(mg/g)

99.99

93 – 97

K
(mg/g)

Max. vrednosti (*)

99 - 109

Opažanja

**

Glede na material posušen pri 105º.
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Maksimalne vrednosti se uporabljajo, ko je dejanska vrednost enaka ali višja od maksimalne vrednosti. ýe je dejanska vrednost pod minimalno vrednostjo, ki se jo še lahko vnese, se uporabi minimalno vrednost. ýe
koliþine nismo mogli izmeriti (npr. pod mejo zaznave) se vpiše posebna koda –1 (minus 1). ýe analiza ni bila opravljena se za ta parameter vpiše niþla ali pa se prostor pusti prazen.

*

9999

#4
39 – 42

Teža 100
listov
(g)
49 – 52

Drevesna vrsta (od 001 do 199), tip lista za tekoþe leto (= 0) za tekoþe + 1 (= 1)
Datum analize (DD MM LL)
Številka prvega drevesa v vzorcu
Številka drugega drevesa v vzorcu
Številka tretjega drevesa v vzorcu
Številka þetrtega drevesa v vzorcu
Številka petega drevesa v vzorcu
Teža 100 listov tekoþega leta
Teža 1000 iglic tekoþega leta ali 1000 tekoþe + 1

9999

#1
24 – 27

Številka vzorþnega drevesa

56 / 30. 5. 2006

Obvezni parametri
Enota (****)
37 - 41 N
mg / g
43 - 47 S
mg / g
49 - 52 P
mg / g
54 - 58 Ca
mg / g
60 - 64 Mg
mg / g
66 - 70 K
mg / g
72 - 82 Opažanja
v besedah
Parametre vpišemo enkrat za iglice in liste tekoþega leta in enkrat za iglice tekoþe + 1.
Za Larix sp. in Cedrus sp., se jemlje vzorce iz vejic preteklega leta.

Zaporedna številka ( 1 do 99 999)
Številka ploskve (najveþ 9999)
Koda vzorca
Datum
Številka drevesa #1
Številka drevesa #2
Številka drevesa #3
Številka drevesa #4
Številka drevesa #5
Teža 100 listov
Teža 1000 iglic

7 – 10

1–5
1
2
3
4
5
6
7

1-5
7 - 10
12 - 16
17 - 22
24 - 27
29 - 32
34 - 37
39 - 42
44 - 47
49 - 59
54 - 57

Številka
ploskve

Št.

Zaporedna
številka

6092 /

Vsebina datoteke s podatki foliarnih analiz (obvezno)

Obrazec 4b
XX1993.FOM

PRILOGA PVG-VIII/15a

Stran
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Št.
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Stran

PRILOGA PVG-VIII/15a

Obrazec 4c
XX1993.FOO

Vsebina datoteke s podatki foliarne analize (neobvezno)

Zaporedna Številka
številka
ploskve
1 - 5

Koda vzorca

Datum
analize
(DD MM LL)

Na
(ȝg/g)

Zn
(ȝg/g)

Mn
(ȝg/g)

Fe
(ȝg/g)

Cu
(ȝg/g)

Pb
(ȝg/g)

Al
(ȝg/g)

B
(ȝg/g)

12 - - 16
18 - - - 23
25 - 30
32 - 36
38 - 43
45 - 49
51 - 55
57 - 60
62 - 66
68 - 72
9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 - 1 3 1 1 3 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - 9 9 9 9 - 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1
2
3
4
5
6
7
8

7 - 10

Opažanja
74 - 84

Maksimalne vrednosti (*)

Stolpec:

glej razlago:

1 - 5
7 - 10
12 - 16

Zaporedna številka
Številka trakta
Številka vzorca

16 - 23

Datum

37
43
49
54
60
66
66
66
72

-

Neobvezni parametri
41 Na
47 Zn
52 Mn
58 Fe
64 Cu
70 Pb
70 Al
70 B
82 Opažanja

Zaporedna številka vzorca ( 1 do 99 999)
(najveþ 9999)
Drevesna vrsta (od 001 do 199), tip lista za tekoþe leto (= 0)
za tekoþe + 1 (= 1)
Datum analize (DD MM LL)

(2)
(23)
(3)

Enota (**)
ȝg / g
ȝg / g
ȝg / g
ȝg / g
ȝg / g
ȝg / g
ȝg / g
ȝg / g
v besedah

Za Larix sp. in Cedrus sp., se vzame vzorce iz vejic preteklega leta.

*

Maksimalne vrednosti se uporabljajo, ko je dejanska vrednost enaka ali višja od maksimalne vrednosti. ýe je dejanska vrednost pod minimalno vrednostjo, ki
se jo še lahko vnese, se uporabi minimalno vrednost. ýe koliþine nismo mogli izmeriti (npr. pod mejo zaznave) se vpiše posebna koda –1 (minus 1). ýe analiza ni
bila opravljena se za ta parameter vpiše niþla ali pa se prostor pusti prazen.
**

Glede na material posušen pri 105 º.
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6093

Stran

6094 /

Št.

56 / 30. 5. 2006
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PRILOGA PVG-VIII/15a

Obrazec 5a
XX1993.PLI

Vsebina skrajšane datoteke ploskve, ki se uporablja skupaj s podatki o prirastku
Zaporedna
Država
številka
1-4

6–7

Številka
ploskve

Datum vzorþenja
(DD MM LL)

Zemljepisna
dolžina
(r SS MM SS)

Zemljepisna
širina
(+ SS MM SS)

9 - 12

14 – 19

21 – 27

29 – 35

Skupna
površina
ploskve
(ha)
37 – 42

Število
Površina
dreves na vzorþne ploskve
ploskvi
(ha)
44 – 48

1
2
3
4
5
6
7
8

Stolpec:Glej razlago:
1- 4
6- 7
9 – 12
14 – 20
22 – 28
35 – 40
42 – 47
49 – 52
54 – 59
57 – 67

Zaporedna številka trakta ( 1 do 9 999)
Država (Slovenija = 60)
Številka ploskve ( najveþ 9 999)
Datum vzorþenja (DD MM LL)
Zemljepisna širina v + SS MM SS (npr. + 505852)
Zemljepisna dolžina v (+ ali -) SS MM SS (npr. + 035531)
Skupna površina ploskve (v 0,0001 ha)
Število dreves na ploskev
Površina podploskve (v 0,0001 ha)
Ostala opažanja (z besedo)

(1)

(2)
(3)
(4)
(4)
(11)
(12)
(11)
(99)

50 - 55

Ostala opažanja
57 – 67

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran
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PRILOGA PVG-VIII/15a

Obrazec 5b
XX1993.IPM

Vsebina datoteke s podatki o prirastku – periodiþne meritve
Obvezno
Zaporedna
številka
1–4

Stolpec
1–4
6–9
11 – 14
16 – 18
20 – 24
26 – 30
32 – 34
36 – 39
41 – 46
48 – 51
52 – 56
58 – 68

Neobvezno

Številka
ploskve

Številka
drevesa

Drevesna
vrsta

Premer
(cm)

Premer (2)
(cm)

Lubje
(cm)

Višina
(m)

Volumen drevesa
(m3)

Dolžina
krošnje
(m)

6–9

11 – 14

16 –18

20 – 24

26 – 30

32 – 34

36 – 39

41 – 46

48 – 51

Zaporedna številka (1 do 99 999)
Številka ploskve (najveþ 9 999)
Številka drevesa
Drevesna vrsta (001 do 199)
Premer (najveþ 999,9 cm)
Premer (najveþ 999,9 cm)*
Lubje (najveþ 9,9 cm)
Višina – zaokrožena na 0,5 m (najveþ 99,5 m)
Volumen drevesa (najveþ 99 999 m3)
Dolžina krošnje - zaokrožena na 0,5 m (najveþ 99,5 m)
Širina krošnje - zaokrožena na 0,5 m (najveþ 99,5 m)
Ostala opažanja (z besedo)

glej razlago
(2)
(14)
(15)
(27)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(99)

Obvezno
X
X
X
X
X
X*

Širina
krošnje
(m)
53 – 56

Neobvezno

Opažanja
58 – 68

Opombe

X
X
X
X
X
X
* Obvezno, þe uporabljamo premerko

Stolpec
1–4
6-9
11 - 14
16 - 18
20 - 24
26 - 30
32 - 36
38 - 42
44 - 48
50 - 54
56 - 60
62 - 66
68 - 72
74 - 78
80 - 84
86 - 90
92 - 96

DBHt (n.l.)
Premer*t

Drevesna
vrsta
16 – 18

DBHt (n.l.)
(cm)
20 – 24

Premer*t
(cm)
26 – 30

Premer*t-5
(cm)
32 – 36

Premer*t-10
(cm)
38 – 42

Premer v prsni višini nad lubjem v letu ocenjevanja ( = t )
Premer v prsni višini pod lubjem v letu ocenjevanja ( = t )

Drevo
(R/D ###)
11 – 14

Premer*t-20
(cm)
50 – 54

Premer*t-25
(cm)
56 – 60

Premer*t-30
(cm)
62 – 66

Premer*t-35
(cm)
68 – 72

Premer*t-40
(cm)
74 – 78

Premer*t-45
(cm)
80 – 84

Premer*t-50
(cm)
86 – 90

- 98 -

92 – 102

Opažanja

56 / 30. 5. 2006

(2)
(24)
(15)
(27)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(33)
(99)

glej razlago

Premer*t-15
(cm)
44 – 48

Zaporedna številka (1 do 99 999)
Številka ploskve (najveþ 9 999)
Številka drevesa z oznako R za analizo branik in D za vzorþenje kolutov
Drevesna vrsta (001 do 199)
Premer v prsni višini nad lubjem (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem pred 5 leti (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem pred 10 leti (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem pred 15 leti (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem pred 20 leti (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem pred 25 leti (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem pred 30 leti (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem pred 35 leti (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem pred 40 leti (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem pred 45 leti (najveþ 999,9 cm)
Premer pod lubjem pred 50 leti (najveþ 999,9 cm)
Ostala opažanja (z besedami)

Številka
ploskve
6–9

Št.

Zaporedna
številka
1–4

6096 /

Vsebina datoteke s informacijami o prirastku – analiza branik in analiza debelnih kolutov (neobvezno)

Obrazec 5c
XX1993.IRA

PRILOGA PVG-VIII/15a

Stran
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Stolpec
1-4
6-9
11 - 14
16 - 20
22 - 26
28 - 32
34 - 38
40
42 - 46
48 - 52
54
56 - 60
62 - 66
68
70 - 74
76 - 80
82
84 - 88
90 - 94
96
98 - 102
104 - 108
110 - 120

1–4

Temeljnica/ Lesna zaloga/
ploskev
ploskevt

(2)
(12)
(34)
(35)
(34)
(35)
(36)
(34)
(35)
(36)
(34)
(35)
(36)
(34)
(35)
(36)
(34)
(35)
(36)
(34)
(35)
(99)

glej razlago

(m2/ploskev) (m3/ploskev)
42 – 46
48 – 52

Vloumen /
ploskev

(m2/ploskev) (m2/ploskev) (m3/ploskev) (m2/ploskev) (m3/ploskev) D / N
11 – 14
16 – 20
22 – 26
28 – 32
34 – 38
40

Temeljnica/
ploskev

Temeljnica/ Lesna zaloga /
ploskevt-5
ploskevt-5

Dreves /
ploskev

Zaporedna številka
Številka ploskve (najveþ 9 999)
Število dreves na ploskvi (najveþ 9999 dreves / ploskev)
Temeljnica ploskve (najveþ 999,9 m2 / ploskev)
Lesna zaloga ploskve (najveþ 999,9 m3 / ploskev)
Temeljnica ploskve (najveþ 999,9 m2 / ploskev)
Lesna zaloga ploskve (najveþ 999,9 m3 / ploskev)
Redþenja v zadnjih petih letih (Da = 1, Ne = 0)
Temeljnica ploskve pred 5 leti (najveþ 999,9 m2 / ploskev)
Lesna zaloga ploskve pred 5 leti (najveþ 999,9 m3 / ploskev)
Redþenja pred 5 – 10 leti (Da = 1, Ne = 0)
Temeljnica ploskve pred 10 leti (najveþ 999,9 m2 / ploskev)
Lesna zaloga ploskve pred 10 leti (najveþ 999,9 m3 / ploskev)
Redþenja pred 10 – 15 leti (Da = 1, Ne = 0)
Temeljnica ploskve pred 15 leti (najveþ 999,9 m2 / ploskev)
Lesna zaloga ploskve pred 15 leti (najveþ 999,9 m3 / ploskev)
Redþenja pred 15 - 20 leti (Da = 1, Ne = 0)
Temeljnica ploskve pred 20 leti (najveþ 999,9 m2 / ploskev)
Lesna zaloga ploskve pred 20 leti (najveþ 999,9 m3 / ploskev)
Redþenja pred 20 - 15 leti (Da = 1, Ne = 0)
Temeljnica ploskve pred 25 leti (najveþ 999,9 m2 / ploskev)
Lesna zaloga ploskve pred 25 leti (najveþ 999,9 m3 / ploskev)
Ostala opažanja (z besedami)

6–9

Zaporedna Številka
številka ploskve

Redþenja

Periodiþne meritve
Redþenja
D/N
54

D/N
68

Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno

Vloumen /
ploskevt-20

D / N (m2/ploskev) (m3/ploskev)
82
84 – 88
90 – 94

Temeljnica/
ploskevt-20

Temeljnica/ Vloumen /
ploskevt-25 ploskevt-25

Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno
Neobvezno

Neobvezno

Opažanja
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D / N (m2/ploskev) (m3/ploskev)
96
98 – 102
104 – 108 110 – 120

Redþenja

Vrednotenje vzorcev branik in debelnih kolutov

(m2/ploskev) (m3/ploskev)
70 – 74
76 – 80

Temeljnica/ Lesna zaloga /
ploskevt-15
ploskevt-15

Vrednotenje periodiþnih meritev

(m2/ploskev) (m3/ploskev)
56 – 60
62 – 66

Temeljnica/ Lesna zaloga /
ploskevt-10
ploskevt-10

Analize branik in analize debelnih kolutov
Redþenja

Vsebina datoteke z ovrednotenimi podatki o prirastku (neobvezno)

Obrazec 5d
XX1993.IEV

Redþenja

PRILOGA PVG-VIII/15a

Uradni list Republike Slovenije
Št.

56 / 30. 5. 2006 /
Stran
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Stran
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Št.

56 / 30. 5. 2006

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA PVG-VIII/15a

Obrazec 6a
XX1995.PLD
Vsebina skrþene ploskvine datoteke, ki se uporablja v povezavi z meritvami usedlin
Zemljepisna

Zap.
Številka Koda Zemljepisna
dolžina
širina
n.m.v
Država
št.
ploskve napr (+ SS MM SS) (r SS MM SS)
1 – 4 6 – 7 9 – 12 14
16 – 22
24 – 30 32 – 33

Zaþetni datum
1. obdobja
(DD MM LL)
35 – 40

Konþni datum
zadnjega obdobja
(DD MM LL)
42 – 47

Stolpec
1–4
6–7
9 – 12
14
16 – 22
24 – 30
32 – 33
35 – 40
42 – 47
49 – 50
52 – 62

Število
obdobji

Ostala opažanja

49 – 50

42 – 52

glej razlago
Zaporedna številka ploskve ( 1 do 9 999)
Država (Slovenija = 60)
Številka ploskve
Koda vzorþevalnika
Zemljepisna širina v + SS MM SS (npr. + 505852)
Zemljepisna dolžina v (+ ali -) SS MM SS (npr. + 035531)
Nadmorska višina ( v razredih po 50 m od 1 do 51)
Zaþetni datum obdobja spremljanja
Konþni datum obdobja spremljanja
Število (enakih) meritvenih obdobji
Ostala opažanja (z besedo)

(1)
(37)

(2)
(4)
(4)
(7)
(38)
(38)
(39)
(99)

9999

1–5

99999

99.9

31 – 34
.

K
(mg/l)

999.9

36 - 40
.

Ca
(mg/l)

99.9

42 – 45
.

Mg
(mg/l)

999.9

47 – 51

Na
(mg/l)

999.9

53 – 57
.

N-NH4
(mg/l)

999.9

59 – 63

Cl
(mg/l)

999.9

65 – 69

N-NO3
(mg/l)

Enota

(ȝS/cm)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(ȝeq/l)
(mg/l)
besede

22 – 24
pH
26 - 29
Prevodnost
31 - 34
K+
36 - 40
Ca2+
42 - 45
Mg2+
47 - 51
Na+
53 - 57
N - NH4
59 - 63
Cl65 - 69
N - NO3
71 - 75
S - SO4
77 - 80
Alkalnost
82 - 86
Nceloten
88 - 98
Opažanja
O = obvezno; N = neobvezno

Usedline / smo
mokre
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
Tok po deblu
bukev
ostale vrste
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
Megla
Megla zamznjena
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N

Zrak

(þe je mediana letnega pH > 5)

Opombe

9999

77 – 80

Alkalnost
(ȝeq/l)

999.9

82 – 86

Nceloten
(mg/l)

najveþje vrednosti (*)

88 – 98

Opažanja

Stran
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Najveþje vrednosti se uporabljajo, ko je dejanska vrednost enaka ali višja od najveþje vrednosti. ýe je dejanska vrednost pod najnižjo vrednostjo, ki se jo še lahko vnese, se uporabi najnižjovrednost. ýe koliþine nismo
mogli izmeriti (npr. pod mejo zaznave) se vpiše posebna koda –1 (minus 1). ýe analiza ni bila opravljena se za ta parameter vpiše niþla ali pa se prostor pusti prazen
**
Uporabljene definicije, metode in preraþune se opiše v prilogi k poroþilu o depozitu

Prepušþene
padavine
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

(37)
(37a)

(2)
(40)

999.9

71 – 75

S – SO4
(mg/l)

Št.

*

9999

26 – 29
.

Prevodnost
(ȝS/cm)

Vsebina datoteke s podatki meritev usedlin (obvezni parametri)

Zaporedna številka (1 do 99999)
Številka opazovalne ploskve (najveþ 9999)
Obdobje
številka obdobja (najveþ 99)
Koda vzorþevalnika
(1 = prepušþene padavine, 2 = celoten depozit, 3= moker depozit, 4 = tok po deblu, 5 = megla,
6 = zmrznjena megla (ivje), 7 = koncentracija v zraku, 9 = drugo)
Koliþina vzorca
skupna koliþina zbranega vzorca v mm (najveþ 9999)

9.9

22 - 24

pH

Parameter(**)

Stolpec

17 – 20

1–5
7 – 10
12 – 13
15

99

2

Kod
Koliþina
a
(mm)
napr.
7 – 10 12 – 13 15
17 – 20

Zaporedna Opaz. Obdobj
številka ploskev
e

Obrazec 6b

XX1995.DEM

PRILOGA PVG-VIII/15a

Uradni list Republike Slovenije

6099

Koda
naprave
15

Al3+
(ȝg/l)
17 – 20

Mn2+
(ȝg/l)
22 – 26

Fe3+
(ȝg/l)
28 – 32
PO42(ȝg/l)
34 – 37
Cu
(ȝg/l)
39 – 42

Zn
(ȝg/l)
43 – 46

Hg
(ȝg/l)
48 – 51

Megla
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
-

Zrak
-

Cd
(ȝg/l)
68 – 71

Sceloten
(mg/l)
73 – 77

Opombe

Norg
(mg/l)
79 – 82

CTOC
(mg/l)
84 – 87

CDOC
(mg/l)
89 – 92

99 –109

Opažanja

najveþje vrednosti (*)

Piak
(mg/l)
94 – 97

- 102 -

Najveþje vrednosti se uporabljajo, ko je dejanska vrednost enaka ali višja od najveþje vrednosti. ýe je dejanska vrednost pod najnižjo vrednostjo, ki se jo še lahko vnese, se uporabi najnižjo vrednost. ýe koliþine
nismo mogli izmeriti (npr. pod mejo zaznave) se vpiše posebna koda –1 (minus 1). ýe analiza ni bila opravljena se za ta parameter vpiše niþla ali pa se prostor pusti prazen
(*)
Uporabljene definicije, metode in preraþune se opiše v prilogi k poroþilu o depozitu

(37)

Mo
(ȝg/l)
63 – 66

56 / 30. 5. 2006

(*)

Co
(ȝg/l)
58 – 61

glej razlago
(1)
(2)
(40)

Pb
(ȝg/l)
53 – 56

Zaporedna številka vzorca (1 do 99999)
Številka ploskve (najveþ 9999)
Številka obdobja
Koda vzorþevalnikov ( 1 = prepušþene padavine,2 = celoten depozit, 3= moker depozit,
4 = tok po deblu, 5 = megla, 6 = zmrznjena megla (ivje), 7 = koncentracija v zraku, 9 = drugo)
Stolpec
Parameter (*)
Enota
Prepušþene padavine
Depozit /moker
Tok po deblu
17 – 20
AL3+
(ȝg/l)
N
N
N
22 – 26
Mn2+
(ȝg/l)
N
N
N
3+
28 – 32
Fe
(ȝg/l)
N
N
N
34 – 37
PO43(ȝg/l)
N
N
N
39 – 42
Cu
(ȝg/l)
N
N
N
43 – 46
Zn
(ȝg/l)
N
N
N
48 – 51
Hg
(ȝg/l)
N
N
N
53 – 56
Pb
(ȝg/l)
N
N
N
58 – 61
Co
(ȝg/l)
N
N
N
63 – 66
Mo
(ȝg/l)
N
N
N
68 – 71
Cd
(ȝg/l)
N
N
N
73 – 77
Sceloten
(mg/l)
N
N
N
79 – 82
Norg
(mg/l)
N
N
N
84 – 87
CTOC
(mg/l)
N
N
89 – 92
CDOC
(mg/l)
N
N
94 – 97
Pceloten
(mg/l)
N
N
N
99 – 109
Opažanja
besede
N = neobvezno, - = se ne zahteva

Stolpec
1–5
7 – 10
12 – 13
15

Opazovalna
Obdobje
ploskev
7 – 10
12 – 13

Št.

Zapor.
številka
1–5

6100 /

Vsebina datoteke s podatki meritev depozita (Neobvezno)

Obrazec 6c
XX1995.DEO

PRILOGA PVG-VIII/15a

Stran
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Št.
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Stran

PRILOGA PVG-VIII/15a

Obrazec 6d
XX1995.DEA

Koda
vzorþ.

Vsebina datoteke s podatki meritev koncentracij v zraku (neobvezno)
Zap.
Opaz.
Obdobje
številka ploskev

O3
(ɰg/m3)

1–5

7 – 10

12 – 13

15

17 – 19

21 – 23

25 – 27

29 – 33

35 – 39

41 – 44

46 – 49

51 – 54

56 – 58

60 – 64

99999

9999

99

9

999

999

999

99.99

99.99

99.9

99.9

99.9

999

99.99

Stolpec
1–5
7 – 10
12 – 13
15

SO2
(ɰg/m3)

SO4
(ɰg/m3)

NO2
(ɰg/m3)

NO
(ɰg/m3)

HNO2
(ɰg/m3)

HNO3
(ɰg/m3)

NH4NO3
NH3
(ɰg/m3) (ɰg/m3)

V.O.C.
(ɰg/m3)

Opažanja
66 – 76

Zaporedna številka vzorca (1 do 99999)
Številka ploskve (najveþ 9999)
Številka obdobja
Koda naprave za vzorþenje ( 1 = prepušþene padavine,2 = celoten depozit, 3= moker depozit,
4 = tok po deblu, 5 = megla, 6 = zmrznjena megla (ivje), 7 = koncentracija v zraku, 9 = drugo)
Parametri (**)

17 – 19
O3
21 – 23
SO2
25 – 27
SO4
29 – 33
NO2
35 – 39
NO
41 – 44
HNO2
46 – 49
HNO3
51 – 54
NH4NO3
56 – 58
NH3
60 – 64
Hlapljive organske snovi (V.O.C.)
66 – 76
Opažanja
N = neobvezno

Enote
(ɰg/m3)
(ɰg/m3)
(ɰg/m3)
(ɰg/m3)
(ɰg/m3)
(ɰg/m3)
(ɰg/m3)
(ɰg/m3)
(ɰg/m3)
(ɰg/m3)
besede

Konc. v zraku
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

najveþje vrednosti (*)

glej razlago
(1)
(2)
(40)
(37)

Opombe

razen metana

(*)

Najveþje vrednosti se uporabljajo, ko je dejanska vrednost enaka ali višja od najveþje vrednosti. ýe je dejanska vrednost pod najnižjo
vrednostjo, ki se jo še lahko vnese, se uporabi najnižjovrednost. ýe koliþine nismo mogli izmeriti (npr. pod mejo zaznave) se vpiše posebna
koda –1 (minus 1). ýe analiza ni bila opravljena se za ta parameter vpiše niþla ali pa se prostor pusti prazen
(**)
Metode in meritve morajo biti v skladu z obstojeþimi odredbami in odloþbami Skupnostmi iz podroþja meritev kakovosti zraka.
Uporabljene definicije, metode in preraþune se opiše v prilogi k poroþilu o depozitu
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6101

,
,

,
,

,
,

,
,

,

7
8

9
1 0

1 1
1 2

1 3
1 4

1 5

15

9

17

XX1995.PLD

Obrazec 7a

19

S

S M M S
25

koordinate zemljepisne
širine
S
27

S

S

M M S

5

35

1

36

nadmors
ka višina

(38)
(38)
(39)
(99)
(99)

(44)
(44)
(44)
(44)

38

39

41

9

9

9

,

,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,
,

,

,

vertikalni položaj

9

46

9

48

9

49

9

51

9

9

53

interval
snemanja

podatki o merilni napravi

9

55

9

9

57

3

59

1

1

2

9

interval
D D M M L
shranjevanja

9

L
64

zaþetek obdobja
spremljanja

3

66

1

1

2

9

D D M M L

9

L
71

konec obdobje
spremljanja

9

73

9

75

število
dni

77

87
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Opis

89

100

Opombe

PRILOGA PVG-VIII/15a

56 / 30. 5. 2006

(1)
(41)
(42)
(4)
(4)
(7)
(43)

glej razlago

33

S

koordinate zemljepisne
dolžine

Vsebina skrþene datoteke o ploskvi, ki se uporablja v skupaj z meritvami meteoroloških razmer

Stolpec
1– 4
Zaporedna številka ploskve ( 1 do 9 999)
6– 7
Država (Slovenija = 60)
9 – 12
Koda opazovalna ploskev/merilna naprava
14 – 15 Lokacija
20 – 26 Zemljepisna širina v + SS MM SS (npr. + 505852)
28 – 34 Zemljepisna dolžina v (+ ali -) SS MM SS (npr. + 035531)
36 – 37 Nadmorska višina ( v razredih po 50 m od 1 do 51)
38 – 39 Spremenljivka
Podatki o merilni napravi
41 – 46 Vertikalen položaj
48 – 49 Koda merilne naprave
51 – 53 Interval snemanja (v s)
55 – 57 Interval shranjevanja (v min.)
Podatki o spremljanju
59 – 64 Zaþetek obdobja spremljanja
66 – 71 Konec obdobja spremljanja
73 – 75 Število (merilnih) dni
77 – 87 Opis merilne naprave (neobvezno)
56 – 66 Ostala opažanja (z besedo)

9 9 9 9 , 9 9

,
,

5
6

9

,
,

3
4

9

,

2

1 6

,

9

opazovalna ploskev /
merilna naprava

1

7

6

1

4

država

zaporedna
številka

lokacija

Št.

spremenljivka

6102 /

koda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 30. 5. 2006 /

Stran

PRILOGA PVG-VIII/15a

Obrazec 7b
XX1995.MEM

zaporedna
številka

1

spremenljivka

Vsebina datoteke z meritvami meteoroloških razmer
opazovalna ploskev /
merilna naprava
14

5 8

16

datum

povpreþno / skupno

D D M M L
19

17

minimum

maksimum

popolnost

L
24

26

31

33

38

40

45

1

,

,

,

,

2

,

,

,

,

3

,

,

,

,

4
5

,
,

,
,

,
,

,
,

6

,

,

,

,

7
8

,
,

,
,

,
,

,
,

9
1 0

,
,

,
,

,
,

,
,

1 1

,

,

,

,

1 2
1 3

,
,

,
,

,
,

,
,

1 4

,

,

,

,

1 5

,

,

,

,

9 9 9 9 9 9 9 9 9 , 9 9

x

x

9

9

9

9

9

opažanja

9

9 9 9 9 9 , 9 9 9 9 9 9 , 9 9 9 9 9 9 , 9

47

1

49

0

51

62

0

najveþje vrednosti (*)

Stolpec
glej razlago
1–6
Zaporedna številka vzorca (1 do 99999)
8 – 14
Številka ploskve / merilne naprave
(41)
16 – 17 Koda spremenljivke
(43)
19 – 24 Datum
(40)
26 – 31 Dnevne povpreþne ali skupne vrednosti
(45)
33 – 38 Najnižja dnevna vrednost
(45)
40 – 45 Najvišja dnevna vrednost
(45)
47 – 49 Popolnost meritev
(46)
51 – 62 Opažanja
(99)
Oznaka Parameter (1)
Enota
povpreþno
skupno
min max
Opombe
PR
Padavine
(mm)
X
Skupne padavine (tudi sneg, itd.)
AT
Temperatura zraka
(°C)
X
X
X
RH
Relativna vlažnost
(%)
X
X
X
WS
Hitrost vetra
(m/s)
X
X
WD
Smer vetra
(°)
Prevladujoþa smer vetra (0o=S, 45 o=SV, itd.)
SR
Sonþno sevanje
(W/m2)
X
(1)Uporabljene metode in preraþune se podrobno opiše v prilogi k poroþilu o meteoroloških razmerah
X = obvezno

(*)

Najveþje vrednosti se uporabljajo, ko je dejanska vrednost enaka ali višja od nje. ýe je dejanska vrednost nižja od najnižje vrednosti, ki se
jo še lahko vnese, se uporabi minimalno vrednost. ýe analiza ni bila opravljena se za ta parameter prostor pusti prazen
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Stran
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Obrazec 7c
XX1995.MEO

zaporedna
številka

1

spremenljivka

Vsebina datoteke z meritvami meteoroloških razmer
opazovalna ploskev /
merilna naprava
14

5 8

16

datum

povpreþno / skupno

D D M M L
19

17

minimum

maksimum

popolnost

L
24

26

31

33

38

40

45

1

,

,

,

,

2

,

,

,

,

3

,

,

,

,

4
5

,
,

,
,

,
,

,
,

6

,

,

,

,

7
8

,
,

,
,

,
,

,
,

9
1 0

,
,

,
,

,
,

,
,

1 1

,

,

,

,

1 2
1 3

,
,

,
,

,
,

,
,

1 4

,

,

,

,

1 5

,

,

,

,

9 9 9 9 9 9 9 9 9 , 9 9

x

x

9

9

9

9

9

opažanja

9

9 9 9 9 9 , 9 9 9 9 9 9 , 9 9 9 9 9 9 , 9

47

1

49

0

51

62

0

najveþje vrednosti (*)

Stolpec
glej razlago
1–6
Zaporedna številka vzorca (1 do 99999)
8 – 14
Številka ploskve / merilne naprave
(41)
16 – 17 Koda spremenljivke
(43)
19 – 24 Datum
(40)
26 – 31 Dnevne povpreþne ali skupne vrednosti
(45)
33 – 38 Najnižja dnevna vrednost
(45)
40 – 45 Najvišja dnevna vrednost
(45)
47 – 49 Popolnost meritev
(46)
51 – 62 Opažanja
(99)
Oznaka Parameter (1)
Enota
povpreþno
skupno
min max
Opombe
UR
UV – b sevanje
(W/m2)
X
TF
Prepušþene padavine
(mm)
X
Vsota dnevnih vrednosti
SF
Tok po deblu
(mm)
X
Prerþunamo iz l v mm
ST
Temperatura tal
(°C)
X
X
X
MR
Matriþni potencial tal
(hPa)
X
X
X
WC
Vsebnost vode v tleh
(vol%)
X
X
X
Prevladujoþa smer vetra (0o=S, 45 o=SV, itd.)
XX
drugo
(1)Uporabljene metode in preraþune se podrobno opiše v prilogi k poroþilu o meteoroloških razmerah
X = obvezno

(*)

Najveþje vrednosti se uporabljajo, ko je dejanska vrednost enaka ali višja od nje. ýe je dejanska vrednost nižja od najnižje vrednosti, ki se
jo še lahko vnese, se uporabi minimalno vrednost. ýe analiza ni bila opravljena se za ta parameter prostor pusti prazen
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22 – 28
Koordinate
zemljep. dolžine

(+ SS MM SS)

14 – 20
Koordinate
zemljep. širine

(+ SS MM SS)

30 – 31
Nm.v.

33 – 35 37 – 38
Talna Številka
enota
vzorþil.

40
Tip

42
Plast

-

-

(m)

44 – 48
globina
(DD MM LL)

50 – 55
zaþetni datum
1.obdobja
(DD MM LL)

57 – 62
konþni datum
zadnjega obdobja

64 – 65
število
obdobji
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Stran

(12)

(52)
(21)
(53)
(38)
(38)
(39)

(1)
(2)
(4)
(4)
(7)
(10)
(51)

glej razlago

67 – 77
Opažanja

56 / 30. 5. 2006 /

V zadnji stolpec se lahko vpiše opombe:
67 – 77
Ostala opažanja (z besedo)

Zaporedna številka ploskve ( 1 do 9999)
Koda države ( Slovenija = 60)
Številka opazovalne ploskve
Koordinate zemljepisne širine v + SS MM SS (npr. + 50 58 52)
Koordinate zemljepisne dolžine v (+ ali -) SS MM SS (npr. + 03 55 31)
Nadmorska višina ( v 50 m razredih od 1 do 51)
Koda talne enote (101 – 253)
Številka vzorþevalnika (1 – 99)
Tip naprave za vzorþenje (1 = tenzijski lizimeter, 2 = gravitacijski lizimeter, 3 = centrifugiranje,
4 = saturacijska ekstrakcija)
Plast (H, O = Organska, M = Mineralna)
Globina vzorþenja (v metrih pod površjem)
Zaþetni datum 1. obdobja (DD MM LL)
Konþni datum zadnjega obdobja (DD MM LL)
Število (enakih) meritvenih obdobji

6–7
9 – 12
Država Opazovalna
ploskev

Št.

42
44 – 48
50 – 55
57 – 62
64 – 65

Stolpec
1–4
6–7
9 – 12
14 – 20
22 – 28
30 – 31
33 – 35
37 – 38
0

1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

1–4
Zaporedna
številka

Vsebina skrþene ploskvine datoteke, ki se uporablja v povezavi s podatki meritev talne raztopine

Obrazec 8a
XX1996.PSS
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9

9

9

9

9

,

9

9

9

,

,
,
,
,
,
,
,
,
9

9

9

,

,
,
,
,
,
,
,
,
9

9

9

9

(51)

,

,
,
,
,
,
,
,
,

(2)
(40)

Mg
(mg/l)
34 – 38

N – NO3
(mg/l)
40 – 44

S – SO4
(mg/l)
46 – 50

9

9

9

9

,

,
,
,
,
,
,
,
,
9

9

9

9

,

,
,
,
,
,
,
,
,
9

9

9

9

Al
(mg/l)
52 – 56

,

,
,
,
,
,
,
,
,
9

9

9

9

,

,
,
,
,
,
,
,
,
9

64 – 74

Opažanja

Najveþje vrednosti(*)

DOC
(mg/l)
58 – 62

****
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Najveþje vrednosti se uporabljajo, ko je dejanska vrednost enaka ali višja od najveþje vrednosti. ýe je dejanska vrednost pod najnižjo vrednostjo, ki se jo še lahko vnese, se uporabi najnižjovrednost. ýe koliþine
nismo mogli izmeriti (npr. pod mejo zaznave) se vpiše posebna koda –1 (minus 1). ýe analiza ni bila opravljena se za ta parameter vpiše niþla ali pa se prostor pusti prazen
**
Številka naprave za vzorþenje je doloþena v datoteki ploskve (PSS).
***
Uporabljene definicije, metode in preraþune se opiše v prilogi k poroþilu o spremljanju usedlin

Obvezno, þe je pH < 5.

Parameter (***)
pH
K
Ca
Mg
N – NO3
S – SO4
Al (****)
DOC
Opažanja

18 – 20
22 – 26
28 – 32
34 – 38
40 – 44
46 – 50
52 – 56
58 – 62
64 – 74

Enota
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
besede

Številka vzorþevalnika (**)

9

Ca
(mg/l)
28 – 32

56 / 30. 5. 2006

*

9

K
(mg/l)
22 – 26

Vsebina datoteke s podatki meritev talne raztopine (obvezno)

Zaporedna številka vzorca (1 do 99999)
Številka opazovalne ploskve (najveþ 9999)
Obdobje (najveþ 99)

9 9

18 - 20
,
,
,
,
,
,
,
,

pH

15 – 16

1– 5
7 – 10
12 – 13

9 9 9 9 9 9 9

1
2
3
4
5
6
7
8

Številka
naprave
15 – 16

Št.

Opazovalna Obdobje
ploskev
7 – 10
12 – 13

6106 /

Zaporedna
številka
1–5

Obrazec 8b
XX1996.SSM

PRILOGA PVG-VIII/15a

Stran

Uradni list Republike Slovenije

12 - 13

15 – 16

(ɰS/cm) (cm /cm )
18 – 21
23 – 26

3

(mg/l)
28 – 32

(Na)
(mg/l)
40 – 44

Fe

Enota
(ɰS/cm)
(cm3/cm3)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(ɰg/l)

(mg/l)
34 – 38

(Al –
labilen)
(mg/l)
46 – 50

Mn
(mg/l)
52 – 56

P

Cl
(mg/l)
64 – 68

stolpec
70 – 74
76 – 79
81 – 84
86 – 89
91 – 95
97 – 101
103 – 107
109 – 113
115 – 125

(mg/l)
58 – 62

N – NH4
(ɰg/l)
81 – 84

Zn
(ɰg/l)
86 – 89

Cu

Parameter (**)
Ni
Cl
Zn
Cu
Pb
Cd
Si
Alkalnost
Opažanja

(ɰg/l)
76 – 79

Ni

glej razlago
(1)
(2)
(40)
(37)

(ɰg/l)
70 – 74

Cr
(ɰg/l)
91 – 95

Pb

S

Alkalnost

Opažanja

Enota
(ɰg/l)
(mg/l)
(ɰg/l)
(ɰg/l)
(ɰg/l)
(ɰg/l)
(mg/l)
(ɰmolc/l)
besede

Najveþje vrednosti(*)

(ɰg/l)
(mg/l) (ɰmolc/l)
97 – 101 103 – 107 109 - 113 115 – 125

Cd

Stran
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Najveþje vrednosti se uporabljajo, ko je dejanska vrednost enaka ali višja od najveþje vrednosti. ýe je dejanska vrednost pod najnižjo vrednostjo, ki se jo še lahko vnese, se uporabi najnižjovrednost. ýe koliþine
nismo mogli izmeriti (npr. pod mejo zaznave) se vpiše posebna koda –1 (minus 1). ýe analiza ni bila opravljena se za ta parameter vpiše niþla ali pa se prostor pusti prazen
**
Uporabljene definicije, metode in preraþune se opiše v prilogi k poroþilu o spremljanju usedlin

Zaporedna številka vzorca (1 do 99999)
Številka opazovalne ploskve (najveþ 9999)
Obdobje (najveþ 99)
Koda vzorþevalnika
Parameter (**)
Prevodnost
Vsebnost vode
Na
Al – labilen
Fe
Mn
P
N – NH4
Cr

7 - 10

3

Štev.
Prevodno. Vsebnost
naprave
vode

Št.

*

Stolpec
1–5
7 – 10
12 – 13
16
stolpec
17 – 20
22 – 26
28 – 32
34 – 37
39 – 42
46 – 50
52 – 56
58 – 62
64 – 68

1-5

Zaporedna Opazoval. Obdobje
številka
ploskev

Obrazec 8c
XX1996.SSO
Vsebina datoteke s podatki meritev talne raztopine (neobvezno)

PRILOGA PVG-VIII/15a
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S

,
,
,
,
,
,
,
,

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1-4
6-7
9 -12
14-15
17-22
24-30
32-38
40-41
43

57 59

61 63

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

višina
66 68

74 76

Pokrovnost
mahov

70 72

pokrovnost

Zelišþna plast

45-48 Skupna vzorþena površina (v m2)
50-52 Pokrovnost pritalne vegetacije (v % celotne površine)
54-57 Višina grmovne plasti (v m)
59-61 Pokrovnost grmovne plasti (v % celotne površine)
63-66 Višina zelišþne plasti
68-70 Pokrovnost zelišþne plasti (v % celotne površine)
72-74 Pokrovnost mahovne plasti (v % celotne površine)
V zadnji stolpec se lahko vkljuþi opomba o ploskvi
76-86 Druga opažanja (opisno)

,

8

Stolpec

,

7

52 54

,

48 50

6

43 45

pokrovnost

Grvmovan plast

višina

,

41

(m 2 )

5

38 40

S

,

Zaporedna številka ploskve
Koda države (Slovenija = 60)
Št. ploskve (najveþ 9 999)
Št. popisa (najveþ 99)
Datum vzorþenja v DD MM LL (npr. 220690)
Zem. širina v + SS MM SS (npr. + 505852
Zem. dolžina v (+ ali –) SS MM SS (npr. + 03 55 31)
Nadmorska višina ( v 50 m razredih od 1 do 51)
Ograja (Da = 1, Ne = 2)

M

Glej
razlago
(1)
(2)
(61)
(61)
(3)
(4)
(4)
(7)
(62)

M

4

S

,

30 32

S +/- S

,

S

Pritalna
vegetacija

3

22 24

M

skupna
površina

2

15 17

M

koordinate zemljepisne
dolžine

,

14

S

koordinate zemljepisne
širine

D D M M L L  S

Datum

Vsebina skrþene datoteke o ploskvi, ki jo je treba uporabiti skupaj s popisi pritalne vegetacije

XX1996.PLV

Obrazec 9a

1

12

Št.
opazovalne
ploskeve

4 6 7 9

država

86

(99)

Glej
razlago
(63)
(64)
(64)
(64)
(64)
(64)
(64)
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Stolpec

1

zaporedna
številka

Št. popisa

Št.

nadmorska višina

6108 /

Ograja

Stran

Uradni list Republike Slovenije
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Št.
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Stran

6109
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Obrazec 9b
XX1996.VEM

zaporedna
številka
1

Št. opazovalne
ploskeve
5 7

10

Št. popisa

Vsebina datoteke z meritvami pritalne vegetacije

12

Šifra vrste

13 15

Plast

32

34

Pokrovnost (%)

36

Opažanja

41 43

1

.

.

.

2
3
4
5
6

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

7
8
9
1 0

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1
1
1
1

1
2
3
4

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1 5

.

.

.

1 6

.

.

.

53

Glej razlago
Stolpec
1-5
7 -10
12-13
15-32
34
36-41
43-53

Zaporedna številka ploskve (1 do 99 999)
Št. ploskve (najveþ 90 999)
Št. popisa
Šifra vrste (glej seznam v Flora europaea )
Šifro vrste sestavljata šifra družine (999), šifra rodu (999) ali (999 bis), šifra vrste
(999) ali (999a) in po možnosti še šifra države (AA)
Plast (1 = drevesna, 2 = grmovna, 3 = zelišþna, 4 = mahovna)
Pokrovnost (v odstotkih)
V zadnji stolpec se lahko vkljuþi opomba o ploskvi.
Druga opažanja (opisno)

(2)
(61)
(66)
(65)
(67)
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Stran
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SPISEK KOD ZA PODATKE POPISOV STALNIH OPAZOVALNIH PLOSKEV
Na ravni ploskve
(1) Država
Za Slovenijo se vpiše koda 60.
(2) Številka opazovalne toþke
Številka opazovalne toþke mora ustrezati številki, ki je bila dodeljena stalni ploskvi med
izbiranjem ali postavitvijo.
(3) Datum opazovanja, datum ocenjevanja, datum analize
Datumi se vpišejo v zaporedju: dan, mesec in leto:
Dan
0
8

Mesec
0
9

Leto
9
4

(4) Koordinate zemljepisne širine/zemljepisne dolžine
Vpiše se šestmestne koordinate zemljepisne širine in dolžine središþa opazovalne
toþke.
npr.
- širina
- dolžina

r
+
-

Stopinje
5
0
0
1

Minute
1
0
1
5

Sekunde
2
7
3
2

prvo okence se uporabi za oznaþitev + ali - koordinate.
(5) Preskrbljenost glavnih drevesnih vrst z vodo
1:
2:
3:

nezadovoljivo
zadovoljivo
prekomerno
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Št.
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Stran

6111

PRILOGA PVG-VIII/15a

(6) Oblika humusa
1
2
3
4

sprstenina
prhnina
surov (distriþni)
moþvirski

5
6
7

šota
drugo
surov (eutriþni)

(7) Nadmorska višina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 50 m
51 – 100 m
101 – 150 m
151 – 200 m
201 – 250 m
251 – 300 m
301 – 350 m
351 – 400 m
401 – 450 m
451 – 500 m
501 – 550 m
551 – 600 m
601 – 650 m
651 – 700 m
701 – 750 m
751 – 800 m
801 – 850 m

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

851 – 900 m
901 – 950 m
951 – 1000 m
1001 – 1050 m
1051 – 1100 m
1101 – 1150 m
1151 – 1200 m
1201 – 1250 m
1251 – 1300 m
1301 – 1350 m
1351 – 1400 m
1401 – 1450 m
1451 – 1500 m
1501 – 1550 m
1551 – 1600 m
1601 – 1650 m
1651 – 1700 m

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1701 – 1750 m
1751 – 1800 m
1801 – 1850 m
1851 – 1900 m
1901 – 1950 m
1951 – 2000 m
2001 – 2050 m
2051 – 2100 m
2101 – 2150 m
2151 – 2200 m
2201 – 2250 m
2251 – 2300 m
2301 – 2350 m
2351 – 2400 m
2401 – 2450 m
2451 – 2500 m
> 2500 m

(8) Ekspozicija
1
2
3

S
SV
V

4
5
6

JV
J
JZ

7
8
9

Z
SZ
ravno

(9) Povpreþna starost dominantnega sloja (v letih)
1
2
3

 20
21 – 40
41 – 60

4
5
6

61 – 80
81 – 100
101 – 120

7
8

> 120
raznodoben
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(10)

Talna enota

Fluvisoli (obreþna tla)
101 evtriþni
102 kalkariþni
(karbonatni)
103 distriþni
104 moliþni
105 umbriþni
106 tioniþni (žveplasti)
107 saliþni (slanasti)

Arenosoli (slabo razvita
pešþena tla)
129 hapliþni (enostavni)
130 kambiþni
131 luviþni (izprani)
132 feralni
133 albiþni
134 kalkariþni (karbonatni)
135 oglejeni

162 hapliþni (enostavni)
163 moliþni
164 kalcijþni (kalcijevi)
165 gipsiþni (sadrasti)
166 stagniþni
167 oglejeni

Glejsoli (oglejena tla)
108 evtriþni
109 kalcijþni (kalcijevi)
110 distriþni
111 andiþni
112 moliþni
113 umbriþni
114 tioniþni (žveplasti)
115 geliþni (zamrznjeni)

Andosoli (tla na vulkanskih
usedlinah)
136 hapliþni (enostavni)
137 moliþni
138 umbriþni
139 vitriþni (steklasti)
140 oglejeni
141 geliþni (zamrznjeni)

Solonþaki (slana tla)
168 hapliþni (enostavni)
169 moliþni
170 kalcijþni (kalcijevi)
171 gipsiþni (sadrasti)
172 sodiþni
173 oglejeni
174 geliþni (zamrznjeni)

Vertisoli (obþasno razpokana
glinasta tla)
142 evtriþni
143 distriþni
144 kalcijþni (kalcijevi)
145 gipsiþni (sadrasti)

Kastanozemi
(kostanjevorjava tla
polpušþav)
175 hapliþni (enostavni)
176 luviþni (izprani)
177 kalcijþni (kalcijevi)
178 gipsiþni (sadrasti)

Regosoli ( slabo razvita
tla na zdrobljenih
materialih)
116 evtriþni
117 kalkariþni
(karbonatni)
118 gipsiþni (sadrasti)
119 distriþni
120 umbriþni
121 geliþni (zamrznjeni)
Leptosoli (slabo razvita
tla na trdnih kamninah,
karbonatnih materialih,
cementiranih plasteh)
122 evtriþni
123 distriþni
124 rendziþni
125 moliþni
126 umbriþni
127 litiþni
128 geliþni (zamrznjeni)

Kambisoli (kambiþna tla)
146 evtriþni
147 distriþni
148 humiþni (humozni)
149 kalkariþni (karbonatni)
150 kromiþni
151 vertiþni
152 feralni 153 oglejeni
154 geliþni (zamrznjeni)
Kalcisoli (karbonatna tla)
155 hapliþni (enostavni)
156 luviþni (izprani)
157 petriþni gipsisoli
(sadrasta tla)
158 hapliþni (enostavni)
159 kalcijþni (kalcijevi)
160 luviþni (izprani)
161 petriþni

Solonci (sodasta tla)

ýernozemi (stepska
þrnica)
179 hapliþni (enostavni)
180 kalcijþni (kalcijevi)
181 luviþni (izprani)
182 glosiþni (jezikasti)
183 oglejeni
Faeozemi (temna tla
gozdnih step)
184 hapliþni (enostavni)
185 kalkariþni
(karbonatni)
186 luviþni (izprani)
187 stagniþni
188 oglejeni
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Grejzemi (stepska siva
tla)
189 hapliþni (enostavni)
190 oglejeni
Luvisoli (argiliþna tla z
visoko kationsko
izmenjalno kapaciteto in
visoko stopnjo
nasiþenosti z
izmenljivimi bazami)
191 hapliþni (enostavni)
192 feriþni
193 kromiþni
194 kalcijþni (kalcijevi)
195 vertiþni 196 albiþni
197 stagniþni 198
oglejeni
Liksisoli (argiliþna tla z
nizko kationsko
izmenjalno kapaciteto in
visoko stopnjo
nasiþenosti z
izmenljivimi bazami)
199 hapliþni (enostavni)
200 feriþni
201 plintitni
202 albiþni
203 stagniþni
204 oglejeni
Planosoli (ravninska
psevdooglejena tla)
205 evtriþni
206 distriþni
207 moliþni 208 umbriþni
209 geliþni (zamrznjeni)
(11)

Podzoluvisoli (podzolasta
argiliþna tla)
210 evtriþni
211 distriþni
212 stagniþni
213 oglejeni
214 geliþni (zamrznjeni)
Podzoli (podzoljena tla)
215 hapliþni (enostavni)
216 kambiþni
217 feriþni
218 karbiþni
219 oglejeni
220 geliþni (zamrznjeni)
Akrisoli (moþno kisla
argiliþna tla z nizko kationsko
izmenjalno kapaciteto in
nizko stopnjo nasiþenosti z
izmenljivimi bazami)
221 hapliþni (enostavni)
222 feriþni
223 humiþni (humozni)
224 plintitni
225 oglejeni
Alisoli (aluminijeva argiliþna
tla z visoko kationsko
izmenjalno kapaciteto in
nizko stopnjo nasiþenosti z
izmenljivimi bazami)
226 hapliþni (enostavni)
227 feriþni
228 humiþni (humozni)
229 plintitni
230 stagniþni
231 oglejeni

Nitisoli (glinasta argiliþna
tla blešþeþih, plošþatih
strukturnih agregatov)
232 hapliþni (enostavni)
233 rodiþni (rdeþi)
234 humiþni (humozni)
Feralsoli (seskvioksidna
tla)
235 hapliþni (enostavni)
236 ksantiþni (rumeni)
237 rodiþni (rdeþi)
238 humiþni (humozni)
239 geriþni
240 plintitni
Plintosoli (plintitna tla)
241 evtriþni
242 distriþni
243 humiþni (humozni)
244 albiþni
Histosoli (organska tla)
245 foliþni
246 teriþni
247 fibriþni
248 tioniþni (žveplasti)
249 geliþni (zamrznjeni)
Antrosoli (antropogena
tla)
250 ariþni (obdelani)
251 fimiþni (gnojeni)
252 kumuliþni
(akumulativni)
253 urbiþni (urbani)

Velikost celotne ploskve, velikost podploskve

Velikost celotne ploskve ali podploskve se navede v 0,0001 ha.
(12)

Število dreves na celotni ploskvi

Število dreves na celotni ploskvi. Šteje se vsa drevesa nad 5 cm (DBH).
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(13)

Ocena donosa

Ocene donosa so sestavljene iz absolutne in relativne ocene donosa. Absolutna ocena
je ocenjeni povpreþni donos v celotni življenjski dobi sestoja. Relativna ocena donosa
naj navede ali se absolutni donos za sestoj smatra za nizkega, normalnega ali visokega.
Uporabi se sledeþe kode:
Kode za absoluten donos:
0 0,0 - 2,5 m3 na hektar na leto
1 2,5 - 7,5 m3 na hektar na leto
2 7,5 - 12,5 m3 na hektar na leto
3 12,5 - 17,5 m3 na hektar na leto
4 17,5 - 22,5 m3 na hektar na leto
5 >22,5 m3 na hektar na leto

Kode za relativni donos
1 nizek
2 normalen
3 visok

(99) Druga opazovanja
Koristne informacije o ploskvi se navede tu.
Informacije na ravni drevesa
uporabljajo se pri ocenjevanju krošenj
(14)

Številka vzorþnega drevesa

Številka drevesa je številka, ki je bila dodeljena drevesu med postavitvijo ploskve.
(15)

Drevesna vrsta (po Flora Europea)

Listavci (* = drevesne vrste za foliarni popis)
001: Acer campestre *
002: Acer monspessulanum *
003: Acer opalus
004: Acer platanoides
005: Acer pseudoplatanus *
006: Alnus cordata *
007: Alnus glutinosa *
008: Alnus incana
009: Alnus viridis
010: Betula pendula *
011: Betula pubescens *
012: Buxus sempervirens
013: Carpinus betulus *
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014: Carpinus orientalis
015: Castanea sativa (C. vesca) *
016: Corylus avellana *
017: Eucalyptus sp. *
018: Fagus moesiaca *
019: Fagus orientalis
020: Fagus sylvatica *
021: Fraxinus angustifolia spp. oxycarpa (F. oxyphylla) *
022: Fraxinus excelsior *
023: Fraxinus ornus *
024: Ilex aquifolium
025: Juglans nigra
026: Juglans regia
027: Malus domestica
028: Olea europaea *
029: Ostrya carpinifolia *
030: Platanus orientalis
031: Populus alba
032: Populus canescens
033: Populus hybrides *
034: Populus nigra *
035: Populus tremula *
036: Prunus avium *
037: Prunus dulcis (Amygdalus communis)
038: Prunus padus
039: Prunus serotina
040: Pyrus communis
041: Quercus cerris *
042: Quercus coccifera (Q. calliprinos) *
043: Quercus faginea *
044: Quercus frainetto (Q. conferta) *
045: Quercus fruticosa (Q. lusitanica)
046: Quercus ilex *
047: Quercus macrolepis (Q. aegilops)
048: Quercus petraea *
049: Quercus pubescens *
050: Quercus pyrenaica (Q. toza) *
051: Quercus robur (Q. pedunculata) *
052: Quercus rotundifolia *
053: Quercus rubra *
054: Quercus suber *
055: Quercus trojana
056: Robinia pseudacacia *
057: Salix alba
058: Salix caprea
059: Salix cinerea
060: Salix eleagnos
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061: Salix fragilis
062: Salix sp.
063: Sorbus aria
064: Sorbus aucuparia
065: Sorbus domestica
066: Sorbus torminalis
067: Tamarix africana
068: Tilia cordata
069: Tilia platyphyllos
070: Ulmus glabra (U. scabra, U. montana)
071: Ulmus laevis (U. effusa)
072: Ulmus minor (U. campestris, U. carpinifolia)
073: Arbutus unedo
074: Arbutus andrachne
075: Ceratonia siliqua
076: Cercis siliquastrum
077: Erica arborea
078: Erica scoparia
079: Erica manipuliflora
080: Laurus nobilis
081: Myrtus communis
082: Phillyrea latifolia
083: Phillyrea angustifolia
084: Pistacia lentiscus
085: Pistacia terebinthus
086: Rhamnus oleoides
087: Rhamnus alaternus
088: Betula tortuosa
089: Ceratonia siliqua
090: Crataegus monogyna
099: Ostali listavci
Iglavci
100: Abies alba *
101: Abies borisii-regis *
102: Abies cephalonica *
103: Abies grandis
104: Abies nordmanniana
105: Abies pinsapo
106: Abies procera
107: Cedrus atlantica
108: Cedrus deodara
109: Cupressus lusitanica
110: Cupressus sempervirens
111: Juniperus communis
112: Juniperus oxycedrus *
113: Juniperus phoenica
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114: Juniperus sabina
115: Juniperus thurifera *
116: Larix decidua *
117: Larix kaempferi (L. leptolepis)
118: Picea abies (P. excelsa) *
119: Picea omorika
120: Picea sitchensis *
121: Pinus brutia *
122: Pinus canariensis
123: Pinus cembra
124: Pinus contorta *
125: Pinus halepensis *
126: Pinus heldreichii
127: Pinus leucodermis
128: Pinus mugo (P. montana)
129: Pinus nigra *
130: Pinus pinaster *
131: Pinus pinea *
132: Pinus radiata (P. insignis) *
133: Pinus strobus
134: Pinus sylvestris *
135: Pinus uncinata *
136: Pseudotsuga menziesii *
137: Taxus baccata
138: Thuya sp.
139: Tsuga sp.
140: Chamaecyparis lawsoniana
199: Ostali iglavci
(16)

Osutost

Za vsako vzorþno drevo izrazimo olistanost v odstotkih (na 5% natanþno) glede na polno
olistano drevo. Zapiše se dejanske odstotke.
0 0% ;
5 1 – 5% ;
10 6 – 10% ;
15 11 – 15% ;
itd.
(17)
0
1
2
3
4

Porumenelost

ni porumenelo (0 – 10%)
šibka (11 – 25%)
srednja (26 – 60%)
moþna ( > 60%)
odmrlo
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(18)

Poškodbe, ki so posledica znanih vzrokov

Vpiše se (1) v ustrezen stolpec.
T1 divjad in paša
T2 gradacije žuželk, npr. znaþilne poškodbe
T3 glive
T4 abiotski dejavniki (veter, sneg, mraz, suša, itd.)
T5 neposredna dejavnost þloveka (antropogeni dejavniki)
T6 ogenj
T7 znan lokalni vir onesnaževanja
T8 drugo
(19)

Vrsta poškodbe

Kjer je možno se ugotovljena vrsta poškodbe doloþi natanþneje, npr. pri poškodbah
zaradi gradacije žuželk se navede vrsta ali pa skupina žuželk (npr. podlubniki).
(99)

Ostala opažanja na ravni drevesa

V obrazec se vpiše tudi druga zanimiva opažanja (npr. dejavnike, ki so najverjetneje
vplivali na drevje (suše v preteklosti, ekstremne temperature ali druge stresne
dejavnike).
uporablja se pri inventuri stanja tal
(21)

Kode za plast

O
H
M05
M51
M01
M12
M24
M48

organska plast (za definicijo glej opombo k odstavku II.4)
organska plast (za definicijo glej opombo k odstavku II.4)
mineralna plast med 0 in 5 cm (neobvezno)
mineralna plast med 5 in 10 cm (neobvezno)
mineralna plast med 0 in 10 cm (obvezno)
mineralna plast med 10 in 20 cm (obvezno)
mineralna plast med 20 in 40 cm (obvezno)
mineralna plast med 40 in 80 cm (obvezno).
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(22)

Koda metode vzorþenja (SAM)

Za vsak parameter, ki je bil doloþen v enem vzorcu ali veþ vzorcih tal, se v prvo
podatkovno vrstico vkljuþi ena od sledeþih kod in uporabi za navedbo tipa vzorca še
kodo vzorca:
0
1

ni odklona od odobrene metode
parametri so doloþeni z alternativno metodo (podrobnosti naj se vkljuþi v prilogo k
poroþilu o stanju tal), ali za prvi (pod)vzorec
2-8 kode se uporabi za vsak naslednji podvzorec
9
parametri so bili doloþeni s preraþunavanjem podatkov doloþenih z drugaþno
metodo (podrobnosti naj se vkljuþi v prilogo k poroþilu o stanju tal).
uporablja se pri foliarnem popisu
(23)

Koda vzorca

Kodo vzorca za foliarni popis sestavljajo koda drevesne vrste (glej razlago v toþki 15), ki
ji sledi koda za liste/iglice tekoþega leta (=0) ali liste/iglice tekoþega leta + 1 (1). npr.
vzorec iglic preteklega leta (1) za Picea abies (118) je tako: 118.1
(24)

Številka vzorþenega drevesa

V primeru nekaterih vzorþenj (listje, prirastek) je potrebno uporabiti drevesa izven
ploskve (ali podploskve), zato se uporabi posebne številke. Številke teh dreves naj se
priþnejo s þrko (F = listje (foliage), R = analize branik z izvrtki (ring analysis by increment
borings), D = analize debelnih kolutov (disc analysis), ki ji sledi zaporedna številka (npr.
F001). Številke se mora sporoþiti.
(25)

Teža 100 listov ali 1000 iglic

Doloþi se težo 100 listov ali 1000 iglic (posušenih v peþi) v gramih.
uporabi se pri ocenjevanju prirastka
(27)

Premer v prsni višini (DBH)

Premer v prsni višini (1,30 m) skupaj z lubjem na 0,1 cm natanþno.
Kadar se meri s trakom, je potrebna le ena vrednost. Kadar se uporablja premerko, se
doloþi najmanjši in najveþji premer (skupaj z lubjem) in se ju sporoþi (premer 1 in premer
2).
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(28)

Lubje

Debelina lubja na višini 1,30 m, izražena v centimetrih z eno decimalko.
(29)

Višina dreves

Višina drevesa, izražena v metrih in zaokrožena na 0,5 metra.
(30)

Volumen drevesa

Na osnovi izmerjenega (-ih) premera (-ov) in višine se volumen drevesa lahko oceni s
pomoþjo lokalnih oblikovnih števil ali z veljavnimi volumskimi tablicami. Volumen
drevesa se izrazi v kubiþnih metrih (m3) s tremi decimalkami.
(31)

Dolžina krošnje

Dolžina krošnje, zaokrožena na 0,5 metra, se doloþi od vrha debla do najnižje žive veje,
izkljuþujoþ vodne poganjke.
(32)

Širina krošnje

Povpreþna širina krošnje je doloþena s povpreþjem najmanj štirih polmerov krošnje,
pomnoženo z dva in zaokroženo na 0,5 metra.
(33)

Premer pod lubjem

Dejanski premer pod lubjem se izraþuna tako, da premer z lubjem zmanjšamo za
debelino lubja na dveh straneh. Premer pod lubjem izpred petih let se izraþuna kot
dejanski premer pod lubjem minus prirastek drevesa v zadnjih petih letih na obeh
straneh. Premer pod lubjem se izrazi v 0,1 centimetra.
(34)

Temeljnica ploskve

Temeljnica za ploskev se izraþuna kot vsota temeljnic vseh dreves na ploskvi.
Temeljnica za ploskev izpred petih let se izraþuna na osnovi ocenjenega premera pod
lubjem izpred petih let vseh dreves na ploskvi. Temeljnica za ploskev se izrazi v 0,1 m2.
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(35)

Volumen za ploskev

Volumen za ploskev se izraþuna kot vsota volumnov vseh dreves na ploskvi. Volumen
za ploskev izpred petih let se izraþuna na osnovi ocenjenega premera pod lubjem izpred
petih let vseh dreves na ploskvi. Volumen za ploskev se izrazi v 0,1 m3.
(36)

Redþenja

ýe se je v petletnem obdobju med letoma, ko se je doloþilo premer, temeljnico ploskeve
in volumen za ploskev, redþilo, se to navede (da = 1, ne = 0). V dodatnem delu se
redþenje þim bolj podrobno opiše (vkljuþno: metoda redþenja, leto redþenja, jakost
redþenja izražena s številom drevja, temeljnica/ha, volumen/ha).
(99) Druga opažanja
Na tem mestu se navede in razloži ustrezne informacije, glede na ustrezno evalvacijsko
poroþilo
Informacije, ki se nanašajo na spremljanje usedlin
(37)

Koda vzorþevalnika

Za naprave za vzorþenje usedlin se uporablja naslednje kode:
1 prepušþene padavine
5 megla
2 celotne usedline
6 zmrznjena megla (ivje)
3 mokre usedline
7 koncentracija v zraku
4 tok po deblu
9 drugo
Podrobnosti o opremi se navedejo v prilogi k dokumentu z osnovnimi informacijami.
(37a) Koliþina vzorca
Zbrana koliþina vzorca (-ev) naj se deli s prestrezno površino zbiralnika (-ov) in sporoþi
v mm.
(38)

Zaþetni in konþni datum obdobja spremljanja

Na obrazcih se navede zaþetni in konþni datum vsakega opazovalnega obdobja v istem
formatu kot za datum opazovanja, ocenjevanja in analize (glej odstavek 3).
Obdobje monitoringa se lahko sestoji iz enega ali veþ meritvenih obdobij. Meritvena
obdobja v enem obdobju monitoringa naj bi imelo isto dolžino. Najmanjša dolžina
meritvenega obdobja je en teden, najveþja en mesec.
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Kadar je v toku leta potrebno uporabiti razliþna meritvena obdobja (npr. tedensko poleti
in meseþno pozimi), se doloþi dve loþeni obdobji monitoringa in se rezultate sporoþi
loþeno na obrazcih.
Število merilnih dni
Navede se število merilnih dni v vsakem obdobju spremljanja.
(39)

Obdobje

Navede se številka meritvenega obdobja, v katerem je bil zbran vzorec. Nov niz
meritvenih obdobij je treba zaþeti vsako leto (na ali okrog 1. januarja). Kadar se pred
analizo združi vzorce iz veþ meritvenih obdobij, se v prilogi k dokumentu z osnovnimi
informacijami navede podrobnosti o mešanju. Številka prvega meritvenega obdobja se
uporabi za navedbo obdobja za analizo (npr. kadar se vzorce iz obdobja 9, 10, 11 in 12
združi v posamezen vzorec za analizo, naj se temu vzorcu dodeli številko obdobja 9).
Informacije, ki se nanašajo na spremljanje meteoroloških razmer
(40)

Koda ploskev/merilna naprava

Vsem merilnim napravam, ki se namestijo na ploskvi ali v njeni bližini se dodeli koda
ploskev/merilna naprava. To kodo sestavljata številka ploskve (najveþ štiri številke) in
zaporedna številka vsake merilne naprave (do 99). ýe se merilne naprave nadomestijo
ali dodajo, se uporabijo nove kode. (npr. peta merilna naprava na ploskvi 1234 dobi
kodo 1234.05).
(41)

Lokacija

Navede se lokacija merilne naprave:
S
merilna naprava je namešþena na lokaciji, t.j. na ploskvi (v blažilni coni).
Namešþena je lahko pod sklepom krošenjami, nad njimi ali pa v gozdnih tleh.
F
merilna naprava je namešþena na prostem/vrzeli v gozdu (ali v njeni bližini)
W
merilna naprava je namešþena na vremenski postaji (veþinoma izven gozda)
O
merilna naprava je namešþena drugje.
(42)

Spremenljivka

Navedba spremenljivke, ki se meri z merilno napravo
AT = temperatura zraka
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PR = padavine
RH = relativna vlažnost
WS = hitrost vetra
WD = smer vetra
SR = sonþevo sevanje
UR = UVb sevanje
TF = prepušþene padavine
SF = odtok vode po deblu
ST = temperatura tal
MP = matriþni potencial tal
WC =vsebnost vode v tleh
XX = uporabijo se lahko druge kode za dodatne parametre, vendar naj bi se opredelile v
PSP.
(43)

Podatki o merilni napravi

Vertikalen položaj
Vertikalen položaj (višina ali globina) merilne naprave se navede v metrih z znakom plus
(=višina nad tlemi) ali minus (globina pod tlemi); uporablja se dvoštevilþni zapis z dvema
decimalnima mestoma.
Koda merilne naprave
Za vzorþevalnike in naþin zapisovanja podatkov se uporabijo naslednje kode:
10: roþno odþitavanje in zapisovanje na papir
20: mehanski zapis (roþno odþitavanje in zapisovanje na papir)
30: neposreden zapis na papir
40: digitalni zapis (v primeru, da je vzorþevalnik samostojen)
50: digitalen zapis (integriran zapisovalnik podatkov)
Podrobnosti o opremi se navedejo v poroþilu, ki spremlja podatke (PSP).
Interval snemanja (samo avtomatske merilne naprave)
Interval med dvema zaporednima ocenama se navede v sekundah.
Interval shranjevanja (samo avtomatske merilne naprave)
Interval med dvema zaporednima shranjevanjema podatkov se navede v minutah.
(44)

Parametri, ki jih je treba oceniti pri spremljanju meteoroloških razmer

Padavine in prepušþene padavine
Pri padavinah se navede njihova dnevna koliþina; uporabi se oblika najveþ štirih števil z
enim decimalnim mestom.
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Temperatura (zrak in tla)
Temperatura se navede v ° C; uporabi se oblika plus/minus in dvomestno število z enim
decimalnim mestom. Predloži se dnevno povpreþje ter dnevni minimum in maksimum.
Relativna vlažnost
Pri relativni vlažnosti se navede dnevno povpreþje ter minimalna in maksimalna
vrednost, doseženi v dnevu; uporabi se oblika dvomestnega števila z enim decimalnim
mestom.
Hitrost vetra
Pri hitrosti vetra se navede dnevno povpreþje in maksimalna vrednost, dosežena v
dnevu; uporabi se oblika dvomestnega števila z enim decimalnim mestom.
Smer vetra
Pri smeri vetra se navede prevladujoþa smer v dnevu. Vetrovnica se razdeli na osem
razdelkov po 45°, z zaþetkom pri 22,5°(SV (=45°), V (=90°), JV (=135°)... S (=0°). Pri
najpogostejši smeri vetra se sporoþi njegova srednja vrednost.
Sonþevo sevanje in UVb sevanje
Pri sonþevem sevanju in UVb sevanju se navede njuna povpreþna vrednost; uporabi se
oblika do najveþ štirimestnega števila z enim decimalnim mestom.
Odtok vode po deblu
Odtok vode po deblu se preraþuna v mm padavin in navede se njegova dnevna koliþina;
uporabi se oblika najveþ štirimestnega števila z enim decimalnim mestom.
Matriþni potencial tal
Matriþni potencial v tleh se navede v hPa, kot dnevno povpreþje ter dnevna minimalna in
maksimalna vrednost; uporabi se štirimesten zapis z enim decimalnim mestom.
Vsebnost vode v tleh
Vsebnost vode v tleh se navede v prostorninskih %, kot dnevno povpreþje ter dnevna
minimalna in maksimalna vrednost; uporabi se štirimesten zapis z enim decimalnim
mestom.
(45) Popolnost izvedbe meritev
Popolnost izvedbe meritev je kazalec obsega postopkov snemanja in shranjevanja
podatkov, ki se navede v odstotkih; uporabi se oblika najveþ trimestnega števila (100 =
popoln)."
Informacije, ki se nanašajo na spremljanje talne raztopine
(51)

Številka vzorþevalnika

Vzorþevalnike na ploskvi se oštevilþi (1 – 99).

- 126 -

Uradni list Republike Slovenije

Št.

56 / 30. 5. 2006 /

Stran

6125

PRILOGA PVG-VIII/15a

(52)

Koda vzorþevalnika

Za vzorþevalnik talne raztopine uporabimo sledeþe kode:
1
2
3
4

Tenzijski lizimeter
Gravitacijski lizimeter
Centrifuga
Saturacijska ekstrakcija

(53)

Globina vzorþenja

Globino vzorþenja navedemo v metrih pod površjem (npr.: - 0,40).
Informacije, ki se nanašajo na ocenjevanje stanja drevja
(54)
1
2
3

Ekspozicija

Ni znaþilne ekspozicije (ploskev leži znotraj veþjega gozdnatega obmoþja, z
neznaþilnim reliefom)
Omejena ekspozicija (ploskve v bližini gozdnega roba, na poboþjih, itd.)
Ploskve z veþ ekspozicijami (na vrhu gore, itd.)

(55)

Odstranjena in mrtva drevesa

Drevesa so bila posekana in odstranjena, ostal je le štor
11 naþrtovan posek, npr.: redþenje
12 posek zaradi biotskih vzrokov, npr.: poškodbe zaradi žuželk
13 posek zaradi abiotskih vzrokov, npr.: vetrolom
18
vzrok za izginotje ni poznan
Drevo še stoji in je živo, a se kazalcev stanja veþ ne ocenjuje
21 nagnjeno ali viseþe drevo
22 moþno polomljena krošnja (veþ kot 50% krošnje) ali odlomljeno deblo
23 drevo ni veþ v razredu 1, 2 ali 3 klasifikacije po Kraftu (ni uporabno za prvi popis
ploskve)
29 drugi vzroki (pojasni)
Stojeþe mrtvo drevo
31 biotski vzrok, npr.: napad lubadarjev
32 abiotski vzrok, npr.: suša, strela
38 neznan vzrok smrti
Podrta drevesa (živa ali mrtva)
41 abiotski vzrok, npr.: vihar
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42 biotski vzrok, npr.: bobri
48 neznan vzrok
Opombe:
- razred 22 se uporablja le v državah, ki ne snemajo dreves z krošnjo, ki je veþ kot 50
% poškodovana,
- razred 23 se uporablja le v državah, ki vzorþijo le drevesa iz razredov 1, 2 ali 3 po
Kraftu.
(56)
1
2
3
4

nadvladajoþa (vkljuþno z drevesi na prostem) – drevesa katerih vrhnji del krošnje je
nad streho sestoja
vladajoþa – drevesa, ki z krošnjo oblikujejo streho sestoja
sovladajoþa – drevesa katerih krošnja sega v streho sestoja, a je nižja kot krošnje
razreda 1 in 2, a prejema neposredno svetlobo
obvladana – drevesa katerih krošnja je pod streho sestoja in ni neposredno
osvetljena

(57)
1
2
3
4
5
6

Zastrtost krošnje

krošnja je znaþilno prizadeta (zasenþena ali se fiziþno dotika) iz ene strani
krošnja je znaþilno prizadeta (zasenþena ali se fiziþno dotika) iz dveh strani
krošnja je znaþilno prizadeta (zasenþena ali se fiziþno dotika) iz treh strani
krošnja je znaþilno prizadeta (zasenþena ali se fiziþno dotika) iz štirih strani
krošnja je sprošþena oz. ni vidnih uþinkov zasenþenosti
obvladana drevesa

(58)
1
2
3
4

Socialni položaj

Vidnost

vidna je celotna krošnja
viden je le del krošnje
krošnja je vidna le, þe gledamo proti svetlobi (npr.: le kontura)
krošnja ni vidna

Informacije v zvezi z ocenjevanjem pritalne vegetacije
(61)

Številka ploskev/raziskava

Številka popisa se dodeli vedno (kadar koli), ali v vseh okolišþinah (znotraj ali zunaj
ograje), ko se na posamezni ploskvi popiše pritalno vegetacijo. Z združevanjem številke
ploskve in številke popisa dobimo enotno številko ploskev/popis.
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(62)

Ograja

Ker je rastje znotraj in zunaj ograje lahko zelo razliþno se pritalno rastje naþeloma vedno
popiše zunaj ograje. ýe se popis izvede znotraj ograje, se o tem poroþa kot o posebni
raziskavi ter se navede koda za ograjo:
1= Da, popis znotraj ograje,
2= Ne, popis je bil opravljen zunaj ograje.
(63)

Celotno vzorþeno obmoþje

Celotno vzorþeno obmoþje se navede v m2, z najveþ štirimestnim številom. V poroþilu, ki
spremlja podatke (ali PSP-Q) se navede podrobnosti o številu ponovitev,
lokaciji/ekspoziciji ploskev za popis pritalnega rastja ter o njihovi velikosti.
(64)

Višina in pokrovnost plasti

Povpreþna višina in ocenjena pokrovnost celotne plasti pritalnega rastja, grmovne plasti,
zelišþne plasti in mahovne plasti se predloži kot sledi:
Sloj pritalnega rastja (skupaj)
Grmovna plast
Zelišþna plast
Mahovna plast
x = obvezno

Višina (v m)
X
X

Pokrovnost (v %)
X
X
X
X

Povpreþna višina plasti se navede v metrih na dve decimalni mesti natanþno. Ocenjena
pokrovnost se navede v % celotnega vzorþenega obmoþja.
(65)

Plasti

Doloþi se naslednje plasti.
1 = drevesna plast
2 = grmovna plast
3 = zelišþna plast
4 = mahovna plast
(66)

doloþiti jih je treba v PSP-Q

Koda vrste

Uporabiti je treba kodo vrste, ki jo sestavljajo tri skupine številþnih kod za družino, rod in
vrsto, ki jih loþujejo pike (.). Veþino kod sestavljajo trimestna števila. Žal pa en rod
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sestavlja trištevilþna koda in beseda "bis". Za prikaz varietete se koda vrste lahko
poveþa za 1 þrko. Celoten seznam sestavlja veþ kot 11 000 vrst. Ta seznam bo Komisija
v digitalni obliki dala na voljo nacionalnim centrom, da ga uporabijo. V primeru, da Flora
Europaea ni dovolj popolna, lahko NC pripravi poseben seznam vrst nacionalnega
pomena.
Kode vrst nacionalnega pomena bosta sestavljali nova kodna številka (družina, rod in
vrsta) ter koda države (2 þrki), loþeni s piko (.). NC bo hranil popoln seznam z vsemi
kodami, skupaj z ustreznimi podrobnostmi o vrsti (polno ime, drugo ime, itd.), ter bo ta
seznam priložil k PSP.
(67)

Pokrovnost rastlinskih vrst

Države same ocenijo številþnostobilje/pokrovnost rastlinskih vrst. Pokrovnost se predloži
v %; uporabi se petmestno število, ki ima dve decimalni mesti (999,99). V PSP se
opredelijo vse metode ocenjevanja in pretvorba v %."
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PODROBNA NAVODILA ZA PREDLOŽITEV OSNOVNIH PODATKOV O
UPORABLJENIH METODAH SPREMLJANJA IN O REZULTATIH VREDNOTENJA
/INTERPRETACIJE IZVEDENEGA NA NACIONALNI RAVNI
1

Splošne opombe

Kot prilogo k predložitvi inventurnih rezultatov intenzivnega monitoringa gozdnih
ekosistemov, pripravijo države þlanice dokument z osnovnimi informacijami o
uporabljenih metodah monitoringa (DAR) in letno poroþilo o razvoju interpretacije /
vrednotenja rezultatov na nacionalni ravni (APR).
DAR je sestavljen iz dveh delov: iz dela, ki opisuje uporabljene metode vzorþenja,
uporabljeno opremo, ocenjevanje, analize, itd. (podrobneje glej odstavek 2) in del o
izjemah in motnjah na katere smo naleteli (podrobneje glej odstavek 2).
Od 1997 morajo države þlanice Komisiji vsako leto predložiti poroþilo o napredku pri
interpretaciji / vrednotenju rezultatov na nacionalni ravni. Poroþilo mora vsebovati:
- informacije o dosežkih Nacionalnega Fokalnega Centra (NFC),
- (ažuriran) opis nacionalne strategije vrednotenja,
- povzetek doseženih rezultatov na nacionalni ravni,
- informacije o publikacijah NFC ali drugih vkljuþenih institucij iz tega podroþja na
nacionalni ali mednarodni ravni.
Priporoþila za interpretacijo in vrednotenje rezultatov na nacionalni ravni so podana v
odstavku 3.
2 Spremno poroþilo k podatkom (DAR)
2.1 Opis dejansko uporabljenih metod, itd.
Ta del DAR opisuje dejansko uporabljene metode vzorþenja, uporabljeno opremo,
analizo in vrednotenje, itd. Vsebuje sledeþe podatke:
Inventurne / Vzorþne metode
Pretežni del popisov intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov nudi precej
svobode glede izbire opreme, globine vzorþenja, þasa in intenzitete popisa, itd. Zato je
potrebno navesti podrobnosti o dejansko uporabljeni opremi, dejanski globini vzorþenja
in o þasu ter intenziteti popisa / vzorþenja. V primerih, ko odvzamemo vzorce je
potrebno navesti podrobnosti o vzorþenju, vkljuþno z opisom transporta in skladišþenja
vzorcev.
Na kratko se opiše tudi izvedene kontrolne meritve.
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Metode za analizo in izraþun rezultatov
Glede na analizo vzorcev, se navede podrobnosti o pripravi vzorcev in o uporabljenih
metodah analize. V veþini popisov se priporoþa uporaba doloþenih metod za pripravo in
analizo. Kadar so bile uporabljene metode, ki se razlikujejo od priporoþenih metod, se
navede natanþne podrobnosti teh metod vkljuþno z možnostmi za (pre-) raþunanje
dobljenih rezultatov. Na kratko se opiše izvedene kontrolne meritve.
Kot osnova za splošen opis uporabljenih metod za vrednotenje podatkov, se lahko
uporabi DAR, ki ga je razvil Inštitut za koordinacijo intenzivnega monitoringa gozdov
Evropske Komisije, v tesnem sodelovanju z predsedujoþimi strokovnih odborov ICP –
Gozd (UN / ECE). Informacije posredovane v DAR vprašalniku, bodo ostale v veljavi vse
dokler se uporabljene metode ne spremenijo.
Posebej natanþno je potrebno oznaþiti in navesti spremembe uporabljenih metod
inventure, transporta in analiz. Regionalne razlike je potrebno podrobno navesti in
razložiti (npr.: razliþni laboratoriji, ki se jih uporablja za analize).
2.2 Nastale izjeme in odstopanja (letni DAR)
Razen splošnih navedb o uporabljenih metodah v DAR vprašalniku, se opiše tudi
specifiþne težave, izjeme, odstopanja in težave s potrditvijo vsakoletno posredovanih
podatkov.
Izjeme in odstopanja
Poroþa se o izjemnih situacijah in pomembnih odstopanjih od normalnih postopkov.
Poleg opisov uporabljenih metod vzorþenja, analize, itd., kot je navedeno v DAR
vprašalniku, je potrebna tudi dokumentacija o izjemah, izjemnih situacijah in odstopanjih.
To se dokumentira v letnem DAR poroþilu in se predloži, Komisiji, skupaj s zbranimi
podatki.
Potrditev in upravljanje podatkov
Navede se uporabljene postopke kontrole kakovosti podatkov, vkljuþno z mejami
zavrnitve podatkov (test verjetnosti), kot tudi postopke uporabljene za preverjanje
konsistence nacionalnih nizov podatkov.
V primeru nepopolnih podatkov, lahko v doloþenih primerih opravimo oceno na osnovi
rezultatov iz drugih virov. Ocenjene podatke se oznaþi, hkrati pa se natanþno navede
uporabljene predpostavke.
3 Letno poroþilo o razvoju interpretacije / vrednotenja rezultatov na nacionalni
ravni
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To poroþilo vsebuje podatke o razvoju na podroþju interpretacije / vrednotenja rezultatov
na nacionalni ravni. O interpretaciji / vrednotenju rezultatov na nacionalni ravni se poda
naslednje podatke:
Splošne informacije
Države þlanice morajo opraviti vrednotenje in interpretacijo podatkov monitoringa na
nacionalni ravni.
Države þlanice se same odloþajo katera vrednotenja in interpretacije bodo opravljene na
nacionalni ravni in se bo o njih poroþalo Komisiji. Kljub temu pa se upošteva sledeþe:
Vrednotenje in interpretacija posameznih popisov
V primeru, da so na razpolago rezultati predhodnih popisov, se skuša doloþiti trende.
Rezultate posameznega popisa se pregleda in primerja z drugimi (podobnimi) popisi, ki
so bili opravljeni v isti regiji / državi. Razlike in podobnosti se oznaþi in þe je potrebno se
razlike ovrednoti. V vrednotenje se vkljuþi tudi podatke iz drugih virov, ki bi lahko
pripomogli k razlagi doloþenih povezav med kazalci.
Enotno vrednotenje in interpretacija
Po zakljuþku razliþnih popisov, se lahko opravi enotno vrednotenje. NFC zbere rezultate
in poroþila vseh popisov. NFC koordinira enotno vrednotenje in interpretacijo rezultatov
razliþnih popisov na nacionalni ravni.
Vrednotenje in interpretacija na osnovi eksternih podatkov
Rezultate enotnega vrednotenja in interpretacije se preveri in primerja z rezultati iz
drugih virov. Razlike in podobnosti se navede in pojasni, þe je to mogoþe.
4 ýasovni naþrt posredovanja DAR in poroþila o razvoju interpretacije /
vrednotenja rezultatov na nacionalni ravni
4.1 ýasovni naþrt za DAR
DAR vprašalnik se izpolni in posreduje Komisiji skupaj s prvimi podatki popisov. ýe se
kasneje spremenijo metode, se to sporoþi. Del DAR-a, ki vsebuje podatke o odstopanjih
in izjemah se posreduje Komisiji skupaj z letnimi podatki popisov.
4.2

ýasovni naþrt za poroþila o razvoju interpretacije / vrednotenja rezultatov na
nacionalni ravni

Poroþilo o razvoju na podroþju vrednotenja in interpretacije rezultatov na nacionalni
ravni se Komisiji posreduje vsako leto do 31. decembra.
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POROýILO O POŽARU

št.(zap. št. v GE / tekoþe leto)

/

OE
KE
GE
ODD/ODS
Obvezna priloga poroþila je skica požara na topografski karti M 1 : 25.000

K.O.

Podatki o mestu nastanka gozdnega požara
GK koordinata x

GK koordinata y

LOKALNO IME
Razvojna faza
Prevladujoþa dr. vrsta
PVP

Mešanost
Ekspozicija
Nagib
/

Nastanek požara (leto, mesec):

Združba
NMV
Vremenske razmere

/

(dan, ura, min):

/

/

Vzrok nastanka požara (po šifrantu)

/

Priþetek gašenja (leto, mesec):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

/

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(dan, ura, min):
Požar pogašen (leto, mesec):

/

/

/

/
/

/

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

(dan, ura, min):

/

/

Mer. enota
B. Opožarjena površina po vrsti površine
1. Gozdovi in grmišþa
1.1. Visoki gozd
1.1.1. Gozdovi iglavcev
1.1.2. Gozdovi listavcev
1.1.3. Mešani gozdovi
1.2. Panjevci
1.3. Grmišþa, grmiþav gozd
2. Druge površine

h
e
k
t
a
r
j
e
v

C. Opožarjene površine po vrsti lastništva
1. Javna last
1.1. Gozdovi in grmišþa
1.2. Druge površine
2. Privatna last
2.1. Gozdovi in grmišþa
2.2. Druge površine

Tipi gozdnega požara po odstotkih opožarjene površine:
podtalni požar

%

talni požar

%

vršnI požar (kompleksni)

%

Poškodovana lesna masa v m3:
iglavci

m3
m3

listavci
Ocena škode v 1000 SIT:

__________ SIT

Obnova potrebna (ustrezno obkroži):

DA

NE

Obrazec izpolnil:
Ime in priimek: __________________________, dne: _________________
Podpis: _______________________
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METODOLOGIJA ZA DOLOýANJE STOPNJE POŽARNE OGROŽENOSTI GOZDOV
1. LASTNOSTI GOZDA
A) Drevesna vrsta:
Osnova za dodelitev toþk so podatki popisa gozdov.
Število toþk za 100 % delež drevesne vrste:
drevesna vrsta
smreka
jelka
macesen
ostali iglavci
bukev
hrasti
plemeniti listavci
ostali trdi listavci
ostali mehki listavci

toþk
180
150
190
200
150
160
150
180
170

Iz deleža posameznih drevesnih vrst v odseku se ugotovljena povpreþna vrednost –
tehtana sredina pri þemer je delež drevesne vrste utež.
B) Razvojna faza
Osnova za dodelitev toþk so podatki popisa gozdov.
Mladovju se dodeli enotno število toþk
180 toþk
dejansko število toþk je enako deležu mladja v površini odseka
ýe površina mladovja v odseku > 30% površine odseka
180 toþk za cel odsek
C) UREJENOST GOZDOV IN GOZDNA HIGIENA
Osnova za dodelitev toþk so podatki popisa revirnih gozdarjev.
Neurejeni gozdovi
Delno urejeni gozdovi
Urejeni gozdovi

40 toþk
20 toþk
10 toþk

2. DEJAVNIKI IZVEN GOZDA
D) Srednja letna temperatura zraka
Osnova so podatki Hidrometeorološkega zavoda Slovenije
preko 12o C
od 9o do 12o C
do 9o C

30 toþk
20 toþk
10 toþk
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E) Srednja letna koliþina padavin
Osnova so podatki Hidrometeorološkega zavoda Slovenije
do 800 mm
od 801 do 1200 mm
nad 1201 mm

30 toþk
20 toþk
10 toþk

F) Srednja letna relativna vlažnost zraka
do 70 %
od 71 do 80 %
nad 81 %

30 toþk
20 toþk
10 toþk

G) Moþ in pogostnost vetra
Podatek se vnaša za gospodarsko enoto, na osnovi podatkov Hidrometeorološkega
zavoda Slovenije
vetrovi pogosti in moþni
vetrovi pogosti in zmerni
vetrovi obþasni in moþni
vetrovi obþasni in zmerni

50 toþk
30 toþk
15 toþk
0 toþk

H) Periodiþnost sušnih obdobij
Podatek se vnaša za gospodarsko enoto, na osnovi podatkov Hidrometeorološkega
zavoda Slovenije
sušna obdobja pogosta in dolgotrajna
sušna obdobja pogosta
sušna obdobja obþasna
sušna obdobja redka

50 toþk
30 toþk
15 toþk
0 toþk

I) Matiþni substrat
Osnova za dodelitev toþk so podatki popisa gozdov.
Rendzina
Ranker
Kalkokambisol
Tera rosa
Levsivirana tla (Luvisol)
Evtriþni kambisol
Distriþni kambisol
Rjava podzolasta tla
Podzol
Obreþna tla
Psevdoglej
Glej
Šotna tla

80 toþk
80 toþk
60 toþk
60 toþk
60 toþk
60 toþk
60 toþk
60 toþk
20 toþk
60 toþk
20 toþk
20 toþk
20 toþk
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J) Lega - ekspozicija
Osnova za dodelitev toþk so podatki popisa gozdov.
LEGA
S
SV
V
JV
J
JZ
Z
SZ
vse lege brez naklona

OZNAKA
1
2
3
4
5
6
7
8
0

ýe vrednost lega_od = 0
ýe vrednost lega_od > lega do
þe rezultat  9 se od rezultata odšteje 8
ýe vrednost lega_od < lega do
ýe je izraþun lega > 2,5 in d 5,5
ýe je izraþun lega > 5,5 in < 7,0
ýe je izraþun lega > 1,0 in d 2,5
ýe je izraþun lega t 7,0 in d 1,0

se upošteva vrednost lega_do
(lega_od + lega_do + 8) / 2
(lega_od + lega_do) / 2
20 toþk
10 toþk
10 toþk
5 toþk

K) Nadmorska višina
Osnova za dodelitev toþk so podatki popisa gozdov.
do 500 m
od 501 do 800 m
nad 800 m

15 toþk
10 toþk
5 toþk

L) Nagib
Osnova za dodelitev toþk so podatki popisa gozdov.
nad 45o
od 31o do 44o
od 15o do 30o

15 toþk
10 toþk
5 toþk

SKUPNA OCENA STOPNJE POŽARNE OGROŽENOSTI GOZDOV
STOPNJA OGROŽENOSTI

SKUPAJ TOýK

4. stopnja ogroženosti:
3. stopnja ogroženosti:
2. stopnja ogroženosti:
1. stopnja ogroženosti:

000 do 380 toþk
381 do 440 toþk
441 od 500 toþk
veþ kot 501 toþka

zelo velika ogroženost
velika ogroženost
srednja ogroženost
majhna ogroženost
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Odločba o soglasju k spremembi Akta o
ustanovitvi Ustanove – Centra za podporo pri
približevanju Evropski uniji

Ministrstvo za zunanje zadeve izdaja na podlagi 3.,
12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št.
70/05 – uradno prečiščeno besedilo) v upravni zadevi izdaje
soglasja k Spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za podporo pri približevanju Evropski uniji, Prešernova
cesta 25, Ljubljana, ki jo zastopa v. d. direktorja Nataša Šebenik, v skladu s pooblastilom ministra za zunanje zadeve z
dne 17. 10. 2005,

ODLOČBO
o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi
Ustanove – Centra za podporo pri približevanju
Evropski uniji
S to odločbo se izdaja soglasje k spremembi Akta o
ustanovitvi Ustanove – Centra za podporo pri približevanju Evropski uniji, sestavljeni v obliki notarskega zapisa
opr. št. SV 481/06 z dne 22. 5. 2006, ki ga je sestavila notarka Nataša Erjavec. Z navedeno spremembo je ustanoviteljica
Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije,
s sklepom št. 01408-3/2006/3 z dne 26. 4. 2006 spremenila
ime in sedež Ustanove – Centra za podporo pri približevanju
Evropski uniji, ki je vpisana v Evidenco ustanov pri Ministrstvu za notranje zadeve po zaporedno številko 152. Ime
ustanove je Ustanova – Center za evropsko prihodnost, njen
sedež pa je Loka pri Mengšu, Grajska cesta 1.
Št. ZKD-1820/06
Ljubljana, dne 22. maja 2006
Aljaž Gosnar l.r.
generalni sekretar

USTAVNO SODIŠČE
2363.

Odločba o odpravi 9. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Osilnica, kolikor se nanaša na
počitniški namen

Številka: U-I-65/04-8
Datum: 11. 5. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Jožeta Ožbolta iz Ljubljane,
na seji dne 11. maja 2006

o d l o č i l o:
1. Člen 9 Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 109/99 in
124/03) se v delu, ki se nanaša na ovrednotenje stavbnega
zemljišča za počitniški namen uporabe (vikendi – C točka),
odpravi.
2. Do drugačne ureditve se za zazidana stavbna zemljišča za počitniški namen plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča po merilu namembnosti stavbnih zemljišč, kot velja za zazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen.
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Obrazložitev
A.
1. Pobudnik v pobudi, ki jo je vložil dne 5. 3. 2004,
navaja, da je na podlagi dedovanja postal solastnik kmetije
v Občini Osilnica. Del te kmetije je tudi hiša, v kateri ne prebiva stalno. Pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za ta objekt je bilo stavbno zemljišče vrednoteno,
kot da gre za objekt, ki je namenjen počitniški uporabi. Zaradi
tega je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča glede
na 9. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Osilnica (v nadaljevanju Odlok) večje od
nadomestila, kot bi bilo odmerjeno, če bi se pri vrednotenju
stavbnega zemljišča za predmetno hišo uporabil stanovanjski
namen uporabe. Pobudnik zatrjuje, da je izpodbijana ureditev
v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker določa
različno višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za počitniške in za stanovanjske objekte na podlagi osebne
okoliščine, to je trajanja prebivanja v njih. Pobudnik je v
dokaz, da je zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na podlagi Odloka, Ustavnemu sodišču
predložil kopijo odločbe pristojnega davčnega organa o odmeri nadomestila.
2. Občina Osilnica (v nadaljevanju Občina) v odgovoru
na pobudo navaja, da je s sistemom ureditve nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, ki bolj obremenjuje lastnike
nepremičnin, ki te uporabljajo v počitniške namene, kot lastnike, ki nepremičnine uporabljajo v stanovanjske in poslovne namene, želela spodbujati stalno naselitev in zaposlitev
ljudi na območju Občine. Zatrjuje, da počitniški objekti, kamor
je uvrščena tudi pobudnikova hiša, zahtevajo nadstandard
komunalne opremljenosti, ki ga morajo zagotavljati le tamkaj
stalno stanujoči prebivalci. Počitniški objekti naj bi za Občino
pomenili oviro in breme, ker gre v glavnem za bivša kmečka
gospodarstva z opuščeno kmetijsko dejavnostjo.
B.
3. Pobudnik je (so)lastnik hiše, ki jo Občina šteje kot
objekt, namenjen za počitniško uporabo, in kot zavezanec za
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča izkazuje
pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede
na izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena Zakona
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Po 5. točki prvega odstavka 179. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju
ZUreP-1) je prenehal veljati Zakon o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju ZSZ/97), razen
prve alineje 56. člena v delu, ki se nanaša na nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča. Na podlagi te določbe ZSZ/97
je v veljavi ureditev plačevanja nadomestila, kot izhaja iz
VI. Poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju ZSZ/84). Tej ureditvi sta
180. člen ZUreP-1 in 218. člen Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02 in nasl. – v nadaljevanju ZGO-1)
dodala opredelitve stavbnih zemljišč, za katera se nadomestilo odmerja. ZSZ/84 v 61. členu med kriteriji, ki jih je treba
upoštevati pri določanju nadomestila, navaja tudi lego in
namembnost stavbnega zemljišča.
5. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se pri
zazidanih stavbnih zemljiščih v Občini izračuna tako, da se
skupno število točk, ki se določijo glede na opremljenost ter
lego in namembnost zemljišča, pomnoži s površino zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Odlok v 9. členu predvideva točkovanje stavbnih zemljišč glede na namembnost uporabe in glede na lego. Za pobudnika
je sporno točkovanje (zazidanih) stavbnih zemljišč glede na
namen uporabe, ker se stanovanjski namen uporabe točkuje
z manj točkami kot počitniški namen uporabe.
6. Pobudnik očita, da izpodbijana določba Odloka neenako obremenjuje zazidana stavbna zemljišča za počitni-
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ški namen v primerjavi z zazidanimi stavbnimi zemljišči za
stanovanjski namen, kar naj bi bilo v neskladju z drugim
odstavkom 14. člena Ustave.
7. Ustavno sodišče je že večkrat povedalo, da načelo
enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) terja
upoštevanje sorazmerja med ugodnostmi stavbnih zemljišč in
s tem zvezanimi bremeni, ki jih normodajalec z različnim urejanjem pravnih položajev nalaga posameznim zavezancem.
Temu načelu ustreza samo takšna normativna različnost, ki
ustreza različnosti dejanskih stanj, pri čemer razlikovanje ne
sme biti arbitrarno. ZSZ/84 pri vrednotenju stavbnih zemljišč
predvideva uporabo meril lege in namembnosti stavbnih zemljišč. Razlikovanje pri ovrednotenju stavbnih zemljišč na
podlagi teh kriterijev ne sme biti arbitrarno. Glede različnega
vrednotenja na podlagi namembnosti zemljišč to pomeni, da
morajo občine imeti zanj razumne razloge. Različno vrednotenje stavbnih zemljišč, na katerih so objekti namenjeni za
počitniško uporabo, in tistih zemljišč, na katerih so objekti za
stanovanjsko (ali drugo) rabo, mora biti utemeljeno v različnosti stavbnih zemljišč, občine pa morajo predhodno ugotoviti
primerljivost razmerij pri vrednotenju s številom točk.
8. Občina v odgovoru na pobudo ni pojasnila, v čem se
kaže različnost zemljišč, na katerih so objekti, namenjeni počitniški uporabi, v primerjavi z zemljišči, na katerih so objekti
z drugačnim (stanovanjskim) namenom uporabe. Navedbe
Občine, da počitniški objekti zahtevajo nadstandardno komunalno opremljenost, so pavšalne in ne morejo pomeniti razumnega razloga za različno vrednotenje stavbnih zemljišč, na
katerih so ti objekti. Kot tako je treba označiti tudi pojasnilo
Občine, da morajo tak nivo komunalne opremljenosti zagotavljati le stalni prebivalci Občine. Ta navedba namreč sama
po sebi, brez primerljivega prikaza razmerij pri različnem vrednotenju s številom točk, ne pojasnjuje, zakaj so nepremičnine, ki so namenjene počitniški uporabi, kljub nestalni uporabi
te infrastrukture, zgolj zaradi namena uporabe, nekajkrat bolj
obremenjene kot nepremičnine, ki so namenjene stanovanjski (torej stalni) uporabi. Tako različne obremenitve glede na
namen uporabe pa ni mogoče utemeljiti niti z navedbo, da je
Občina želela zagotoviti stalno naseljenost. Zaradi navedenega je izpodbijana določba Odloka v neskladju z načelom
enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave).
Ustavno sodišče jo je zato odpravilo.
9. Pobudnik je predlagal odpravo izpodbijane določbe
Odloka. Po drugem odstavku 45. člena ZUstS Ustavno sodišče odpravi protiustaven predpis, kadar ugotovi, da je treba
odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali protizakonitosti. Na podlagi izpodbijane določbe
Odloka sta bili pobudniku že izdani odločbi pristojne davčne
uprave o odmeri nadomestila. Ti odločbi sta že postali izvršljivi, zaradi česar je Ustavno sodišče ocenilo, da je izpolnjen
pogoj za odpravo navedene določbe Odloka.
10. Odprava izpodbijane določbe Odloka bi povzročila,
da zazidana stavbna zemljišča za počitniški namen ne bi
bila obremenjena z obravnavanim nadomestilom. Ustavno
sodišče je zato v skladu z drugim odstavkom 40. člena ZUstS določilo način izvršitve odločbe. Za ta zemljišča se bo,
do drugačne ureditve, ki bo upoštevala razloge te odločbe,
plačevalo nadomestilo glede na merilo, ki upošteva njihovo
namembnost, kot velja za zazidana stavbna zemljišča za
stanovanjski namen.
11. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano določbo Odloka
odpravilo zaradi neskladja z drugim odstavkom 14. člena
Ustave, se ni spuščalo v presojo njene skladnosti s prvim odstavkom 14. člena Ustave, kar posredno zatrjuje pobudnik.
C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 45. člena in drugega odstavka 40. člena
 Tako tudi v odločbi št. U-I-28/03 z dne 15. 4. 2004, Uradni
list RS, št. 43/04 in OdlUS XIII, 26.
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ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in
sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo
je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval
sodnik Ribičič.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

2364.

Odločba o razveljavitvi 55. člena Zakona o
izvajanju rejniške dejavnosti, sklep o zavrnitvi
pobude za začetek postopka za oceno
ustavnosti drugega odstavka 31. člena, 44.,
51. in 53. člena Zakona o izvajanju rejniške
dejavnosti ter sklep o zavrženju pobude
za začetek postopka za oceno ustavnosti
24. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti

Številka: U-I-289/04-26
Datum: 18. 5. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Vide Berglez iz Hoč in Zdravka Maržiča iz Kranja, ki ga zastopa Jelka
Sajovic, odvetnica v Kranju, na seji dne 18. maja 2006

o d l o č i l o:
1. Člen 55 Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02) se razveljavi.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 31. člena, 44., 51. in 53. člena Zakona o
izvajanju rejniške dejavnosti se zavrne.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
24. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti se zavrže.
4. Pobudnik Zdravko Maržič sam nosi stroške postopka
s pobudo.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica Vida Berglez je dne 14. 10. 2004 vložila
pobudo, s katero je izpodbijala 24., 31., 51., 53. in 55. člen
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (v nadaljevanju ZIRD).
V vlogi z dne 20. 12. 2005 je pobudo razširila še na 44. člen
ZIRD. Pobudnica utemeljuje svoj pravni interes z navedbo,
da je rejnica in zato določbe ZIRD neposredno posegajo v
njene pravice in pravni položaj. Meni, da so izpodbijane zakonske določbe v neskladju z 2., 8., s 14., z 18., 21., s 34., z
49., s 50., 66., 67., z 69., s 75. in 153. členom Ustave. Zatrjuje tudi neskladje z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami
in načeli mednarodnega prava, in sicer s 23. členom Splošne deklaracije človekovih pravic, s Konvencijo Združenih
narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 15/90 in
Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – v nadaljevanju KOP),
s Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 98 o uporabi
načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja
(Uradni list FLRJ-MP, št. 11/58 – Konvencija MOD št. 98),
s Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 151, Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 175 in Konvencijo
Mednarodne organizacije dela št. 177, z Evropsko socialno
listino (Uradni list RS, št. 24/99, MP, št. 7/99 – MESL), z Listino skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev in z
Direktivo št. 91/533/EGS.
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2. Člen 24 ZIRD po mnenju pobudnice postavlja v neenakopraven položaj rejnike, ki skrbijo za manj kot tri otroke
(rejence), saj jim ne zagotavlja sorazmernega dela pravic.
Ta člen naj bi bil v neskladju z 49. členom Ustave, pa tudi z
8., s 14., z 18., z 21., s 34., 50., 66. in 75. členom Ustave.
V 31. členu ZIRD so določeni primerni bivalni prostori, ki jih
po zatrjevanju pobudnice nihče ne plača. Pobudnica poudarja, da rejnik daje pri svojem delu na razpolago vse svoje
premično in nepremično premoženje, za kar ni predvideno
nikakršno plačilo oziroma povračilo. člen 31 ZIRD naj bi bil
zato v neskladju z 69. členom Ustave.
3. Pobudnica nadalje nasprotuje 51. členu ZIRD, ki po
njenem mnenju krivično določa materialne stroške za rejenca. Znesek materialnih stroškov naj bi bil izračunan na popolnoma napačni osnovi. S tem naj bi ZIRD postavil rejence v
neenakopraven položaj v primerjavi z drugimi otroki, ki živijo
v institucionalnem varstvu. Rejniki pa naj bi bili postavljeni v
neenakopraven položaj v primerjavi z drugimi izvajalci institucionalnega varstva in z drugimi zaposlenimi v javnih službah.
Po zatrjevanju pobudnice morajo rejniki prispevati lastna
sredstva in premoženje, da rejencem zagotovijo dostojno preživetje. Pobudnica opozarja, da vsaka druga oblika institucionalnega varstva realno stane vsaj enkrat več kot namestitev
v rejniški družini (npr. varstvo v otroškem vrtcu). Po njenem
mnenju je država del finančne plati posebnega varstva otrok
(56. člen Ustave) protiustavno prenesla na rejnike, saj naj bi
kot osnovo za izračun stroškov vzela gospodinjstvo družine.
Kot zatrjuje pobudnica, sta rejnikom z ZIRD naložena zgolj
varstvo in vzgoja rejenca, ne pa tudi oskrba in preživljanje, ki
sta naložena državi. Pobudnica nasprotuje načinu izračuna
materialnih stroškov iz 51. člena ZIRD. Meni, da so rejenci
z uveljavitvijo ZIRD podvrženi ponižujočemu ravnanju, saj
noben pridobitno nesposoben človek, ki je potreben tuje
pomoči (varstva in vzgoje ter nege), ne more preživeti s 40%
povprečnih mesečnih izdatkov v gospodinjstvu. Opozarja,
da rejenci niso priznani kot člani gospodinjstva v primeru, ko
rejnik uveljavlja svoje pravice in ugodnosti (npr. olajšave pri
davčni napovedi, prošnje lastnih otrok za pridobitev štipendije, vloge za otroški dodatek za lastne otroke, znižanje starostnih pogojev pri pridobitvi pravice do pokojnine, dodatek
za veliko družino itd.). Pobudnica poudarja, da rejnik v zvezi
z rejencem nima nobenih starševskih pravic, obveznosti ali
pravnih koristi, temveč starševske pravice večinoma ohranijo
starši ali pa jih imajo centri za socialno delo ali skrbniki. Po
njenem zatrjevanju država neprestano posega v rejniško
družino in odloča o vsem v zvezi z rejencem (prim. 2., 27.,
34., 36., 37. in 38. člen ZIRD).
4. Pobudnica opozarja tudi na medsebojno neskladje
25., 51. in 52. člena ZIRD. Nasprotuje temu, da je predlagatelj ZIRD izdatke za nepotrošne dobrine odštel od povprečnih
izdatkov, ker ti niso v zvezi z rejencem, temveč v zvezi z
gospodinjstvom družine, izdatke za obleko in obutev pa zato,
ker te praviloma krijejo starši rejencev. Opozarja na nelogičnost zakonske ureditve, ki v 25. členu ZIRD rejniku med
drugim nalaga dolžnost, da rejencu nudi primerno obleko in
obutev ter primerno nastanitev, v 52. členu pa predvideva
znižanje oskrbnine v višini 25% materialnih stroškov, če
rejniku ni treba kriti stroškov za obleko in obutev rejenca.
Glede na navedeno pobudnica meni, da je 51. člen ZIRD v
neskladju z 8., s 14., z 18., z 21., s 34., s 67. in z 69. členom
Ustave.
5. Pobudnica nadalje izpodbija 53. člen ZIRD, ki po
njenem mnenju rejniku krivično določa fiksno plačilo za delo.
Znesek plačila za delo naj bi bil oblikovan brez kakršnekoli argumentacije. Pobudnica poudarja, da je rejništvo v
primerjavi z drugimi oblikami institucionalnega varstva priznano kot najboljša oblika, kar pa se ne odraža v vrednotenju in plačilu za delo rejnikov. Pobudnica meni, da rejniki
niso v enakopravnem položaju z drugimi delavci v Republiki
Sloveniji. Dohodek, ki ga rejnikom določa ZIRD, po mnenju pobudnice ne zagotavlja socialne varnosti, rejnikovim
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otrokom pa ne dostojnega življenja. Pobudnica zatrjuje, da
rejnikom ni bilo omogočeno sodelovanje ob sprejemanju
ZIRD, temveč se je o njihovih pravicah in položaju odločalo popolnoma birokratsko. Iz obrazložitve predloga ZIRD
naj bi bilo razvidno, da je določitev zneska plačila za delo
temeljila na težnji, da se rejniku, ki skrbi za tri rejence, določi minimalna plača. Po mnenju pritožnice je nepošteno
izhodišče, ki določa minimalni znesek, ne glede na vrednost
vloženega dela. Pravična cena dela bi morala biti po mnenju
pobudnice določena z upoštevanjem izobrazbe, delovnih
izkušenj, dodatnega usposabljanja in izobraževanja. Sicer
pa je po njenem mnenju neprimerno, da je za rejnike plačilo
fiksirano v zakonu. Pobudnica poudarja, da plačilo za delo
rejnika, četudi ga pomnožimo s številom tri (če rejnik skrbi
za tri rejence), ne dosega niti minimalne plače. Poleg tega
naj bi bila obremenjenost rejnikov večja kot v katerikoli drugi
institucionalni obliki varstva in vzgoje otrok, ki bi se po kvaliteti mogla primerjati z rejništvom. Pobudnica poudarja, da
obveznosti rejnika trajajo 365 dni v letu po 24 ur vsak dan.
Ne glede na drugi odstavek 53. člena ZIRD, ki omogoča
50% povišanje plačila za delo, po mnenju pobudnice nikakor
ne gre za primerno plačilo. Pobudnica nadalje opozarja, da
rejniki niso niti zaposleni niti samozaposleni; prav tako ne
spadajo v kategorijo brezposelnih oseb, saj so se v skladu
z 2. členom ZIRD zavezali za varstvo in vzgojo rejenca. Za
delo, ki ima po mnenju pobudnice vse elemente delovnega
razmerja, nimajo sklenjenih pogodb o delu na domu in posledično tudi ne nikakršnih pravic, ki izvirajo iz delovnega
razmerja (npr. pravice do dopusta, pravice do regresa za
prehrano in dopust). Pobudnica predlaga, naj se rejnikom
prizna delovno razmerje kot drugim delavcem na področju
vzgoje in varstva otrok ter s tem v zvezi priznajo vse pravice,
ki izvirajo iz delovnega razmerja. Pobudnica se zavzema tudi
za spremembo finančnega položaja rejencev, in sicer tako,
da bo za njihovo preživetje poskrbljeno s finančnimi sredstvi,
ki bodo primerljiva s finančnimi sredstvi, ki so namenjena za
preživetje otrok v drugih institucijah. Pobudnica zato meni, da
je 53. člen ZIRD v neskladju z 2., 8., s 14., z 18., 21., s 34., z
49., s 50., 66., 67., z 69. in s 75. členom Ustave.
6. Pobudnica izpodbija še 55. člen ZIRD, na podlagi
katerega sorodniki niso upravičeni do plačila za delo. Meni,
da je navedeni člen v neskladju z 2., 8., s 14., z 18., 21., s
34., z 49., s 50., 66. in 75. členom Ustave.
7. V vlogi z dne 21. 12. 2005 je pobudnica razširila pobudo še na 44. člen ZIRD, ki določa pisno sklenitev rejniške
pogodbe. Meni, da ni jasno, za kakšno vrsto pogodbe gre. Po
njenem mnenju ne more iti za (posebno) pogodbo civilnega
prava, saj vsebuje vse elemente, potrebne za obstoj delovnega razmerja. Poleg tega bi moralo biti v primeru civilnopravne
pogodbe omogočeno dogovarjanje o vsebini pogodbe, kar pa
v primeru rejniške pogodbe ni mogoče. V tej vlogi pobudnica
podrobno pojasnjuje tudi druge argumente, ki naj bi kazali
na neustrezno urejeno plačilo za delo rejnikov. Poudarja,
da se rejnik s podpisom rejniške pogodbe ne zaveže finančno preživljati tujega otroka, temveč ta obveznost še vedno
pripada biološkim staršem. Praksa naj bi kazala, da slednji
te obveznosti ne izpolnjujejo. Pobudnica ponuja primerjavo
rejnika z družinskim pomočnikom, ki ima pravico do mesečnega plačila v višini minimalne plače in plačila prispevkov
za pokojninsko zavarovanje. Pobudnica je svoje argumente
dopolnila še v vlogi z dne 9. 1. 2006, v kateri zatrjuje, da
osnova za izračun materialnih stroškov temelji zgolj na dopisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
8. Pobudnik Zdravko Maržič izpodbija 55. člen ZIRD,
ki določa, da rejnik, ki je rejenčev sorodnik, ni upravičen do
plačila dela. Svoj pravni interes utemeljuje z navedbami,
da od 1. 4. 1992 dalje izvaja rejništvo za svojo mladoletno
vnukinjo, z uveljavitvijo izpodbijane zakonske določbe (tj. z
dnem 1. 1. 2003) pa mu je bila ukinjena pravica do plačila
dela. Prilaga Aneks k rejniški pogodbi št. 1 z dne 3. 10. 2003
ter obvestilo Centra za socialno delo Radovljica z dne 28. 1.
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2003. Pobudnik zatrjuje neskladje izpodbijane določbe z
2. členom in drugim odstavkom 14. člena Ustave. Zatrjuje, da
ga izpodbijana določba postavlja v neenakopraven položaj z
drugimi rejniki, ki opravljajo rejniško dejavnost in so za svoje
delo upravičeni do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino (to
prejema tudi pobudnik) ter plačilo dela. Po mnenju pobudnika
za različno ureditev ne obstajajo razumni in stvarni razlogi.
Poudarja, da rejniki sorodniki prevzemajo vse obveznosti in
odgovornosti kot rejniki, ki izvajajo rejništvo kot poklic; prav
tako morajo obvezno opraviti usposabljanje in prevzeti vse
obveznosti in odgovornosti, ki jim jih nalaga Zakon. Tudi motiv naj bi bil ne glede na njihov status pri vseh rejnikih enak,
tj. čustvena navezanost in želja po skrbi za nego, vzgojo
in izobraževanje rejencev. Po zatrjevanju pobudnika so vsi
rejniki v enakem dejanskem in pravnem položaju. Pobudnik
zatrjuje, da je bil pred uveljavitvijo ZIRD upravičen do nagrade za delo, novi Zakon pa mu je to pravico odvzel. Po mnenju
pobudnika izpodbijana določba tudi ni pravnotehnično popolna, saj ne določa kroga sorodnikov, ki jih Zakon izključuje iz
kroga upravičencev do plačila dela, s čimer naj bi bila kršena
tudi načela pravne države (2. člen Ustave). Pobudnik še navaja, da naj bi nagrado za delo, ki jo je za izvajanje rejništva
prejemal približno 11 let, porabil za dodatne potrebe vnukinje,
z ukinitvijo te pravice pa mu je zakonodajalec onemogočil
zadovoljevanje teh potreb otroka.
9. Državni zbor na pobudi ni odgovoril. Svoje stališče
pa sta pojasnila Vlada in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve (v nadaljevanju Ministrstvo). Uvodoma sta
predstavita institut rejništva ter pravno ureditev izvajanja
rejniške dejavnosti. Navajata, da je izvajanje rejniške dejavnosti sistemsko gledano umeščeno v izvajanje storitev
institucionalnega varstva, določenega v Zakonu o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in nasl. – v nadaljevanju
ZSV). Ta v 41.a členu določa, da je dejavnost socialnega
varstva nepridobitna. Posebej poudarjata, da fizična oseba
opravlja socialnovarstvene storitve kot zasebnik pod pogoji,
določenimi v prvem odstavku 65. člena ZSV. Drugi odstavek
tega člena pa določa, da lahko ne glede na prvi odstavek
posamezne storitve v okviru javne službe v skladu z zakonom opravlja rejnik ali tretja oseba, če za te storitve sklene
pogodbo s centrom za socialno delo. Vlada in Ministrstvo
zavračata očitke pobudnice, da je 24. člen ZIRD v neskladju
z 49. členom Ustave, pa tudi z 8., s 14., z 18., 21., s 34., 50.,
66. in 75. členom Ustave. Navedeni člen določa, da mora
imeti rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, istočasno
nameščene tri rejence. Predlagatelj Zakona naj bi pri določitvi
tega normativa izhajal s stališč prakse (centrov za socialno
delo in strokovnih delavcev, ki delajo na rejništvu). Izkazalo
naj bi se, da je število tri najprimernejše število otrok, katerim se lahko rejnik v največji meri posveti in izvaja dolžnosti,
sprejete z rejniško pogodbo. Sicer pa ZIRD v zvezi s tem
dopušča izjeme (povečanje ali znižanje tega normativa) glede na ugotovljene potrebe in koristi konkretnega rejenca.
Glede na to, da so strokovni sodelavci skupaj z rejniki ves
čas sodelovali pri pripravi ZIRD, naj bi bil neutemeljen očitek
pobudnice, da rejniki pri določitvi pogojev in cene niso imeli
besede. Ministrstvo poudarja, da vsako delo ali izvajanje
neke dejavnosti ne pomeni sklenitve delovnega razmerja,
zlasti če je izvajanje posebej pravno urejeno.
10. Vlada in Ministrstvo zavračata tudi očitke o neskladnosti 31. člena ZIRD z Ustavo. V skladu s tem členom
center za socialno delo pri pripravi ocene o primernosti
kandidata preveri tudi primernost bivalnih pogojev celotne
družine, posebej pa prostorov in opreme, namenjenih rejencu. Poudarjata, da je pri presoji te zakonske določbe treba
upoštevati, da je rejništvo oblika institucionalnega varstva, ki
se izvaja v drugi družini in ne v javnem socialnovarstvenem
zavodu ali drugi pravni in fizični osebi, ki pridobi koncesijo na
javnem razpisu. Prav v tem naj bi bila posebnost rejništva, ki
se izvaja tako, da rejnik odpre vrata svojega doma za tujega
otroka (rejenca). S tem se otroku, ki ne more živeti pri svojih
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starših, omogoči dragocena izkušnje družine, v kateri otrok
zadovoljuje tako fiziološke kot druge potrebe (npr. potrebo po
varnosti, spoštovanju, ljubezni itd.). Prav zaradi te specifičnosti je izvajanje rejniške dejavnosti posebej urejeno in izvzeto
iz splošne ureditve izvajanja javne službe institucionalnega
varstva. Ker izvajanje rejniške dejavnosti prinaša rejniku
tudi materialne stroške, ZIRD v 51. členu določa, da ima
rejnik pravico do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino in
plačilo dela. V zvezi s 44. členom ZIRD Vlada in Ministrstvo
pojasnjujeta, da center za socialno delo kot nosilec javnega
pooblastila in rejnik za vsakega rejenca skleneta rejniško
pogodbo, ki je posebna pogodba, s katero se podobno kot
pri koncesijskem razmerju uredijo medsebojna razmerja med
državo in izvajalcem rejniške dejavnosti. Rejniška pogodba
vsebuje sestavine, ki jih določa ZIRD in niso predmet medsebojnega dogovarjanja pogodbenih strank. Rejnik se lahko
odloči, ali bo rejniško dejavnost opravljal kot edini poklic ali
pa bo to dejavnost izvajal poleg svojega poklica in sklenjenega delovnega razmerja. Ne glede na to so dolžnosti rejnika v
razmerju do rejenca enake. Poleg tega ima rejnik pravico do
plačila prispevkov za socialno varnost v skladu s posebnimi
predpisi, ki urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost. Rejniki, ki opravljajo rejniško dejavnost kot poklic, so
pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi tretje alineje
15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 106/99 in nasl. – ZPIZ-1). S sklenitvijo
rejniške pogodbe rejniki ne sklenejo delovnega razmerja s
centrom za socialno delo. Izvajanje rejniške dejavnosti ne
pomeni izvajanja delovnega procesa v smislu 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 – ZDR),
ki bi ga organiziralo Ministrstvo ali krajevno pristojni center
za socialno delo. Rejniška dejavnost se izvaja kot dejavnost
posamezne družine in pomeni nadomeščanje oziroma prevzemanje nalog družin, te naloge pa niso organizirane kot
delovni proces in po svoji posebni naravi tudi ne morejo biti.
Rejnik kot izvajalec ene od storitev javne službe s sklenitvijo
rejniške pogodbe ne prevzame tudi roditeljske pravice, saj je
ta posebej ustavno, konvencijsko in zakonsko varovana. Rejniku se zgolj zaradi učinkovitega izvajanja dejavnosti zagotovi določena upravičenja, ki jih terjata varstvo in vzgoja otroka.
V vsakem primeru posebej je treba preučiti, ali je treba otroku
zagotoviti tudi posebno varstvo – skrbništvo. Z dolžnostmi,
ki jih rejnik prevzame z rejniško pogodbo, otrok formalno ne
postane tudi družinski član rejnikovega gospodinjstva, kajti
rejnik ga zakonsko ni dolžan preživljati, temveč vsa sredstva
za njegovo varstvo in vzgojo ter oskrbo zagotavlja država.
11. Tudi očitki o protiustavnosti določb 51. in 53. člena ZIRD so po mnenju Vlade in Ministrstva neutemeljeni.
Oskrbnino sestavljajo materialni stroški za rejenca in denarni prejemek v višini otroškega dodatka, kot je določen
za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka (to je najvišji
otroški dodatek za enega otroka v skladu z določbami Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Uradni
list RS, št. 97/01 in nasl. – ZSDP). Oskrbnina za otroka v
rejniški družini je izračunana na podoben način kot znesek
zagotovljenega minimalnega dohodka, ki se uporablja pri
določanju višine denarne socialne pomoči po ZSV, pri čemer
je razlika v tem, da se pri izračunu oskrbnine upoštevajo
povprečni življenjski stroški na podlagi izsledkov ankete o
porabi gospodinjstev. Pri z zakonom določenem znesku so
upoštevane tako potrošne kot nepotrošne dobrine. Materialni
stroški tako pomenijo 40% povprečnih izdatkov gospodinjstva. Plačilo dela je bilo ob sprejemu Zakona določeno na
22.000 SIT za rejenca. Pri tem je bilo izhodišče, da je rejniku
zagotovljeno plačilo približno v višini minimalne neto plače.
Glede na zahtevnost oskrbe se lahko plačilo zviša za največ
50%. Prispevki za socialno varnost se plačujejo od zneska
najnižje pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Vlada in Ministrstvo posebej poudarjata, da so vsi prejemki
iz naslova rejnine oproščeni plačila dohodnine. Zavračata
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tudi primerjavo oskrbnine iz 51. člena ZIRD s pragom revščine. Poudarjata, da ima rejnik ob obvezni namestitvi treh
rejencev tudi trikratno plačilo dela, kar je glede na znesek
iz leta 2003 znašalo 70.740 SIT, kar naj bi bilo bistveno nad
zneskom, ki je določen kot minimalni dohodek. Ministrstvo
primeroma ponudi izračun mesečnega neto prejemka, ki ga
prejme rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic in ima
v skladu z normativom v rejništvu tri otroke. Mesečni neto
prejemek za tri otroke naj bi znašal 313.980 SIT, pri čemer
ta znesek ni podvržen plačilu dohodnine, poleg tega zneska
pa se rejniku plačujejo prispevki za socialno varnost. Vlada
in Ministrstvo zatrjujeta, da rejenec ni v neenakopravnem
položaju v primerjavi z otroki, nameščenimi v druge oblike
institucionalnega varstva, saj je namen in način izvajanja
tega varstva povsem drugačen. Tudi primerjava z družinskim
pomočnikom po mnenju Ministrstva ni primerna.
12. V zvezi z očitki o protiustavnosti 55. člena ZIRD
Vlada in Ministrstvo pojasnjujeta, da ZIRD posebej ureja
izvajanje rejniške dejavnosti sorodnika. Poudarjata, da otrokovemu sorodniku ni treba kandidirati za izvajanje rejniške
dejavnosti v skladu z določbami ZIRD. Izvajanje rejniške
dejavnosti sorodnika naj bi prišlo v poštev v izjemnih primerih, ko zaradi nenadne izgube staršev ali zaradi navezanosti
otroka na sorodnike center za socialno delo oceni, da bi bila
takšna oblika rejništva za otroka najkoristnejša. V takšnih
primerih se otrokov sorodnik ne pripravlja na izvajanje rejniške dejavnosti in ne kandidira za izvajanje te dejavnosti,
temveč je v izjemnih situacijah k temu pozvan. Rejencu, ki je
nameščen pri sorodniku, so zagotovljena vsa sredstva, ki jih
sicer država nudi za rejenca, tj. oskrbnina. Rejnik sorodnik
nima pravice do plačila dela prav zaradi posebnega statusa,
ki ga kot rejnik sorodnik ima, saj je zaradi posebnega motiva
postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje dejavnosti lažji.
B. – I.
13. Ustavno sodišče je pobudi zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo.
14. V skladu z drugim odstavkom 162. člena Ustave in
s prvim odstavkom 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko
vsakdo da pobudo za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem, če izkaže svoj pravni interes. Drugi odstavek 24. člena
ZUstS določa, da je pravni interes za vložitev pobude podan,
če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil,
katerega oceno predlaga pobudnik, neposredno posega v
njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po
ustaljeni ustavnosodni presoji Ustavnega sodišča mora biti
pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev
pobudnikovemu predlogu mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja (tako v odločbi Ustavnega sodišča
št. U-I-18/98 z dne 19. 4. 2001, Uradni list RS, št. 37/01 in
OdlUS X, 76).
15. Pobudnica Vida Berglez utemeljuje svoj pravni interes z navedbo, da je rejnica in zato izpodbijane določbe
ZIRD neposredno posegajo v njene pravice in pravni položaj.
Tako iz njenih navedb kot tudi iz priloženih listin1 je mogoče
razbrati, da pobudnica izvaja rejniško dejavnost kot poklic,
kar pomeni, da mora imeti v skladu z zakonskim normativom
istočasno nameščene tri rejence. Glede na to ji je Ustavno
sodišče priznalo pravni interes za vložitev pobude za oceno
ustavnosti določb 31., 44., 51. in 53. člena ZIRD. Pobudnica
izpodbija tudi 24. člen ZIRD, ki po njenem mnenju postavlja
v neenakopraven položaj rejnike, ki skrbijo za manj kot tri
otroke (rejence), saj jim ne zagotavlja sorazmernega dela


1 Pobudnica npr. prilaga odločbo Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve št. 02083-1/2004/1 z dne 14. 10. 2004, s katero
je bila zavrnjena njena pritožba zoper odločbo centra za socialno
delo, s katero je ta odločil, da se zahtevek pobudnice za priznanje
pravice do dodatka za veliko družino zavrne. Iz te odločbe je razvidno, da pobudnica skrbi za tri rejence in za lastno hčer.

pravic. Glede na to, da pobudnica skrbi za tri rejence, ni
izkazala, kako bi ugoditev pobudi izboljšala njen pravni položaj. Zato je Ustavno sodišče v tem delu pobudo zavrglo
(3. točka izreka).
16. Pravni interes za presojo 55. člena ZIRD, ki določa,
da rejnik, ki je rejenčev sorodnik, ni upravičen do plačila
dela, izkazuje pobudnik Zdravko Maržič. Navaja namreč,
da od 1. 4. 1992 dalje izvaja rejništvo za svojo mladoletno
vnukinjo, z uveljavitvijo ZIRD (tj. z dnem 1. 1. 2003) pa mu
je bila ukinjena pravica do plačila dela. Prilaga Aneks k rejniški pogodbi št. 1 z dne 3. 10. 2003 ter obvestilo Centra za
socialno delo Radovljica z dne 28. 1. 2003. Glede na to, da
omenjeni pobudnik izkazuje pravni interes za izpodbijanje
55. člena ZIRD, se Ustavnemu sodišču ni bilo treba ukvarjati
z vprašanjem, ali je v tem delu mogoče priznati pravni interes
tudi pobudnici Vidi Berglez.
17. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti 55. člena ZIRD sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZustS, je po sprejemu
pobude nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – II.
18. V skladu s tretjim odstavkom 56. člena Ustave otroci
in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno
varstvo države. Njihov položaj ureja zakon. Ustava posebej
varuje tudi družino in ustvarja za to varstvo potrebne razmere (tretji odstavek 53. člena Ustave). Iz te ustavne določbe
izhaja dolžnost države, da svojim državljanom z ustrezno
pravno ureditvijo in z ustvarjanjem ustreznih razmer omogoča vzpostavitev in varstvo njihovega družinskega življenja.2
Tudi v skladu s prvim odstavkom 20. člena KOP ima otrok, ki
je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje družinsko okolje
ali katerega koristi ne dopuščajo, da bi še naprej ostal v tem
okolju, pravico do posebnega varstva in pomoči, ki mu jo
zagotovi država. Na podlagi drugega odstavka istega člena
KOP morajo države pogodbenice v skladu s svojo notranjo
zakonodajo takemu otroku zagotoviti nadomestno skrb. Po
tretjem odstavku 20. člena KOP takšna skrb lahko med drugim zajema tudi rejništvo.
19. Rejništvo je oblika družinskopravnega varstva otrok,
ki se izvaja z nego, vzgojo in oskrbovanjem v tuji družini, tj.
pri osebah, ki niso otrokovi starši (oziroma posvojitelji) niti
skrbniki.3 Rejniki so lahko tudi otrokovi sorodniki. Temeljne
določbe o institutu rejništva vsebuje Zakon o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 in nasl.
– v nadaljevanju ZZZDR). V 154. členu ZZZDR je opredeljen
namen rejništva, ki je v tem, da se otrokom pri osebah, ki niso
njihovi starši, omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen
osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje ter
delo. Center za socialno delo odda v rejništvo otroka, ki nima
svoje družine, otroka, ki iz različnih vzrokov ne more živeti pri
starših, ali otroka, katerega telesni in duševni razvoj je ogrožen
v okolju, v katerem živi (prvi odstavek 157. člena ZZZDR). Rejništvo nastane z odločbo pristojnega centra za socialno delo
in z rejniško pogodbo.4 O oddaji otroka v rejništvo izda center
za socialno delo odločbo (prvi odstavek 160. člena ZZZDR),
ki vsebuje izrek o oddaji otroka v rejništvo in določitev rejnika.
Ko postane odločba o oddaji otroka v rejništvo pravnomočna,
sklene pristojni center za socialno delo z rejnikom rejniško
pogodbo v skladu s 44. členom ZIRD.






2 M. Končina - Peternel v L. Šturm (ured.): Komentar Ustave
Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 566, tč. 1.
3 K. Zupančič, B. Novak, V. Žnidaršič Skubic, M. Končina
- Peternel: Reforma družinskega prava, Predlog novih predpisov s
komentarjem, Uradni list RS, Ljubljana 2005, str. 62.
4 Podrobneje o pogojih (tako materialnih kot formalnih) za
nastanek rejništva glej: K. Zupančič, Pravni aspekti rejništva, doktorska disertacija, Ljubljana 1973, str. 114 in nasl.
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20. Izvajanje rejniške dejavnosti je podrobneje urejeno
v ZIRD, ki vsebuje določbe o pogojih za rejnika, o pridobitvi
dovoljenja za opravljanje rejništva, o pogojih in postopku za
izvajanje rejništva kot poklicne dejavnosti, o dolžnostih rejnika
in nalogah socialnega varstva (centrov za socialno delo) pri
izvajanju rejništva. Kot izhaja iz obrazložitve predloga ZIRD
– prva obravnava – EPA 517-III (Poročevalec DZ, št. 44 z dne
25. 4. 2002), je bil cilj oziroma namen zakonodajalca ob zakonskem urejanju rejniške dejavnosti zagotovitev kvalitetnega
izvajanja rejniške dejavnosti ob zasledovanju največje koristi
otroka, nameščenega v rejniško družino. Samo s kvalitetnim
izvajanjem rejništva je namreč mogoče otroku zagotoviti ustrezen čustveni in fizični razvoj. Zakonodajalec je želel sistemsko
urediti izvajanje rejniške dejavnosti, s ciljem dvigniti kakovost
izvajanja in s tem kakovost samega rejništva, ter tako nuditi
čimbolj ustrezno obravnavo otrokom, ki vstopajo v rejništvo.
21. Sistemsko gledano je izvajanje rejniške dejavnosti
umeščeno v izvajanje storitev institucionalnega varstva, določenih v 16. členu ZSV5. Rejništvo kot ena od oblik institucionalnega varstva spada med storitve, ki jih zakon določa kot javno
službo.6 Upoštevati je treba še določbo 65. člena ZSV, po kateri
lahko fizična oseba opravlja socialno varstvene storitve kot zasebnik pod pogoji, določenimi v prvem odstavku 65. člena ZSV.
Drugi odstavek istega člena pa omogoča, da lahko ne glede na
prvi odstavek posamezne storitve v okviru javne službe v skladu
z zakonom opravlja rejnik ali tretja oseba, če za te storitve sklene pogodbo s centrom za socialno delo. Kot poudarjata Vlada
in Ministrstvo, je posebnost rejništva prav v tem, da se izvaja
v drugi družini in ne v javnem socialnovarstvenem zavodu ali
drugi pravni in fizični osebi, ki pridobi koncesijo na javnem razpisu. Prav zaradi te specifičnosti je izvajanje rejniške dejavnosti
posebej urejeno in izvzeto iz splošne ureditve izvajanja javne
službe institucionalnega varstva.
22. Rejništvo je odplačno razmerje: rejnik dobi za svoje
delo rejnino.7 V skladu s prvim odstavkom 50. člena ZIRD
je rejnik za posameznega rejenca upravičen do mesečne
rejnine, ki zajema oskrbnino in plačilo dela. Oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške za rejenca in denarni
prejemek v znesku otroškega dodatka, kot je določen za
najnižji dohodkovni razred za prvega otroka, v skladu s posebnim predpisom, ki ureja družinske prejemke (prvi odstavek
51. člena ZIRD). Višino materialnih stroškov za rejenca ZIRD
določa v fiksnem znesku in trenutno znašajo 56.840 tolarjev
(drugi odstavek 51. člena ZIRD).8 Višina oskrbnine je soraz







5 Institucionalno varstvo po tem zakonu obsega vse oblike
pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s
katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije
doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana
in varstvo ter zdravstveno varstvo (prvi odstavek 16. člena ZSV).
Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje, po tem zakonu obsega poleg storitev
iz prejšnjega odstavka še vzgojo in pripravo za življenje (drugi
odstavek 16. člena ZSV).
6 V skladu s prvim odstavkom 41.b člena ZSV storitve socialnega varstva lahko opravljajo pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom, in s predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi. Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo,
opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni
socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki
pridobijo koncesijo na javnem razpisu (drugi odstavek 41.b člena
ZSV). Storitve socialnega varstva izven mreže javne službe opravljajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga
daje in odvzame ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.
7 K. Zupančič, B. Novak, V. Žnidaršič Skubic, M. Končina
- Peternel: cit. delo, str. 62. Omenjeni avtorji ugotavljajo, da Zakon
ne govori o neodplačnem rejništvu, s tem pa ni izključena možnost,
da rejniki sprejmejo otroka v rejništvo tudi brez plačila.
8 V skladu z določbo 61. člena ZIRD se materialni stroški za
rejenca in plačilo dela rejnika usklajujejo enkrat letno z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi januarja, pri
čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin v
preteklem letu. Zadnja uskladitev je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 7/06.
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merna času bivanja rejenca v rejniški družini (tretji odstavek
51. člena ZIRD).
23. Tudi plačilo dela je v ZIRD določeno v fiksnem znesku in po zadnji uskladitvi z rastjo cen življenjskih potrebščin
znaša 25.740 tolarjev za rejenca (prvi odstavek 53. člena
ZIRD).9 Glede na zahtevnost oskrbe, varstva in vzgoje rejenca (rejništvo za hudo bolnega otroka, otroka z motnjami v
telesnem ali duševnem razvoju, zlorabljenega otroka, trpinčenega otroka, vedenjsko ali osebnostno motenega otroka)
se lahko plačilo dela začasno zviša za največ 50% (drugi
odstavek 53. člena ZIRD). O odstotku zvišanja plačila dela
in trajanju pravice do povišanega plačila dela odloča komisija
za določitev znižanega normativa in zvišanja plačila dela na
podlagi meril, ki jih določi minister (tretji odstavek 53. člena
ZIRD). Pravica do zvišanega plačila dela se lahko dodeli
za največ eno leto. Pravica se lahko podaljšuje toliko časa,
kolikor trajajo razlogi za zvišanje plačila dela (četrti odstavek
53. člena ZIRD). Višina plačila dela je sorazmerna času bivanja rejenca v rejniški družini (peti odstavek 53. člena ZIRD).
Če rejnik izvaja rejniško dejavnost kot poklic, mu Republika
Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost
(drugi odstavek 50. člena ZIRD). Prispevki za socialno varnost se plačujejo od zneska najnižje pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (drugi odstavek 56. člena ZIRD).
24. Protiustavnost določb 51. in 53. člena ZIRD pobudnica utemeljuje s trditvijo, da Zakon krivično določa tako
materialne stroške za rejenca kot tudi znesek plačila za
delo. Zatrjuje, da morajo rejniki prispevati lastna sredstva in
premoženje, da rejencem zagotovijo dostojno preživljanje.
Znesek materialnih stroškov naj bi bil izračunan na popolnoma napačni osnovi. Pobudnica poudarja, da je rejništvo
v primerjavi z drugimi oblikami institucionalnega varstva priznano kot najboljša oblika, kar pa se ne odraža v vrednotenju
in plačilu za delo rejnikov. Pobudnica meni, da rejniki niso v
enakopravnem položaju z drugimi zaposlenimi v Republiki
Sloveniji.
25. Kot izhaja iz 19. točke obrazložitve te odločbe, tako
Ustava kot tudi KOP zakonodajalcu dajeta pooblastilo, da z
zakonom uredi nadomestno varstvo otrok, ki so iz različnih
razlogov prikrajšani za izkušnjo družinskega življenja v svoji
lastni družini. Zakonodajalec je v okviru izvrševanja tega
pooblastila sprejel zakonsko ureditev, ki določa pogoje za
izvajanje rejniške dejavnosti, postopek pridobitve dovoljenja
za izvajanje te dejavnosti, način izvajanja rejniške dejavnosti in njeno financiranje ter druga vprašanja, povezana z
izvajanjem rejniške dejavnosti (prim. 1. člen ZIRD). Gre za
eno od tistih področij, pri urejanju katerih ima zakonodajalec
široko polje presoje. Ustavnosodna presoja takšne zakonske
ureditve je zato zadržana. Povedano velja tudi za presojo izpodbijanih določb 51. in 53. člena ZIRD, ki urejata oskrbnino
in plačilo dela rejnika.
26. Na podlagi prvega odstavka 51. člena ZIRD sestavljajo oskrbnino sredstva za materialne stroške za rejenca
in denarni prejemek v znesku otroškega dodatka, kot je
določen za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka, v
skladu s posebnim predpisom, ki ureja družinske prejemke
(tj. najvišji otroški dodatek za enega otroka v skladu z določbami ZSDP). Vlada in Ministrstvo pojasnjujeta, da materialni
stroški za rejenca pomenijo 40% povprečnih izdatkov gospodinjstva. Po oceni Ustavnega sodišča je država dolžna s
sredstvi, ki jih namenja za preživljanje rejencev, tem otrokom
zagotoviti primeren standard. Pri tem ne gre spregledati, da
poleg sredstev, ki jih država nameni za preživljanje rejencev,
še vedno obstaja dolžnost staršev, da prispevajo za preživljanje svojega otroka. Navedeno torej kaže na neutemeljenost
očitkov pobudnice.
10

9 Usklajeni znesek materialnih stroškov za rejenca in plačila
dela rejniku v letu 2006, Uradni list RS, št. 7/06.
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27. Medtem ko so materialni stroški v neposrednem
interesu otroka (rejenca), to ne velja za plačilo za delo rejnika. Kot pojasnjujeta Vlada in Ministrstvo, je bilo pri določitvi
zneska izhodišče, da je rejniku zagotovljeno plačilo približno
v višini minimalne neto plače, pri čemer se lahko glede na
zahtevnost oskrbe plačilo zviša za največ 50%. Vlada in Ministrstvo posebej poudarjata, da so vsi prejemki iz naslova
rejnine oproščeni plačila dohodnine. Rejniki, ki opravljajo
rejniško dejavnost kot poklic, so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi tretje alineje 15. člena ZPIZ-1. Po oceni
Ustavnega sodišča je treba upoštevati, da gre pri rejništvu
za obliko družinskega varstva, ki je ni mogoče primerjati z
nobeno drugo obliko zaposlitve. Zato tudi za plačilo dela rejnika ne morejo veljati enaki kriteriji, kot veljajo za druge oblike
zaposlitev. Prav ta osebni element daje rejništvu specifičen
značaj, zaradi katerega ni mogoča primerjava, za katero se
zavzema pobudnica.
28. Pobudnica meni, da bi bilo treba rejnike tudi glede
drugih pravic, ki izvirajo iz delovnega razmerja, obravnavati
enako kot zaposlene. Po vsebini gre za očitek o neskladju z
načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Kot
izhaja že iz prejšnje točke obrazložitve, se položaj pobudnice
bistveno razlikuje od oseb, s katerimi se primerja. Tudi Vlada
in Ministrstvo poudarjata, da pomeni rejniška dejavnost nadomeščanje oziroma prevzemanje nalog družine, te naloge pa
niso in po svoji posebni naravi tudi ne morejo biti organizirane kot delovni proces. Ker gre torej za različne položaje, je
očitek pobudnice o neskladju z drugim odstavkom 14. člena
Ustave neutemeljen.
29. Pobudnica zatrjuje še neskladje izpodbijanih zakonskih določb z 2., 8., z 18., 21., s 34., z 49., s 50., 66., 67., z
69. in s 75. členom Ustave. Ker svojih očitkov ne konkretizira,
jih Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.
30. Pobudnica izpodbija tudi 31. in 44. člen ZIRD. Kar
zadeva 31. člen ZIRD, iz navedb v pobudi izhaja, da pobudnica nasprotuje le drugemu odstavku tega člena, ki določa, da
center pri pripravi ocene rejnika ugotovi primernost bivalnih
pogojev celotne družine, posebej pa prostorov in opreme,
namenjene otroku oziroma otrokom, ki bi ga/jih sprejeli v
rejništvo. Pobudnica zatrjuje neskladje z 69. členom Ustave,
vendar z navedbami o tem, da rejnik daje pri svojem delu na
razpolago vse svoje premično in nepremično premoženje, za
kar ni predvideno nikakršno plačilo oziroma povračilo, tega
neskladja ne more utemeljiti. Pri tem velja poudariti, da je
država v okviru dolžnosti zagotavljanja posebnega varstva
otrok, za katere ne skrbijo starši, nedvomno dolžna poskrbeti
za to, da so ti otroci nameščeni v ustreznih stanovanjskih
razmerah. Kar zadeva 44. člen ZIRD, ki določa, da je rejniška
pogodba pisna pogodba, ki jo po izvršljivosti odločbe o oddaji
otroka v rejništvo skleneta pristojni center otroka in rejnik za
posameznega rejenca, pa pobudnica ne pojasni, v čem vidi
neskladje z Ustavo.
31. Glede na vse navedeno je Ustavno sodišče pobudo
za oceno ustavnosti drugega odstavka 31. člena, 44., 51. in
53. člena zavrnilo kot očitno neutemeljeno (2. točka izreka).
Pri tem se ni spuščalo v oceno pravnega interesa pobudnice
za izpodbijanje tistih določb, ki se nanašajo na položaj rejenca (predvsem 51. člen ZIRD) in ne na položaj rejnika.
B. – III.
Presoja 55. člena ZIRD
32. ZIRD v 55. členu določa, da rejnik, ki je rejenčev
sorodnik, ni upravičen do plačila dela. Po mnenju pobudnika
Zdravka Maržiča je razlikovanje med rejniki, ki opravljajo
rejniško dejavnost kot poklic, ter rejniki sorodniki v neskladju
z določbo drugega odstavka 14. člena Ustave (enakost pred
zakonom), saj za različno ureditev ne obstajajo razumni in
stvarni razlogi. Kot zatrjuje pobudnik, tudi rejniki sorodniki
prevzemajo vse obveznosti in odgovornosti kot rejniki, ki
niso sorodniki.
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33. Načelo enakosti pred zakonom pomeni, da predpis
ne sme samovoljno (arbitrarno) različno urejati enakih pravnih položajev subjektov. Za dopustnost razlikovanja mora
obstajati razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog. Zato je
treba pri presoji skladnosti izpodbijane zakonske določbe z
drugim odstavkom 14. člena Ustave najprej odgovoriti na
vprašanje, ali gre pri izvajanju rejniške dejavnosti sorodnikov na eni strani in oseb, ki niso sorodniki, na drugi strani
za enake dejanske položaje, ki zahtevajo enako obravnavanje. Po oceni Ustavnega sodišča je odgovor pritrdilen.
Vlada in Ministrstvo v svojem mnenju ne navajata, da bi se
dolžnosti in odgovornosti rejnikov razlikovale glede na to,
ali je rejnik otrokov sorodnik ali ne. Kot razlog za različno
ureditev navajata predvsem to, da otrokovemu sorodniku ni
treba kandidirati za izvajanje rejniške dejavnosti po določbah
ZIRD, temveč je k temu pozvan. Vendar dejstvo, da otrokovemu sorodniku ni treba kandidirati v postopku za pridobitev
dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, samo po sebi ne
more biti razlog, ki bi utemeljeval razlikovanje glede plačila
za opravljeno delo rejnika. Otrokov sorodnik se za izvajanje
rejniške dejavnosti ne odloči samostojno, temveč ga k temu
pozove center za socialno delo, ki oceni, da je tovrstna oblika
rejništva v otrokovo korist. Zato kandidiranje za pridobitev
dovoljenja za izvajanje rejništva v tem primeru sploh ni aktualno. Iz navedenega izhaja, da to tudi ne more biti razumen,
iz narave stvari izhajajoč razlog za različno ureditev glede
plačila za opravljeno delo. Ustavno sodišče je zato določbo
55. člena ZIRD razveljavilo (1. točka izreka).
34. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače
(prvi odstavek 34. člena ZUstS). Za drugačno odločitev bi
morali obstajati posebni razlogi, ki jih pobudnik Zdravko
Maržič ne navaja. Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja
iz 4. točke izreka.
C.
35. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 25. člena, drugega odstavka 26. člena, prvega odstavka
34. člena in 43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

2365.

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega
sodišča

Številka: Up-103/05-24
Datum: 18. 5. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi družbe A. A., Ž., ki jo zastopata dr. B. B. ml. in dr. C.
C., odvetnika v Z., na seji dne 18. maja 2006

o d l o č i l o:
1. Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 32/2004 z dne
16. 11. 2004 se razveljavi in se zadeva vrne temu sodišču v
novo odločanje.
2. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno
pritožbo.
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Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče je v gospodarskem sporu zavrglo
revizijo pritožnice (v gospodarskem sporu tožnice), ker je
ocenilo, da vrednost izpodbijanega dela sodbe ne presega zakonsko določenega praga za dovoljenost revizije
(5.000.000 SIT). Pri tem se je oprlo na stališče, da se v
primeru, ko je tožbeni zahtevek postavljen v tuji valuti,
vrednost izpodbijanega dela sodne odločbe določi v slovenskih tolarjih, izračuna pa se po srednjem tečaju Banke
Slovenije (oziroma njene pravne prednice Narodne banke
Jugoslavije) na dan vložitve tožbe. Glede na to je ugotovilo,
da 10.000.000 ATS, kolikor je pritožnica s tožbo zahtevala
od tožene stranke, na dan vložitve tožbe (dne 28. 11. 1988)
ustreza protivrednosti 363.606,80 SIT.
2. Pritožnica v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev drugega
odstavka 14. člena, 15., 22., 23. in 25. člena Ustave. Nasprotuje izračunu Vrhovnega sodišča in razlaga, zakaj se ji
zdi nerealističen in »mimo vsakega ekonomskega razumevanja«. Poudarja, da je Vrhovno sodišče tolarsko vrednost
v avstrijskih šilingih postavljenega tožbenega zahtevka določilo na dan 28. 11. 1988, ko slovenskega tolarja sploh še
ni bilo. Zato po njeni oceni izračunani znesek 363.606,80
SIT pomeni zgolj dinarsko protivrednost glavnega zahtevka
(na dan 21. 12. 1989 po tečaju z dne 28. 11. 1988), ne pa
njegove tolarske protivrednosti na dan vložitve tožbe, ki
jo Vrhovno sodišče sicer upošteva pri presoji dopustnosti
revizije. S tem naj bi bila pritožnica obravnavana neenako.
Opozarja, da se sklepa, na katera se v obrazložitvi sklicuje
Vrhovno sodišče, nanašata na povsem drugačno dejansko
stanje od obravnavanega, saj je bila v tistih primerih – v nasprotju s pritožničinim – tožba vložena v času obstoja tolarja.
Navaja, da je po spremembi avstrijske denarne enote tožbeni
zahtevek preoblikovala, tako da je zahtevala plačilo
726.728,34 EUR in poudarja, da je sodišče višino sodnih
taks (720.000 SIT za tožbo in po 680.000 SIT za pritožbo in
za revizijo) določilo po deviznem tečaju, veljavnem na dan
izdaje naloga za plačilo takse. Znesek 363.606,80 SIT naj
bi v času uvedbe tolarja novembra 1991 ustrezal vrednosti
komaj 79.539 ATS. Vrhovno sodišče bi po njeni oceni moralo
dopustiti revizijo tudi zato, ker se obravnavani spor nanaša
na varstvo znamke ter na nelojalno konkurenco in monopolistično obnašanje, v teh sporih pa je po 4. točki drugega
odstavka 367. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni
list RS, št. 26/99 in nasl. – ZPP) revizija vselej dovoljena.
Pravico do revizije pa naj bi pridobila že po (starem) Zakonu
o pravdnem postopku, ki je veljal v času prvega odločanja o
njenem tožbenem zahtevku. Ustavnemu sodišču predlaga,
naj odloči tudi o povrnitvi njenih stroškov.
3. Senat Ustavnega sodišča je dne 23. 2. 2006 ustavno
pritožbo sprejel v obravnavo, razen v delu, ki se nanaša na
pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, v katerem
je ustavno pritožbo zavrgel. V skladu s 56. členom Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju
ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo Vrhovnemu sodišču, v skladu z 22. členom Ustave pa nasprotni
stranki v gospodarskem sporu. Na ustavno pritožbo je odgovorila le slednja.
4. Nasprotna stranka iz gospodarskega spora v svojem
odgovoru navaja, da verjame na zakonite predpise oprtemu
izračunu vrednosti spornega predmeta. Pojasnjuje, zakaj
obravnavana zadeva ni niti spor s področja industrijske lastnine niti ne vsebuje elementov nelojalne konkurence. Trdi,
da bi zatrjevane človekove pravice pritožnici ne mogle biti
kršene niti v primeru, če bi bila odločitev Vrhovnega sodišča
o nedopustnosti revizije napačna. Ustavna pritožba bi bila po
njenem mnenju utemeljena le, če bi bilo verjetno, da lahko
pritožnica z revizijo uspe. Obširno utemeljuje, zakaj v pritožničini zadevi ne gre za tak primer.
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5. Odgovor nasprotne stranke iz gospodarskega spora
je Ustavno sodišče v skladu z 22. členom Ustave poslalo
pritožnici. Ta nanj odgovarja s svojim videnjem dejanske
in pravne opredelitve predmeta spora. Dodatno pojasnjuje,
zakaj bi moralo sodišče dopustnost revizije presojati po prej
veljavnem Zakonu o pravdnem postopku.
B.
6. Pritožnica s trditvami o nesprejemljivosti ocene vrednosti spornega predmeta Vrhovnemu sodišču po vsebini
očita, da je odločilo očitno napačno. Sprejem odločitve, ki je
tako očitno napačna in brez razumnih pravnih argumentov,
da jo je mogoče šteti za arbitrarno, pomeni kršitev pravice do
enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče
je zato izpodbijani sklep o zavrženju revizije preizkusilo z
vidika morebitne kršitve te pravice. Presoja skladnosti tega
procesnega sklepa z Ustavo pa je neodvisna od vprašanja,
kakšna bi bila vsebinska odločitev o reviziji, do katere v pritožničini zadevi prav zaradi izpodbijane odločitve ni prišlo.
Drugačno stališče nasprotne stranke iz gospodarskega spora
in nanj oprto pričakovanje, da bo Ustavno sodišče presojalo
pritožničine možnosti za uspeh z revizijo, je neutemeljeno.
7. Pritožnica je z revizijo izpodbijala odločitev sodišč, s
katero je bil njen tožbeni zahtevek za plačilo 10.000.000 ATS
zavrnjen. Vrhovno sodišče je presodilo, da dinarska protivrednost 10.000.000 ATS ob vložitvi tožbe ustreza vrednosti
363.606,80 SIT. Izračun je opravilo tako, da je zahtevani
znesek avstrijskih šilingov preračunalo v jugoslovanske
dinarje po tečaju na dan vložitve tožbe (28. 11. 1988),
tako dobljeni znesek je nato zmanjšalo zaradi spremembe
vrednosti dinarja na dan 21. 12. 1989 in končno vrednost
izrazilo v slovenskih tolarjih na dan njihove uvedbe, to je na
dan 8. 10. 1991.
8. Ocena, da vrednost 10.000.000 ATS oziroma
726.728,34 EUR (po preračunu pritožnice in nižjih sodišč)
ustreza vrednosti 363.606,80 SIT, je že na prvi pogled očitno napačna.1 Nosilno stališče, da se vrednost glavnega
zahtevka določi v slovenskih tolarjih na dan vložitve tožbe,
kljub temu da tolar na ta dan še ne obstaja, namreč ne vzdrži
logične presoje. Prav tako nerazumno je, da je ob takšnem
izhodišču Vrhovno sodišče vrednost pritožničinega zahtevka
dejansko ocenilo v jugoslovanskih dinarjih, in to po vrednosti
dinarja na dan 21. 12. 1989 (torej več kot eno leto po vložitvi
tožbe).
9. Izpodbijani sklep je torej tako očitno napačen, da
ga je mogoče oceniti za arbitrarnega. S tem je bila pritožnici kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave. Zato je Ustavno sodišče sklep Vrhovnega sodišča
razveljavilo in zadevo vrnilo temu sodišču v novo odločanje
(1. točka izreka). Glede na to ni bilo treba presojati obstoja
drugih zatrjevanih kršitev. V ponovljenem postopku bo Vrhovno sodišče moralo odločiti ob upoštevanju razlogov, ki so
narekovali sprejem te odločbe.
10. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku
pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če
Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po
49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo.
Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče o predlogu za povrnitev
stroškov odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.
11

C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in prvega odstavka 34. člena v
1 Po podatkih, dostopnih na spletni strani Banke Slovenije,
je po srednjem tečaju te banke na dan uvedbe tolarja, dne 8.
10. 1991, 10.000.000 ATS znašalo 45.485.460 SIT. To je več kot
stokratnik vrednosti, ki jo je določilo Vrhovno sodišče. Po centralnem (paritetnem) tečaju pa znesek 726.728,34 EUR ustreza
174.153.179,80 SIT.
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zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2366.

Navodilo o statističnih raziskovanjih s
področja turizma

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije

NAVODILO
o statističnih raziskovanjih
s področja turizma
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina navodila)
(1) To navodilo določa način in področja zbiranja podatkov o turističnem povpraševanju in ponudbi za območje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: podatki), ki jih zbira
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
urad), in ureja njihovo združevanje in obdelovanje ter posredovanje usklajenih statističnih podatkov Komisiji Evropske
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Komisija).
(2) S tem navodilom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta št. 95/57/ES z dne 23. novembra1995 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma
(UL L št. 291, z dne 6. 12. 1995, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 95/57/ES).
2. člen
(namen zbiranja)
Podatki se zbirajo zaradi zagotovitve mednarodne primerljivosti statističnih podatkov o turizmu in ocene konkurenčnosti turistične dejavnosti.

men:

3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem navodilu imajo naslednji po-

– nastanitveni gostinski obrati so hoteli in podobni obrati
ter drugi nastanitveni gostinski obrati, kot so kampi, počitniška stanovanja in hiše ter drugi nastanitveni obrati;
– notranji turizem zajema domači in v Republiko Slovenijo usmerjeni turizem;
– domači turizem zajema rezidente Republike Slovenije, ki potujejo le znotraj Republike Slovenije;
– v državo usmerjeni turizem zajema nerezidente, ki
potujejo znotraj Republike Slovenije;
– nacionalni turizem zajema domači in iz Republike
Slovenije usmerjeni turizem;
– iz države usmerjeni turizem zajema rezidente Republike Slovenije, ki potujejo v drugo državo, in
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– informacije o turističnem povpraševanju zajemajo potovanja, katerih glavni razlog so počitnice ali poslovni razlogi
in vključujejo vsaj eno ali več zaporednih prenočitev v kraju,
ki ni kraj običajnega prebivališča.
ZBIRANJE PODATKOV
4. člen
(področja zbiranja podatkov)
Zbiranje podatkov se nanaša na naslednja področja:
– zmogljivosti nastanitvenih gostinskih obratov;
– zasedenost v nastanitvenih gostinskih obratih: notranji
turizem;
– turistično povpraševanje: nacionalni turizem.
5. člen
(značilnosti zbiranja podatkov)
Podatki iz prejšnjega člena se zbirajo na tak način, da
se zagotovijo značilnosti, periodika zbiranja in teritorialna
razdelitev, kot so določeni v Prilogi Direktive 95/57/ES in v
skladu z Odločbo Komisije št. 99/35/ES z dne 9. decembra
1998, ki določa postopke za izvajanje Direktive 95/57/ES
(UL L št. 9, z dne 15. 1. 1999, str. 23; v nadaljnjem besedilu:
Odločba 99/35/ES).
6. člen
(natančnost statističnih podatkov)
(1) Urad zagotavlja minimalne zahteve po natančnosti z
ukrepi, ki zagotavljajo kakovost rezultatov zbiranja podatkov:
z vizualnimi ter logičnimi in računskimi kontrolami vnesenih
podatkov, ki se izvajajo tekoče in sproti ter z rednim spremljanjem z izračunavanjem kazalnikov kakovosti, zlasti glede
vzorčnih in nevzorčnih napak.
(2) Natančnost statističnih podatkov na nacionalni ravni
se zagotavlja tudi z računsko kontrolo med mesečnimi in
letnimi podatki o številu prenočitev ter s popolnim zajetjem
poročevalskih enot v raziskovanje glede zmogljivosti in zasedenosti nastanitvenih gostinskih obratov.
7. člen
(zbiranje statističnih podatkov)
Zbiranje podatkov za področji zmogljivosti in zasedenosti nastanitvenih gostinskih obratov se izvaja terensko
oziroma s telefonsko anketo za področje turističnega povpraševanja ter na podlagi administrativnih virov.
PRENOS PODATKOV
8. člen
(obdelava podatkov)
(1) Urad obdeluje podatke skladno z zahtevami po natančnosti, kot so določene v 6. členu tega navodila in uveljavljenimi metodami in postopki.
(2) Urad izkazuje podatke skladno z Nomenklaturo
teritorialnih enot za statistiko (NUTS) Statističnega urada
Evropskih skupnosti.
9. člen
(posredovanje podatkov)
(1) Urad posreduje podatke, obdelane v skladu s prejšnjim členom, Statističnemu uradu Evropskih skupnosti v
naslednjih rokih:
– začasni letni podatki se posredujejo v šestih mesecih
od zaključka obdobja opazovanja;
– končni (revidirani) letni podatki se posredujejo najkasneje v dvanajstih mesecih od zaključka obdobja opazovanja;
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– začasni mesečni in četrtletni podatki se posredujejo v
treh mesecih od zaključka ustreznega obdobja opazovanja;
– končni mesečni ali četrtletni podatki se posredujejo
najkasneje v šestih mesecih od zaključka ustreznega obdobja opazovanja.
(2) Urad posreduje podatke iz prejšnjega odstavka v
skladu z določbami zakona, ki ureja državno statistiko, Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990
o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih
skupnosti (UL L št. 151, z dne 15. 6. 1990, str. 1) ter 2. členom Odločbe 99/35/ES.
10. člen
(poročanje)
(1) Urad mora na zahtevo Komisije sporočati potrebne
podatke za oceno kakovosti, primerljivosti in popolnosti statističnih podatkov.
(2) O vsaki metodološki ali drugi spremembi, ki bi vplivala na zbiranje statističnih podatkov, mora urad obvestiti
Komisijo.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2006/2
Ljubljana, dne 15. maja 2006
EVA 2005-1522-0010
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada RS
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OBČINE
MEDVODE
2367.

Odlok o spremembah Odloka o prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana mesta in
občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Medvode in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ljubljana Šiška
za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Medvode

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/2006 – UPB) je Občinski svet Občine
Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane
za obdobje 1986–2000 za območje Občine
Medvode in srednjeročnega družbenega plana
Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990,
za območje Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo tehnični popravki grafičnega
dela odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in
občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška
za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode (Uradni list
SRS; št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97,
43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01 in 132/04), za
območje Občine Medvode (v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine
Medvode), in sicer tako, da se v dolgoročnem planu Občine Medvode v točki 8. »Kartografski del dolgoročnega plana« kartografska
dokumentacija k planu v merilu 1:5000 spremeni, tako da se tehnični popravki grafičnega dela vnesejo v naslednje liste:
LIST
Škofja Loka 10
Škofja Loka 19
Škofja Loka 19
Škofja Loka 19
Škofja Loka 19
Škofja Loka 20
Škofja Loka 20
Škofja Loka 20
Škofja Loka 20
Škofja Loka 20
Škofja Loka 20
Škofja Loka 20
Škofja Loka 20
Škofja Loka 20
Škofja Loka 20
Ljubljana S 1
Ljubljana S 1
Ljubljana S 1
Ljubljana S1 Ljubljana S 2
Ljubljana S 1
Ljubljana S1
Ljubljana S1
Ljubljana S1
Ljubljana S 11
Ljubljana S 11
Ljubljana S 11
Ljubljana S 11
Ljubljana S 11
Ljubljana S 11
Ljubljana S 11
Ljubljana S 11
Kamnik 41

STARA
OZNAKA
PD 12/1
MP 9/5-1
MP 9/5-1
SK 9/1
ZS 9/1
ZS 9/1-1
ZS 9/1-1
D 9/7-1
I 9/2
MP 9/5
PI 9/3-1
R
R
SK 9/1
ZK 9/1
ZS 12/1
ZS 12/1
MP 13/2
SE 13/11 (ZN)

NOVA
OZNAKA
PD 12/1 (LN)
MP 16/5-1
MP 16/5-1
SK 16/1
ZS 16/1
ZS 9/1-1 (UN)
ZS 9/1-1 (UN)
D 9/1
I 9/2 (LN)
MP 9/5-1
PI 9/3-1 (ZN)
R1
R2
SK 9/1-1
ZK 9/1-1
ZS 12/1-1
ZS 12/1-2
MP 13/2 (LN)
S 13/11

SP 12/10
S 13/2
S 13/2
S 13/5
S 9/1
S 9/1
SK 10/4
SK 10/4
SE 10/2-1 (LN)
SK 10/5
SK 10/5
MT 9/2-1
R

S 12/10
S 13/2-1
S 13/2-2
S 13/5-1
S 9/1-1
S 9/1-2
SK 10/4-1
SK 10/4-2
SE 10/2-1
SK 10/5-1
SK 10/5-1
MT 9/2-1 (LN)
R-1

Kamnik 41,
Kranj 50
Kranj 50
Kranj 50
Ljubljana S 1
Kranj 50
Kranj 50
Ljubljana S 1

S 13/5

S 13/5-2

ZS 13/1
ZS 13/1

ZS 13/1-1
ZS 13/1-2

ZS 13/1
ZS 13/1
ZS 13/1

ZS 13/1-3
ZS 13/1-4
ZS 13/1-5

in da se v poglavju 9 »Tabele« točka 9.6 »načini urejanja območij s prostorsko izvedbenimi akti, ki se nanaša na območje
Občine Medvode«, spremeni tako, da se črta besedilo: »Spod
nje Pirniče SE 10/2 – 1, LN«.
2. člen
Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-83
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

2368.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š9 Medvode

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode
na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š9 Medvode
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
Š9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89, in Uradni list RS, št. 58/92,
4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03) se naslov odloka spremeni tako,
da se glasi: »Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto 9 Medvode«.
2. člen
1. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89, in Uradni list RS,
št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03) se spremeni tako, da
se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni
list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03) spremenjeni in
dopolnjeni leta 2006.«
3. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
• v tekstualnem delu
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
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• v grafičnem delu
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju
iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Medvode na
načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000
– območja in objekti naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji iz prvega člena tega odloka določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih
naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:
S 9/1
S 9/1-1
S 9/1-2
S 9/2
S 9/3
S 9/4
S 9/5-1
S 9/5-3
S 9/6
S 9/7-1
S 9/7-2
S 9/8
S 9/9
S 9/10
SK 9/1-1
SK 9/10
P 9/1
PI 9/2
PD 9/3-2
PD 9/4
PD 9/5
PD 9/6
D 9/1
D 9/7
DI 9/1
DC 9/5
M 9/5
MS 9/3
MS 9/4
MS 9/1
MS 9/2
MS 9/5
MP 9/4
MP 9/5
MP 9/5-1
MB 9/3
ZS 9/2-2
ZS 9/3-1
ZS 9/3-2
ZD 9/1-1
ZD 9/2-2
ZD 9/3-1
ZD 9/3-2
ZK 9/1
ZK 9/1-1
I 9/1

Preska
Preska
Preska
Vaše
Goričane
Rakovnik
Sora
Sora
Dol
Svetje
Svetje
Vaše
Seničica
Seničica
Preska
Seničica
Preska
Preska
Tekstilna
Donit
Medvode
Vaše
Svetje
Svetje
Sora
Sora
Rakovnik
Svetje
Medno
Medvode
Medvode
Sora
Na klancu
Sora
Goričane
Svetje
Goričane
RC Sora
RC Sora
Preska
Medno
Goričane
Goričane
Pokopališče Sora
Pokopališče Preska
Območje ŽG

Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni
del tega odloka.«
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto 9 Medvode, izdelanih leta 2006 in prikazanih v
načrtih DKN in TOPO 5 v merilu 1:5000.«
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»1. Veljavnost skupnih meril in pogojev
Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti, če ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.
1.a Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Bruto etažna površina (BEP) stavbe je vsota vseh etažnih
površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena s svetlo višino
nad 2,20 m.
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Dozidava objekta je dozidava do največ 50% obstoječe tlorisne površine objekta k obstoječemu objektu, ob upoštevanju drugih
določb tega odloka. Dozidava površine, ki je večja od 50% obstoječe tlorisne površine ali dozidava površin z drugo namensko rabo,
kakor jo ima osnovni objekt pomeni gradnjo novega objekta.
Enodružinska hiša je objekt, ki obsega največ dve stanovanji in z do 50% bruto etažnih površin, ki so namenjene za okolje
nemoteči poslovni dejavnosti in je po obliki in strukturi prilagojen
gradbeni strukturi enodružinskih hiš.
Dvojček je stanovanjski objekt. V vsaki enoti dvojčka je lahko
največ eno stanovanje.
Mansarda je del stavbe, katere prostori so nad zadnjim nadstropjem pod poševno, praviloma dvokapno streho in ima višino
obodnega zidu v najnižjem delu visoko največ 1.50 m.
Morfološka enota je območje, ki ima skupne oblikovne značilnosti in skupno pretežno namensko rabo. Za posamezno morfološko enoto veljajo skupna določila glede dovoljenih gradenj.
Nadzidava objektov je nadzidava obstoječega objekta do maksimalne višine objekta določene v pogojih za oblikovanje objektov
za posamezno morfološko enoto.
Samostojno stoječi stanovanjski objekt je objekt, ki se ne
stika z nobeno stranico s sosednjim objektom.
Regulacijska linija je črta, ki označuje koridor ceste, železnice
ali druge pomembne infrastrukture, v katerega stavbe ne smejo
segati. Regulacijska linija označuje rob posameznega varovalnega
pasu.
Stanovanjski objekt je objekt, kjer je vsaj 50% BEP namenjene koristnim stanovanjskim površinam.
Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih objektov, ki se med
seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.
Večstanovanjski objekt je objekt, ki obsega dve in več stanovanj s skupnimi prostori in je več kot 50% BEP namenjen za
stanovanjsko dejavnost.
Izrazi uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v
prejšnjem odstavku imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s
področja urejanja prostora ter drugi predpisi.
2. Namenska raba prostora
Posamezne oznake območij urejanja imajo naslednjo namensko rabo:
S
– območja stanovanj
SK – stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi
P
– območja proizvodnih dejavnosti
PI
– industrijska območja
PD – druga proizvodna območja
D
– območja javne infrastrukture
DI
– območja vzgoje in izobraževanja
DK – območja kulture
DC – območja čaščenja in opravljanja verskih dejavnosti
M
– mešana območja
MS – območja urbanih središč
MP – območja storitvenih, proizvodnih in drugih dejavnosti
MB – posebna območja
MT – turistična območja z nastanitvijo
Z
– območja športno rekreacijskih in zelenih površin
ZS – območja za šport in rekreacijo
ZD – druge zelene površine
ZK – pokopališča
I
– območja prometne infrastrukture
R
– območja razpršene gradnje
OB – območja za potrebe obrambe
IR
– območja pristanišč
OC – območje čistilne naprave
G
– gozdne površine
K
– kmetijske površine
3. Morfološke enote
Območja urejanja so glede vrste posegov v prostor in glede
na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke enote.
Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote
naslednje oznake:
1 – območja za blokovno gradnjo
2 – območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš
3 – območja za osrednje dejavnosti in stanovanja
4 – območja za mešane dejavnosti (stanovanja, poslovne
dejavnosti, drobno gospodarstvo)
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5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
6 – območja za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne
dejavnosti
7 – območja za komunalne dejavnosti
8 – parkovna, športna in rekreacijska območja
9 – zelene površine in pokopališča
10 – stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi
Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:
A – prostostoječa zazidava
B – strnjena zazidava
C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo
D – vaška jedra
E – hale in paviljoni
F – tehnološki objekti

segi:

4. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor
4.1. Območja za blokovno gradnjo
V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji po-

– novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija večstanovanjskih objektov
– gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti, ki so dovoljene
v območju družinske stanovanjske gradnje (točka 4.2).
4.2. Območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš
V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja enodružinskih hiš in dvojčkov,
– gradnja objektov osnovne preskrbe,
– gradnja objektov storitvenih dejavnosti,
– gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij
in društev,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo,
– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v vaških
naseljih oziroma zaselkih.
Parcela mora zagotavljati zadostne odmike od sosednjih
objektov in dovolj veliko zemljišče za dovoz in manipulacijo. Površine, ki so usmerjene proti stanovanjskim objektom morajo biti
intenzivno ozelenjene. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in
gnojišč ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov
in proti sosednjim dvoriščem, razen če iz presoje vplivov na okolje
izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.
– gradnja posamičnih poslovnih, obrtnih, servisnih in gostinskih objektov, kadar gre za stanovanjsko območje mešanih
dejavnosti in ko se na podlagi strokovne presoje ugotovi, da nova
dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zagotovi potrebna parkirna mesta
in ostale pogoje.
V območju strnjene zazidave vrstnih in atrijskih hiš oziroma
2B je preureditev podstrešij v bivalne prostore, ki zahteva spremembo gabarita, naklona strešin in izvedbo okenskih odprtin izven
ravnine strešin dovoljena le, če je tak poseg višinsko in oblikovno
skladen s sosednjimi objekti ali se izvede na celotnem nizu ali
skupini objektov istočasno.
4.3. Območja za osrednje dejavnosti
V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja poslovnih objektov,
– gradnja objektov za osnovno oskrbo in specializirano trgovino,
– gradnja objektov za storitvene in servisne dejavnosti, gostinstvo, šport in rekreacijo,
– gradnja objektov družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij
in društev,
– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja parkirnih in garažnih objektov,
– gradnja stanovanjskih objektov,
– gradnja poslovno stanovanjskih objektov.
4.4. Območja mešanih dejavnosti
V morfoloških enotah z oznako 4 je poleg posegov, ki
so dopustni v morfoloških enotah z oznako 2, dovoljena tudi:
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– gradnja objektov za poslovno-storitvene dejavnosti,
– gradnja poslovno-servisnih objektov.
4.5. Območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
V morfoloških enotah z oznako 5 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
– gradnja objektov za šport in rekreacijo.
Na meji objektov in območij šolstva, inštitutov, zdravstva in
varstva ni dovoljeno locirati obrtnih, gostinskih, gospodarskih ter
drugih objektov oziroma dejavnosti, ki lahko motilno vplivajo na
osnovno dejavnost.
Novozgrajeni objekti morajo biti odmaknjeni od objektov šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva vsaj 15 m in najmanj 5 m od
parcelne meje.
4.6. V morfoloških enotah z oznakami 1, 2, 3, 4, 5 in 10 je
dovoljena tudi:
– postavitev enostavnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in
spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– gradnja garaž,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška igrišča,
športna igrišča, pešpoti in ploščadi,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa
in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.7. Območje za obrtno-podjetniške in proizvodne dejavnosti
V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja obrtno-podjetniških, servisnih, proizvodnih in poslovnih dejavnosti ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti,
– postavitev enostavnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in
spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa
in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive
na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojnih služb.
4.8. Območje za komunalne dejavnosti
V morfološki enoti z oznako 7 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez, prodajni servisi, bencinske črpalke in
podobno,
– urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objektov,
– postavitev enostavnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in
spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive
na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojnih služb.
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4.9. Parkovna, športna in rekreacijska območja
V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav in
urejanje površin za šport in rekreacijo,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo
osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali),
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa
in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje zelenih površin,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
– postavitev enostavnih objektov,
– postavitev mikrourbane opreme,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.10. Zelene površine
V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se ne
prizadenejo objekti naravne in kulturne dediščine, dovoljeni
naslednji posegi:
– urejanje zelenih površin,
– urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
– postavitev mikrourbane opreme,
– postavitev spominskih obeležij in turističnih oznak,
– urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objektov,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa
in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.11. Stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi
V morfoloških enotah z oznako 10 so dovoljeni naslednji
posegi:
– gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih objektov (hlevi, gospodarska poslopja, skednji, silosi, sušilnice, strojne
lope, shrambe, kašče, kozolci, rastlinjaki in steklenjaki, ograje,
obore in drugi pomožni objekti namenjeni kmetijski dejavnosti) za
opravljanje kmetijske dejavnosti ter dopolnilnih dejavnosti kmetij,
– gradnja izključno stanovanjskih objektov v morfološki enoti
10 ni dovoljena.
Parcela mora zagotavljati zadostne odmike od sosednjih
objektov in dovolj veliko zemljišče za dovoz in manipulacijo. Površine, ki so usmerjene proti stanovanjskim objektom, morajo biti
intenzivno ozelenjene. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in
gnojišč ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov
in proti sosednjim dvoriščem, razen če iz presoje vplivov na okolje
izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.
4.12. Novogradnje, prizidave, nadzidave in nadomestne
gradnje v ureditvenih območjih naselij
Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih in
posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekonstrukcije in
adaptacije objektov so dopustne samo pod pogojem, da so objekti
zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred
letom 1967, če so le-te skladne z določili tega odloka.
Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah, kjer so dovoljene novogradnje objektov. Za objekt, ki se ruši, je treba izdelati
posnetek obstoječega stanja tako, da se ugotovi koristna površina
in namembnost zgradbe, namenjene za rušenje. Prvotni objekt je
treba po izgradnji nadomestnega objekta obvezno v skladu z rešitvijo v projektni dokumentaciji v celoti ali delno porušiti.
4.13. Sprememba namembnosti obstoječih objektov v
ureditvenih območjih naselij
Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfološke enote:
– če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem in
pretežno namembnostjo morfološke enote,
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– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje
nove dejavnosti,
– če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahtevam
nove dejavnosti.
5. Območja urejanja z oznakami K in G
5.1. Najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča
V območjih urejanja z oznakami K in G, ki vključujejo najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča, so dovoljeni naslednji
posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene
operacije,
– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale, prometa
in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč
(podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča,
vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m,
kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti,
ki jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge
lokacije),
– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
– sanacija peskokopov in gramoznic,
– postavitev enojnih kozolcev,
– v območju kmetije so dopustne tudi gradnje dvojnih kozolcev,
– na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve,
pri čemer je treba ohranjati značilne arhitektonske elemente.
Nadomestne gradnje dotrajanih legalno zgrajenih objektov so
dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali delno poruši
in nadomesti z novim v enakih ali manjših gabaritih. Namembnost
objektov se praviloma ne sme spreminjati. Ustreznost eventualne
spremembe namembnosti presodi občinska služba za urbanizem
v postopku izdelave projektne dokumentacije.
Podlaga za ugotavljanje upravičenosti posegov, razen za
posege v že zgrajene objekte, je mnenje strokovnih služb s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, varstva narave in po potrebi
vodnega gospodarstva.
5.2. Drugo kmetijsko območje in gospodarski gozd
V ostalih kmetijskih zemljiščih (drugo območje) in v gospodarskem gozdu so dovoljeni tile posegi:
– ureditev zelenih in parkovnih površin, trim steze, smučišča
in podobno,
– gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdarskih
objektov,
– urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetijskih
površin,
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene
operacije,
– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale, prometa
in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč
(podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča,
vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m,
kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti,
ki jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge
lokacije),
– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
– sanacija peskokopov in gramoznic,
– dvojni kozolec,
– izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin na podlagi presoje vplivov na okolje,
– na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstajajo
pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena gradnja oziroma
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urejanje posameznih športnih naprav in spremljajočih objektov
(garderobe, parkirišča in podobno),
– na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve,
pri čemer je treba ohranjati značilne arhitektonske elemente.
Nadomestne gradnje dotrajanih legalno zgrajenih objektov so
dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali delno poruši
in nadomesti z novim v enakih ali manjših gabaritih.
Namembnost objektov se praviloma ne sme spreminjati. Ustreznost eventualne spremembe namembnosti presodi občinska služba
za urbanizem v postopku izdelave projektne dokumentacije.
Izjemoma se lahko gradijo:
– objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji kot hlevi,
silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj
območij naselij oziroma zaselkov, če prosilec izpolnjuje pogoje,
določene v zakonu o kmetijskih zemljiščih. Pod enakimi pogoji, ob
upoštevanju meril in pogojev tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski
objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;
– objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
– širitev pokopališč.
5.3. Pogoji za lociranje izjemnih posegov
Lokacija kmetijskih in spremljajočih objektov, ki jih je izjemoma dopustno graditi na ostalih kmetijskih zemljiščih, mora poleg
zahtev, ki jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih, izpolnjevati tudi
tele lokacijske pogoje:
– čim bližje naselja oziroma zaselka,
– ne sme posegati v strnjeni kompleks nepozidanih zemljišč,
– ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in v
območje posebne krajinske vrednosti ter v druga zavarovana območja (vodni viri ipd.),
– zagotavljati mora minimalno komunalno opremljenost zemljišča (dostopna cesta, pitna voda, elektrika, primerno urejeno
odvajanje odplak).
Kot podlago za presojo ustreznosti lokacije je treba za vse
navedene izjemne posege izdelati strokovno gradivo s krajinsko
oceno sprejemljivosti posega. Odločitev sprejme občinska služba
za urbanizem na podlagi mnenj strokovnih služb.
Strokovno gradivo za presojo ustreznosti lokacije mora vsebovati tudi organizacijsko shemo kmetije v merilu 1:1000 oziroma
1:500 ter podatke o kapacitetah in namembnosti objektov ter velikosti zemljišča, ki pripada novi kmetiji. Parcele, ki pripadajo novi
kmetiji, morajo biti označene na kopiji katastra. Priložen mora biti
tudi posestni list.
Izjemni posegi za potrebe kmetov, za katere je bila izdana
lokacijska informacija pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo
na podlagi določil lokacijske informacije.
5.4. Gradnja na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih, ki
so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče
Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in predstavljajo v naravi kmetijsko oziroma gozdno zemljišče, v zemljiškem
katastru pa so vpisane kot stavbišče, je dovoljena gradnja objektov
le v skladu s pogoji, ki so navedeni v 4. členu v točki 5.1 in 5.2 tega
odloka. Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne pomeni
pravice do uveljavljanja nadomestne gradnje na posameznem
kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču.
5.5. Gozdni rob
Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je treba
pridobiti predhodno mnenje pristojne gozdarske službe.
6. Razpršena gradnja
Na območjih razpršene gradnje (R), ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene: novogradnje, nadomestne gradnje,
prizidave in nadzidave, ki so skladne z morfološkim vzorcem območja.
Spremembe namembnosti obstoječih objektov so dopustne,
če so skladne s pretežno namembnostjo območja in ne poslabšujejo osnovnih pogojev bivanja. Pretežna namembnost območja razpršene gradnje se določi na podlagi podatkov obstoječega stanja v
skladu z merili 2. in 3. točke 4. člena tega odloka.
Za posege v prostor veljajo splošna določila tega odloka.
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7. Enostavni objekti
Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični
ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno postaviti na podlagi splošnih določil odloka na zemljiščih, ki so prometno dostopna.
Enostavne objekte je dopustno graditi v skladu z določili 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).
8. Splošna obramba in družbena zaščita
Pri vsakem posegu v prostor, s katerim pridobimo nove stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, je dovoljeno zgraditi
ustrezne objekte za zaščito prebivalcev in materialnih dobrin pred
učinki sodobnih vojnih sredstev.
V območjih izključne rabe za potrebe obrambe in zaščite so
dovoljene gradnje in ureditve objektov namenjenih za razmestitev
in delo obrambnih sil ali za izvajanje aktivnosti zaščite in reševanja. V območju izključne rabe za potrebe obrambe so dopustne
tudi gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve objektov
gospodarske javne infrastrukture, če se zanje pridobi soglasje
Ministrstva za obrambo.
9. Varstvo pred požari
Urgentne poti za gasilska vozila je treba urediti krožno, njihova oddaljenost od objektov in širina morata znašati po 5 m, minimalni radij obračanja pa 11,5 m. Poti morajo biti dimenzionirane
na 10 t osnega pritiska.
Odmiki med objekti morajo biti v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih.
Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti, zagotovljena mora
biti zadostna količina vode.
10. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in
drugih posegov v prostor
10.1. Oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi pomožnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor je treba
zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja ter se prilagajati ureditvam po:
– zasnovi izrabe zemljišč,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi stavbnih mas,
– višinskim gabaritom in gradbeni črti,
– naklonu streh in smereh slemen,
– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
– merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in
vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
Oblikovanje objektov v vaških jedrih in v območjih morfoloških
enot 2D mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam
po:
– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipično
parcelno razdelitvijo;
– funkcionalnemu zaporedju objektov na parceli;
– ohranjanju gradbene linije in obstoječe zazidave;
– smereh slemen, materialih in barvi kritine in naklonu strešin;
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin, tloris objektov je
podolgovat, razmerje stranic je v skladu z okoliškimi objekti. Novi
objekti ne smejo presegati višinskega gabarita naselja.
V območjih vaških jeder (2D) je treba za posege v prostor
pridobiti predhodne pogoje službe za varovanje naravne in kulturne
dediščine.
Gradnja kleti pod nivojem terena je dovoljena pri vseh objektih, če je temelj kleti najmanj 2 m nad najvišjim nivojem talne
vode.
10.2. Oblikovalski kontrasti
Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so dopustni:
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– kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funkcionalno
različnost novega objekta od programsko enotnega okolja,
– kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko dominanto.
Presoje tovrstnih odstopanj je potrebno izvesti ob izdelavi
projektne dokumentacije. Stroške presoje krije investitor.
Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo oblikovno
posebnost je dovoljena v morfoloških enotah 2B, 2C, 3 in 4, v morfološki enoti 2A pa le pod pogojem, da se zgradijo kot večji zazidalni
kompleks s svojstveno oblikovno zasnovo, da se ustrezno ozeleni
in za nameravano gradnjo pridobi potrjeno urbanistično rešitev s
strani občinske službe za urbanizem. V morfološki enotah z oznako
2D pa ni dovoljena.
10.3. Odmiki
Odmik novozgrajenega objekta mora biti:
– minimalno 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce ali
minimalno 7 m od roba cestišča,
– minimalno 4 m od parcelne meje soseda,
– enostavni objekti morajo biti od roba cestišča odmaknjeni
minimalno 2 m.
Novozgrajeni objekt ne sme motiti sosednje posesti. Pri določanju odmikov med objekti je treba upoštevati tudi pogoje svetlobnotehnične ocene, višino in namembnost načrtovanih objektov.
Če so odmiki manjši od zgoraj določenih (7 m, 5 m, 4 m
oziroma 2 m), je treba v projektni dokumentaciji izdelati podrobno
utemeljitev posega in predložiti predhodno soglasje mejašev oziroma upravljavca ceste.
10.4. Ograje in oporni zidovi
Višinske razlike na zemljišču morajo biti praviloma premoščene s travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi zidovi.
Ograje in oporne zidove je dopustno graditi v skladu z določili
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).
Kadar gre za oporni zid vzdolž ceste, je treba poleg mejašev
pridobiti tudi soglasje upravljavca ceste.
Izgradnja opornega zidu višjega od 1,5 metra je dopustna
le takrat, kadar pristojna služba s področja geotehnike ugotovi
nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih razmer višina
opornega zidu večja od dveh metrov, je treba izvedbo zidu izpeljati
v kaskadah. Oporni zid mora biti intenzivno ozelenjen.
11. Urbana oprema
Urbana oprema, ki jo določa Pravilnik 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) mora biti praviloma oblikovana enotno. Pri
uporabi tipiziranih elementov je treba enotnost zagotoviti z njihovo
razmestitvijo.
12. Urbanistična rešitev
Če namerava investitor graditi objekt na večjem nepozidanem
stavbnem zemljišču, ki nima dostopa z javne ceste oziroma če
novogradnja ovira nadaljnjo parcelacijo gradbenih parcel, občinska
služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred izdelavo projektne
dokumentacije za načrtovani objekt pridobi:
– geodetski posnetek obstoječega stanja za obravnavano
območje,
– urbanistično rešitev območja, ki določi: gradbene parcele,
prometno ureditev z dostopi do parcel in regulacijskimi pogoji, ter
pogoje za oblikovanje objektov,
– predlog komunalne opremljenosti gradbenih parcel.
Velikost območja, za katero je treba izdelati urbanistično
rešitev, določi občinska služba za urbanizem.
Urbanistično rešitev lahko potrdi občinski svet na predlog
službe za urbanizem občine.
Urbanistična rešitev je strokovna podlaga za izvedbo parcelacije gradbenih parcel in za izdelavo projektne dokumentacije.
Stroške izdelave urbanistične rešitve krijejo lastniki gradbenih parcel. Pri pripravi urbanistične rešitve lahko sodeluje tudi
občina.
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13. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih
parcel in funkcionalnih zemljišč
13.1. Velikost gradbene parcele
Velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč se določi
s projektno dokumentacijo oziroma v posebnem postopku.
Pri tem je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede
pomožnih objektov,
– konfiguracijo terena, trase komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,
– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna mesta,
utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje: pri javnih
objektih tudi zelenice in zelene ureditve, pri družinskih stanovanjskih objektih zelenjavni vrt),
– sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osončenje
v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje – proste površine,
intervencijske poti).
Na strnjenih območjih, namenjenih za pozidavo, s površino
večjo od 500 m2, je minimalna velikost gradbene parcele za novogradnjo 500 m2.
Izjemoma je lahko gradnja novega objekta možna tudi na
gradbeni parceli velikosti od 300 m2 do 500 m2, če se gradbena
parcela določa na nezazidanem stavbnem zemljišču, ki je manjše
od 500 m2 in to v vaškem jedru ali na robu naselja ali v območju
obstoječe domačije ali da gre za gradnjo enega objekta.
13.2. Pozidanost gradbene parcele
Gradbena parcela je lahko pozidana največ 40%, kar vključuje tako glavni objekt in enostavne objekte, razen v morfoloških
enotah 2A in 2D, kjer je lahko gradbena parcela pozidana največ
30%. Najmanj 10% gradbene parcele mora biti ozelenjene, kar
se prikaže v načrtu zunanje ureditve v projektni dokumentaciji.
Površine za otroška igrišča, določene v točki 4.2. tega člena, niso
vključene v navedeni odstotek zelenih površin.
Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je gradnja v
skladu z določili tega odloka dopustna.
14. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne
dediščine
14.1. Merila in pogoji za ohranjanje narave in biotske
raznovrstnosti
Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev se upoštevajo
usmeritve iz Naravovarstvenih smernic za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Medvode
(ZRSVN, OE Ljubljana, april 2005), ki so priloga temu odloku in se
hranijo na sedežu Občine Medvode.
Za gradnjo objektov in prostorske ureditve v območjih naravnih vrednot je, v skladu s 105. členom Zakonom o ohranjanju
narave, predhodno potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in
naravovarstveno soglasje pristojnega Ministrstva za okolje in prostor.
Zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja (območja Natura 2000)
so razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev in
seznama zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij na območju
občine Medvode, ki je priloga tega odloka.
14.2. Merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine
Kulturna dediščina je opredeljena v strokovnih zasnovah za
varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Medvode, ki jih je v maju
2003 izdelal, dopolnil pa januarja 2005 Zavod za varstvo kulturne
dediščine v Ljubljani.
Enote kulturne dediščine so razvidne iz grafičnega dela PUP
in seznama enot kulturne dediščine na območju občine Medvode,
ki je priloga temu odloku.
Pred vsakim posegom v objekt ali območje kulturne dediščine
je v skladu s členi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne
dediščine. Enako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne
dediščine tudi pred načrtovanjem gradenj in prostorskih ureditev, ki
lahko vplivajo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine.
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Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni
za kulturne spomenike, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi
določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.
Prostorsko se varujejo tudi vse kapelice, znamenja in kozolci
v krajini, čeprav območja niso posebej zarisana.
14.3. Posegi v naravne prvine prostora
Pri posegih na naravnih prvinah prostora je treba ohraniti:
– krajinske prvine območja in značilno podobo krajine,
– značilne poglede (silhueta posamičnih objektov in panoramski razgledi),
– naravni relief (če to ni mogoče, morajo biti različni nivoji
premoščeni s travnatimi brežinami ali izjemoma s škarpami, ki
morajo biti intenzivno ozelenjene),
– krajinsko tipiko vodotokov in obrežnega prostora (meandriranje, oblikovanje sipin in tolmunov ter brzic, ohranjevanje obrežnih
dreves).
Pri posegih v prostor se morajo uporabljati naravni materiali.
15. Merila in pogoji glede prometnega urejanja
15.1. Prometne površine
Ceste oziroma cestni objekti se lahko gradijo in prenavljajo v
rezervatih oziroma v varovalnih pasovih cest na podlagi splošnih
določil odloka.
V varovalnem pasu ceste je znotraj zazidljivih površin, določenih v merilu DKN 5000, dovoljena gradnja novih objektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, sprememba namembnosti,
dovoljena so investicijsko vzdrževalna dela, urejanje parkirišč,
hortikulturno urejanje in gradnja enostavnih objektov le s soglasjem
upravljavca ceste in v skladu z osnovno namembnostjo območja.
Za vse posege v cestno omrežje glavnih in regionalnih cest
ter v njihov varovalni pas, je potrebno pridobiti dovoljenje oziroma
soglasje Direkcije RS za ceste po postopku ter na osnovi dokumentacije, kot je navedno v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in 8/03 – popr.) in Zakonu o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – uradno preč. bes.).
15.2. Širina varovalnih pasov cest
Širine varovalnih pasov cest se merijo od zunanjega roba
cestnega sveta in znašajo:
– 40 m varovalni pas za avtocesto
– 25 m varovalni pas za hitro cesto
– 15 m varovalni pas za glavno cesto
– 5 m varovalni pas za regionalno cesto
– 5 m varovalni pas za državne kolesarske poti
– 5 m varovalni pas za lokalne ceste
– 4 m varovalni pas za lokalne zbirne ceste
– 4 m varovalni pas za krajevne ceste
– 4 m varovalni pas za javne poti.
15.3. Rezervati prometnic
V rezervatih cest ni dovoljeno graditi. Na obstoječih objektih
so dovoljena le vzdrževalna dela.
Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti
v projektni dokumentaciji, imajo rezervat. V njem so na obstoječih
objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi
v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.
Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo cest,
vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcestnega prostora
naslednje:
– 50 m rezervat ceste za regionalno štiripasovnico;
– 30 m rezervat ceste z dvema voznima pasovoma za mešani
motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom za pešce in
postajališči za javni potniški promet izven vozišča;
– 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za mešani
motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce;
– 6 m rezervat za lokalne dovoze.
Rezervati cest so razvidni iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
15.4. Širine lokalnih cest:
Zasebni dovozi do objektov so široki najmanj 3 m.
Lokalni dovozi oziroma interne ceste v naselju s preglednimi
izogibališči so široke najmanj 3,5 m.
Lokalne dvopasovne ceste z enostranskim hodnikom za pešce so široke praviloma 6,7 m (cestišče 5,5 m, enostranski hodnik
za pešce 1,2 m).
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Lokalni dovoz do gospodarskih in kmetijskih objektov mora
biti širok najmanj 5 metrov.
15.5. Javna infrastruktura
Vse ceste in poti, ki so bile zgrajene oziroma se uporabljajo
kot javna infrastruktura, morajo ostati javno dobro, dokler se za
posamezno cesto oziroma pot ne zagotovi drugačna rešitev.
15.6. Dovozi in priključki
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako,
da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljavcem ceste. Slepo
zaključene ceste morajo imeti obračališče.
Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dovoz za
motorna vozila. V projektni dokumentaciji se določi tehnična rešitev dostopa od objekta do javne ceste. V primeru, če dovoza na
parcelo ni možno zagotoviti neposredno z javne ceste, je treba v
projektni dokumentaciji opredeliti najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč. Možnost uporabe dostopa preko sosednjih zemljišč
investitor dokaže z vpisom služnostne pravice oziroma s pogodbo.
Dvorišča morajo biti za urgentni dovoz dostopna neposredno z
javne ceste ali posredno preko sosednjih zemljišč.
15.7. Parkirne površine
Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene zadostne parkirne površine na gradbeni parceli uporabnika.
Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti objektov
je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest v skladu z
veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojnega upravnega
organa.
Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
– enodružinska stanovanjska hiša z enim stanovanjem 2 PM
na stanovanje in 1 PM za obiskovalce,
– enodružinska stanovanjska hiša z dvema stanovanjema
2 PM na stanovanje in 1 PM za obiskovalce,
– večstanovanjska hiša 1,5 PM na stanovanje in 1 PM na
deset stanovanj
– poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine,
– poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m2 neto
površine,
– gostilna 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter točilnega pulta,
– za ostale dejavnosti se določi potrebno število parkirnih
mest v projektni dokumentaciji skladno s predpisi.
15.8. Vodne površine
Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode 100 l pogostnosti) predstavljajo območja varovalnega režima. Za poseg v
ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje in soglasje službe,
pristojne za vodno gospodarstvo.
Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja ali ga
prečkajo, je treba urediti tako, da se zagotovi varnost stanovanjskih
in drugih objektov pred 100‑letnimi poplavnimi vodami. Zbrane
vode je treba speljati vse do naravnega recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodna območja.
15.9. Zunanja meja priobalnih zemljišč celinskih voda
Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah I. reda (Sava
in Sora) 15 m od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda (ostali
vodotoki, potoki, hudourniki, suhe struge, ribniki, mlake, močvirja
s stalnim ali občasnim pritokom ali odtokom tekočih ali podzemnih
voda) pa 5 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so
tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno
posegati v prostor, razen za:
– gradnjo objektov javne infrastrukture,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra po Zakonu o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02) ali drugih zakonih,
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in
bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovil in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem in
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
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15.10. Gradnja objektov na vodnih in priobalnih zemlji-

Na vodnih in priobalnih zemljiščih je dovoljeno graditi objekte,
vezane na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala
ipd.) le na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje in
soglasja pristojnih služb.
15.11. Regulacije vodotokov
Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi niso
dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke vrednosti ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in struge mora izhajati
iz podobnosti glede na prvotno stanje.
Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja ribnikov
in spreminjanje rastiščnih pogojev so dopustne le ob soglasju pristojne službe za varstvo vode.
15.12. Varovalni pas železnice
Širina varovalnega pasu železniške proge je 200 m od skrajnega tira. V območjih postaj se varovalni pas ustrezno razširi, glede
na število tirov in območje ostalih železniških naprav in objektov.
Prav tako se varovalni pas ustrezno razširi, če v skupnem varovalnem pasu potekata cesta in železnica. Posege v varovalnem pasu
železniške proge je dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljavcem
železniške proge.
16. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega
urejanja ter telekomunikacij
16.1. Splošna določila
Komunalne, energetske in prometne objekte in naprave je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju planske celote. To
določilo velja tudi za urejanje in ev. širitev obstoječih pokopališč.
Gradnja objektov je dopustna le na komunalno opremljenih
zemljiščih, ki imajo zagotovljeno dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko, rešeno oskrbo z vodo in odvajanje odpadnih
vod.
Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno priključiti
na zgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo (kanalizacijsko
omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje, plinsko omrežje).
Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno
usklajeni.
V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih
energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju
upravljavca oziroma predlagatelja posameznega voda.
Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna
dela.
Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki
ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg njega
ali pod nivojem javne površine.
16.2. Kanalizacijsko omrežje
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo. Na
območjih varstvenih pasov vodnih virov mora biti grajena vodotesna kanalizacija.
Načeloma je treba izvajati sistem ločene kanalizacije.
Komunalne odpadne vode je treba speljati do čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so
predhodno očiščene do mere, kot to določa Uredba o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/1996, 21/03 in 47/05) ter po uredbah za
posamezne dejavnosti.
Do izgradnje kanalizacije je možno odpadne komunalne in
tehnološke vode začasno zadržati v vodotesnih nepretočnih, triprekatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Vsebino greznic je
treba odvažati na ustrezno opremljeno čistilno napravo.
Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se morajo objekti obvezno priključiti na kanalizacijo mimo greznic, ki jih je potrebno
izprazniti in dezificirati.
Območja organizirane gradnje ni dovoljeno priključevati na
greznice.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni
promet, je treba speljati preko maščobnikov v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.
Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in
streh je treba speljati v ponikovalnico oziroma v odprte jarke.
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Upoštevati je potrebno obstoječo projektno dokumentacijo za
predvideno sanacijo obstoječega kanalizacijskega sistema ter dograditev javnega kanalizacijskega omrežja ter pogoje upravljavca.
Pred priključitvijo objekta na kanalizacijsko omrežje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca kanalizacijskega omrežja.
16.3. Vodovodno omrežje
Pri gradnjah in drugih posegih v prostor je potrebno upoštevati:
– Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list SRS, št. 11/1987)
– Odlok o varstvu lokalnih virov pitne vode v občini Medvode
(Uradni list RS, št. 61/01)
– Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javnega vodovodnega omrežja v upravljanju Komunale
Kranj.
Poleg navedenih odlokov in pravilnikov se upošteva še:
– v rezervatih obstoječih in predvidenih vodovodnih koridorjev ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav. Varovalni pas
magistralnega in primarnega vodovoda je 3,0 m od osi vodovoda
na vsako stran cevi,
– vse novogradnje se morajo priključiti na javno vodovodno
omrežje, kjer je to zgrajeno.
Kjer je vodovodno omrežje samo delno zgrajeno:
– je pred novogradnjo ali sočasno z njo potrebno graditi
manjkajoče javno vodovodno omrežje,
– poslovni objekti, za katere je potrebna dodatna požarna
varnost, si morajo zagotoviti interno hidrantno omrežje, priključeno
preko kombiniranega merilnega mesta vode
– vodovodne naprave naj se projektirajo v javnih površinah ali
v površinah, ki so v skupni lasti, uporabniki tehnološke vode morajo
zagotoviti zaprte sisteme.
16.4. Električno omrežje
Treba je ščititi rezervate daljnovodov in kablovodov. Posege
v koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov in kablovodov je
možno izvajati le v soglasju z upravljavcem električnega omrežja.
16.5. Javna razsvetljava
Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki bo
zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s
tehničnimi predpisi glede na gostoto prometa.
16.6. Kabelsko razdelilni sistem (KRS)
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo
signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.
Pred posegom v prostor je potrebno pridobiti pogoje oziroma
soglasje upravljavca KRS.
16.7. Plinovod
Za vse gradbene posege in ureditve, ki se nahajajo v nadzorovanih in varstvenih pasovih plinovodov je potrebno pridobiti
soglasje od upravljavca plinovodnega omrežja.
Za vse plinovode je potrebno upoštevati Energetski zakon
(Uradni list RS, št. 26/05). Za poseganje v varnostni pas plinovoda
se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno
16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Pravilnik o sistemskih
obratovalnih navodilih za prenos zemeljskega plina in upravljanje
plinovodnega omrežja (Uradni list RS, št. 65/03).
Na vseh območjih, kjer je omrežje za ogrevanje s plinom
že zgrajeno, je obvezen priklop na zgrajeno omrežje, razen če
se v projektni dokumentaciji predvidi ogrevanje z obnovljivimi viri
energije.
Priključitev objektov na zgrajeno plinovodno omrežje je možna pod pogoji, ki jih določi pooblaščeni upravljavec plinovoda.
16.8. Telekomunikacijsko omrežje
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja in prehodno pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljavca k projektnim rešitvam.
Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije
je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
– prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo,
okolje in kulturno dediščino;
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor
tako, da se jih združuje v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne
koridorje in naprave;
– na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši vpliv
na vidne kvalitete prostora;

Stran

6154 /

Št.

56 / 30. 5. 2006

Za posege mobilne telefonije na območju kmetijskih zemljišč,
je potrebno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo;
za posege na območju gozdnih površin, pa je potrebno pridobiti
soglasje pristojnega Zavoda za gozdove.
17. Merila in pogoji za varovanje okolja
17.1. Splošna določila
Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe
namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali
posegi v prostoru so dovoljeni, če ne povzročajo v okolju večjih
motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja.
17.2. Varstvo zraka
Treba je:
– ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti in sanirati onesnaževalce zraka.
17.3. Varstvo pred hrupom
Treba je:
– zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,
– ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma dejavnosti,
– izvesti aktivno ali pasivno zaščito s protihrupnimi nasipi, s
postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacijske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovoljene ravni, predvsem
pa ob cestah in železniški progi,
– spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo stopnji hrupne
obremenjenosti po veljavnih predpisih, kadar le-ti motijo okolje.
17.4. Varstvo voda in vodnih virov
Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije),
lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine
morajo biti urejene tako, da se ob eventuelnem razlitju snovi lahko
ta v celoti prestreže.
Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo
strupene snovi, odnosno imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih voda, ki jih spuščajo v
javno kanalizacijo ali v naravni recipient. Prepovedano je odlaganje
odpadkov na vodna, priobalna zemljišča, v opuščene struge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča.
Na območjih zajetij in vodnih črpališč v vodovarstvenih območjih je obvezno spoštovanje omejitev v izvajanju kmetijskih in
drugih gospodarskih dejavnostih. Gradnja objekta in naprave, ki je
namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in, za
katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje ter objektov in naprave za odlaganje
odpadkov, je na vodovarstvenem območju prepovedana
Varstveni pasovi lokalnih vodnih virov in ukrepi za njihovo
zavarovanje so določeni v Odloku o varstvu lokalnih virov pitne
vode v občini Medvode (Uradni list RS, št. 61/01).
Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene v prostorskokatastrskem načrtu M 1:5000, ki je sestavni del tega odloka.
Dokler za območje vodnega vira ni sprejet samostojni odlok o
varovanju virov pitne vode, se upoštevajo določila tega odloka.
17.5. Ukrepi za varovanje podtalnice
Za vse posege v prostor v varstvenih pasovih vodnih virov, je
potrebno pridobiti soglasje MOP, Agencije RS za okolje.
17.6. Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih.
Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upoštevati
– Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 136/04),
– da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi
veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in niso na prometni
površini,
– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma na gradbeni parceli povzročitelja komunalnih odpadkov.
Posebne in nevarne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju proizvodnih obratov le v posebnih namensko zgrajenih
skladiščih do končne dispozicije na deponijo posebnih in nevarnih
odpadkov.«
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 9/1 Preska veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
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a)
Morfološka enota 2A/l
– v območju ni dovoljena gradnja objektov za drobno gospodarstvo, gospodarskih objektov in hlevov.
Morfološka enota 2D/1
– v območju ni dovoljena gradnja objektov za drobno gospodarstvo, gospodarskih objektov in hlevov.
– Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno
okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki naj bo usklajena s tipično parcelno
razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu
streh,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
Morfološka enota 3C/1
Pri oblikovanju predvidenega objekta je potrebno upoštevati
izpostavljeno lego v križišču. Streha je lahko poljubno oblikovana,
ravna ali z naklonom maks. 20°, višinski gabarit objekta je maks.
P+l.
Morfološka enota 3C/2
– dovoljena je izgradnja večstanovanjskih objektov;
– dovoljen višinski gabarit objektov je K+VP+1 +M, z možnostjo delnega višinskega poudarka.
Morfološka enota 5C/1
– obvezna je zasaditev plezalk ali grmovnic za ozelenitev
opornega zidu pod šolo.
Morfološka enota 8/1
– ureditev športnih igrišč;
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunalnega in
energetskega urejanja, prometa ter zvez.
Morfološka enota 9/1
– obvezna je zasaditev z drevjem.
Morfološka enota 9/2
– dovoljeni so posegi v zvezi z urejanjem pokopališča.
Morfološka enota 9/4
– obvezna je zasaditev plezalk ali grmovnic za ozelenitev
opornega zidu pod šolo.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
• naravna dediščina
– štiri drevoredno zasajene lipe v jugozahodni smeri od cerkve v Preski;
– lipa ob kapelici pod cerkvijo v Preski;
• kulturna dediščina
– zidana kapela zaprtega tipa ob ograji župnišča v Preski;
– zidani križ na cestni škarpi nasproti hiš Preška cesta št. 2
in št. 4;
– lesen križ z zaslonjalom na drevesu ob poti na Čerenu;
• zgodovinski spomeniki in dediščina iz obdobja NOV
– doprsni kip narodnega heroja Franca Bukovca - Ježovnika
v avli osnovne šole v Preski.
c) Komunalno urejanje
Dopolniti je potrebno manjkajoče sekundarno kanalizacijsko
omrežje.
Ob izgradnji vodovodnega sistema Svetje-Medvode je potrebno izvesti prevezavo povezovalnega vodovoda tako, da se s
tem opusti lokalni vodni zajetji Preska in Vaše. Dopolniti je potrebno
tudi sekundarno vodovodno omrežje.
Zgraditi je potrebno novo trafo postajo z visoko in nizkonapetostnimi zemeljskimi vodi.
Kablirati je potrebno visokonapetostni kablovod Seničica
– Žlebe.
d) Prometno urejanje
V območju S 9/1 Preska so potrebne ureditve naslednjih
cest:
– Škofjeloška cesta: dvosmerna cesta, obojestranski pločnik,
avtobusno postajališče;
– Barletova cesta: dvosmerna cesta, obojestranski pločnik,
obojestranski drevored;
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– Bergantova ulica: dvosmerna cesta, enostranski pločnik;
– Preška cesta: dvosmerna cesta, enostranski pločnik;
– Ulica na Čerenu, Trilerjeva ulica, del Iztokove ulice, dovozi
oziroma odcepi iz Škofjeloške, Bergantove, Kalanove in Bizantove
ulice so stanovanjske dovozne ceste.«
8. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 9/2 Vaše veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
a)
Morfološka enota 2 D/1
Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni
oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki naj bo usklajena s tipično parcelno razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
b) Prometno urejanje
Po vzhodni in južni meji morfološke enote 2A/4 je deloma po
obstoječi cesti predvidena nova trasa krožne zbirne stanovanjske
ceste.«
9. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 9/3 Goričane veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a)
Morfološka enota 3 A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja lokalov za osnovno oskrbo in specializirano trgovino,
– gradnja objektov za storitve dejavnosti in gostinstvo,
– gradnja objektov za potrebe delovanja družbenopolitičnih
organizacij, družbenih organizacij in društev,
– gradnja parkirnih in garažnih objektov,
–.gradnja enostavnih objektov,
– postavitev kioskov, reklamnih znamenj, turističnih oznak in
spominskih obeležij,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice in ploščadi,
– sprememba namembnosti in dejavnosti za potrebe osrednjih dejavnosti, če ne povzročajo motenj v okolju.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
• naravna dediščina
– reka Sora z bregovoma, obrežno vegetacijo, izviri, podtalnico, močvirskimi travniki in logi ob nekdanjih meandrih;
• arheološka dediščina
– arheološko območje s prazgodovinskimi in srednjeveškimi
ostanki v Goričanah;
• kulturna dediščina umetnostnega namena
– lesen križ pred mostom čez Soro v Goričanah;
c) Prometno urejanje
V morfoloških enotah z oznakami 2 A/1, so do posameznih
parcel izjemoma dovoljeni dostopi preko pogreznjenega robnika z
lokalne ceste Medvode-Škofja Loka.«
10. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 9/4 Rakovnik veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino.
• naravna dediščina
– lipa ob hiši Rakovnik št. 18;
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– lesen križ v Zg. Rakovniku ob hiši št. 18,
– lesen križ v Središču Rakovnika;
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b) Prometno urejanje
Potrebna je razširitev ceste z izogibališči.
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi sekundarno kanalizacijsko
omrežje.
Zgraditi je potrebno tudi napajalni vodovod in sekundarno
omrežje za potrebe požarne in sanitarne vode ter novo trafo postajo z visoko in nizkonapetostnimi zemeljskimi vodi.«
11. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 9/5-1 Sora veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
a)
Morfološka enota 3 A/1
K obstoječemu kulturnemu domu je dovoljena dozidava
objekta. Prizidek mora biti enake višine ali nižji od osnovnega
objekta, streha prizidka pa oblikovno in v izvedbi enaka obstoječi.
Morfološka enota 4A/1
– parcelacija mora biti skladna z načrtovanim internim cestnim
omrežjem, lahko se jo spremeni z novo urbanistično rešitvijo.
b)
V vseh območjih urejanja MP 9/5, MS 9/5, S 9/5-1, S 9/5-3 in
DI 9/5 veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji glede
varstva naravne in kulturne dediščine:
• naravna dediščina
– izgonski potok Ločnica;
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– kapela Kristusa Kralja ob cesti k cerkvi v Sori,
– zidana kapela v središču Sore,
– »Mojzesovo znamenje« ob poti na pokopališče v Sori,
– samostan Karmeličank s kapelo sv. Jožefa v Sori;
• etnološka dediščina
– osrednji del naselja Sora;
• zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja
NOV
– spominska plošča, vgrajena na Domu družbenih organizacij
v Sori,
– doprsni kip Avgusta Barleta-Ambroža, vgrajen na fasadi
osnovne šole.
c)
V vseh območjih urejanja MP 9/5, MS 9/5, S 9/5-1, S 9/5-3 in
DI 9/5 veljajo posebna in dodatna merila in pogoji glede komunalnega urejanja, ki so navedena v 8. členu tega odloka.«
12. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
V območju urejanja S 9/5-3 Sora veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
a)
Morfološka enota 3 A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– manjše funkcionalne dopolnitve in tekoča vzdrževalna dela
na objektih,
– urejanje površin kot so vrtovi, zelenice in ploščadi,
– postavitev nabožnih znamenj in spominskih obeležij.«
13. člen
V odloku se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 9/6 Dol veljajo naslednja posebna in
dodatna merila in pogoji:
a)
Morfološka enota 2 D/1
Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni
oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki naj bo usklajena s tipično parcelno razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
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b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– lesen križ v Zg. Dolu;
• etnološka dediščina
– osrednji del naselja Dol.
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje in lokalno čistilno napravo.
Urediti je potrebno hidrantno omrežje in zgraditi novo trafo
postajo s priključnim kablovodom.«
14. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 9/7-1 Svetje veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a)
Morfološka enota 2A/4
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred
posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne ceste in komunalno
ureditev.
Morfološka enota 2 D/1
Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni
oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki naj bo usklajena s tipično parcelno razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
Morfološka enota 2C/1
Območje se mora načrtovati kot celota. Koncept oblikovanja
objektov in zunanje ureditve mora biti enoten z upoštevanjem naslednji meril in pogojev:
– objekti so večstanovanjski (»vila-blok«);
– etažnost: nad kletjo do P+2+M. Etažnost se stopnjuje od
roba območja proti sredini pozidave, tako, da so objekti na V in Z
robu pozidave pritlični z mansardo in enokapno streho, v osrednjem
delu pa so dvonadstropni z mansardo in ravnimi strehami.;
– največja višina objektov je lahko 12,5 m;
– strehe so lahko ravne ali enokapne z naklonom do 38 stopinj;
– pozidanost do 40%;
– večino parkirnih mest je potrebno zagotoviti pod nivojem
terena;
– dostop v območje je s ceste Svetje – Senica.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
• naravna dediščina
– trije divji kostanji na vrtu gostilne Na klancu;
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– zidana kapela pred hišo Svetje št. 58,
– zidana kapela pred osnovno šolo v Medvodah,
– lesen križ ob koncu vrta Svetje št. 58.
c) Komunalno urejanje
V območju S 9/7 Svetje je potrebno zgraditi sekundarno
kanalizacijsko omrežje zaradi razširitve vodovodnega črpališča
Svetje, sanirati obstoječe vodovodno omrežje, razširiti obstoječe
nizkonapetostno omrežje in zgraditi primarno ter sekundarno plinovodno omrežje.
d) Varstvo okolja
Ob izgradnji plinovodnega omrežja je nanj potrebno priključiti
vse energetske porabnike.«
15. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja MP 9/4 Na klancu veljajo naslednja
posebna in dodatna merila in pogoji:
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Morfološka enota 4A/1
Dovoljena je gradnja poslovno – stanovanjske namembnosti,
vertikalni gabarit P+1+M, v pritličju je javni program. Pred nizom
objektov vzdolž regionalne ceste je treba, sočasno z zunanjo
ureditvijo prostora ob novogradnjah, zasaditi enojni drevored in
z zasaditvijo visoke vegetacije vzpostaviti zeleno bariero v smeri
proti območju 2A/1.
Ob pripravi projektne dokumentacije, ki bo podlaga za izdajo
gradbenega dovoljenja, je treba upoštevati LN krožišča Na klancu,
vzhodno od bencinskega servisa tudi pešpot za naselje Žeje.
Morfološka enota 7F/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dopolnilna gradnja in prizidave objektov bencinskega servisa, skladišča naftnih derivatov in pretakališča,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– postavitev kioskov, večjih reklamnih znamenj, turističnih
oznak in spominskih obeležij,
– gradnja parkirišč,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice in ploščadi,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunalne
in zvez.«
16. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
V območju urejanja MP 9/5 Sora veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
a)
Morfološka enota 4 A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja individualnih stanovanjskih objektov skupno z
objekti poslovno – storitvene dejavnosti,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in peš poti,
– postavljanje vrtnih in zaščitnih ograj ter nadstreškov,
– postavljanje večjih reklamnih znamenj in spominskih obeležij.
Gradnja objektov za drobno gospodarstvo je dovoljena če dejavnost ne povzroča motenj v bivalnem okolju. Posamezne skupine
objektov morajo imeti zagotovljeno skupno manipulacijsko površino
in dostop z načrtovane ceste pod hribom.
Zazidalna zasnova mora upoštevati zgoščeni zazidalni sistem.
Povprečna velikost gradbenih parcel s stavbnim zemljiščem
mora biti praviloma 1000 m2. Gradbena linija mora biti ob lokalni
cesti Medvode-Škofja Loka enotna in mora sovpadati z njenim
varovalnim pasom.
b)
Morfološka enota 4B/1
Območje morfološke enote 4B/1 se mora načrtovati kot celota. Koncept oblikovanja objektov in zunanje ureditve mora biti
enoten.
Proizvodni objekt tlorisne dimenzije 75 x 23 m naj bo lociran
ob J meji območja, njegova maksimalna višina je 15 m, streha je
lahko ravna ali v naklonu do 15 stopinj. Višina V in Z fasade naj se
vizualno zmanjša.
Razvojni objekti tlorisnih dimenzij 60 x 16 m je lociran ob
proizvodnem, njegova največja višina je 12,5 m, strešnina naj bo
enaka kot na proizvodnem objektu.
Pri oblikovanju ostalih objektov, ki so locirani vzdolž ceste
Sora – Škofja Loka je potrebno upoštevati:
Etažna višina P+1+M, objekti so lahko podkleteni, višina kapi
je največ 8 m nad terenom, pri upravnem pa do 9,5 m.
Strehe so dvokapnice v naklonu nad 25 stopinj, vendar največ 35 stopinj, smeri slemen so vzporedne ali pravokotno na cesto
Sora–Škofja Loka.
Čelne fasade objektov naj se vizualno zniža s strešnimi
čopi.
Oblikovanje vseh objektov v morfološki enoti naj sledi funkcionalnim zahtevam in v največji meri upošteva avtohtone arhitekturne značilnosti širšega prostora (arhitektonski elementi, materiali,
barve in teksture).
Največja stopnja pozidanosti je 60% upoštevajoč bruto tlorisne površine glavnih in pomožnih objektov in skupno površino
območja.«
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17. člen
Za 12.a členom se doda novi 12.b člen, ki se glasi:
»12.b člen
V območju urejanja MP 9/5-1Goričane Medvode veljajo
naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
Morfološka enota 4A/1
– dovoljena je gradnja stanovanjskih objektov s spremljajočimi dejavnostmi, vključno s poslovno-storitvenimi dejavnostmi,
– dovoljene so novogradnje, rekonstrukcije, prizidave, nadzidave in nadomestne gradnje,
– Vertikalni gabarit objektov je lahko max 6 m, etažnost
P+1,
– maksimalni faktor zazidanosti gradbene parcele je 0,4,
– oblikovanje objektov se mora skladati z morfološkim oblikovanjem starega vaškega naselja Ladja oziroma se prilagoditi
sosednjim kvalitetno oblikovanim objektom,
– v SV delu morfološke enote je treba zaradi pričakovane
arheološke dediščine pred vsakim posegom v prostor pridobiti strokovno mnenje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine,
– pred posegi v prostor, ki so namenjeni malemu gospodarstvu, je treba pridobiti pozitivno oceno vplivov načrtovane dejavnosti na okolje.
Morfološka enota 9/1
V morfološki enoti je oblikovan obvodni naspi jalovine iz
proizvodnje celuloze, ki ostaja nezazidljiv. Celotni nasip je treba
zazeleniti na podlagi načrta hortikulturne ureditve, ki vključuje tudi
izgradnjo obrežne peš poti.
V obrežnem pasu Sore je treba upoštevati pogoje obvodne
ureditve – zasaditve z avtohtono vegetacijo.«
18. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja MS 9/1 Medvode veljajo naslednja
posebna in dodatna merila in pogoji:
– gradbene parcele so lahko pozidane največ 60%, kar vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte.
a)
Morfološka enota 3B/1
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, se ti oblikujejo v skladu z okoliškimi objekti
(razmerje tlorisa 1:2, etažnost P+1+M, smer slemena vsporedna
z daljšo stranico tlorisa objekta, naklon strehe 38 do 42 stopinj,
kritina opečnata). Če predstavlja novi objekt z vidika oblikovanja
kvalitetno posebnost, je streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu
do 20 stopinj,
– dovoljena je gradnja stanovanjskih objektov s poslovnim
programom v pritličju,
– maksimalna etažnost novogradenj ob Medvoški cesti je
P+2, na meji z morfološko enoto 9/2 pa do P+2+M, strehe so dvokapne z naklonom od 38° do 42°,
– možne so stavbe v nizu ob gradbeni liniji,
– imeti morajo ravno ali položno streho do 20°,
– niz novih poslovnih objektov ob gradbeni liniji regulirane
Medvoške ceste mora biti enotno oblikovan in na obeh koncih
zaključen z nekoliko dvignjeno, arhitektonsko poudarjeno dvoetažno ložo,
– niz objektov ob gradbeni liniji Ceste komandanta Staneta
mora biti členjen z jasnimi cezurami. Poudariti je potrebno vstop
na severni trg.
Morfološka enota 3B/2
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, se ti oblikujejo v skladu z okoliškimi objekti
(razmerje tlorisa 1: 2, etažnost P+1+M, smer slemena vsporedna
z daljšo stranico objekta, naklon strehe 38 do 42 stopinj, kritina je
opečnata). Če predstavlja novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu do
20 stopinj,
– etažnost objektov, ki so locirani v nadaljevanju obstoječe
knjižnice je P+2+M,
– možne so stavbe v nizu ob gradbeni liniji,
– vzhodni fasadi stavbe Cesta komandanta Staneta 12
in dopolnilnega objekta severno od nje morata ležati v isti liniji,
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v 10-metrskem pasu do gradbene meje pa je vsaki od obeh stavb
lahko prizidan pritlični paviljon v velikosti do 120 m2,
– zunanje ureditve na vzhodni strani objektov morajo biti
intenzivno zazelenjene in skladne s parkovno ureditvijo obrežnega
pasu.
Morfološka enota 3B/3
– pri novogradnjah, se streha oblikuje kot dvokapnica naklona 38 do 42 stopinj, smer slemena je vsporedna z daljšo stranico,
kritina je opečnata, etažnost P+1+M,
– dovoljena je gradnja stanovanjskih objektov,
Morfološka enota 3B/4
– možna je gradnja poslovnih ali poslovno stanovanjskih
objektov z javnim programom v pritličju,
– etažnost objektov ob Cesti komandanta Staneta je
P+2 +M,
– možne so hiše v delno odprtem kareju,
– strehe novih objektov so dvokapne pod naklonom od 38
do 42 stopinj in so vzporedne z daljšo stranico objektov, kritina je
opečnata, zaželjeni so arhitektonski poudarki vstopa na trg, vhodov
in prehodov,
– del pritličja za objektom ob Cesti komandanta Staneta je
možno nameniti za garažne površine, atrij kareja pa urediti na
nivoju prvega nadstropja ter ga preko večjega stopnišča povezati
z obvodno parkovno ureditvijo.
Morfološka enota 3C/1
novogradnje niso dovoljene razen potrebe komunale. prometa in zvez,
Morfološka enota 9/1
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, se streha oblikuje kot dvokapnica, v skladu z
okoliškimi objekti (smer slemena, naklon strehe, kritina).Če predstavlja novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je
streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu do 20 stopinj,
– plinska postaja se mora prestaviti na novo lokacijo ob
sprehajalni poti vzdolž Save, 150 m gorvodno, postavitev brvi za
pešce m kolesarje preko Save pa je možna v osi med obstoječo in
predvideno stavbo ob glavnem trgu,
– brežine Sore in Save morajo biti enotno parkovno urejene s
sprehajalno potjo za pešce, ki služi obenem za vzdrževanje bregov,
zazelenjene pa morajo biti z avtohtonimi vrstami,
– plinska postaja MRP Donit se prestavi na novo lokacijo ca
150 m gorvodno ob Savi. V ta namen mora investitor prestavitve
pridobiti idejni projekt za več alternativnih možnosti, ki ga potrdi
Petrol Zemeljski plin in Energetika Ljubljana,
– brv preko Save mora biti čimbolj transparentna, njen spodnji rob pa mora biti vsaj lm nad 100-letno vodo.
Morfološka enota 9/2
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, se streha oblikuje kot dvokapnica, v skladu z
okoliškimi objekti (smer slemena, naklon strehe, kritina), etažnost
do P+2+M. Če predstavlja novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu do
20 stopinj,
– cona za pešce, razpeta me zgornji trikotni trg in spodnji
glavni trg, mora biti enotno tlakovana in opremljena z enotno urbano opremo,
– maksimalna etažnost poslovnega objekta ob mostu je P+l,
streha je ravna ali pod naklonom do 20 stopinj, arhitektura mora
upoštevati izpostavljeno lego in poglede z vseh strani,
– na trgu pred knjižnico je predvideno parkiranje, ravnotako
vzdolž Ceste komandanta Staneta.
b) Komunalno urejanje
– za vse novogradnje in rekonstruirane objekte je treba zagotoviti ogrevanje s plinom. Ko je plinsko omrežje zgrajeno, je
priključek nanj obvezen.
c) Prometno urejanje
Cestni promet:
– Gorenjska cesta:
v list fazi je dvopasovna z normalnim profilom: cestišče l0m,
obojestranski pločnik 2 m, kjer dopušča prostor tudi obojestranski
drevored,
v 2. fazi je štiripasovnica z normalnim profilom: cestišče
2x7 m, vmesni pas 3 m, obojestranski pločnik z oddeljenim pasom
za kolesa 3 m, kjer dopušča prostor tudi obojestranski drevored.
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– Seškova ulica ima normalni profil:
cestišče 6m, vzdolžno parkiranje ob severni strani 2 m, prečno parkiranje ob južni strani 5 m, obojestranski drevored integriran
med parkirišči in obojestranski pločnik 2 m.
Seškovo ulico se lahko po ukinitvi izstopa na Gorenjsko
cesto tlakuje v enem nivoju in uredi kot cono za pešce z umirjenim
prometom za lokalni dovoz.
– Medvoška cesta ima normalni profil:
cestišče 6 m, obojestransko vzdolžno parkiranje 2 m, obojestranski pločnik 2 m, obojestranski drevored.
– Cesta komandanta Staneta ima normalni profil:
cestišče 6 m, obojestransko vzdolžno parkiranje 2 m, obojestranski pločnik 2 m in na desnem bregu Sore tudi obojestranski
drevored.
Cesto komandanta Staneta se na levem bregu Sore lahko
tlakuje v enem nivoju in uredi kot cono za pešce z umirjenim prometom za lokalni dovoz.
– Avtobusna postajališča so na Gorenjski cesti pri odcepu za
Presko, pri križišču s Cesto komandanta Staneta in pri križišču z
Medvoško cesto in se lahko urejajo v fazah.
– Rekonstrukcije cest se lahko izvajajo etapno, pri čemer
mora biti obseg posamezne etape prilagojen prometno tehničnim
pogojem in prometni varnosti.
– Pri vseh posegih ob cesti morajo investitorji zagotoviti ustrezno zaščito pred vplivi prometa.
Mirujoči promet:
– za morfološke enote 3B/2, 3B/3 in začasno za 3C/1 je parkiranje možno zagotoviti tudi v morfološki enoti 3B/1,
d) Varstvo naravne in kulturne dediščine
Morfološka enota 3B/1
– vila ob Cesti komandanta Staneta se mora kot arhitektonska značilnost starih Medvod ohraniti v prvotni obliki, brez kasnejših
prizidkov, s pasom vrta na vseh štirih straneh,
• objekti naravne dediščine, ki se ohranjajo, so:
– skupina dreves v severozahodnem delu ob Medvoški cesti,
– lipe pri hiši Cesta komandanta Staneta 29,
– drevored ob cesti proti Donitu.«
19. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
V območju urejanja MS 9/2 Medvode veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
Gradbene parcele so lahko pozidane največ 60%, kar vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte.
a)
Morfološka enota 3B/4
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, se streha oblikuje kot dvokapnica, v skladu
z okoliškimi objekti (smer slemena, naklon strehe, kritina). Če
predstavlja novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je
streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu do 20 stopinj,
– maksimalna etažnost novogradenj je P+2,
– možne so prostostoječe hiše ali hiše v nizu,
– strehe novih objektov so ravne ali pod naklonom do 20°
Morfološka enota 3B/5
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, se streha oblikuje kot dvokapnica, v skladu
z okoliškimi objekti (smer slemena, naklon strehe, kritina). Če
predstavlja novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je
streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu do 20 stopinj,
– maksimalna etažnost novogradenj je P+2,
– možne so prostostoječe hiše ali hiše v nizu,
– strehe novih objektov so ravne ali pod naklonom do 20°
Morfološka enota 3B/6
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, se streha oblikuje kot dvokapnica, v skladu
z okoliškimi objekti (smer slemena, naklon strehe, kritina). Če
predstavlja novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je
streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu do 20 stopinj,
– maksimalna etažnost novogradenj je P+2,
– možne so prostostoječe hiše ali hiše v nizu,
– strehe novih objektov so ravne ali pod naklonom do 20°.
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Morfološka enota 3B/7
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, se streha oblikuje kot dvokapnica, v skladu
z okoliškimi objekti (smer slemena, naklon strehe, kritina). Če
predstavlja novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je
streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu do 20 stopinj,
– dopustna je postavitev kioskov z javnim programom izven
gradbene linije, tako da dopolnjujejo javni prostor, ne ovirajo vzdrževanja komunalnih naprav in prometa. Ob širitvi ali rekonstrukciji
ceste je treba kioske odstraniti,
– je dopustno dograditi objekt Kulturnega doma Svoboda; na
podlagi skupnih meril in pogojev, tudi izven gradbene linije, če to
zahteva dopolnitev programa. Višina objekta naj se prilagodi funkcionalnim zahtevam dvorane. Streha je lahko dvokapnica,
– gradbena parcela je lahko pozidana največ 60%, kar vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte,
– maksimalna etažnost novogradenj je P+2,
– možne so hiše v nizu ob gradbeni črti,
– strehe novih objektov so ravne ali pod naklonom do 20°.
Morfološka enota 3B/8
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, se streha oblikuje kot dvokapnica, v skladu
z okoliškimi objekti (smer slemena, naklon strehe, kritina). Če
predstavlja novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je
streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu do 20 stopinj,
– maksimalna etažnost novogradenj je P+2,
– možne so hiše v nizu ob gradbeni črti,
– strehe novih objektov so ravne ali pod naklonom do 20°.
Morfološka enota 3C/2
– novogradnje niso dovoljene razen za potrebe komunale.
prometa in zvez,
Morfološka enota 3C/3
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, se streha oblikuje kot dvokapnica, v skladu
z okoliškimi objekti (smer slemena, naklon strehe, kritina). Če
predstavlja novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je
streha lahko tudi ravna oziroma v naklonu do 20 stopinj,
– maksimalna etažnost novogradenj je P+1,
– možni so prostostoječi objekti,
– strehe novih objektov so ravne ali v naklonu do 20°,
– glavna fasada mora biti orientirana na Gorenjsko cesto.
Morfološka enota 9/1
– pri novogradnjah, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli med
obstoječimi objekti, streha oblikuje kot dvokapnica, v skladu z okoliškimi objekti (smer slemena, naklon strehe, kritina). Če predstavlja
novi objekt z vidika oblikovanja kvalitetno posebnost, je streha
lahko tudi ravna oziroma v naklonu do 20 stopinj,
– plinska postaja se mora prestaviti na novo lokacijo ob
sprehajalni poti vzdolž Save, 150 m gorvodno, postavitev brvi za
pešce m kolesarje preko Save pa je možna v osi med obstoječo in
predvideno stavbo ob glavnem trgu,
– brežine Sore in Save morajo biti enotno parkovno urejene s
sprehajalno potjo za pešce, ki služi obenem za vzdrževanje bregov,
zazelenjene pa morajo biti z avtohtonimi vrstami,
– plinska postaja MRP Donit se prestavi na novo lokacijo ca
150 m gorvodno ob Savi. V ta namen mora investitor prestavitve
pridobiti idejni projekt za več alternativnih možnosti, ki ga potrdi
Petrol Zemeljski plin in Energetika Ljubljana,
– brv preko Save mora biti čimbolj transparentna, njen spodnji rob pa mora biti vsaj lm nad 100-letno vodo.
b) Komunalno urejanje
– za vse novogradnje in rekonstruirane objekte je treba zagotoviti ogrevanje s plinom. Ko je plinsko omrežje zgrajeno, je
priključek nanj obvezen.
c) Prometno urejanje
Cestni promet:
– Gorenjska cesta:
v list fazi je dvopasovna z normalnim profilom: cestišče l0m,
obojestranski pločnik 2 m, kjer dopušča prostor tudi obojestranski
drevored,
v 2. fazi je štiripasovnica z normalnim profilom: cestišče
2x7 m, vmesni pas 3 m, obojestranski pločnik z oddeljenim pasom
za kolesa 3m, kjer dopušča prostor tudi obojestranski drevored.
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– Seškova ulica ima normalni profil:
cestišče 6 m, vzdolžno parkiranje ob severni strani 2 m, prečno parkiranje ob južni strani 5 m, obojestranski drevored integriran
med parkirišči in obojestranski pločnik 2 m.
Seškovo ulico se lahko po ukinitvi izstopa na Gorenjsko
cesto tlakuje v enem nivoju in uredi kot cono za pešce z umirjenim
prometom za lokalni dovoz.
– Medvoška cesta ima normalni profil:
cestišče 6 m, obojestransko vzdolžno parkiranje 2 m, obojestranski pločnik 2 m, obojestranski drevored.
– Cesta komandanta Staneta ima normalni profil:
cestišče 6 m, obojestransko vzdolžno parkiranje 2 m, obojestranski pločnik 2 m in na desnem bregu Sore tudi obojestranski
drevored.
Cesto komandanta Staneta se na levem bregu Sore lahko
tlakuje v enem nivoju in uredi kot cono za pešce z umirjenim prometom za lokalni dovoz.
– avtobusna postajališča so na Gorenjski cesti pri odcepu za
Presko, pri križišču s Cesto komandanta Staneta in pri križišču z
Medvoško cesto in se lahko urejajo v fazah.
– rekonstrukcije cest se lahko izvajajo etapno, pri čemer
mora biti obseg posamezne etape prilagojen prometno tehničnim
pogojem in prometni varnosti.
– pri vseh posegih ob cesti morajo investitorji zagotoviti ustrezno zaščito pred vplivi prometa.
Železniški promet:
V 200‑metrskem varovalnem pasu železnice, merjeno od
osi skrajnega tira, je treba upoštevati veljavni Zakon o varnosti v
železniškem prometu in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih
objektov v varovalnem progovnem pasu, glede minimalnih odmikov vseh bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje morebiti
potrebne protihrupne zaščite in zaščite vseh kovinskih delov proti
vplivu blodečih tokov elektrificirane železniške proge. Za vse posege v varovalnem pasu železnice je treba pridobiti k lokacijski
dokumentaciji soglasje SŽ.
V morfološki enoti 3B/8 je treba zagotoviti 50 parkirnih mest
za potrebe železniške postaje.
d) Varstvo naravne in kulturne dediščine
Morfološke enote 3B/4, 3B/5, 3B/6
• objekt kulturne dediščine je:
– hiša Seškova 6, ki mora ohraniti arhitekturno oblikovanje
zunanjosti,
• objekti naravne dediščine so:
– parkovna ureditev z divjimi kostanji pred hišo Seškova 6,
– lipe na bregu za stavbo Seškova 2,
– divja kostanja pred hišo Cesta komandanta Staneta 6,
– divja kostanja pred hišo Gorenjska cesta 16.
Morfološka enota 3B/7
– objekt naravne dediščine so trije divji kostanji nasproti železniški postaji.
Morfološka enota 3B/8
• objekt naravne dediščine je:
– drevored lip in tisa ob tovarni Color (ob izgradnji štiripasovne Gorenjske ceste se zasadi nov drevored),
– lipa pri železniškem podhodu na Barletovi cesti.
e) Regulacijska karta
V grafičnem prikazu določil prostorskih ureditvenih pogojev
se v morfološki enoti 3B/7 vzhodna gradbena linija, ki omejuje
objekt na zemljišču parc. št. 397 k.o. Medvode, nadomesti z gradbeno mejo, ki se razširi tudi na jugozahodu.
Določila tega člena so grafično prikazana na regulacijski
karti, ki jo je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem,
Ljubljana, Dunajska 158, pod št.23/93 ČA, v oktobru 1995, in je
sestavni del odloka.«
20. člen
Za 13.a členom se doda novi 13.b člen, ki se glasi:
»13.b člen
V območju urejanja MS 9/3 Svetje veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
Morfološka enota 4A/1
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred
posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne ceste in komunalno
ureditev.«
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21. člen
Za 13.b členom se doda novi 13.c člen, ki se glasi:
»13.c člen
V območju urejanja MS 9/5 Sora veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
Morfološki enoti 2 D/1 in 2 D/2
Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni
oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki naj bo usklajena s tipično parcelno razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.«
22. člen
Za 13.c členom se doda novi 13.d člen, ki se glasi:
»13.d člen
V območju urejanja M 9/5 Rakovnik veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a)
Oblikovanje novogradenj in drugih posegov
Morfološka enota 4A/1
– poleg posegov, ki so dopustni v morfoloških enotah z oznako 2, je dovoljena tudi gradnja objektov za poslovno – storitvene
dejavnosti in turizem.
– Proizvodnja nitro lakov in skladiščenje nevarnih snovi nista
dovoljeni.
Ploskovno oblikovane fasade večjih dimenzij morajo biti prekinjene s stopnišči, odprtinami in vertikalnimi pasovi. S svetlimi
barvnimi toni fasade mora biti doseženo optimalno vklopljeno z
okolico.
Pred posegom v prostor je potrebno izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne
ceste, komunalno ureditev in oblikovno zasnovo.
b) Prometno urejanje
V območju je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih
mest in izvesti prometno varen priključek na lokalno cesto Medvode-Škofja Loka.«
23. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja PD 9/5 Medvode veljajo naslednja
posebna in dodatna merila in pogoji:
Pozidanost gradbenih parcel je lahko 60–70%, pod pogojem,
da je zagotovljen dostop na gradbeno parcelo, da je zadosti manipulativnih površin, zadostno število parkirnih površin,v skladu s
predpisi za posamezno vrsto dejavnosti;
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov
Morfološka enota 6 E/1
Horizontalni in vertikalni gabarit novih objektov mora biti prilagojen tehnološkemu procesu in optimalni izrabi razpoložljivega
prostora.
Ploskovno oblikovane fasade večjih dimenzij morajo biti prekinjene s stopnišči, odprtinami in vertikalnimi pasovi. S svetlimi
barvnimi toni fasade mora biti doseženo optimalno vklopljeno z
okolico.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za reko Savo z bregovoma, obrežno vegetacijo in logi.
c) Komunalno urejanje
Vse tehnološke odpadne vode je potrebno pred izpustom v
javno kanalizacijsko omrežje biološko in kemično očistiti.
Morebitne potrebe po tehnološki vodi morajo biti zagotovljene iz lastnega vira. Povečati je potrebno zmogljivost hidrantnega
omrežja.«
24. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja PD 9/3-2 Tekstilna veljajo naslednja
merila in pogoji:
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Morfološka enota 6E
– dovoljene so adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov s prizidavami in nadzidavami ter sprememba namembnosti;
– dovoljena je gradnja poslovnih, trgovskih, skladiščnih, obrtnih, servisnih, proizvodnih in spremljajočih objektov na podlagi
splošnih določil odloka. Pred posegi v prostor je treba izdelati
urbanistično rešitev.
– Pozidanost gradbenih parcel je lahko 60-70%, pod pogojem, da je zagotovljen dostop na gradbeno parcelo, da je zadosti
manipulativnih površin, zadostno število parkirnih površin,v skladu
s predpisi za posamezno vrsto dejavnosti;
– višinski gabarit novozgrajenih, nadzidanih in prizidanih
objektov ne sme preseči višinski gabarit obstoječih objektov;«
– na zemljišču parc. št. 116/31 k.o. Preska je dovoljena tudi
izgradnja objekta za potrebe notranjih športnih in sprostitvenih
dejavnosti. Za potrebe tega objekta je dovoljeno zgraditi dostopno
pot ob južnem robu območja urejanja PD 9/3-2, po zemljiščih parc.
št. 96/1, 96/2, 93/1 in 92 k.o. Preska.«
25. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja PD 9/4 Donit veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
Morfološka enota 4 A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje in nadomestne gradnje,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov ter tekoča
vzdrževalna dela,
– postavitev enostavnih objektov na gradbeni parceli,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in peš poti,
– postavitev kioskov, turističnih oznak, reklamnih znamenj in
spominskih obeležij,
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih pod pogojem, da nova namembnost ne povzroča motenj v
bivalnem okolju.
Morfološka enota 4 A/2
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– adaptacije in tekoče vzdrževanje obstoječega objekta,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in pešpoti,
– postavitev enostavnih objektov in spominskih obeležij,
– spremembe dejavnosti za potrebe poslovnih ali družbenih
dejavnosti.
Morfološki enoti 6E/l
– v območju urejanja veljajo splošna določila odloka pod pogojem, da z njimi soglaša pristojna služba za vodno gospodarstvo
in Elektrarna Medvode.
– Horizontalni in vertikalni gabarit novih objektov mora biti
prilagojen tehnološkemu procesu in optimalni izrabi razpoložljivega
prostora.
– Ploskovno oblikovane fasade večjih dimenzij morajo biti
prekinjene s stopnišči, odprtinami in vertikalnimi pasovi. S svetlimi
barvnimi toni fasade mora biti doseženo optimalno vklopljeno z
okolico.
Morfološki enoti 8/2
– v območju urejanja veljajo splošna določila odloka pod pogojem, da z njimi soglaša pristojna služba za vodno gospodarstvo
in Elektrarna Medvode.
Morfološki enoti 6 F/1
Horizontalni in vertikalni gabarit novih objektov mora biti prilagojen tehnološkemu procesu in optimalni izrabi razpoložljivega
prostora.
Ploskovno oblikovane fasade večjih dimenzij morajo biti prekinjene s stopnišči, odprtinami in vertikalnimi pasovi. S svetlimi
barvnimi toni fasade mora biti doseženo optimalno vklopljeno z
okolico.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
• naravna dediščina
– reka Sora z bregovoma, obrežno vegetacijo in logi,
– dva divja kostanja ob cesti komandanta Staneta št. 45;
d) Komunalno urejanje
Vse tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpustom v
javno kanalizacijsko omrežje biološko in kemično očiščene.
Tehnološka in požarna voda morata biti zagotovljeni iz lastnega vira.
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Zgraditi je potrebno novo trafo postajo s priključnim daljnovodom.
e) Varstvo okolja
Glede varovanja okolja je zaradi sanacije obstoječe proizvodnje v tovarni Donit potrebno uvesti čistejše tehnološke postopke,
urediti prostor za nevarne trdne in tekoče odpadke do končne dispozicije na deponiji nevarnih odpadkov ter zgraditi dvignjen oporni
zid kot zaščito reke Save.«
26. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja PD 9/6 Vaše veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
Morfološka enota 6E/1
Po celotnem obodu območja prostorske enote se uredi zeleni
pas z visoko vegetacijo širine 4 metrov. Območje znotraj zelenega
pasu se razdeli na 3 območja. Osrednje območje, ki je locirano
na sredini prostorske enote in sega od vzhodnega do zahodnega roba zelenega pasu, v smeri sever-jug pa je dolžine 70m,
se nameni za proizvodni objekt, deponije za surovine in končne
izdelke ter manipulacijske površine. Maksimalne tlorisne površine
proizvodnega objekta znotraj osrednjega območja so 24 m x 60m.
Preostali območji, ki ostaneta med zelenim pasom ter severno in
južno od osrednjega dela se namenita možnosti izgradnje prodajnega salona, zunanjim deponijam in manipulacijskim površinam
ter parkirnim površinam. Maksimalni faktor zazidanosti območja
prostorske enote je 0,6. Maksimalni višinski gabarit objektov je
12m nad koto terena. Streha je lahko ravna oziroma v naklonu do
10 stopinj. Oblikovanje območja vključno z objekti namenjenimi za
deponije naj bo enotno. Vizualno izpostavljene fasade naj bodo
kvalitetno oblikovane. Fasade morajo biti obdelane v svetlih pastelnih barvah. Dostop se uredi z juga preko zemljišč s parc. št. 464,
465 in 525/9 k.o. Preska. Določa se tudi možnost ureditve dostopa
s severne strani. Točna lokacija se opredli v projektni dokumentaciji. Za ogrevanje je potrebno upoštevati določila skupnih določb.
Protihrupne ograje je potrebno z zunanje strani morfološke enote
intenzivno ozeleniti.
Pred posegom v prostor je potrebno izdelati urbanistično
rešitev, ki jo potrdi občinska uprava.«
27. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja PI 9/2 Preska veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
1. Posebna merila in pogoji
Vrste posegov v prostor morfološki enoti 6E/l, 6E/2
– dovoljena je gradnja obrtnih in poslovnih dejavnosti, če
ustrezajo pogojem varovanja okolja.
2. Dodatna merila in pogoji
a) Prometno urejanje
V območju PI 9/2 Preska je potrebna ureditev naslednjih
cest:
– Barletova cesta: dvosmerna cesta, obojestranski pločnik,
obojestranski drevored. Dovozna cesta med morfološkima enotama 6E/1 in 6E/2:
– dvosmerna cesta, enostranski pločnik.
b) Komunalno urejanje
Morfološka enota 6E/1
– kablirati je porebno daljnovod, ki prečka območje morfološka enota 6E/2
– zgraditi je porebno trafo postajo.«
28. člen
19. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja ZK 9/1 pokopališče Sora veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 9/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– razširitev obstoječega pokopališča,
– gradnja opornih in ograjnih zidov,
– hortikulturno urejanje,
– ureditev parkirnih površin,
– na cerkvi sv. Stefana so dovoljena sanacijska, rekonstrukcijska in restavratorska dela ter urejanje okolice na podlagi mnenja
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pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pri posegih v gozdno območje je potrebno kvalitetna drevesa ohraniti in
jih vključiti v ambient območja.
b) Prometno urejanje
Potrebno je urediti novo prometno dostopnost in zagotoviti
zadostno število parkirnih površin ob cerkvi.«
29. člen
Za 19. členom se doda novi 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
V območju urejanja ZD 9/1-1 Preska
Morfološka enota 8/1
Poleg splošnih določb, ki veljajo za morfološko enoto z oznako 8, je dovoljena tudi gradnja lovskega doma s spremljajočimi
objekti.«
30. člen
Za 19.a členom se doda novi 19.b člen, ki se glasi:

čane

»19.b člen
V območjih urejanja ZD 9/3-1 Goričane in ZD 9/3-2 Gori-

Morfološka enota 9/1
Območji ostajata kot naravni obvodni prostor nezazidljivi.
Dovoljene so le zelene ureditve, izgradnja sprehajalnih poti in
mikrourbane opreme.«
31. člen
20. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja ZS 9/2-2 Goričane so dovoljene rekonstrukcije, adaptacije in vzdrževanje obstoječih objektov, urejanje
zelenic in parkov ter posegi v zvezi s komunalnim urejanjem. Vsi
posegi se lahko izvajajo le na podlagi strokovnih rešitev, ki jih odobri zavod, pristojen za varstvo naravne in kulturne dediščine.«
32. člen
21. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja ZS 9/3-2 Sora veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine na območjih reke Sore z bregovoma, obrežno vegetacijo,
izviri podtalnice, močvirskimi travniki in logi ob nekdanjih meandrih
ter izgonskega potoka Ločnice kot naravne dediščine.
b) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje, uvesti prevezavo na vodovodni sistem SvetjeMedvode ter zgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Za oskrbo z
električno energijo je potrebno zgraditi novo trafo postajo z visokim
in nizkonapetostnim omrežjem.
c)
Za območje je treba izdelati krajinsko rešitev, ki bo določila
velikost obrečnega prostora s programom javnega kopališča ter
opredelila dostope. Krajinska rešitev, ki jo potrdi občinska služba
za urbanizem, je podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije za
posege v prostor.«
33. člen
Za 21. členom se doda novi 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
V območjih z oznakama R1 in R2 na kartah ŠkL 20 je predvidena ohranitev obstoječe zazidave stanovanjskih in gospodarskih
objektov. Rekonstrukcije, prizidave, nadzidave in nadomestne gradnje so možne z namenom ohranjanja okolja etnološke dediščine
– vodni mlin. Možne so spremembe namembnosti v komplementarne dejavnosti, kot so gostinstvo in turizem.«
34. člen
22. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območjih urejanja K 9/1-1, K 9/1-2 in K 9/l-3 veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:

Št.

56 / 30. 5. 2006 /

Stran

6161

a) Varstvenonaravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
• naravna dediščina
– reka Sora z bregovoma, obrežno vegetacijo in logi,
– potok Maveljščica z bregovi, meandri in poplavno ravnico,
– divji kostanj v Seničici,
– 5 divjih kostanjev pred hišo Seničica št. l,
– 2 osameli lipi na Snožetih (med Presko in Mednom);
• arheološka dediščina
– območje prazgodovinskega gradišča v Mednem;
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– lesen križ za hišama Seničica št. 10 b in št. 20 c, lesen križ
na posestvu Seničica št. 19,
– lesen križ pred Tometovo gostilno v Seničici,
– Jakova zidana kapela v Vašah,
– lesen križ v Vašah v neposredni bližini Jakove kapele.«
35. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja K 9/2 veljajo pogoji varovanja naravne
in kulturne dediščine za naslednja območja in objekte ter njihovo
neposredno bližino:
• naravna dediščina
– hruška ob hiši Vače št. 4;
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– lesen križ z naslonjalom ob robu gozda »za krajem«.«
36. člen
24. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območjih urejanja K 9/3-1, K 9/3-2 in K 9/4 veljajo naslednja dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V delih območij Rakovnika in Goričan veljajo pogoji varovanja
kulturne dediščine za arheološka območja s prazgodovinskimi in
srednjeveškimi ostanki.«
37. člen
25. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja K 9/6 veljajo pogoji varovanja naravne
in kulturne dediščine za naslednja območja in objekte ter njihovo
neposredno bližino:
• naravna dediščina
– reka Sora z bregovoma, obrežno vegetacijo, izviri podtalnice, močvirskimi travniki in logi ob nekdanjih meandrih,
– izgonski potok Ločnica,
– lipa na polju severno od Rakovnika,
– dve lipi ob cesti med Soro in Dolom;
• arheološka dediščina
– arheološko najdišče s stavbnimi ostanki iz antičnega obdobja v Rakovniku;
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– zidano slopasto znamenje z nišami ob karmeličanskem
samostanu v Sori,
– lesen križ ob cesti Sora-Dol,
– lesen križ ob cesti Rakovnik-Sora.«
38. člen
26. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja K 9/7 veljajo deloma ukrepi za I. varstveni pas in deloma ukrepi za II. varstveni pas virov pitne vode.«
39. člen
27. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja K 9/8 je namenjeno primarni kmetijski
rabi zemljišč.«
40. člen
28. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.«
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41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-77
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

2369.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š10 Pirniče

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode
na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š10 Pirniče
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
Š10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni list RS, št. 58/92,
88/98, 24/99, 31/03) se naslov odloka spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10
Pirniče«.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni
list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03), spremenjeni in dopolnjeni
leta 2006.«
3. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
• v tekstualnem delu
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
• v grafičnem delu
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju
iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Medvode na
načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000
– območja in objekte naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo
merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij
z naslednjimi oznakami območij urejanja:
S 10/1
Vikrče
S 10/2
Spodnje Pirniče
S 10/3
Spodnje Pirniče
S 10/4
Zgornje Pirniče
S 10/5
Verje
S 10/6
Zavrh
S 10/7
Pod Turncem
S 10/8
Vikrče
S 10/9‑1
Verje
S 10/9‑2
Verje
S 10/9‑3
Verje
S 10/10‑1
Spodnje Pirniče
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S 10/10‑2
Spodnje Pirniče
S 10/11
Brezovec
S 10/12
Pod goro
SK 10/4‑1
Zgornje Pirniče
SK 10/4‑2
Zgornje Pirniče
SK 10/5‑1
Verje
SK 10/5‑2
Verje
SK 10/6
Spodnje Pirniče
DI 10/1
Zgornje Pinriče
ZS 10/1‑1
Vikrče
ZS 10/2
Za Savo (Verje)
ZS 10/3
Brezovec
ZS 10/13
Vikrče
ZD 10/3
Spodnje Pirniče
ZK 10/1
Na hribih
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij
so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni del tega
odloka.«
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so
določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče, izdelanih leta 2006 in
prikazanih v načrtih DKN in TOPO 5 v merilu 1:5000.«
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni
list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98,
50/01, 31/03, ....), veljajo tudi za vsa območja v planski celoti 10
Pirniče, če ni s posebnimi določili drugače določeno.«
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 10/1 Vikrče veljaj o dodatna merila in
pogoji za varovanje naravne in kulturnozgodovinske dediščine za
naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:
• naravna dediščina
– reka Sava (vodotok z bregovoma in obrežno vegetacijo),
– 2 kleka, 2 divja kostanja, cipresa ob hiši Vikrče št. 30,
• arheološka dediščina
– najdišče antičnih grobov v celotnem območju.«
8. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 10/2 Spodnje Pirniče veljajo dodatna
merila in pogoji za komunalno urejanje:
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter napajalni vodovod fi 200 mm in sekundarno
omrežje.
Zgraditi je potrebno tudi novo trafo postaj o z visoko in
nizkonapetostnimi kabli ter krajevno omrežje (KKO) in novo ATC
postajo Pirniče.«
9. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 10/3 Spodnje Pirniče veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
Morfološka enota 2 D/1
Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni
oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s parcelno
razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh,
– ohranjanju gradbene linij e in merilu obstoječe zazidave,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
Morfološka enota 8/1
– dovoljena je sanacija odlagališča odpadkov.
– dovoljene je adaptacija obstoječih objektov.
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b) Varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno
bližino:
• arheološka dediščina
– arheološki teren s srednjeveškimi ostanki pri cerkvi sv. Križa
v Sp. Pirničah;
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– "Jurjev križ" v Sp. Pirničah nasproti hiše št. 53,
– zidana niša na hiši v Sp. Pirničah št. 58,
– lesen križ pri mežnariji v Sp. Pirničah,
– lesen križ v sredini vasi v Spodnjih Pirničah;
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje in nov napajalni vodovod fi 200 mm do vodohrama Verje.«
10. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 10/4 Zgornje Pirniče veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
Morfološka enota 2A/1
V neposredni okolici morfološke enote 10/2 (zemljišče parc.
št. 663 k.o. Zgornje Pirniče in iz tega nastala zemljišča ter druga
sosednja zemljišča) se bodoče investitorje opozori na bližino obstoječega območja kmetije in njenih vplivov na bližnjo okolico ter
obstoječe pogoje bivanja.
Morfološka enota 2D/ 1
Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni
oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s parcelno
razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
Morfološka enota 3 A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dozidava objekta krajevne skupnosti za potrebe krajevne
skupnosti,
– adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– postavitev enostavnih objektov na gradbeni parceli,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in ploščadi,
– postavitev reklamnih znamenj in spominskih obeležij,
– spremembe dejavnosti za potrebe družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale,
zvez.
Dozidava obstoječega objekta mora biti izvedena na severovzhodni strani.
Morfološka enota 9C/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dozidava župne cerkve v Zg. Pirničah,
– tekoča vzdrževalna dela na obstoječem objektu,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in ploščadi,
– gradnja parkirišč,
– postavitev znamenj in spominskih obeležij.
Dozidava župne cerkve mora biti zasnovana kot samostojna
arhitektonska in funkcionalna enota, ki je povezana z osnovno
enoto le s komunikacijskimi elementi oziroma manjšim veznim členom. Višina veznega člena in višina nove enote ne smeta presegati
višine obstoječega osnovnega objekta.
Morfološka enota 10/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– Postavitev kmetije s stanovanjskim objektom za potrebe
kmetije ter postavitev objektov potrebnih za proizvodnjo bio plina
na podlagi splošnih določil tega odloka. Druge dejavnosti niso
dovoljene.
– Površine, ki so usmerjene proti stanovanjskim objektom,
morajo biti intenzivno ozelenjene. Okna in ventilacijske odprtine
hlevov in gnojišč ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem
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sosedov in proti sosednjim dvoriščem, razen če iz presoje vplivov
na okolje izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.
– Pred posegi v okolje je potrebno izdelati presojo vplivov na
okolje, iz katere izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno
bližino:
• naravna dediščina
– 3 divji kostanji, 3 lipe in oreh na gostilniškem vrtu Mihovec,
– hrast blizu hiše Zg. Pirniče št. 76,
– lipa pri hiši Zg. Pirniče št. 76,
• etnološka dediščina
– pritlična kajžarska bajta z lesenim bivalnim in zidanim gospodarskim delom Zg. Pirniče 71,
– pritlična, deloma lesena, deloma zidana stavba Zg. Pirniče 74,
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– kapela zaprtega tipa z nišo pri Bučkovih,
– zidano slopno znamenje – znamenje sv. Aleša,
– lesen križ pri cerkvi v Zg. Pirničah,
– lesen križ na koncu naselja v Zg. Pirničah,
– lesen križ na Bogatajevem posestvu v Zg. Pirničah;
• zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja
NOV
– spomenik padlim borcem NOV in žrtvam fašističnega nasilja v Zg. Pirničah št. 6,
– doprsni kip narodnega heroja Tineta Rožanca v osnovni
šoli.
b) Prometno urejanje
Predvideni dovoz do šole v Zg. Pirničah mora potekati z
vzhodne strani v podaljšku obstoječe ceste s priključkom na cesto
Vikrče‑Verje.
V območju farne cerkve mora biti zagotovljeno zadostno
število parkirnih mest z direktnim dostopom na lokalno cesto Vikrče‑Verje.
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje in dopolniti napajalni vodovod fi 200 mm do
vodohrama Verje. Zgraditi je potrebno tudi sekundarno omrežje za
potrebe požarne in sanitarne vode.
Postaviti je potrebno novo trafo postajo z visoko in nizkonapetostnimi kabli.«
11. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju S 10/5 Verje veljajo naslednja posebna in dodatna merila ni pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
• naravna dediščina
– lipa na križišču v Verju;
• arheološka dediščina
– arheološko območje s prazgodovinskimi ostanki;
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– križ nasproti lipe na križišču Verje
– križ pri kmetiji Stenovec
• zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja
NOV
– spominska plošča, vgrajena na rojstni hiši narodnega heroja Franca Bukovca‑Ježovnika v Verju št. 44.
b) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje in dopolniti napajalni vodovod fi 200 mm do
vodohrama.
Zgraditi je potrebno sekundarno omrežje za potrebe požarne
in sanitarne vode. Požarni bazen mora biti zgrajen izven vodovodnega omrežja.
Zgraditi je potrebno tudi novo trafo postajo z visoko in nizkonapetostnimi kabli.«
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12. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glas:
»V območju urejanja S 10/6 Zavrh veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
Morfološka enota 2 D/1
Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni
oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s parcelno
razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– smereh slemen, materialih in barvi kritin ter naklonu streh,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine umetnostnega pomena za naslednja objekta in njuno neposredno bližino:
– kapela zaprtega tipa iz leta 1660 v naselju Zavrh,
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje, izvesti rekonstrukcij o obstoječega vodovoda ter
delno zgraditi napajalno omrežje do obravnavanega območja.
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.«
13. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja S 10/12 Pod goro
Morfološka enota 2A/2
– dovoljena je ureditev parkirišča.«
14. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Območje urejanja DI 10/1 Zgornje Pirniče
Morfološka enota 8/2
Dovoljena je gradnja objektov za potrebe gasilskega društva
in objektov za potrebe civilne zaščite in reševanja.
Pred posegom v prostor je potrebno izdelati urbanistično
rešitev.«
15. člen
Za novim 11.a členom se doda novi 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen
Območje urejanja SK 10/4
Morfološka enota 10/1
– V območju je dovoljena postavitev kmetije s stanovanjskim
objektom za potrebe kmetije ter postavitev objektov potrebnih za
proizvodnjo bio plina na podlagi splošnih določil tega odloka. Druge
dejavnosti niso dovoljene.
– Površine, ki so usmerjene proti stanovanjskim objektom,
morajo biti intenzivno ozelenjene. Okna in ventilacijske odprtine
hlevov in gnojišč ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem
sosedov in proti sosednjim dvoriščem, razen če iz presoje vplivov
na okolje izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.
– Pred posegi v okolje je potrebno izdelati presojo vplivov na
okolje, iz katere izhaja, da vplivi niso moteči za okolje.«
16. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanj ZK 10/1 Na Hribih je dovoljena izgradnja
pokopališča po posebni strokovni presoji.«
17. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanj G 10/1 veljajo naslednja posebna in
dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
Pogoji varovanja kulturne dediščine veljajo za. Smledniški
stari grad, kjer je kompleksno arheološko najdišče s prazgodovinskimi in srednjeveškimi ostanki ter za najdišče iz večih arheoloških
obdobij na Zavrhu – Gradišče.
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b)
Na območju Turnca so dopustne letne kulturne prireditve.
Nujni posegi v prostor, vezani na izvedbo kulturnih prireditev, so
dovoljeni le na podlagi pristojne službe za varstvo naravne in
kulturne dediščine.«
18. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 10/2 veljajo dodatna merila in pogoji
za varstvo kulturne in naravne dediščine za naslednje objekte in
njihovo neposredno bližino:
• naravna dediščina
– reka Sava (vodotok z bregovoma in obrežno vegetacijo);
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– kapela zaprtega tipa ob stari cesti proti Smledniku – "Kobivarjev znamne",
– lesen križ ob severnem robu gozda pri šoli – križ na
Gmajni,
– rdeči križ na hribu Brezovec;
• zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja
NOV
– spominsko obeležje padlima borcema Stanetu Burgarju in
Jožetu Štruklju v gozdu nad hišo Zg. Pirniče 114,
– spominsko obeležje padlima aktivistoma Francki Jeras in
Ludviku Thumi v gozdu na vzhodni strani Zbiljskega jezera.«
19. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja K 10/1 veljajo dodatna merila in pogoji
za varstvo naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte in
njihovo neposredno bližino:
• naravna dediščina
– reka Sava (vodotok z bregovoma in obrežno vegetacijo),
– hrast na križišču v Vikrčah,
– divji kostanj ob poti, ki vodi na brv čez Savo v Vikrčah,
– gostilniški vrt gostilne Kovač v Vikrčah,
– hrast na polju pod Sp. Pirničami;
• arheološka dediščina
– arheološko območje s prazgodovinskimi ostanki v Verju,
– najdišče antičnih grobov v Vikrčah;
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– kužno slopno znamenje, ki stoji sredi polja pod Mihovcem
– "Smolčev znamne",
– lesen križ, pritrjen na lipo ob gostilni Kovač;
– lesen križ ob cesti od šole proti Sp. Pirničam,
– slopno znamenje z dvojnimi nišami na polju pred Matjaževino na Zavrhu;«
20. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja ZS 10/ 1‑1 Vikrče veljajo naslednja
dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
• naravna dediščina
– reka Sava (vodotok z bregovoma in obrežno vegetacijo);
• arheološka dediščina
– najdišče antičnih grobov v Vikrčah.«
21. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja ZS 10/2 Za Savo
Morfološka enota 9/1
– dovoljene so zelene ureditve, sprehajalne poti, igrišča za
športnorekreacijske dejavnosti.
– pred posegom v prostor je treba izdelati enotno urbanistično rešitev in nanjo pridobiti pogoje pristojnih služb za urbanizem, za
varovanje naravne dediščine in službe za varstvo voda.«
22. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja ZS 10/3 Brezovec je dopustno urediti
golf igrišče z dopolnilnimi dejavnostmi.

Uradni list Republike Slovenije
Pred posegom v prostor je potrebno izdelati urbanistično
rešitev, ki bo določila:
– zasnovo, organizacijo in ureditev igrišča;
– vrsto, namembnost in lokacijo spremljajočega programa;
– komunalno rešitev in ureditev območja.
Urbanistično rešitev, ki je podlaga za izdelavo lokacijske
dokumentacije, obravnava občinski svet.
R1 – območje, kjer je dovoljeno graditi spremljajoče programe, ki so vezani na organizacijo in delovanje golf igrišča,
R2 – parkirne površine za potrebe golf igrišča.«
23. člen
19. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.«
24. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350‑1024/04‑78
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

2370.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š12 Zbilje

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode
na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š12 Zbilje
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
Š12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in Uradni list RS, št. 58/92,
23/97, 43/97, 69/98, 88/98, 31/03) se naslov odloka spremeni tako,
da se glasi: »Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto 12 Zbilje«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za
plansko celoto 12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in Uradni list
RS, št. 58/92, 23/97, 43/97, 69/98, 88/98, 31/03), spremenjeni in
dopolnjeni leta 2006.«
3. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
• v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
• v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju
iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Medvode na
načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000
– območja in objekte naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
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4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji iz prvega člena določajo merila
in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z
naslednjimi oznakami območij urejanja:
S 12/1-1
Na klancu
S 12/1-2
Na klancu
S 12/2
Senica
S 12/3
Žeje
S 12/4
Zbilje
S 12/5
Zbilje
S 12/6
Zbilje
S 12/7
Senica
S 12/8
Ladja
S 12/9
Jeprca
S 12/10
Zbilje
SK 12/5
Zbilje
ZS 12/1-1
Zbilje
ZS 12/1-2
Zbilje
MP 12/1
Ladja
IR 12/1
Zbilje
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij
so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni del tega
odloka.«
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so
določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje, izdelanih leta 2006
in prikazanih v načrtih DKN in TOPO 5 v merilu 1:5000.«
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni
list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98,
50/01, 31/03), veljajo tudi za vsa območja v planski celoti 12 Zbilje,
če ni s posebnimi določili drugače določeno.«
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/1-1 Na klancu veljajo naslednja
posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor:
Morfološka enota 7F/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnja poslovno‑gospodarskih objektov in stanovanj,
– prizidave in adaptacije komunalnega objekta Elektro
Kranj,
– postavitev enostavnih objektov in gradnja parkirišč na gradbeni parceli,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale
in zvez.
Nujna je z gozdom porasle brežine jezera, zagotovitev večjega zelenega pasu ob vzhodnem robu morfološke enote (ob novi
priključni cesti) ter vzdolž ceste proti Zbiljam.
Pred posegom v prostor je treba pridobiti pogoje službe za
urbanizem.
Morfološka enota 7F/2
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dopolnilna gradnja in prizidave objektov bencinskega servisa, skladišča naftnih derivatov in pretakališča,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču,
– postavitev kioskov, večjih reklamnih znamenj, turističnih
oznak in spominskih obeležij,
– gradnja parkirišč,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in ploščadi,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunalne
in zvez.«
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8. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
V območju urejanja S 12/1-2 Na klancu veljajo naslednja
posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
Morfološka enota 7F/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnja poslovno-gospodarskih objektov in stanovanj,
– prizidave in adaptacije komunalnega objekta Elektro
Kranj,
– postavitev enostavnih objektov in gradnja parkirišč na gradbeni parceli,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale
in zvez.
Nujna je z gozdom porasle brežine jezera, zagotovitev večjega zelenega pasu ob vzhodnem robu morfološke enote (ob novi
priključni cesti) ter vzdolž ceste proti Zbiljam.
Pred posegom v prostor je treba pridobiti pogoje službe za
urbanizem.«
9. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/2 Senica veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 3A/2
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dozidava objekta krajevne skupnosti za potrebe krajevne
skupnosti in za dislociran oddelek otroškega varstva,
– postavitev enostavnih objektov na gradbeni parceli,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča in
ploščadi,
– postavitev reklamnih znamenj in spominskih obeležij,
– spremembe dejavnosti za potrebe družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale
in zvez.
Dozidava obstoječega objekta mora biti izvedena na severni
oziroma zahodni strani. Maksimalni gabarit je lahko največ K+P+1,
streha mora biti v kvaliteti in naklonu enaka obstoječi.
Glede oblikovanja ostalih posegov veljajo splošna merila in
pogoji.
Morfološki enoti 2D/1, 2D/2
Oblikovanje objektov v vaših jedrih mora slediti vzpostavljeni
oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno
okoliškim objektom in ureditvam po:
– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipično
parcelno razdelitvijo,
– funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
– velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi zazidavi,
– ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazidave,
– smereh slemen, materialih ali barvi kritine ter naklonu
streh,
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin.
Morfološka enota 10/1
– postavitev kmetije na podlagi splošni določil tega odloka.
Druge dejavnosti niso dovoljene.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno
bližino:
– naravna dediščina
– dve lipi ob hiši v Zg. Senici št. 22,
– dve lipi pri hiši v Zg. Senici št. 23,
– lipa blizu cerkve v Sp. Senici,
– etnološka dediščina,
– obcestno naselje Sp. Senica, kjer je dokaj ohranjen prvotni
značaj,
– kulturna dediščina umetnostnega pomena,
– zidana kapela z nišo v Zg. Senici,
– lesen križ v Spodnji Senici pred hišo Sp. Senica št. 1,
– lesen križ pred hišo Spodnja Senica št. 12a,
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– znamenje pri hiši Zgornja Senica 12,
– Koščakov križ pri hiši Spodnja Senica 18a,
– ambient in hiša v Sp. Senici pri Markovcu, kjer je avtentičen
kraj dogajanja ljudske igre »Veriga«,
– zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz obdobja
NOV,
– spominska plošča, posvečena dvanajstim domačinom, žrtvam fašističnega nasilja NOV, v Domu družbenih organizacij v Sp.
Senici št. 23.
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi sekundarno kanalizacijskim
omrežje, ojačiti napajalni vodovod med črpališčem v Spodnji Senici
in Zgornjo Senico ter dopolniti sekundarno hidrantno omrežje.
Zgraditi je potrebno novo trafo postajo z visoko in nizkonapetostnimi kabli.«
10. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/3 Žeje veljajo naslednja dodatna
merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 2A/1
– občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred
posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste, in nanjo
pridobi presojo vplivov na okolje.
Morfološka enota 4A/1
– dovoljena je gradnja poslovno‑stanovanjskega objekta,
– gradnja parkirišč za tovorna vozila ni dovoljena,
– občinska služba za urbanizem zahteva, da se za območje
izdela urbanistična rešitev in presoja vplivov na okolje, kar obravnava občinski svet.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno
bližino:
– naravna dediščina
– dva divja kostanja v Žejah
– kulturna dediščina umetnostnega pomena
– lesen križ na obrobju zaselka Žeje.
c) Komunalno urejanje
V območju je potrebno zgraditi sekundarno kanalizacijsko
omrežje za odpadno vodo, napajalni vodovod fi 150 mm in dopolniti
sekundarno omrežje za potrebe sanitarne in požarne vode.«
11. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/4 Zbilje veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 2A/3
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred
posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne ceste in komunalno
ureditev.
Morfološka enota 3A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– prizidava in nadzidava obstoječega stanovanjskega oziroma gospodarskega objekta za potrebe trgovine na drobno,
– rekonstrukcija in adaptacija obstoječega objekta, rušitev in
nadomestna gradnja ter tekoča vzdrževalna dela,
– postavitev pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču
kot so npr. nadstrešnice, rampe in ograje,
– postavitev večjih reklamnih znamenj in turističnih oznak,
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in ploščadi,
– spremembe namembnosti in dejavnosti za potrebe oskrbnih
in uslužnostih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale
in zvez.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno
bližino:
– naravna dediščina
– divji kostanj na križišču pri hiši Zbilje št. 12
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– rekla Sava z nižinskimi gozdovi na bregovih in terasah
Sorškega polja
– etnološka dediščina
– zidam, deloma lesen stanovanjski objekt Zbilje 24
– kulturna dediščina umetnostnega pomena
– lesen križ na križišču cest Zbilje–Jeprca ter Medvode–Mavčiče.
c) Komunalno urejanje
V območju veljajo glede komunalnega urejanja določila 7. člena tega odloka.«
12. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/5 Zbilje veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološke enote 2A/1, 2A/2, 2D/1
V območju 20 m pasu ob Zbiljskem jezeru je za vse posege
v prostor potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje Zavoda
za varstvo narave.
Morfološka enota 2D/1
Gostinski objekt ob Zbiljskem jezeru je dovoljeno funkcionalno dograjevati in ga dopolnjevati s turistično ponudbo.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji in varovanja naravne in kulturno
zgodovinske dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
– naravna dediščina
– cipresa in lipa na križišču v Zbiljah
– reka Sava z nižinskimi gozdovi in bregovi in terasah Sorškega polja
– arheološka dediščina
– potencialno arheološko najdišče na levi strani ceste v Zbilje
– etnološka dediščina
– obcestno naselje Zbilje, kjer je dokaj ohranjen prvotni značaj
– zidan stanovanjski objekt Zbilje št. 33
– v delu območja urejanja je uvedena omejitev širjenja naselja
– kulturna dediščina umetnostnega pomena
– lesen mrliški križ ob hiši Zbilje št. 47.«
13. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/6 Zbilje so dovoljeni posegi na
podlagi splošnih določil odloka.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred
posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne ceste in komunalno
ureditev.
Pred posegom, ki se nahaja v območju naravne dediščine,
je treba pridobiti mnenje pristojnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine.«
14. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/7 Senica je treba za posege v
prostor pridobiti pogoje pristojne službe za varstvo naravne in
kulturne dediščine.«
15. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
V območju urejanja S 12/8 Ladja veljajo naslednja posebna
in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 2A/4
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred
posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne ceste in komunalno
ureditev.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– kapelica pri hiši Ladja 28,
– križ pri Krivčevi domačiji pri hiši Ladja 36.«
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16. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 12/9 Jeprca morajo vsi posegi in
oblikovanje zagotavljati ohranitev morfološke značilnosti naselja in
značilno podobo krajine.
Za vse posege je treba pridobiti soglasje pristojne službe za
varstvo naravne in kulturne dediščine.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva predhodno
presojo ustreznosti spremembe namembnosti oziroma ustreznosti
posamezne namembnosti in presojo vplivov na okolje.«
17. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
V območju urejanja S 12/10 Zbilje je potrebno zagotoviti
oskrbo s pitno vodo.
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 2D/2
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred
posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel, dostopne ceste in komunalno
ureditev.«
18. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 12/1 veljajo naslednja posebna in
dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne dediščine za
reko Savo z nižinskimi gozdovi na bregovih in terasah Sorškega
polja.«
19. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 12/2 veljajo naslednja posebna in
dodatna merila in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednja območja in objekte:
• naravna dediščina
– konglomeratna terasa Žejskega hriba z nižinskim gozdom
in razvitimi kraškimi pojavi;
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– zidan križ ob cesti Mavčiče–Zbilje
– lesen križ – Krivčevo znamenje nasproti hiše Zbilje št. 4.«
20. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja K 12/1 veljajo naslednja dodatna merila
in pogoji:
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednja območja in objekte:
• kulturna dediščina
– zidan križ ob poljski poti Jeprca–Ladja;
• naravna dediščina
– lipa in divji kostanj južno od cerkve na Jeprci,
– lipa ob cesti Medvode–Jeprca,
– reka Sora: bregovi in izviri podtalnice in logi na poplavni
ravnici;
• arheološka dediščina
– rimski grobovi ob železnici v Ladji.
b) Prometno urejanje
V območju poteka 30 m variantni rezervat za rekonstrukcijo oziroma novogradnjo lokalne povezovalne ceste Medvode–Na
klancu–Senica–Ladja.«
21. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja K 12/2 veljajo pogoji varovanja naravne
in kulturne dediščine za naslednja območja:
• naravna dediščina
– reka Sava z nižinskimi gozdovi na bregovih in terasah
Sorškega polja;
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• arheološka dediščina
– potencialno arheološko najdišče v Zbiljah.«
22. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja ZS 12/1-1 Zbilje
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 8/1
– dovoljena je gradnja športnih naprav in nujnih spremljajočih
funkcionalnih objektov.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
• naravna dediščina
– reka Sava z nižinskimi gozdovi na bregovih in terasah
Sorškega polja
• kulturna dediščina umetnostnega pomena
– zidana kapela zaprtega tipa ob cesti Zbilje–Smlednik.«
23. člen
Za 17. členom se novi 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
»Območje urejanja ZS 12/1-2 Zbilje
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 8/1
– dovoljena je gradnja športnih naprav in nujnih spremljajočih
funkcionalnih objektov.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– naravna dediščina
– reka Sava z nižinskimi gozdovi na bregovih in terasah
Sorškega polja;«
24. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška.«
25. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-79
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

2371.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Š13 Smlednik

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode
na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Š13 Smlednik
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
Š13 Smlednik (Uradni list RS, št. 55/92, 88/98, 35/02) se naslov
odloka spremeni tako, da se glasi: »Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto 13 Smlednik«.
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2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za plansko celoto 13 Smlednik (Uradni list RS, št. 55/92, 88/98,
35/02), spremenjeni in dopolnjeni leta 2006.«
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
• v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
• v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju
iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Medvode na
načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000,
– območja in objekte naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so
določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto 13 Smlednik, izdelanih leta
2006 in prikazanih v načrtih DKN in TOPO 5 v merilu 1:5000.«
5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto 13 Smlednik
določajo merila in pogoje za posege v prostor v naslednjih območjih
urejanja:
S 13/1
Valburga
S 13/2-1
Valburga
S 13/2-2
Valburga
S 13/3
Smlednik
S 13/4
Smlednik
S 13/4-1
Dragočajna
S 13/4-3
Dragočajna
S 13/5-1
Valburga
S 13/5-2
Moše
S 13/6
Hraše
S 13/9
Hraše
S 13/9-1
Hraše
S 13/10
Moše
S 13/11
Valburga
S 13/12
Hraše
SK 13/2
Valburga
MT 13/1
Dragočajna
MT 13/2
Dragočajna
DI 13/1
Smlednik
DK 13/1
Valburga
ZS 13/1-1
Moše
ZS 13/1-2
Moše
ZS 13/1-3
Dragočajna
ZS 13/1-4
Dragočajna
ZS 13/1-5
Dragočajna
ZS 13/2
Hipodrom Smlednik
ZD 13/2
Valburga
ZK 13/1
Pokopališče Smlednik
OC 13/1
Dragočajna
OB 13/1
območje obrambe
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij
so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni del tega
odloka.«
6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni
list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98,
50/01, 31/03), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti
13 Smlednik, če ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka določeno drugače.«
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7. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Planska celota 13 Smlednik – dodatna merila in pogoji
Komunalno urejanje – vodovod
Na celotne območju planske celote 13 Smlednik je predvidena obnova primarnega in sekundarnega vodovoda ter izgradnja
kanalizacije.
Za vse nove porabnike vode, ki so večji od individualne stanovanjske hiše, je treba od upravljavca obstoječih sistemov pridobiti
predhodno soglasje.
Za vzdrževanje obalnih brežin akumulacijskega bazena –
Zbiljskega jezera – je treba zagotoviti dostop do obale.«
8. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Območje urejanja S13/1 Valburga
Morfološka enota 5C/1
Poleg osnovne dejavnosti, ki so dovoljene v morfološki enoti
z oznako 5C so dopustne tudi kulturne in poslovne dejavnosti ter
stanovanja.
Pred posegom v prostor je treba na podlagi smernic pristojne
službe za varovanje naravne in kulturne dediščine izdelati urbanistično rešitev, ki jo potrdi pristojna občinska služba za urbanizem.
V območju urejanja veljajo posebna in dodatna merila glede
varovanja kulturne dediščine:
– bronast kip F. Milčinskega – parc. št. 330/1 k.o. Smlednik.«
9. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja S 13/2-1 Valburga
a)
Morfološka enota 2A/5
Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor – dodatna merila in pogoji
Parcelacija v morfološki enoti mora biti usklajena z začrtanim
internim cestnim omrežjem. Zasnova mora upoštevati nizovni zazidalni sistem. Objekti morajo biti pritlične, prostostoječe individualne
hiše z izkoriščeno podstreho ali atrijske hiše. Posamezni ulični nizi
morajo biti enotno oblikovani. Pomožni prostori morajo biti praviloma v sklopu osnovnih objektov.
Velikost gradbenih parcel – dodatna merila in pogoji
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj
parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
b)
V območju veljajmo posebna in dodatna merila glede varovanja naravne in kulturne dediščine:
– gasilni dom – parc. št. 401/2 k.o. Smlednik
– plošča na gasilnem domu – parc. št. 401/2 k.o. Smlednik.
– kapelica pri »Froncu« – parc. št. 401/9 k.o. Smlednik.«
10. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Območje urejanja S 13/3 Smlednik
a)
Morfološka enota 2A/2
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj
parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.«
b)
V območju veljajmo posebna in dodatna merila glede varovanja naravne dediščine:
– trije župelnovi hrasti – parc. št. 103/1 k.o. Smlednik.«
11. člen
Za novim 7.a členom se doda novi 7.b člen, ki se glasi:
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7.b člen
Območje urejanja S 13/4 Smlednik
a)
Morfološka enota 3D/1
– dovoljena je sprememba namembnosti obstoječega objekta
v večstanovanjski objekt,
– max pozidanost 60%.
b)
V območju veljajmo posebna in dodatna merila glede varovanja naravne in kulturne dediščine:
– vodno zajetje pri »Vurošič« – parc. št. 121 k.o. Smlednik
– »štampih« – vodno korito pri »Ferbarju« – parc. št. 83/3
k.o. Smlednik
– župelnova domačija – parc. št. 57 k.o. Smlednik
– trije župelnovi hrasti – parc. št. 103/1 k.o. Smlednik
– »Kovarjevo« znamenje – parc. št. 58 k.o. Smlednik
– portal Dermastjove štale – parc. št. 190 k.o. Smlednik.«
12. člen
Za novim 7.b členom se doda novi 7.c člen, ki se glasi:

dela,
poti,

»7.c člen
Območje urejanja S 13/5-2 Moše
a)
Morfološka enota 2A/3
Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
Dovoljeni so naslednji posegi:
– prizidave in nadzidave k obstoječim objektom,
– adaptacije, nadomestne gradnje ter tekoča vzdrževalna
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, in urejanje peš

– postavitve garažnih objektov in vrtnih ograj,
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih stanovanjskih objektih za potrebe turizma in gostinstva.
Funkcionalne prizidave objektov ne smejo predstavljati samostojnih stanovanjskih enot, velikost prizidkov pa ne sme presegati
25% zazidane površine.
b)
V območju veljajo dodatna merila in pogoji glede varovanja
kulturne dediščine:
– kapelica pri Jeriš – parc. št. 54/2 k.o. Moše
– križ pri »Kvaternik« – parc. št. 99 k.o. Moše.«

tih,

tih.

13. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja S 13/6 Hraše
Morfološka enota 2A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dozidave,
– adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objek– postavitev pomožnih objektov,
– urejanje odprtih površin in postavljanje vrtnih ograj,
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objek-

Morfološki enoti 2A/3 in 2A/6
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj
parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
V območju urejanja veljajo posebna in dodatna merila glede
varovanja kulturne dediščine:
– kapelica pri »Boju« – parc. št. 587/1 k.o. Hraše.
– »Rakova« domačija – parc. št. 416 k.o. Hraše.«
14. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
V območju urejanja S 13/9 Hraše veljajo naslednja dodatna
in posebna merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine:
– kapelica pri »Jermanu« – parc. št. 315/1 k.o. Hraše.«
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15. člen
Za novim 8.a členom se doda novi 8.b člen, ki se glasi:
»8.b člen
Območje urejanja S 13/9-1 Hraše
Morfološka enota 2A/1
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj
parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.«
16. člen
Za novim 8.b členom se doda novi 8.c člen, ki se glasi:
»8.c člen
Območje urejanja SK 13/2 Valburga
Morfološka enota 10/1
Poleg posegov, ki so dovoljeni v morfološki enoti z oznako10,
je dovoljena tudi gradnja garaže z nadstrešnico za kamione, ureditev parkirišč za kmetijsko mehanizacijo in za kamione.«
17. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja DK 13/1 Valburga
a)
Morfološka enota 3C/1
Območje je namenjeno kulturno-poslovnim dejavnostim.
Pred posegom v prostor je treba na podlagi smernic pristojne
službe za varovanje naravne in kulturne dediščine izdelati urbanistično rešitev, ki jo potrdi pristojna občinska služba za urbanizem.
Morfološki enoti 9/1 in 9/2
Dovoljene so parkovne ureditve na podlagi pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
b)
V območju urejanja veljajo posebna in dodatna merila glede
varovanja kulturne dediščine:
– spomenik NOB pri Mežnarju – parc. št. 469 k.o. Smlednik.«
18. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja DI 13/1 Smlednik
Morfološka enota 5C
Območje je namenjeno razvoju šole in spremljajočih dejavnosti, na podlagi splošnih določil odloka.«
19. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
V območju urejanja DK 13/1 Valburga veljajo dodatna merila
in pogoji za varstvo naravne dediščine:
– lipov drevored – parc. št. 481 k.o. Smlednik.«
20. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja ZK 13/1 Pokopališče Smlednik
a)
Morfološka enota 9/1
Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
Na župni cerkvi sv. Urha v Smledniku in na pokopališču so
dovoljeni vsi posegi, vezani na osnovno namembnost.
Za vsak poseg na objektu in neposredni okolici je potrebno
pogoje oziroma soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
b)
V območju veljajmo posebna in dodatna merila glede varovanja kulturne dediščine:
– Krekov spomenik na pokopališču – parc. št. 2/1 k.o. Smlednik,
– Spomenik padlim vojakom na pokopališču – parc. št. 2/2
k.o. Smlednik.«
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21. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja MT 13/1 Dragočajna
Morfološka enota 8/1
Na območju je poleg posegov, ki so določeni v skupnih merilih, dovoljena tudi gradnja apartmajev in bungalovov etažnosti
K+P+M za potrebe avtokampa.
Dovoljena je napeljava komunalnih vodov (elektrika, voda,
telefon, TV...) in ureditev dostopnih poti.
Za posege v prostor je treba pridobiti predhodno soglasje
pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne
dediščine.«
22. člen
Za 12. člen om se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Območje urejanja MT 13/2 Dragočajna
Morfološka enota 8/1
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj
parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
Za posege v prostor je treba pridobiti predhodno soglasje
pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne
dediščine.«
23. člen
Za novim 12.a členom se doda novi 12.b člen, ki se glasi:
»12.b člen
Območje urejanja ZS 13/1-4 Dragočajna
Morfološka enota 8/1
V območju je dovoljeno poleg posegov ki so določeni v morfološki enoti 8, tudi izgradnja gostinskega objekta etažnosti K+P+M s
pripadajočo prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo.
Dovoljeno je tudi urediti prostore za piknike in žar ter postaviti
sanitarne objekte.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj
parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
Za posege v prostor je treba pridobiti predhodno soglasje
pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne
dediščine.«
24. člen
Za novim 12.b členom se doda novi 12.c člen, ki se glasi:
»12.c člen
Območje urejanja ZS 13/1-5 Dragočajna
Morfološka enota 8/1
V območju je dovoljeno poleg posegov, ki so določeni v morfološki enoti 8, tudi urediti prostore za piknike in žar ter postaviti
sanitarne objekte.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj
parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
Za posege v prostor je treba pridobiti predhodno soglasje
pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne
dediščine.«
25. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja ZS 13/2 Hipodrom Smlednik
a)
Morfološka enota 8A/1
Območje je namenjeno razvoju športno-rekreacijskih dejavnosti, na podlagi splošnih določil odloka.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj
parcelacijo gradbenih parcel in dostopne ceste.
Zasuto gramoznico na Smledniškem polju je treba sanirati.
V okviru sanacijskega načrta je treba izdelati kemično in fizikalno
analizo zasipnega materiala, ugotoviti vpliv na potencialne vodne
vire in ustrezno izvesti sanacijo.«
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b)
V območju veljajo dodatna merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine:
– Krvavo znamenje – parc. št. 287/2 k.o. Smlednik.«
26. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
V območju urejanja K 13/1 veljajo dodatna in posebna merila
in pogoji glede varovanja kulturne dediščine:
– križ pri »Preglnu« – parc. št. 252 k.o. Moše.«
27. člen
Za novim 13.a členom se doda novi 13.b člen, ki se glasi:
»13.b člen
V območju urejanja K 13/4 veljajo dodatna in posebna merila
in pogoji glede varovanja kulturne dediščine:
– križ pred Mošami iz smeri Valburga – parc. št. 79/2 k.o.
Moše
– križ na cesti Ilovka – Trboje – parc. št. 421 k.o. Moše
– spomenik NOB pri lipi – parc. št. 469/2 k.o. Moše
– križ na lipi – parc. št. 469/2 k.o. Moše.«
28. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje razpršene gradnje R-1 (DKN list KAM-41)
Dovoljena je dopolnilna gradnja v skladu z merili za območja
2A in ureditev prodajalne plinskih jeklenk.
Območje razpršene gradnje R2 (DKN list KAM-42)
Dovoljene so gradnje za kmetijsko dejavnost.«
29. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.«
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-80
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š15 Golo Brdo Žlebe

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 17. člena Statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 29/2006 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š15 Golo Brdo Žlebe
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
Š15 Golo Brdo Žlebe (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS,
št. 58/92, 88/98, 31/03) se naslov odloka spremeni tako, da se
glasi: »Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
15 Golo Brdo - Žlebe«.
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2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za
plansko celoto 15 Golo Brdo - Žlebe (Uradni list SRS, št. 16/89 in
Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 31/03), spremenjeni in dopolnjeni
leta 2006.«
3. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
• v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
• v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju
iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Medvode na
načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000
– območja in objekte naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo
merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij
z naslednjimi oznakami območij urejanja:
S 15/1
Golo Brdo
S 15/2
Žlebe
S 15/3
Žlebe
S 15/4
Žlebe
S 15/6
Žlebe
S 15/7-1
Žlebe
S 15/7-2
Žlebe
S 15/8
Studenčice
S 15/9
Studenčice
S 15/10
Studenčice
S 15/11
Žlebe
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij
so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni del tega
odloka.«
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so
določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto 15 Golo Brdo - Žlebe, izdelanih leta 2006 in prikazanih v načrtih DKN in TOPO 5 v merilu
1:5000.«
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni
list SRS, št. 19/89, RS, št. 58/92, 4/95 in 88/98, 50,01, 31/03),
veljajo tudi za vsa območja v planski celoto 15 Golo Brdo – Žlebe,
če ni s posebnimi določili drugače določeno.«
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/2 Žlebe veljajo dodatna merila in
pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za potrebe sanitarne, pitne in požarne vode je potrebno ojačati napajalni obstoječi vodovod.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.«
8. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/3 Žlebe veljajo dodatna merila in
pogoji za komunalno urejanje:
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.«
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9. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/4 Žlebe veljajo dodatna merila in
pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje:
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi nov
vodovod in ga priključiti na skupno vodovodni sistem.
– Električno omrežje:
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo
trafo postajo z visoko- in nizkonapetostnim omrežjem.
10. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/6 Žlebe veljajo dodatna merila in
pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovod
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi nov
vodovod in ga priključiti na skupno vodovodni sistem.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo
trafo postajo z visoko in nizkonapetostnim omrežjem.
Morfološka enota 8A
Dovoljena je gradnja športno-rekreacijskih objektov in naprav. Dopustna je tudi izgradnja posamičnega stanovanjskega
objekta.«
11. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/7-1 Žlebe in S 15/7-2 Žlebe veljajo
dodatna merila in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno sanirati obstoječe vodovodno omrežje.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.«
12. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/9 Studenčice veljajo dodatna
merila in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno sanirati obstoječe vodovodno omrežje.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.«
13. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 15/10 Studenčice veljajo dodatna
merila in pogoji za:
a) Komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno sanirati črpališče in vodovodno omrežje za potrebe požarne vode.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno ojačati nizkonapetostno omrežje.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
• Kulturna dediščina:
– Križ v Studenčicah (parc. št. 114 k.o. Studenčice)
– Križ v Studenčicah (parc. št. 242/32 k.o. Studenčice).«
14. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 15/2 Veljajo posebna merila in pogoji
glede varovanja naravne dediščine za naslednje objekte naravne
dediščine:
– Ravnik – apnenčasto področje z razvitimi kraškimi pojavi
(vrtače, brezna, jame),
– Izviri in bajer z močvirsko vegetacijo nad Golim Brdom,
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– Apnenčasto področje z jamami nad sotočjem Grabnarice in
Babenščice (znani sta Tonetova jama in jama na Golem Brdu),
– Potok Maveljščica s protokoma Babniščico in Grabnarico: vodotok, meandri, obrežna vegetacija in močvirski travniki v
povirju.«
15. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 15/2 veljajo posebna merila in pogoji
glede varovanja naravne in kulturno zgodovinske dediščine za
naslednje objekte in njihovo neposredno bližino:
a) naravna dediščina:
– Jetrbenk – 774 m visok markanten krajinsko izstopajoč
vrh;
b) kulturna dediščina umetnostnega pomena:
– križ pri domačiji Petelinc na Petelincu,
– razvaline stare mežnarije in gospodarskega poslopja gradu
Jetrbenk.«
16. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 15/3 veljajo posebna merila in pogoji
glede varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte
ter njihovo neposredno bližino:
a) naravna dediščina:
– grič, na katerem stoji cerkev sv. Marjete v Žlebeh s štirimi
lipami, od katerih je ena tik ob cerkvi, ostale pri pa na pobočju pod
nekdanjo mežnarijo,
– širše območje kraške jame Babja luknja;
b) zgodovinski spomeniki in dediščina:
– Spominska plošča na ruševinah Malenškove žage v Žlebeh;
c) kulturna dediščina umetnostnega pomena:
– Malenškova kapela v Žlebeh,
– Žibertovo znamenje na polju pod zaselkom Pristava,
– križ nad kamnolomom v gozdu,
– križ na poti iz Preske na začetku zaselka Stezice,
– križ v jedru zaselka Stezice,
– križ na robu gozda ob cesti Seničica–Malenšek,
– križ ob cesti Žlebe pod Založnikovim posestvom,
– križ ob poti Zavašnika proti Golemu Brdu,
– križ ob naselju Golo Brdo – v bližini cerkve,
– križ ob poti Seničica–Babni dol, pri Cveku,
– križ pri odcepu proti Slavkovemu domu,
– križ pri kmetiji »pri Janezu«,
– križ v Babnem dolu pri kmetiji Bukovšek (Marjan).«
17. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 15/4 veljajo posebna merila in pogoji
glede arheoloških spomenikov in dediščine za arheološko območje s prazgodovinskimi in srednjeveškimi ostanki, ki je varovano s
3. stopnjo varstvenega režima (območje Dervošč).«
18. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glas:
»15.a člen
V območju razpršene gradnje z oznako R1 na karti ŠKL 19,
to je na zemljišču parc. št. 209 k.o. Studenčice veljajo naslednja
posebna in dodatna merila in pogoji:
– Dovoli se legalizacija obstoječih objektov za mizarsko dejavnost (ročna in strojna dejavnost, silos za lesne odpadke in
sušilnica lesa);
– Dovoli se gradnja novega objekta mizarske delavnice, višinskega gabarita K+P+M, tlorisnega gabarita 16x16 m. V nivoju hleti
se uredijo skladiščni prostori, v nivoju pritličja delavnica, v mansardi
pa poslovni prostori za potrebe mizarske dejavnosti;
– Faktor zazidanosti je max 0.6, delež zelenih površin minimalno 10% gradbene parcele.
– Zagotovljene morajo biti manipulativne površine;
– Strehe vseh stavb so praviloma dvokapne s slemenom
daljše stranice, lahko so zaključene s čopi. Naklon strehe mora biti
v razponu 35°–42°. Kritina opečne, temno rjave ali sive barve.
– Za vse posege v prostor je potrebno izdelati presojo vplivov
na okolje.«
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19. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.«
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-81
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

2373.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š16 Trnovec Topol

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta občine Medvode
(Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode
na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š16 Trnovec Topol
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
Š16 Trnovec Topol (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS,
št. 58/92, 88/98) se naslov odloka spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 16
Trnovec Topol«.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za plansko celoto 16 Trnovec Topol (Uradni list SRS, št. 16/89 in
Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 31/03), spremenjeni in dopolnjeni
leta 2006.«
3. člen
Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
»Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
• v tekstualnem delu:
– soglasja pristojnih organov
– seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine
• v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju
iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Medvode na
načrtih DKN v merilu 1:5000 in TOPO 5 v merilu 1:5000
– območja in objekte naravne in kulturne dediščine
– območja vodnih virov.«
4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo
merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij
z naslednjimi oznakami območij urejanja:
S16/ 1
Topol
S 16/1-1
Topol
S16/ 2
Trnovec
ŠS16/ 3
Trnovec
ŠS16/ 4
Trnovec
ŠS16/ 5
Ločnica
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ŠS 16/6-1
Belo
ŠS 16/6-2
Belo
SK 16/1
Ločnica
MP 16/5-1
Ločnica
MP 16/5-2
Ločnica
ZS 16/1
Ločnica
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij
so določene na grafičnih kartah TOPO 5, ki so sestavni del tega
odloka.«
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Meje planske celote in posameznih območij urejanja so
določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 16 Trnovec Topol, izdelanih leta
2006 in prikazanih v načrtih DKN in TOPO 5 v merilu 1:5000.«
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni
list SRS, št. 19/89, RS, št. 58/92, 4/95 in 88/98, 50,01, 31/03),
veljajo tudi za vsa območja v planski celoto 16 Trnovec Topol, če
ni s posebnimi določili drugače določeno.«
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 16/1 Topol veljajo posebna in dodatna
merila in pogoji za:
a) Komunalno urejanje
– Vodovodno omrežje
Za potrebe dopolnilne gradnje je potrebno zgraditi nov dodatni vir in ga povezati v obstoječi javni vodovodni vir.
– Električno omrežje
Za napajanje obstoječe in dopolnilne gradnje je potrebno
zgraditi novo trafo postajo TP Topol 2 z visoko in nizkonapetostnim
omrežjem.«
8. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 16/2 Trnovec veljajo dodatna merila
in pogoji za:
a) Komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za potrebe dopolnilne gradnje je potrebno sanirati obstoječi
vodovodni sistem.«
9. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 16/3 Trnovec veljajo dodatna merila
in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za potrebe dopolnilne gradnje je potrebno zgraditi nov vodni
vir in skupni napajalni sistem.
– Električno omrežje
Za obstoječo in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo
trafo postajo.«
10. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 16/4 Trnovec veljajo dodatna merila
in pogoji za komunalno urejanje:
– Vodovodno omrežje
Za potrebe dopolnilne gradnje je potrebno zgraditi nov vodni
vir in skupni napajalni sistem.
– Električno omrežje
Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo trafo postajo
z visokim 20 KV in nizkonapetostnim razvodom.«
11. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja S 16/5 Ločnica veljajo dodatna merila
in pogoji za:
a) Komunalno urejanje:
– Električno omrežje
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Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo trafo po-

– Vodovodno omrežje
Obstoječa in dopolnilna gradnja se mora navezati na vodovodni sistem Medvode–Sora.
b) Varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine na naslednjem spomeniku iz obdobja NOB:
– spominsko obeležje – kenotaf skojevski Anici Cviklovi, hiša
št. 50, Sora.«
12. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območji urejanja S 16/6-1 Belo in S 16/6-2 Belo
– tlorisi objektov morajo biti podolgovati,
– etažnost stanovanjskih objektov je lahko največ P+1+M,
– kapna višina gospodarskih objektov je lahko največ 8 m,
– streha simetrična dvokapnica, kritina opečna, naklon strešin
35–45 stopinj.
a) Varstvo naravne in kulturne dediščine:
V območju veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine:
– spominska plošča Liziki Jančar v hiši Belo 1, parc. t. 27
k.o. Babna gora.«
13. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Območje urejanja SK 16/1 Ločnica
V morfološki enoti 10/1 je poleg posegov, ki so dovoljeni v
morfološki enoti z oznako 10, dovoljena tudi gradnja objektov za
opravljanje dejavnosti kmečkega turizma. Pred posegom v prostor
je potrebno izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila komunalno
in prometno ureditev.«
14. člen
Za novim 10.a členom se doda novi 10.b člen, ki se glasi:
»10.b člen
Območje urejanja ZS 16/1 Ločnica
Morfološka enota 8/1
Pred posegom v prostor je potrebno izdelati urbanistično
rešitev, ki bo določila:
– zasnovo, organizacijo in ureditev območja;
– vrsto, namembnost in lokacijo spremljajočega programa;
– komunalno rešitev in ureditve območja.
Urbanistično rešitev, ki je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, obravnava občinski svet.«
15. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 16/1 veljajo posebna merila in pogoji
glede varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte
in njihovo neposredno bližino:
a) naravna dediščina:
– divji kostanj (parc. št. 389 k.o. Topol) in dve lipi pri gostilni
na Topolu (parc. št. 387 k.o. Topol),
– trije divji kostanji, stara liša in cipresa pred cerkvijo sv. Katarine na Topolu (parc. št. 4/6 k.o. Topol),
– dolomitni hrib Brezovica s cerkvijo sv. Jakoba in drevjem
okoli cerkve (dve lipi in divji kostanji) (parc. št. 436, 456/1, 455, 487,
507, 509, 510, 453, 454, 456/2 in 508 k.o. Topol),
– lipi pred cerkvijo sv. Florjana v Tehovcu.
b) etnološki spomeniki in dediščina:
– kmečka hiša z mežnarijo, Topol 19 (parc. št. 5 k.o. Topol);
– stari vodnjak ob cesti Topol – cerkev sv. Katarina (parc. št.
25 k.o. Topol)
c) kulturna dediščina umetnostnega pomena:
– Mamorski križ ob poti k cerkvi na Tehovcu,
– Lipenski križ ob pešpoti od cerkve na Brezovici proti Jeterbenku,
– lesen križ ob poti iz Grabcev proti Brezovici,
– spomenik padlim v I. svetovni vojni (parc. št. 1 k.o. Topol).«
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16. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V območju urejanja G 16/2 veljajo posebna merila in pogoji
glede varovanja naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte
in njihovo neposredno bližino:
a) naravna dediščina:
– lipi vzhodno od kmetije Anžič pod Osolnikom,
– hrib Osolnik s cerkvijo sv. Mohorja in Fortunata in drevjem
okoli cerkve (beli gaber ter mogočna dvodelna bukev).
b) zgodovinski spomeniki in zgodovinska dediščina iz
obdobja NOB:
– spominsko obeležje pod cerkvijo na Osolniku, posvečeno
trem borcem,
– spominsko obeležje ob cesti na Osolniku, posvečeno trem
padlim borcem Škofjeloške čete,
– spominsko obeležje približno 200 m pod cerkvijo na Osolniku posvečeno padlemu borcu NOV Ivanu Cvajnarju.
c) arheološka dediščina:
– arheološko najdišče Hom s poznoantičnim in zgodnje srednjeveškimi ostanki,
– arheološki teren prazgodovinskega gradišča na Govejku,
d) kulturna dediščina umetnostnega pomena:
– podružna cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Osolniku,
– Goveška kapela, zaprtega tipa s freskami sv. Florjana, sv.
Mohorja in sv. Fortunata in s kipom Matere Božje,
– kapela zaprtega tipa, t.i. »spodnja«,
– kapela zaprtega tipa s kipom Srca Jezusovega, t.i. »zgornja«,
– Silvotov križ ob cesti na Osolnik,
– križ na razpotju proti Osolniku in Škofji Loki pri kmetiji
Koštovc,
– Rožnikov baročni križ na Osolniku,
– Ferjavčev križ, ob cesti iz Sore,
– Legastjev križ, pri gostilni Legastja,
– Čerinov lesen križ ob cesti na Katarino,
– lesen križ na Robežu.«
17. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.«
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-82
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

2374.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja ŠP 9/5 Goričane

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 17. člena Statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode
na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja ŠP 9/5 Goričane
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane (Uradni list RS, št. 48/96 in 50/01) se za
1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
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»1.a člen
Določila tega odloka se uporabljajo za območje urejanja PD
9/2 Goričane.
Določila tega odloka se ne uporabljajo za naslednja območja:
– MP 9/5-1
– ZD 9/3-1
– ZD 9/3-2
– R1 in R2
na karti Škofja Loka 20, ki se urejajo z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-84
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

2375.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v upravi Občine
Medvode

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05)
in 89. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode
na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
ter o delavcih v upravi Občine Medvode (Uradni list RS, št. 22/95,
11/99 in 40/01) se 1. člen odloka spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih
služb iz občinske pristojnosti.
Občinsko upravo sestavljajo urad župana, oddelki ter inšpektorat.«
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan.«
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3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V občinski upravi so naslednji oddelki:
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za proračun in finance,
– oddelek za gospodarske javne službe,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za splošne in pravne zadeve,
– inšpektorat,
– oddelek za investicije.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naloge nadzora, vzdrževanja in razvoja obveznih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin.
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naloge nadzora, vzdrževanja in razvoja tudi na področju izbirnih gospodarskih
javnih služb in drugih področjih, ki jih določata statut občine in
zakon.
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja svoje naloge
na način, da skrbi in zagotavlja razvoj podeželja.«
5. člen
9. člen se dopolni s sedmo alineo, ki se glasi:
»– stanovanjske zadeve«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se doda nova zadnja alinea, ki
se glasi:
»– opravlja protokolarne naloge in stike z javnostjo«.
7. člen
Za 10.a členom se doda nov 10.b člen, ki se glasi:
»10.b člen
Oddelek za investicije opravlja zadeve, ki se nanašajo na
izvajanje investicij, tako da pridobiva projekte, zagotavlja vodenje
in nadzor nad izvedbo projektov ter zagotavlja pridobivanje druge
predpisane dokumentacije za izvedbo investicij na področju gospodarskih javnih služb in na področju družbenih dejavnosti, ter
pripravlja dokumentacijo za kandidiranje občine na razpisih za koriščenje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije in razpisov
Republike Slovenije.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 102-1/95-4
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
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VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2356. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

5993

2366. Navodilo o statističnih raziskovanjih s področja

VLADA

turizma

2357. Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in

policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem
zraku
2358. Sklep o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko
obdobje 2004–2006

OBČINE

5993

MEDVODE
2367. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sesta-

5996

MINISTRSTVA

2368.

2359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o

tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje
kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih
2360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za
varstvo pred utopitvami
2361. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varstvu gozdov
2362. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi
Ustanove – Centra za podporo pri približevanju
Evropski uniji

5996

2369.

5998

2370.

6003
2371.
6136
2372.

USTAVNO SODIŠČE

2363. Odločba o odpravi 9. člena Odloka o nadomestilu

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Osilnica,
kolikor se nanaša na počitniški namen
2364. Odločba o razveljavitvi 55. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, sklep o zavrnitvi pobude
za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega
odstavka 31. člena, 44., 51. in 53. člena Zakona o
izvajanju rejniške dejavnosti ter sklep o zavrženju
za začetek postopka za oceno ustavnosti 24. člena
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
2365. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

6144

6136

2373.
2374.

6137
6142

2375.

vinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane
za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine
Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9
Medvode
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10
Pirniče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12
Zbilje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š13 Smlednik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15
Golo Brdo Žlebe
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š16
Trnovec Topol
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja
ŠP 9/5 Goričane
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
ter o delavcih v upravi Občine Medvode

6146
6146
6162
6165
6168
6171
6173
6174
6175
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