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DRŽAVNI ZBOR
5311.

Priporočila Državnega zbora Republike
Slovenije ob obravnavi Enajstega rednega
letnega poročila Varuha človekovih pravic za
leto 2005

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 272.
in 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 35/02 in 60/04) na seji 28. novembra 2006 ob obravnavi
Enajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic
za leto 2005 sprejel naslednja

PRIPOROČILA
I. USTAVNE PRAVICE
1. Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Vlada) naj v sodelovanju z nevladnimi organizacijami zagotovi programe za seznanjanje oziroma ozaveščanje prebivalcev o človekovih pravicah.
2. Vlada naj glede na dejstvo, da so otroci vse pogosteje žrtve spornih objav v medijih, preuči možnost dodatne
zakonske ureditve in sankcioniranja takih ravnanj.
3. Vlada naj prouči možnosti za zagotovitev učinkovitih mehanizmov za preprečevanje oziroma omejevanje sovražnega govora in drugih spornih vsebin v medijih in na
medmrežju.
II. DISKRIMINACIJA
4. Vlada naj z ustreznimi ukrepi zagotovi pogoje za uresničevanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju
njegovih pravic in obveznosti na kateremkoli področju družbenega življenja, ne glede na njegove osebne okoliščine.
5. Vlada naj sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanje
razpihovanja vseh oblik izražanja nestrpnosti in sovraštva.
III. OMEJITVE OSEBNE SVOBODE
6. Na področju omejitve osebne svobode naj vsi pristojni organi dosledno zagotavljajo spoštovanje človekovih
pravic, enakost pred zakonom ter mednarodne standarde pri
ravnanju z osebami, ki jim je odvzeta svoboda.
7. Vlada naj uredi področje varstva duševnih bolnikov in
predlaga zakon o duševnem zdravju.
IV. PRAVOSODJE
8. Vlada in sodišča naj sprejmejo dodatne ukrepe za
zagotovitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter kakovosti sodnega obravnavanja. Vzpostavijo naj
se ustrezni nadzorstveni instrumenti, ki ne bodo posegali v
samostojnost in neodvisnost sodnikov. Vlada naj pravosodnim organom zagotovi ustrezne kadrovske in prostorske
pogoje za delo.
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9. Sodišča naj namenjajo še večji poudarek sporazumnemu izvensodnemu reševanju sporov z uporabo mediacije in drugih oblik alternativnega reševanja sporov.
10. Pristojni pravosodni organi naj mladoletnim žrtvam
kaznivih dejanj zagotovijo strokovno in učinkovito zastopanje.
V. UPRAVNE ZADEVE
11. Vrhovno sodišče naj ob upoštevanju povečanega
števila upravnih sporov poišče rešitve za njihovo hitrejše
reševanje.
12. Vlada in pristojna ministrstva naj zagotovijo sprejem učinkovitih dodatnih ukrepov za dokončanje postopkov
denacionalizacije.
13. Ministrstvo za okolje in prostor naj prouči problematiko odmere nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih
zemljišč in predlaga ustrezne ukrepe.
14. Vlada naj se, v skladu s stališči medresorske komisije za reševanje problematike materialne vojne škode, jasno
opredeli glede plačila odškodnine.
VI. STANOVANJSKE ZADEVE
15. Vlada in lokalne skupnosti naj s svojimi ukrepi
ustvarjajo možnosti za večjo konkurenčnost v ponudbi stanovanj in večjo dostopnost te dobrine zlasti socialno šibkemu
sloju prebivalstva. Preučijo naj tudi potrebo po sprejemu
dodatnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje instituta subvencioniranja najemnin.
VII. DELOVNA RAZMERJA
16. Vlada naj ob sprejemanju gospodarskih in drugih
ukrepov, namenjenih ustvarjanju možnosti za zaposlovanje in
delo, zagotovi zadostno zakonsko zaščito pravic delojemalcev in učinkovitejši nadzor nad njihovim uresničevanjem ter
naj bo kritična do zahtev po vse večjem krčenju le-teh.
VIII. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
17. Vlada naj zagotovi potrebne ukrepe za dosledno
spoštovanje pravice do socialne varnosti in naj še pred
vzpostavitvijo vodenja evidenc vplačil po posamezniku prepreči, da bi negativne posledice neplačevanja prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani delodajalca
nosili delojemalci.
IX. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE
18. Vlada naj čimprej zagotovi zakonsko ureditev bolnikovih pravic.
19. Ministrstvo za zdravje naj preuči razloge za prekoračevanje rokov v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in nemudoma ukrepa.
20. Vlada naj na normativni ravni reši vprašanja, povezana s področjem alternativnega zdravljenja.
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21. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj čimprej posredujeta v obravnavo in sprejem zakon o duševnem zdravju.
22. Vlada oziroma pristojno ministrstvo naj ob pripravi
sprememb in dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju ponovno proučita kriterije in pogoje za vključevanje oseb, za katere prispevke obveznega
zdravstvenega zavarovanja plačujejo občine.
23. Vlada oziroma pristojna ministrstva naj posebej
skrbno proučijo rešitve v zvezi z vpogledom v zdravstveno
dokumentacijo, posredovanjem le-te organom, ki odločajo o
pacientovih pravicah, ter določbe, ki se nanašajo na ravnanje
in arhiviranje te dokumentacije.
X. SOCIALNO VARSTVO
24. Vlada naj si pri vodenju politik in sprejemanju odločitev iz svoje pristojnosti prizadeva za rešitve, ki bodo na
socialnovarstvenem področju delovale preventivno, zlasti v
smeri preprečevanja revščine in posledičnih pojavov, kot so
na primer brezdomstvo, nasilje, zasvojenosti ipd.
XI. OTROKOVE PRAVICE
25. Vlada naj okrepi nadzor nad uresničevanjem otrokovih pravic in preuči možnosti za učinkovitejše ukrepanje
zlasti ob pojavih psihičnega in fizičnega nasilja, kakršnekoli
diskriminacije, zanemarjanja oziroma zlorabe.
26. Vlada naj na področju vzgoje in izobraževanja nameni posebno pozornost skupini otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami v smeri zagotovitve optimalnih pogojev
za njihov razvoj in napredovanje.
27. Vlada naj čimprej pripravi ukrepe za preprečevanje
nasilja v družini.
Št. 700-01/93-19/45
Ljubljana, dne 28. novembra 2006
EPA 971-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med., l.r.
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5313.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini
Liechtenstein

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

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini
Liechtenstein
Odpoklicujem Miho Vrhunca, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein s sedežem v Bernu.
Št. 001-19-34/06
Ljubljana, dne 24. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
5314.

Uredba o višini stroškov na področju
meroslovja

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o višini stroškov na področju meroslovja

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5312.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski
konfederaciji

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

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski
konfederaciji
Odpoklicujem Miho Vrhunca, izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji.
Št. 001-19-33/06
Ljubljana, dne 24. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1. člen
(1) Ta uredba določa višino stroškov, ki jih stranke plačujejo v postopkih pred Uradom Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) Postopki iz prvega odstavka tega člena so:
1. postopki ugotavljanja skladnosti iz predpisa, ki ureja
načine ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih
instrumentov, ter o vrstah in načinih njihove označitve z
oznakami skladnosti:
– odobritev tipa merila,
– prva overitev merila,
– neposredna overitev posamičnega merila (v nadaljnjem besedilu: neposredna overitev),
– izjava o skladnosti s tipom merila,
– EEC-odobritev tipa merila in
– EEC-prva overitev merila;
2. postopki ugotavljanja skladnosti iz predpisa, ki ureja
meroslovne zahteve za neavtomatske tehtnice:
– tipski pregled Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ES tipski pregled),
– neposredna overitev posamičnega merila Evropske
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: neposredna ES overitev),
– overitev Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu:
ES overitev) in
– izjava Evropske skupnosti o skladnosti tipa (garancija
kakovosti proizvodnje) (v nadaljnjem besedilu: izjava ES o
skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje));
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3. postopki ugotavljanja skladnosti iz predpisa, ki ureja
merilne instrumente:
– modul B: pregled tipa (v nadaljnjem besedilu: modul B),
– modul G: izjava o skladnosti na podlagi neposredne overitve posamičnega merila (v nadaljnjem besedilu: modul G),
– modul F: izjava o skladnosti s tipom na podlagi overjanja
proizvodov (v nadaljnjem besedilu: modul F),
– modul F1: izjava o skladnosti na podlagi overjanja proizvodov (v nadaljnjem besedilu: modul F1),
– modul D: izjava o skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka (v nadaljnjem besedilu: modul D),
– modul D1: izjava o skladnosti na podlagi zagotavljanja
kakovosti proizvodnega postopka (v nadaljnjem besedilu: modul
D1);
4. redna in izredna overitev merila;
5. vzdrževanje sistema imenovanih oseb;
6. nadzor nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih
obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti;
7. meroslovni nadzor nad merili in nad količinami predpakiranih izdelkov.
2. člen
V postopkih ugotavljanja skladnosti iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 1. člena te uredbe, v katerih se preskuša merilo,
se v primeru, ko je izvajalec preskusa merila urad, zaračunajo
stroški, ki nastanejo v zvezi s preskušanjem, po urni postavki
45,90 eura. V vseh drugih primerih izvajalec preskusa merila
zaračuna stroške preskusa neposredno vložniku zahteve.
3. člen
(1) Stroški izdaje certifikata o ES tipskem pregledu in
stroški izdaje certifikata v postopkih po modulu B znašajo
567,52 eura.
(2) Stroški izdaje dodatka k certifikatom iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 283,76 eura.
(3) Stroški vodenja postopka neposredne overitve,
neposredne ES overitve in postopka po modulu G znašajo
70,94 eura.
4. člen
(1) Vložnik zahteve za prvo, redno in izredno overitev (v
nadaljnjem besedilu: overitve) meril, ES overitev, EEC-prvo
overitev meril, postopke po modulu F in modulu F1 plača stroške po tarifi stroškov za overitve meril, določeni v Prilogi 1, ki je
sestavni del te uredbe.
(2) Vložnik zahteve za overitve meril in EEC-prvo overitev
meril, ki niso navedene v tarifi stroškov za overitve meril, plača
stroške, ki znašajo 35,47 eura na delovno uro. Stroški se zaračunajo za vsake začete pol ure dela.
(3) Če merilo ob prihodu delavca urada, ki je prišel na zahtevo za overitev merila, ni pripravljeno oziroma niso zagotovljeni
drugi pogoji za overitev merila, se za vsako začeto uro čakanja
zaračunajo stroški iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Za vse storitve iz 4. člena te uredbe plača stranka tudi
stroške najema opreme ter stroške porabe električne energije,
vode in drugih medijev, s katerimi se izvajajo preskusi.
6. člen
Če vložnik zahteve za overitev merila zahteva, da urad
poleg označitve merila s predpisano oznako izda še potrdilo o
skladnosti s predpisi, plača stroške, nastale v postopku izdaje
potrdila, v znesku 20,86 eura.
7. člen
Stranke, ki na podlagi pogodbe z uradom v postopku overitve in EEC-prve overitve zagotovijo merilno opremo, plačajo
stroške v višini 80 odstotkov stroškov, določenih v tej uredbi.
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8. člen
Stranke, ki na podlagi pogodbe z uradom v postopku
overitve in EEC-prve overitve zagotovijo pogoje za overitve
meril, plačajo stroške v višini 60 odstotkov stroškov, določenih v tej uredbi.
9. člen
Stranke, ki na podlagi pogodbe z uradom izvajajo overitve meril in EEC-prve overitve, plačajo uradu stroške v višini
20 odstotkov stroškov, določenih v tej uredbi.
10. člen
V postopku EEC-prve overitve števcev električne energije se plača 1 odstotek stroškov, določenih v tej uredbi.
11. člen
V postopkih meroslovnega nadzora nad merili v uporabi
in nad količinami predpakiranih izdelkov se stroški, ki nastanejo v zvezi s preskušanjem meril in količin predpakiranih
izdelkov, zaračunajo po urni postavki 45,90 eura.
12. člen
(1) Stroški vzdrževanja sistema imenovanih oseb so
stroški podporne infrastrukture in stroški nadzora.
(2) Stroški vzdrževanja sistema imenovanih oseb se
zaračunajo imenovani osebi, v letnem znesku 918,04 eura.
(3) Stranka je dolžna poravnati strošek iz prejšnjega odstavka pred izdajo odločbe o imenovanju, pozneje pa vsakič
po preteku enega leta od dneva zadnjega plačila.
13. člen
(1) Nadzor nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih
obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, je
nadzor nad proizvajalcem, ki izda izjavo o skladnosti s tipom
merila, izjavo ES o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje) ali izjavo po modulu D ali modulu D1.
(2) Za nadzor nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih obveznosti iz prejšnjega odstavka se plačajo stroški na
enak način in v enaki višini kot stroški za vzdrževanje sistema
imenovanih oseb.
14. člen
(1) Stranke plačajo tudi dejanske stroške, ki so nastali
v postopkih pred uradom.
(2) Dejanske stroške iz prejšnjega odstavka sestavljajo
potni stroški in dnevnice delavcev urada ter drugi stroški,
nastali v zvezi s temi postopki.
15. člen
(1) Stroški, določeni s to uredbo, se plačajo v petnajstih
dneh od izstavitve računa.
(2) Stroški dobave overitvenih oznak se plačajo na plačilni račun dobavitelja overitvenih oznak, ki ima z uradom
sklenjeno pogodbo o dobavi.
(3) Stroški, dnevnice in potni stroški se plačajo na transakcijski račun, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila, in se razporejajo v dobro državnega proračuna – med
druge prihodke države.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do vključno 31. decembra 2006 se:
– namesto zneska »45,90 eura«, določenega v 2. in
11. členu te uredbe, uporablja znesek »11.000 tolarjev«,
– namesto zneska »567,52 eura«, določenega v prvem
odstavku 3. člena te uredbe, uporablja znesek »136.000
tolarjev«, namesto zneska »283,76 eura«, določenega v
drugem odstavku, znesek »68.000 tolarjev« in namesto zne-
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ska »70,94 eura«, določenega v tretjem odstavku, znesek
»17.000 tolarjev«,
– namesto zneska »35,47 eura«, določenega v 4. členu
te uredbe, uporablja znesek »8.500 tolarjev«,
– namesto zneska »20,86 eura«, določenega v 6. členu
te uredbe, uporablja znesek »5.000 tolarjev«,
– namesto zneska »918,04 eura«, določenega v 12. členu te uredbe, uporablja znesek »220.000 tolarjev«.
17. člen
Do vključno 31. decembra 2006 se namesto tarife stroškov za overitve meril, določene v Prilogi 1, uporablja tarifa
stroškov za overitve meril, ki jo določa Priloga 2, ki je sestavni
del te uredbe.
18. člen
Stroški za postopke, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti te uredbe, se plačajo po dosedanjem predpisu.
19. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o višini stroškov na področju meroslovja (Uradni list RS,
št. 26/03 in 55/04).
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-7/2006/8
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-3211-0080
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA 1 – Tarifa stroškov za overitve meril
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Prve overitve meril

€/kos

Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje
70,94
Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne do 500 kg
50,08
Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne nad 500 kg do 5000 kg
75,11
Avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov
166,92
Avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov
83,46
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju
141,88
EEC-prva overitev enofaznih in trifaznih indukcijskih števcev električne energije z eno ali več tarifami
za direktno priključitev na omrežje
2,00
1.8. EEC- prva overitev merilnikov tlaka v pnevmatikah
8,35
1.9. Ležeči rezervoarji (računska metoda) do 5 kub. m.
101,82
za vsakih naslednjih začetih 5 kub. m.
1,04
1.10. Ležeči rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l
3,34
za vsakih naslednjih začetih 100 l
0,63
1.11. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (I)
54,25
1.12. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (II)
33,38
1.13. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z neavtomatskim ravnotežnim položajem do 20 kg 16,69
1.14. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z neavtomatskim ravnotežnim položajem
nad 20 kg do 500 kg
20,86
1.15. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z neavtomatskim ravnotežnim položajem
nad 500 kg do 5000 kg
41,74
1.16. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim
ravnotežnim položajem do 20 kg
22,95
1.17. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim
ravnotežnim položajem nad 20 kg do 500 kg
34,22
1.18. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim
ravnotežnim položajem nad 500 kg do 5000 kg
62,59
1.19. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim
ravnotežnim položajem (elektromehanske) do 20 kg
25,87
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1.20. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim
ravnotežnim položajem (elektromehanske) nad 20 kg do 500 kg
1.21. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim
ravnotežnim položajem (elektromehanske) nad 500 kg do 5000 kg
1.22. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim
ravnotežnim položajem (elektromehanske) nad 5000 kg do 20000 kg
1.23. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim
ravnotežnim položajem (elektromehanske) nad 20000 kg do 50000 kg
1.24. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim
ravnotežnim položajem (elektromehanske) nad 50000 kg
1.25. Pokončni rezervoarji (računska metoda) do 50 kub. m.
za vsakih naslednjih začetih 10 kub. m.
1.26. Pokončni rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l
za vsakih naslednjih začetih 100 l
1.27. Uteži E1 z nazivno maso 1 mg - 5 g
1.28. Uteži E1 z nazivno maso 10 g - 10 kg
1.29. Uteži E2 z nazivno maso 1 mg - 5g
1.30. Uteži E2 z nazivno maso 10 g - 20 kg
		
		
2.
Redne in izredne overitve meril
2.1. Etilometri
2.2. Ležeči rezervoarji (računska metoda) do 5 kub. m.
za vsakih naslednjih začetih 5 kub. m.
2.3. Ležeči rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l
za vsakih naslednjih začetih 100 l
2.4. Merila, ki niso posebej omenjena v tarifi – 1 ura
2.5. Merila upornosti
2.6. Merilni sistemi na cestnih cisternah
2.7. Merilni sistemi v polnilnicah
2.8. Merilniki hitrosti vozil – radarji
2.9. Merilniki tlaka v pnevmatikah
2.10. Mlekomeri
2.11. Pokončni rezervoarji (računska metoda) do 50 kub. m.
za vsakih naslednjih začetih 10 kub. m.
2.12. Pokončni rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l
za vsakih naslednjih začetih 100 l
2.13. Pretočna merila in merilni sistemi za zvezno in dinamično
merjenje količin tekočin razen vode - priprave za merjenje tekočih goriv
2.14. Sestavljena merila upornosti (večfunkcijska merila)
2.15. Statični števci delovne in jalove energije t.r. 0,2 in 0,5 S – delovni enosmerni
2.16. Statični števci delovne in jalove energije t.r. 0,2 in 0,5 S – delovni in jalovi enosmerni
2.17. Statični števci delovne in jalove energije t.r. 0,2 in 0,5 S – delovni in jalovi dvosmerni
2.18. Taksimetri
2.19. Uteži E1 z nazivno maso 1 mg – 5 g
2.20. Uteži E1 z nazivno maso 10 g – 10 kg
2.21. Uteži E2 z nazivno maso 1 mg – 5 g
2.22. Uteži E2 z nazivno maso 10 g – 20 kg

13145
33,38
70,10
141,88
283,76
348,02
113,50
0,71
3,34
0,63
75,11
101,40
52,58
70,94
€/kos
16,69
101,82
1,04
3,34
0,63
35,47
12,52
62,59
83,46
16,69
18,78
2,50
113,50
0,71
3,34
0,63
39,64
23,37
25,04
33,38
50,08
16,69
75,11
101,40
52,58
70,94

PRILOGA 2 – Tarifa stroškov za overitve meril
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Prve overitve meril

Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje
Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne do 500 kg
Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne nad 500 kg do 5000 kg
Avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov
Avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju
EEC-prva overitev enofaznih in trifaznih indukcijskih števcev električne energije z eno ali več tarifami
za direktno priključitev na omrežje
1.8. EEC- prva overitev merilnikov tlaka v pnevmatikah
1.9. Ležeči rezervoarji (računska metoda) do 5 kub. m.
za vsakih naslednjih začetih 5 kub. m.
1.10. Ležeči rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l
za vsakih naslednjih začetih 100 l
1.11. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (I)
1.12. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (II)

SIT/kos
17.000,00
12.000,00
18.000,00
40.000,00
20.000,00
34.000,00
480,00
2.000,00
24.400,00
250,00
800,00
150,00
13.000,00
8.000,00
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1.13. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z neavtomatskim ravnotežnim položajem
do 20 kg
4.000,00
1.14. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z neavtomatskim ravnotežnim položajem
nad 20 kg do 500 kg
5.000,00
1.15. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z neavtomatskim ravnotežnim položajem
nad 500 kg do 5000 kg
10.000,00
1.16. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
položajem do 20 kg
5.500,00
1.17. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
položajem nad 20 kg do 500 kg
8.200,00
1.18. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
položajem nad 500 kg do 5000 kg
15.000,00
1.19. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
položajem (elektromehanske) do 20 kg
6.200,00
1.20. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
položajem (elektromehanske) nad 20 kg do 500 kg
8.000,00
1.21. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
položajem (elektromehanske) nad 500 kg do 5000 kg
16.800,00
1.22. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
položajem (elektromehanske) nad 5000 kg do 20000 kg
34.000,00
1.23. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
položajem (elektromehanske) nad 20000 kg do 50000 kg
68.000,00
1.24. Neavtomatske tehtnice točnostnih razredov (III) in (IIII) z avtomatskim in polavtomatskim ravnotežnim
položajem (elektromehanske) nad 50000 kg
83.400,00
1.25. Pokončni rezervoarji (računska metoda) do 50 kub. m.
27.200,00
za vsakih naslednjih začetih 10 kub. m.
170,00
1.26. Pokončni rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l
800,00
za vsakih naslednjih začetih 100 l
150,00
1.27. Uteži E1 z nazivno maso 1 mg – 5 g
18.000,00
1.28. Uteži E1 z nazivno maso 10 g – 10 kg
24.300,00
1.29. Uteži E2 z nazivno maso 1 mg – 5g
12.600,00
1.30. Uteži E2 z nazivno maso 10 g – 20 kg
17.000,00
		
		
2.
Redne in izredne overitve meril
SIT/kos
		
2.1. Etilometri
4.000,00
2.2. Ležeči rezervoarji (računska metoda) do 5 kub. m.
24.400,00
za vsakih naslednjih začetih 5 kub. m.
250,00
2.3. Ležeči rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l
800,00
za vsakih naslednjih začetih 100 l
150,00
2.4. Merila, ki niso posebej omenjena v tarifi – 1 ura
8.500,00
2.5. Merila upornosti
3.000,00
2.6. Merilni sistemi na cestnih cisternah
15.000,00
2.7. Merilni sistemi v polnilnicah
20.000,00
2.8. Merilniki hitrosti vozil – radarji
4.000,00
2.9. Merilniki tlaka v pnevmatikah
4.500,00
2.10. Mlekomeri
600,00
2.11. Pokončni rezervoarji (računska metoda) do 50 kub. m.
27.200,00
za vsakih naslednjih začetih 10 kub. m.
170,00
2.12. Pokončni rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l
800,00
za vsakih naslednjih začetih 100 l
150,00
2.13. Pretočna merila in merilni sistemi za zvezno in dinamično
merjenje količin tekočin razen vode – priprave za merjenje tekočih goriv
9.500,00
2.14. Sestavljena merila upornosti (večfunkcijska merila)
5.600,00
2.15. Statični števci delovne in jalove energije t.r. 0,2 in 0,5 S – delovni enosmerni
6.000,00
2.16. Statični števci delovne in jalove energije t.r. 0,2 in 0,5 S – delovni in jalovi enosmerni
8.000,00
2.17. Statični števci delovne in jalove energije t.r. 0,2 in 0,5 S – delovni in jalovi dvosmerni
12.000,00
2.18. Taksimetri
4.000,00
2.19. Uteži E1 z nazivno maso 1 mg – 5 g
18.000,00
2.20. Uteži E1 z nazivno maso 10 g – 10 kg
24.300,00
2.21. Uteži E2 z nazivno maso 1 mg – 5 g
12.600,00
2.22. Uteži E2 z nazivno maso 10 g – 20 kg
17.000,00
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Uredba o koncesijah za rabo vode za vzrejo
avtohtonih morskih vrst rib na območju
Piranskega zaliva

Na podlagi 136. člena Zakona o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04
– ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD
in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesijah za rabo vode za vzrejo avtohtonih
morskih vrst rib na območju Piranskega zaliva
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
se podeli koncesija na območju Piranskega zaliva (Sečoveljski zaliv) za vzrejo avtohtonih morskih rib, na naslednjih območjih vzreje (v nadaljnjem besedilu: območje
koncesije):
Območje
vzreje

Koordinata Y

Koordinata X

Površina
objektov
vzreje (m2)

I– 1
2
3
4

389 311
389 493
389 408
389 227

38936
39021
39202
39117

2.835

II – 5
6
7
8

389 142
389 323
389 238
389 057

39298
39383
39564
39479

2.828

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli pravnim
ali fizičnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe za vzrejo
avtohtonih morskih rib.
2. člen
Koncesionar lahko rabi morje na območju koncesije
izključno za potrebe vzreje avtohtonih morskih rib v Jadranskem morju.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
3. člen
(1) Pravne ali fizične osebe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe pridobijo pravico do rabe morja za vzrejo avtohtonih morskih rib, če:
– gre za vzrejo avtohtonih morskih rib v Jadranskem
morju za trg,
– vzrejna površina območja vzreje ne presega površine
iz preglednice iz prvega odstavka 1. člena te uredbe in
– so usposobljeni in registrirani za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena.
(2) Koncesija se lahko podeli eni ali več fizičnim oziroma pravnim osebam kot koncesionarjem hkrati, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(1) Osebe iz 3. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu:
koncesionarji) morajo poleg pogojev, predpisanih za dejavnost vzreje avtohtonih morskih rib, zagotavljati tudi naslednje
ukrepe:
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice za rabo
morja drugih obstoječih uporabnikov,
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– izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo prišlo do
poslabšanja kakovosti morja,
– smotrno gospodarsko izkoriščanje naravnega vira ob
izbiri ustrezne tehnologije,
– izvedbo predvidenega posega v morsko okolje na
način, ki bo omogočal najmanjšo porabo prostora, snovi in
energije med gradnjo in v času trajanja koncesije,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti
habitatov,
– ukrepe za varnost ljudi,
– ukrepe za varnost rib in drugih prostoživečih morskih
organizmov v neposredni okolici objektov vzreje,
– zaščitne ukrepe pred ribojedimi pticami in drugimi
naravnimi dejavniki, ki mu lahko ogrozijo premoženje,
– ukrepe za varnost plovbe,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega
oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju
koncesije.
(2) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
5. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeli na podlagi te uredbe.
III. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
6. člen
(1) Koncesija se podeli za rabo morja za vzrejo avtohtonih morskih rib na območju koncesije za 20 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.
IV. PLAČILO ZA KONCESIJO
7. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako
leto rabe morja posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna površini
vseh objektov za vzrejo avtohtonih morskih rib in vrednosti,
ki jo za vzrejene avtohtone morske ribe koncesionarji pridobijo na trgu.
(3) Koncesionar krije vse stroške povzročanja obremenitve okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in
nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi
vzreje avtohtonih morskih rib.
8. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna
Republike Slovenije in proračuna Občine Piran, na območju
katere je območje koncesije.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Piran
razdeli v razmerju 50 : 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in Občino Piran je določena na podlagi podatkov o razvitosti
infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva
okolja v tej občini v skladu s predpisom, ki ureja merila za
določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja
zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na
naravni dobrini.
9. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko
leto posebej na podlagi ocenjene letne količine vzreje avtohtonih morskih rib.
(2) Osnova plačila za koncesijo je 30 kg vzrejenih
avtohtonih morskih rib (brancin: Dicentrarchus labrax in ora-
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da: Sparus aurata) v preteklem letu na en kvadratni meter
skupne površine objektov vzreje.
(3) Ocenjena letna količina vzrejenih avtohtonih morskih
rib iz prvega odstavka tega člena se izračuna kot zmnožek
osnove plačila za koncesijo in skupne vzrejne vodne površine
objektov vzreje na delu vodnega telesa morja na območju
koncesije.
10. člen
(1) Ceno osnove plačila za koncesijo določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto s sklepom,
ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Cena osnove plačila za koncesijo se določi kot letna
povprečno odkupna cena za 1 kg vzrejenih avtohtonih morskih
rib, izračunana na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni
avtohtonih morskih rib.
(3) Koncesionarju se plačilo za koncesijo obračuna v višini, ki je enaka dvema odstotkoma prodajne vrednosti ocenjene
letne količine vzrejenih avtohtonih morskih rib, pri čemer je
prodajna vrednost ocenjene letne količine vzrejenih avtohtonih
morskih rib enaka zmnožku cene osnove plačila za koncesijo
in ocenjeni letni količini vzrejenih avtohtonih morskih rib iz
prejšnjega člena.
11. člen
(1) Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za
okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine
plačila za koncesijo za preteklo leto.
(2) Koncesionar mora agencijo sproti obveščati o vseh
spremembah podatkov, ki se nanašajo na način plačila za
koncesijo (npr. višja sila, sprememba imena registrirane dejavnosti, naslova sedeža dejavnosti).
(3) Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi,
mora agenciji poslati dokazila o prenehanju izvajanja te dejavnosti v tridesetih dneh po prenehanju rabe morja za vzrejo
avtohtonih morskih rib.
(4) Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval
podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v
predpisanem roku, ali je posredoval napačne podatke, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o
rabi morja iz svojih evidenc o rabi morja.
12. člen
(1) Koncesionar plačuje koncesijo za rabo morja za vzrejo avtohtonih morskih rib letno v dveh obrokih na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prvega obroka zapade v plačilo zadnji delovni
dan v juniju, drugega obroka pa zadnji delovni dan v decembru.
(3) Agencija izstavi račun za posamezen obrok v skladu
s prejšnjim odstavkom.
(4) Znesek obroka znaša polovico zadnjega plačila za
koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku
spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
(5) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo
mora koncesionar plačati zakonske zamudne obresti.
(6) Morebitna razlika med zneskom plačila za koncesijo,
vplačanim z akontacijo, in višino plačila za koncesijo se mora
nakazati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti
koncesionarju v 60 dneh po tem, ko je agencija koncesionarju
izstavila poračun plačil za koncesijo.
13. člen
V primerih nepredvidljivih okoliščin, nastalih zaradi višje
sile, se lahko plačilo za koncesijo ustrezno zmanjša, kar se
natančneje uredi s koncesijsko pogodbo.
14. člen
O odstranitvi objekta, ki ga je koncesionar zgradil zaradi
rabe morja za vzrejo avtohtonih morskih rib na vodnem ali pri-
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obalnem zemljišču oziroma o njegovem prenosu v last države,
odloči ministrstvo po uradni dolžnosti.
15. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu
z zakonom, ki ureja vode.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
Vlada Republike Slovenije, v njenem imenu pa jo podpiše
minister, pristojen za okolje.
(3) V primeru neskladja med določbami te uredbe in
koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
V. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za vode.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(1) Oseba, ki ji je bila podeljena koncesija za gospodarsko izkoriščanje morja za gojenje avtohtonih morskih rib na
podlagi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
morja na območju Piranskega zaliva za gojenje morskih rib
(Uradni list RS, št. 53/99 in 41/04 – ZVO-1), se šteje za koncesionarja po tej uredbi in lahko nadaljuje z vzrejo avtohtonih
morskih rib na območju koncesije v skladu z določbami te
uredbe, če sklene koncesijsko pogodbo v skladu s to uredbo, pri čemer se šteje začetek trajanja koncesije z dnem
podpisa pogodbe o gojenju morskih rib na podlagi Uredbe o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje morja na območju
Piranskega zaliva za gojenje morskih rib (Uradni list RS,
št. 53/99 in 41/04 – ZVO-1).
(2) Koncesionar iz prejšnjega odstavka in agencija morata najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe skleniti
koncesijsko pogodbo v skladu z določbami te uredbe.
(3) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na plačilo za koncesije, se začnejo uporabljati 1. januarja 2007.
18. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje morja na območju
Piranskega zaliva za gojenje morskih rib (Uradni list RS,
št. 53/99 in 41/04 – ZVO-1).
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-87/2006/11
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-2511-0183
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

5316.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo
reke Drave za proizvodnjo električne energije

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in
165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke
Drave za proizvodnjo električne energije
1. člen
V 12.c členu Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave
za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 26/03,
101/03, 88/04 in 118/05) se v prvem odstavku za številom
»2005« doda besedilo »in leto 2006, za vsako leto posebej«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-91/2006/8
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-2511-0220
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5317.

Pravilnik o postopku z zahtevami v zvezi z
mednarodno registracijo znamke

Na podlagi petega odstavka 53. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za gospodarstvo

PRAVILNIK
o postopku z zahtevami v zvezi z mednarodno
registracijo znamke
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino prijave za mednarodno
registracijo znamke, zahteve za naknadno imenovanje
in zahteve za vpis spremembe v register Mednarodnega
urada Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v
nadaljnjem besedilu: Mednarodni urad) v skladu z Madridskim aranžmajem o mednarodnem registriranju znamk z
dne 14. aprila 1891, zadnjič revidiranega 14. julija 1967
(Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/74, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92; v nadaljnjem
besedilu: Madridski aranžma), Protokolom k Madridskemu
sporazumu o mednarodnem registriranju znamk z dne
27. junija 1997 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 21/97; v nadaljnjem besedilu: Madridski protokol) in
Skupnim pravilnikom po Madridskem aranžmaju o mednarodnem registriranju znamk in Protokolu k Madridskemu
sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni
list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/06; v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik), ki se prek Urada Republike Slovenije
za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad)
posredujejo Mednarodnemu uradu ter postopek s temi
prijavami in zahtevami pri uradu.
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II. MEDNARODNA REGISTRACIJA ZNAMKE
2. člen
(prijava za mednarodno registracijo znamke)
Urad sprejema zahteve za mednarodno registracijo
znamke skupaj s prilogami (v nadaljnjem besedilu: prijava
za mednarodno registracijo znamke) v skladu z:
(a) Madridskim aranžmajem,
(b) Madridskim protokolom,
(c) Madridskim aranžmajem in Madridskim protokolom.
3. člen
(vsebina prijave za mednarodno registracijo znamke)
(1) Prijava za mednarodno registracijo znamke mora
vsebovati:
a) zahtevo za mednarodno registracijo znamke;
b) seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo, v jeziku, ki je določen z Madridskim aranžmajem ali
Madridskim protokolom ter s predpisi in navodili, izdanimi za
njuno izvajanje;
c) potrdilo, da je bil Mednarodnemu uradu plačan celotni znesek pristojbine za mednarodno registracijo znamke v
skladu s Pravilnikom;
d) pooblastilo zastopniku, če ta vloži prijavo;
e) izjavo o namenu uporabe znamke, če se zahteva
mednarodna registracija znamke v Združenih državah Amerike.
(2) Vložnik prijave za mednarodno registracijo znamke
mora ob vložitvi prijave ali v treh mesecih od vročitve poziva
urada plačati pristojbino za posredovanje prijave za mednarodno registracijo znamke Mednarodnemu uradu, v višini,
kot jo določa uredba, ki ureja pristojbine, ki se plačujejo v
postopkih pri uradu.
4. člen
(vsebina zahteve za mednarodno registracijo znamke)
(1) Zahteva za mednarodno registracijo znamke iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati:
a) navedbo, da se zahteva mednarodna registracija
znamke;
b) podatke o vložniku: priimek, ime in naslov fizične
osebe ali firma in sedež pravne osebe;
c) naslov za obveščanje, na katerega urad pošilja dopise, ter številko telefona, telefaksa in morebitno šifro akta;
d) registrsko številko znamke, registrirane pri uradu, ali
številko prijave znamke, vložene pri uradu, na podlagi katere
se zahteva mednarodna registracija znamke;
e) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpisan
v register zastopnikov pri uradu; priimek in ime ali firmo in
registrsko številko zastopnika;
f) podatke o zahtevani prednostni pravici in podlagi zanjo: če se zahteva unijska prednostna pravica, se navedejo
datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve
prve prijave;
g) podatke o prilogah:
– navedbo o priloženem seznamu blaga ali storitev;
– navedbo o omejitvi seznama blaga ali storitev za
posamezne države, v katerih se zahteva mednarodna registracija;
– navedbo o priloženem potrdilu, da je bil Mednarodnemu uradu plačan celotni znesek pristojbine za mednarodno
registracijo znamke;
– navedbo, ali je priloženo pooblastilo zastopniku, če
ta vloži prijavo;
– navedbo, ali je priložena izjava o namenu uporabe
znamke, če se zahteva mednarodna registracija znamke v
Združenih državah Amerike;
– navedbo, ali je bila vloga predhodno poslana po telefaksu ali v elektronski obliki;

Stran

13150 /

Št.

124 / 1. 12. 2006

– navedbo o morebitnih drugih prilogah;
h) priimek in ime ter podpis vložnika ali njegovega zastopnika; če je vložnik pravna oseba, je priporočljivo, da se pri
podpisu navedeta tudi priimek in ime osebe, ki je za pravno
osebo podpisala vlogo.
(2) Naslov za obveščanje iz točke c) prejšnjega odstavka mora biti v Republiki Sloveniji in je praviloma:
a) naslov vložnika ali njegovega zastopnika;
b) naslov prvonavedenega vložnika, če je vložnikov več
in nimajo zastopnika.
(3) Izjava o namenu uporabe znamke, če se zahteva
mednarodna registracija znamke v Združenih državah Amerike, se vloži na obrazcu Mednarodnega urada MM18.
5. člen
(obseg blaga ali storitev)
(1) Seznam blaga ali storitev lahko obsega vse blago in
storitve, vendar ne več, kot je navedeno v znamki, registrirani
pri uradu, ali v prijavi znamke, vloženi pri uradu, na podlagi
katere se zahteva mednarodna registracija znamke.
(2) Seznam blaga ali storitev se lahko omeji, in sicer za
eno, več ali vse države, v katerih se zahteva mednarodna
registracija znamke. Taka omejitev se priloži zahtevi za mednarodno registracijo znamke.
III. NAKNADNO IMENOVANJE IN VPIS SPREMEMBE
6. člen
(zahteva za naknadno imenovanje)
(1) Urad sprejema zahteve za naknadno imenovanje po
opravljeni mednarodni registraciji.
(2) Kadar je v zahtevi za naknadno imenovanje vsaj
ena pogodbenica imenovana po Madridskem aranžmaju, se
zahteva vloži pri uradu, v ostalih primerih pa se lahko vloži
tudi pri Mednarodnem uradu.
7. člen
(zahteva za vpis spremembe v register
Mednarodnega urada)
(1) Urad sprejema zahteve za vpis naslednjih sprememb v register Mednarodnega urada (v nadaljnjem besedilu: zahteva za vpis spremembe):
(a) sprememba lastništva,
(b) omejitev seznama blaga in storitev,
(c) sprememba imena ali naslova imetnika,
(d) naknadno imenovanje zastopnika ali sprememba
zastopnikovega imena ali naslova,
(e) licenca ali spremembe v zvezi z njenim vpisom,
(f) omejitev pravice razpolaganja z mednarodno registrirano znamko,
(g) odpoved mednarodno registrirani znamki,
(h) izbris mednarodno registrirane znamke.
(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka se lahko vložijo pri
uradu ali pri Mednarodnem uradu, razen zahtev iz točk g)
in h) prejšnjega odstavka, ki se, če se nanašajo na katero
izmed pogodbenic izključno Madridskega aranžmaja, lahko
vložijo samo pri uradu.
8. člen
(vsebina zahteve za naknadno imenovanje in zahteve
za vpis spremembe)
(1) Zahteva za naknadno imenovanje in zahteva za vpis
spremembe mora vsebovati:
(a) navedbo, da se zahteva naknadno imenovanje ali
navedbo vrste spremembe;
(b) registrsko številko znamke, registrirane pri Mednarodnem uradu;
(c) podatke o vložniku zahteve: priimek, ime in naslov
fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe;
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(d) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu; priimek in ime oziroma
firmo ter registrsko številko zastopnika;
(e) podpis vložnika zahteve oziroma njegovega zastopnika.
(2) Skupaj z zahtevo za naknadno imenovanje in zahtevo za vpis spremembe se pošlje:
(a) pooblastilo zastopniku, če ta vloži zahtevo;
(b) soglasje imetnika pravice ali drugo ustrezno dokazilo o pravni podlagi za naknadno imenovanje ali za vpis
spremembe, če vlagatelj zahteve v mednarodnem registru
ni vpisan kot imetnik pravice;
(c) potrdilo, da je bil Mednarodnemu uradu plačan celotni znesek pristojbine za naknadno imenovanje ali za vpis
spremembe v skladu s Pravilnikom.
IV. POSREDOVANJE IN OBVEŠČANJE
9. člen
(posredovanje)
Urad takoj posreduje pravilno prijavo za mednarodno
registracijo znamke, pravilno zahtevo za naknadno imenovanje in pravilno zahtevo za vpis spremembe Mednarodnemu
uradu v nadaljnji postopek.
10. člen
(obveščanje)
Urad obvešča Mednarodni urad o prenehanju veljavnosti mednarodno registriranih znamk, ki imajo za državo izvora
Republiko Slovenijo, če je znamka v Republiki Sloveniji:
– v celoti ali deloma prenehala veljati v petih letih od
dneva mednarodne registracije;
– prenehala veljati po petih letih od dneva mednarodne
registracije na podlagi pravnomočne sodne odločbe, izdane
v postopku, ki je stekel na podlagi tožbe, ki je bila vložena v
petih letih od dneva mednarodne registracije.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za mednarodno registracijo znamke (Uradni
list RS, št. 15/93).
12. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2006-2
Ljubljana, dne 15. novembra 2006
EVA 2006-2111-0009
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

5318.

Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja
vozil, ki prevažajo živali v cestnem prometu

Na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za notranje zadeve in ministrom za promet

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o načinu in postopku ustavljanja vozil,
ki prevažajo živali v cestnem prometu
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje glede načina
in postopka zaustavljanja vozil, ki prevažajo živali v cestnem
prometu na območju Republike Slovenije, usposabljanja uradnih veterinarjev Veterinarske uprave Republike Slovenije,
ki ustavljajo takšna vozila (v nadaljnjem besedilu: mobilna
enota), ter pogoje glede opreme in označb mobilne enote ter
njenih vozil.
(2) Če s tem pravilnikom ni drugače določeno, se za
ustavljanje vozil iz prejšnjega odstavka uporabljajo določbe
pravilnika, ki ureja znake, ki jih dajejo policisti udeležencem v
cestnem prometu.
2. člen
(oznaka vozil)
Mobilna enota uporablja za ustavljanje vozil posebej
označena službena vozila bele barve. Vozila imajo na levi
in desni zunanji bočni strani viden napis »VETERINARSKA
INŠPEKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE« in znak Veterinarske
uprave Republike Slovenije.
3. člen
(pripomočki za ustavljanje vozil)
Mobilna enota uporablja za ustavljanje vozil v cestnem
prometu naslednje pripomočke:
– lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe,
– lopar za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe,
– ročno svetilko,
– svetlobno tablo v vozilu in
– triopan znak.
4. člen
(opis pripomočkov)
(1) Lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe
ima obliko kroga z rumeno osnovo, rdečim robom in je prevlečen z odsevno snovjo.
(2) Lopar za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe
ima na sredini kroga svetilko s filtrom rdeče barve, premera
najmanj 10 cm.
(3) Ročna svetilka za ustavljanje vozil ponoči ima svetlobni filter rdeče barve.
(4) Svetlobna tabla v službenem vozilu je elektronski
zaslon, na katerem se lahko izpiše statična ali premikajoča
se odredba iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika. Odredba je sestavljena iz črk velikosti najmanj 8 cm in se daje iz
vozečega ali ustavljenega službenega vozila.
(5) Triopan znak je prometni znak v obliki tristrane piramide. V nočnem času se na vrh triopana namesti rumena
utripajoča luč.
5. člen
(ostala oprema)
Kadar mobilna enota ustavlja vozila na določenem mestu, morajo uradni veterinarji nositi brezrokavnik rumene barve
z belimi odsevnimi trakovi in napisom »VURS – VETERINARSKA INŠPEKCIJA« na sprednji in hrbtni strani.
6. člen
(ustavljanje vozil na določenem mestu)
(1) Če mobilna enota ustavlja vozila na določenem mestu kategorizirane ceste, mora pred mestom, kjer ustavlja, na
vidno mesto na robu vozišča postaviti triopan znak, tako da
ga vozniki pravočasno in zlahka opazijo. Pri tem mora paziti,
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da ga postavi na mesto, kjer ne ovira prometa in kjer je dovolj
prostora, da voznik varno ustavi vozilo zunaj vozišča, ne da bi
ogrožal preostali promet.
(2) Če ustavlja mobilna enota vozila na določenem mestu ponoči, mora za ustavljanje vozil poleg triopan znaka
uporabiti lopar z lastnim virom svetlobe, ročno svetilko ali
svetlobno tablo.
7. člen
(ustavljanje vozil med vožnjo)
(1) Če mobilna enota ustavlja vozilo med vožnjo, mora
uporabiti lopar in svetlobno tablo, ki mora biti nameščena
znotraj službenega vozila, ponoči pa lopar z lastnim virom
svetlobe in svetlobno tablo.
(2) Ustavljanje med vožnjo s svetlobno tablo se izvede
tako, da mobilna enota vključi vse smernike, zapelje pred vozilo, ki ga želi ustaviti, in vključi svetlobno tablo, na kateri se izmenično izpisuje odredba »STOP – INSPEKCIJA VETERINE«
ali »INSPEKCIJA VETERINE – SLEDITE MI«. Kadar ustavlja
mobilna enota vozilo s tujo registracijo, mora biti odredba v
angleškem jeziku »STOP – VETERINARY INSPECTION« ali
»VETERINARY INSPECTION – FOLLOW ME«.
(3) Voznik vozila mora ravnati po odredbi, izpisani na
svetlobni tabli, in ustaviti vozilo ali slediti službenemu vozilu
na najbližje mesto, kjer je možno vozilo varno ustaviti zunaj
vozišča.
8. člen
(usposabljanje)
Za varno ustavljanje vozil na določenem mestu ali ustavljanje vozil med vožnjo se mora mobilna enota udeležiti
usposabljanja o varnem ustavljanju vozil v cestnem prometu
pri policiji.
9. člen
(pomoč policije in carinskih organov)
Če voznik ne upošteva odrejenega ukrepa in ne ustavi
vozila, mobilna enota sporoči podatke o vozilu policiji ali carinskemu organu na mejnem prehodu.
10. člen
(prehodna določba)
Usposabljanje iz 8. člena tega pravilnika je treba opraviti v dveh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-84/2006
Ljubljana, dne 6. novembra 2006
EVA 2006-2311-0025
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o preventivnih zdravstvenih
pregledih delavcev

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01)
izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo,
družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
1. člen
V Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02 in 29/03 – popr.) se v Prilogi I
v Tabeli 1.0. besedilo pod zaporedno številko 13 spremeni
tako, da se glasi:
»
13. DELO
DELO
do 50. leta
V PROMETU
V PROMETU
starosti: 60
(poklicni vozniki) (poklicni vozniki) nad 50 leti
starosti: 36

«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-54/2006
Ljubljana, dne 15. novembra 2006
EVA 2006-2711-0188
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

5320.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a
št. 89 o spremembi aneksa 1 k pogojem
uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in
plačilnih pogojev

TROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega drugega
odstavka 5. člena;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegove točke (e) drugega odstavka 3. člena in točke (a)
prvega odstavka 6. člena;
ob upoštevanju pogojev uporabe sistema pristojbin na
zračnih poteh in plačilnih pogojev, v nadaljnjem besedilu
»pogoji uporabe«;
na predlog razširjenega odbora in začasnega Sveta;
sprejema naslednji sklep:
1. člen
Aneks 1 k pogojem uporabe se spremeni in nadomesti
sklicevanje na letalska informativna območja za Irsko z naslednjim:
»LETALSKA INFORMATIVNA OBMOČJA
Države pogodbenice
Irska
Shannon – zgornje letalsko informativno območje
Shannon – letalsko informativno območje
Shannon – oceansko prehodno območje, omejeno s
koordinatami:
51°sever 15°zahod, 51°sever 8°zahod, 48°30´sever 8°zahod, 49°sever 15°zahod, 51°sever 15°zahod na in nad FL55
Severno oceansko prehodno območje, omejeno s koordinatami: 57°sever 15°zahod, 54°sever 15°zahod, 57°sever
10°zahod, 54°34´sever 10°zahod na in nad FL55.«
2. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2006.
Bruselj, dne 22. 11. 2005
G. DOBRE
Predsednik Komisije”
Št. 512-4/2006/28-0041085
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2411-0074
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

5321.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a
št. 90 o spremembi postopkovnih pravil
razširjenega odbora

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS
– MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena Odredbe
o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95 in
42/97) minister za promet objavlja

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS
– MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena Odredbe
o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95 in
42/97) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 89
o spremembi aneksa 1 k pogojem uporabe
sistema pristojbin na zračnih poteh
in plačilnih pogojev,

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 90
o spremembi postopkovnih pravil
razširjenega odbora,

ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCON-

ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spreme-
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njene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njene točke
l prvega odstavka drugega člena in drugega odstavka
5. člena;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegovega drugega odstavka 5. člena in točke (a) drugega
odstavka 6. člena;
na predlog razširjenega odbora in začasnega Sveta;
sprejema naslednji sklep:
1. člen
2. člen postopkovnih pravil razširjenega odbora za pristojbine na zračnih poteh se nadomesti z naslednjim:
»1. Ne glede na prvi odstavek 2 člena Postopkovnih
pravil upravljavskega odbora, razširjen odbor za pristojbine
na zračnih poteh izvoli predsednika in podpredsednika izmed
članov razširjenega odbora za pristojbine na zračnih poteh
za obdobje dveh koledarskih let, z možnostjo obnovitve za
nadaljnje obdobje dveh let.
2. Ob odsotnosti predsednika vodi sestanke razširjenega odbora za pristojbine na zračnih poteh podpredsednik.«
2. člen
Zaradi lažjega prehoda se mandat predsednika izjemoma razširi na 77. sestanek razširjenega odbora. Posledično se za mandat prvega predsednika, izvoljenega na
podlagi novega pravila, šteje preostanek prvega dvoletnega
obdobja.
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ne 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega drugega
odstavka 5. člena;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegove točke (e) drugega odstavka 3. člena in točke (a)
prvega odstavka 6. člena;
ob upoštevanju Sklepa razširjene komisije št. 87 z dne
20. decembra 2005 o določitvi cene za enoto storitve za
obdobje z začetkom uporabljanja od 1. januarja 2006;
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
edini člen
Cena za enoto storitve za Grčijo znaša 47,07 EUR in se
začne uporabljati s 1. aprilom 2006.
Bruselj, dne 17. 03. 2006
B. KVASNICA
Pod-predsednik Komisije”
Št. 540-12/2006/28-0041085
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2411-0076
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

3. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2006.
Bruselj, dne 13. 02. 2006
P. PROKOPOVIČ
Predsednik Komisije”
Št. 512-4/2006/28-0041085
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2411-0075
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

5322.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a
št. 91 o določitvi cene za enoto storitve za
Grčijo, z začetkom uporabe od 1. aprila 2006

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS
– MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena Odredbe
o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95 in
42/97) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 91
o določitvi cene za enoto storitve za Grčijo,
z začetkom uporabe od 1. aprila 2006,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenje-

5323.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a
št. 92 o določitvi cene za enoto storitve za
Hrvaško, z začetkom uporabe od 1. julija 2006

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS
– MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena Odredbe
o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95 in
42/97) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 92
o določitvi cene za enoto storitve za Hrvaško,
z začetkom uporabe od 1. julija 2006,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega drugega
odstavka 5. člena;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegove točke (e) drugega odstavka 3. člena in točke (a)
prvega odstavka 6. člena;
ob upoštevanju Sklepa razširjene komisije št. 87 z dne
20. decembra 2005 o določitvi cene za enoto storitve za
obdobje z začetkom uporabljanja od 1. januarja 2006;
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
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edini člen
Cena za enoto storitve za Hrvaško znaša 49,17 EUR in
se začne uporabljati s 1. julijem 2006.
Bruselj, dne 05. 07. 2006
P. PROKOPOVIČ
Predsednik Komisije”
Št. 540-12/2006/28-0041085
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2411-0073
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5324.

Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o
letnem poročilu

Na podlagi 2. in 18. člena Zakona o revidiranju (Uradni
list RS, št. 11/01; odslej ZRev-1) je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na svoji 12. redni seji
9. novembra 2006 sprejel prenovljeno

STALIŠČE 1
REVIZORJEV PREGLED IN POROČANJE O
LETNEM POROČILU
UVOD
1. člen
Stališče revizijskega sveta o revizorjevem pregledu in
poročanju o letnem poročilu ima tri cilje:
1. opisati namen in osnovne prvine revizijskih postopkov pri revizorjevem pregledu letnega poročila v skladu s
57. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06 in 60/06; odslej ZGD-1);
2. prikazati temeljne oblike in prvine revizorjevega poročanja o pregledu letnega poročila v skladu s 57. členom
ZGD-1 ter
3. določiti dodatne zahteve pri poslovodski predstavitvi
v skladu s 57. členom ZGD-1.
2. člen
To stališče ne obravnava revizorjevega delovanja v primerih, ko bi bilo treba zaradi pomembnih napačnih navedb
drugih informacij v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze, spremeniti revidirane računovodske izkaze.
V takih primerih naj revizor upošteva določbi odstavkov 12
in 21 mednarodnega standarda revidiranja (odslej MSR)
720 – Druge informacije v listinah, ki vsebujejo revidirane
računovodske izkaze.
ZAKONSKE DOLOČBE O PREGLEDU LETNEGA
POROČILA
3. člen
57. člen ZGD-1 v prvem odstavku določa:
Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi
papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, mora pregle-
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dati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom,
ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko
poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi
sestavinami letnega poročila. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila.
4. člen
60. člen ZGD-1 smiselno določa, da je letno poročilo
družb iz prvega odstavka 57. člena ZGD-1 sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov,
izkaza gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovnega poročila. Računovodski izkazi in priloga s pojasnili
k izkazom kot celota sestavljajo računovodsko poročilo.
5. člen
70. člen ZGD-1 med drugim določa:
Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten prikaz
razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega
položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. Pošten prikaz mora biti
uravnotežena in celovita analiza razvoja in izidov poslovanja
družbe ter njenega finančnega položaja, ki ustreza obsegu in
kompleksnosti njenega poslovanja. Analiza mora v obsegu,
ki je potreben za razumevanje razvoja in izidov poslovanja
družbe ter njenega finančnega položaja, vsebovati ključne
računovodske, finančne, in če je to potrebno, druge kazalce,
kazalnike in druge pokazatelje, ki vključujejo tudi informacije, povezane z varstvom okolja in delavci. Analiza vključuje
ustrezno sklicevanje na zneske v računovodskih izkazih in
potrebna dodatna pojasnila.
V poslovnem poročilu morajo biti prikazani tudi:
1. vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastopili po
koncu poslovnega leta;
2. pričakovani razvoj družbe;
3. aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja in
4. obstoj podružnic družbe.
Če je pomembno za presojo premoženja in obveznosti
družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida,
morajo biti v poslovnem poročilu prikazani tudi cilji in ukrepi
upravljanja finančnih tveganj družbe, vključno z ukrepi za
zavarovanje vseh najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij, za katere se posli zavarovanja računovodsko posebej
prikazujejo, ter izpostavljenost družbe cenovnim, kreditnim,
likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z denarnim
tokom.
Poslovno poročilo vključuje tudi izjavo o upravljanju
družbe, ki vsebuje navedbo, ali družba pri svojem poslovanju
uporablja kakšen kodeks, navedbo tega kodeksa, njegovo
javno dostopnost ter navedbo posameznih določb kodeksa,
ki jih družba ni upoštevala, z utemeljitvijo.
Dodatne zahteve so v šestem odstavku 70. člena
ZGD-1 določene za vsebino poslovnega poročila družb, ki
so zavezane k uporabi zakona, ki ureja prevzeme.
PREDMET PREGLEDA IN OPREDELITEV POJMA
PREGLED LETNEGA POROČILA
6. člen
Predmet pregleda so sestavni deli letnega poročila
družb, ki so zavezane k reviziji, opredeljeni v prvem odstavku 60. člena ZGD-1.
7. člen
Pregled poslovnega poročila (odslej pregled) v skladu
s prvim odstavkom 57. člena ZGD-1 pomeni izvedbo takšnih
revizorjevih postopkov, s katerimi revizor ugotavlja in na podlagi katerih kasneje poroča, ali je pri proučevanju poslovnega
poročila prišel do informacij in posledično do spoznanj, na
podlagi katerih lahko utemeljeno sklepa, da:
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a. poslovno poročilo iz neupravičenih oziroma nepojasnjenih razlogov ne vsebuje vseh sestavnih delov, predpisanih s 70. členom ZGD-1,
b. podatki in informacije, predstavljeni v poslovnem poročilu, niso bili ustrezno preneseni iz računovodskih izkazov
v poslovno poročilo,
c. informacije, sklepi, ocene in predvidevanja družbe,
ki jih je proučil revizor, predstavitev in razkritij v poslovnem
poročilu ne podpirajo v zadostni meri.
Pregled ni revizija poslovnega poročila, temveč izvedba
postopkov v skladu z MSR 720 in določbami tega stališča.
8. člen
Pregled je uporaba analitičnih postopkov in poizvedovanj pri osebah, odgovornih za finančne, računovodske
in operativne zadeve. Pregled običajno ne obsega: (a) dodatnega preizkušanja računovodskih razvidov s pomočjo
inšpiciranja, opazovanja ali potrjevanja, (b) pridobivanja podpornega dokaznega gradiva v povezavi s poizvedovanjem
in/ali (c) nekaterih drugih postopkov, običajno uporabljenih
pri revidiranju.
IZVEDBA POSTOPKOV PREGLEDA LETNEGA
POROČILA IN ZUNANJE POROČANJE O PREGLEDU
Temeljne predpostavke pregleda in poročanja
o letnem poročilu
9. člen
Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega
izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala) in priloga k izkazom, sestavljena iz obveznih razkritij po 69. členu
ZGD-1, so predmet revidiranja po ZGD-1 in ZRev-1.
10. člen
Revizor mora opraviti še pregled poslovnega poročila
iz 70. člena ZGD-1.
11. člen
Če revizor opravi revizijo računovodskih izkazov s prilogo in pregleda poslovno poročilo, pregleda letno poročilo v
celoti, saj pregleda vse njegove sestavne dele.
12. člen
Revizor poroča v skladu z nekoliko prilagojenim standardnim revizorjevim poročilom po MSR 700 – Poročilo
neodvisnega revizorja o celoti računovodskih izkazov za
splošen namen (odslej: revizorjevo poročilo). Pri poročanju
upošteva določila ZGD-1 o obvezni ali možni uporabi mednarodnih standardov računovodskega poročanja, kot jih je
sprejela EU.
Zgleda revizorjevega poročila sta kot sestavni del tega
stališča prikazana v Prilogah 1 in 2.
13. člen
Prostovoljna razkritja, ki jih 69. člen ZGD-1 ne opredeljuje, niso predmet revizorjevega pregleda letnega poročila v
skladu z ZGD-1 in ZRev-1.
Prevzem in hranjenje dokumentacije v zvezi z letnim
poročilom
14. člen
Šteje se, da je revizijska dokumentacija v zvezi z letnim
poročilom, ki jo mora revidirana oseba (odslej revidiranec)
izročiti revizorju pred izdajo njegovega poročila, zadostna,
če obsega:
(i) računovodske izkaze z obveznimi razkritji in poslovno poročilo, ki so jih podpisale odgovorne osebe revidiranca; število izvodov je odvisno od pogodbenih določb in/ali
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kasnejšega pisnega dogovora, sklenjenega v skladu z določbami o letnem poročilu iz ZGD-1;
(ii) poslovodsko predstavitev, v kateri revidiranec med
drugim jamči, da je predal avtentične računovodske izkaze z
obveznimi razkritji in poslovno poročilo, to je letno poročilo,
ki je skladno z zahtevami ZGD-1.
15. člen
Šteje se, da je revizijska dokumentacija v zvezi z letnim
poročilom, ki jo mora revidiranec izročiti revizorju pred izdajo
njegovega poročila, zadovoljiva, če:
(iii) so bili računovodski izkazi navzkrižno povezani z
bruto bilanco in preverjeni glede na zahtevane predstavitve
v obrazcih po ZGD-1,
(iv) so bila obvezna razkritja preverjena glede na določbe ZGD-1,
(v) je bilo poslovno poročilo pregledano glede skladnosti z revidiranimi računovodskimi izkazi s prilogo,
(vi) je bila poslovodska predstavitev pregledana in je
po revizorjevi presoji ustrezna ter ni bila spremenjena brez
vednosti in privolitve revizorja,
(vii) so arhivirani revizorjevi zapisi o preveritvah iz točk
(i) in (ii) 14. člena ter (iii) do (vii) 15. člena tega stališča ter o
opravljenih pregledih tako arhiviranega gradiva.
16. člen
Poslovodska predstavitev iz točke (ii) 14. člena tega
stališča obsega poleg sestavin, priporočenih z MSR 580
– Poslovodske predstavitve − še tele predstavitve:
– Potrjujemo svojo odgovornost za pravilno predstavitev
vseh informacij v poslovnem poročilu v skladu z zahtevami
ZGD-1.
– Potrjujemo, da smo vam predali avtentične računovodske izkaze z obveznimi razkritji in poslovno poročilo, torej
letno poročilo, ki je kot celota in po posameznih sestavnih
delih skladno z zahtevami ZGD-1, s tem pa tudi s SRS. V
poslovnem poročilu ni bistvenih napak ali opustitev.
17. člen
Dokler ni zadoščeno zahtevam iz 14., 15. in 16. člena
tega stališča, izdaja revizorjevega poročila ni možna; o izjemah odločata odgovorni partner in direktor revizijske družbe.
Glavni izvedbeni postopki pri pregledu (preverjanju)
poslovnega poročila
18. člen
Izvedbeni postopki pregleda običajno pomenijo, da revizor:
a. prebere predstavitve v poslovnem poročilu in primerja
njihovo vsebino glede usklajenosti z informacijami v revidiranih računovodskih izkazih; primerja vrednosti (številke) v poslovnem poročilu s tistimi v revidiranih računovodskih izkazih
ali ustreznih računovodskih razvidih; (ponovno) preračuna
povečanja, zmanjšanja ali prikazane odstotke;
b. primerja nevrednostne informacije z revidiranimi računovodskimi izkazi;
c. razmisli, ali so razlage v poslovnem poročilu skladne
z informacijami, pridobljenimi pri revidiranju računovodskih
izkazov; opravi dodatna poizvedovanja pri poslovodstvu, če
oceni, da je to potrebno;
d. pridobi razpoložljive predračunske računovodske informacije (na primer načrte, napovedi prodaje, zahtevke za
nabavo osnovnih sredstev, finančne napovedi in projekcije)
ter ugotavlja njihovo skladnost z revidiranimi računovodskimi
izkazi;
e. poizve pri poslovodstvu in drugem osebju, ki je odgovorno za operativna področja (na primer prodajo, proizvodnjo, trženje) ter finančne in računovodske zadeve, o načrtih
ali pričakovanjih, ki bi lahko vplivala na likvidnost in finančne
vire družbe;
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f. prebere zapisnike organov upravljanja (skupščina,
nadzorni svet in/ali drugi odbori), da bi prepoznal ukrepe, ki bi
lahko vplivali na predstavitve v poslovnem poročilu; razmisli,
ali so ti ukrepi v poslovnem poročilu ustrezno prikazani.
19. člen
Postopki pod a. do f. 18. člena tega stališča so splošne
usmeritve za delo revizorja, ki se glede na zakonsko zahtevane sestavine poslovnega poročila smiselno prilagajajo danim
razmeram. Tako revizor pri pregledu poslovnega poročila:
a. v zvezi z uravnoteženo in celovito analizo razvoja in
izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja
primerja lastno delovno gradivo s predstavitvami iz točk a.,
b., c., d., e. in f. 18. člena tega stališča;
b. v zvezi s pomembnimi poslovnimi dogodki, ki so
nastopili po koncu poslovnega leta, lastno delovno gradivo
primerja predvsem s predstavitvami iz točk a., c., d., e. in f.
18. člena tega stališča;
c. v zvezi s pričakovanim razvojem družbe prouči predvsem informacije in predstavitve iz točk a., c., d. in f. 18. člena tega stališča;
d. v zvezi z aktivnostmi na področju raziskav in razvoja
lastno delovno gradivo (povezano z opravljenimi preveritvami
upoštevanja SRS 2.12, 2.13, 2.48 in SRS 14.30) primerja
predvsem s predstavitvami iz točk a., b., c., d., e. in f. 18. člena tega stališča;
e. v zvezi s podružnicami družbe in njihovimi aktivnostmi lastno delovno gradivo (povezano z opravljenimi preveritvami upoštevanja SRS 3, SRS 5, SRS 9, SRS 11, SRS 17,
SRS 18, SRS 19, SRS 24 in SRS 25) primerja predvsem
s predstavitvami iz točk a., b., c., d., e. in f. 18. člena tega
stališča;
f. v zvezi z upravljanjem finančnih tveganj družbe ter
njegovimi cilji in ukrepi primerja lastno delovno gradivo s
predstavitvami iz točk a., b., c., d., e. in f. 18. člena tega
stališča;
g. v zvezi z izjavo o upravljanju družbe prouči predvsem
informacije in predstavitve iz točk b., c., e. in f. 18. člena tega
stališča.
20. člen
Revidiranec mora revizorja seznaniti s tem, katera sodila je uporabil za (ne)vključitev informacij v poslovno poročilo.
Tako so na primer nekatere informacije že zajete v obveznih
razkritjih in jih revidiranec v poslovnem poročilu povzema
ali predstavlja preurejene. Ustreznost prikazov v poslovnem
poročilu bo revizor presojal s primerjavo računovodskih izkazov s prilogo in revizorjevega delovnega gradiva ter pri tem
uporabljal postopke iz 7., 8., 18. in 19. člena tega stališča.
21. člen
Poslovno poročilo ni nezadostno ali nepopolno, če ne
vsebuje zakonsko zahtevanih informacij in/ali predstavitev v
poslovnem poročilu, katerih opustitev ni pomembna za resničen in pošten prikaz zadev iz 70. člena ZGD-1.
Poročanje o pregledu letnega poročila
22. člen
Na podlagi opravljenih postopkov pregleda poslovnega
poročila revizor poroča o poslovnem poročilu na omejeni
ravni zagotovila predvsem iz tehle razlogov:
a. večina zadev, obravnavanih v poslovnem poročilu,
je plod subjektivnih in kakovostnih dejavnikov, ki jih je težko
objektivno izmeriti; enako velja tudi za sodila o zadevah,
obravnavanih v poslovnem poročilu,
b. zaradi navedenega pod (a) ni možno izvesti postopkov preverjanj glede na vrsto, obseg in čas, kar je običajno za
izvedbo revizijskih postopkov (gre za omejene postopke),
c. obseg in kakovost dokazov, zbranih pri pregledu poslovnega poročila, sta v primerjavi z dokazi, zbranimi pri revi-
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diranju, omejena; gre bolj za prepričevalne kot za prepričljive
dokaze, značilne za revidiranje.
23. člen
Če revizor na podlagi izvedenih postopkov pregleda
poslovnega poročila iz 6. do 21. člena tega stališča ugotovi,
da je poslovno poročilo v vseh pomembnejših pogledih predstavljeno v skladu z zakonskimi zahtevami o obsegu predstavitev v njem ter da v njem ni pomembnih neskladnosti z
revidiranimi računovodskimi izkazi, v svojem poročilu (Prilogi
1 in 2) za odstavkom z mnenjem doda stavek:
Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
24. člen
V primerih iz 25., 26., 27. in 28. člena tega stališča
revizor v poročilu o revidiranih računovodskih izkazih poroča o odmikih od zadovoljivih predstavitev v poslovnem
poročilu.
25. člen
V primeru, ko so zakonsko zahtevane informacije v poslovnem poročilu neupravičeno izpuščene (točka a. 7. člena
tega stališča), revizor v svojem poročilu za odstavkom z
mnenjem doda pojasnjevalni odstavek s tole vsebino in v
tej obliki:
Družba XYZ, d. d. (d. o. o.), v poslovnem poročilu ni
predstavila in razkrila informacij (navesti je treba opis zahtevanih informacij), ki jih zahteva 70. člen ZGD-1, čeprav bi
jih v skladu z zahtevo o popolnosti predstavitev in razkritij o
delovanju morala predstaviti in razkriti. Opustitev teh informacij ne vpliva na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih
izkazih družbe XYZ, d. d. (d. o. o.), za leto XXXX.
26. člen
Revizor v svojem poročilu doda pojasnjevalni odstavek,
če ugotovi pomembno neskladnost med informacijami v poslovnem poročilu in informacijami v revidiranih računovodskih
izkazih (točka b. 7. člena tega stališča). Če poslovodstvo
(uprava) informacij v poslovnem poročilu ne želi uskladiti
z informacijami v računovodskih izkazih, ima pojasnjevalni
odstavek na primer tole vsebino in obliko:
Informacije na strani XX poslovnega poročila (navesti
je treba opis teh informacij) po naši oceni niso v skladu z
informacijami v revidiranih računovodskih izkazih, prikazanih
na strani XX. Navedena(e) neskladnost(i) ne vpliva(jo) na
izraženo mnenje o revidiranih računovodskih izkazih družbe
XYZ, d. d. (d. o. o.), za leto XXXX.
27. člen
Če revizor ugotovi, da so razkritja in predstavitve v
poslovnem poročilu pomembno neskladni s proučenimi
predračunskimi in drugimi informacijami (na primer načrti,
napovedmi prodaje, naložb, finančnimi napovedmi in/ali projekcijami), ki bi morale biti podlaga za razkritja in predstavitve
v poslovnem poročilu (točka c. 7. člena tega stališča), take
ugotovitve izrazi v dodatnem pojasnjevalnem odstavku na
tale način:
Informacije na strani XX poslovnega poročila smo proučili glede na njihovo skladnost z usmeritvami, predpostavkami, načini vrednotenja in predstavitvami, ki jih običajno
uporablja poslovodstvo (uprava). Na podlagi postopkov, ki
smo jih izvedli pri proučevanju informacij, predstavljenih v
poslovnem poročilu, smo ocenili, da te informacije niso v
skladu z običajnimi usmeritvami, predpostavkami, načini
vrednotenja in predstavitvami, ker... (navesti je treba dejstva, ki kažejo, da gre za pomembno napačno navedbo).
Navedena(e) neskladnost(i) ne vpliva(jo) na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih izkazih družbe XYZ, d. d.,
(d. o. o.) za leto XXXX.
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28. člen
Če revizor ne more opraviti postopkov, s katerimi bi
pridobil zadostna spoznanja o neoporečnosti predstavitev
v poslovnem poročilu (poročanje v primeru omejitve obsega pregleda), to zapiše v pojasnjevalnem odstavku na tale
način:
Predstavitve in razkritja v poslovnem poročilu smo pregledali glede na skladnost z drugimi sestavinami letnega poročila. Vendar pa pri preverjanju zahtevanih informacij v poslovnem poročilu nismo mogli opraviti nekaterih postopkov,
ki jih zahteva MSR 720 in Stališče 1 revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, ker... (navesti je treba vzroke
za omejitve preverjanj oziroma pregleda). Ta(e) omejitev(tve)
ne vpliva(jo) na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih
izkazih družbe XYZ, d. d., (d. o. o.) za leto XXXX.
29. člen
Če podjetje revizorju ni izročilo poslovnega poročila,
revizor v pojasnjevalnem odstavku zapiše:
Poslovnega poročila družbe nismo pregledali, ker nam
ga družba do dneva zaključka revizije računovodskih izkazov
ni predložila.
DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA
TEGA STALIŠČA
30. člen
To stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS; uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih
izkazov in pregledu letnih poročil (57. člen ZGD-1) za leto
2006. Z uveljavitvijo tega stališča prenehajo veljati Stališče
1, ki ga je sprejel revizijski svet Inštituta na 11. redni seji
6. februarja 2003 (Uradni list RS, št. 24/03), ter njegove
spremembe in dopolnitve, ki jih je sprejel na 2. redni seji
13. decembra 2005 (Uradni list RS, št. 127/06).
Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk tega stališča je pristojen revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu
revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.

Priloga 1
Zgled revizorjevega poročila, skladnega z MSR 700 – Poročilo neodvisnega revizorja o celoti računovodskih
izkazov za splošen namen – in Stališčem 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
(Računovodski izkazi s pojasnili so pripravljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi)
POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
(USTREZNI NASLOVNIK)
Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe ABC, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 20X1, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek
bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.
Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega
s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare
ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih
okoliščinah.
Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije
za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.
Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih.
Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih
izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem
in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da
bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih
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računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.
Mnenje
Po našem mnenju so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz (ali »v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev«) finančnega stanja gospodarske družbe ABC na dan 31. decembra 20X1 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov
za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
Datum
Naslov

REVIZOR

Priloga 2
Zgled revizorjevega poročila, skladnega z MSR 700 – Poročilo neodvisnega revizorja o celoti računovodskih
izkazov za splošen namen – in Stališčem 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
(Računovodski izkazi s pojasnili so pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja)
POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
(USTREZNI NASLOVNIK)
Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe ABC, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 20X1, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek
bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.
Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne
navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen,
ki so utemeljene v danih okoliščinah.
Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z
mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo
revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.
Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano
s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske
postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje
ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.
Mnenje
Po našem mnenju so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz (ali »v vseh pomembnih pogledih poštena
predstavitev«) finančnega stanja gospodarske družbe ABC na dan 31. decembra 20X1 ter njenega poslovnega izida in
denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
Datum
Naslov

REVIZOR

Št. 16/06
Ljubljana, dne 9. novembra 2006
Predsednik revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Marjan Mahnič l.r.
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OBČINE
ČRNOMELJ
5325.

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja na območju naselja
Čardak v Občini Črnomelj

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 26/05 – EZ-UPB1) in 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem
toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05)
izdaja, Energetika Črnomelj d.o.o. kot izvajalec izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja na območju naselja Čardak
v Občini Črnomelj
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Čardak v Občini Črnomelj (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo odnosi med
distributerjem in odjemalcem toplote za ogrevanje na vseh
področjih medsebojnega sodelovanja. S Splošnimi pogoji se
opredeljujejo pogoji oskrbe s toploto, pravice in obveznosti
ter odgovornosti distributerja in odjemalca toplote.
2. člen
Distributer toplote za dobavo toplote po Splošnih pogojih je ENERGETIKA ČRNOMELJ d.o.o.
3. člen
V Splošnih pogojih so uporabljeni pojmi, kot so določeni
v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na
njegovi podlagi, ki imajo naslednji pomen:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska
javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali
hladu iz omrežij za distribucijo kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople
vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem
povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do
priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije
toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote
ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja;
– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno
stavbo;
– hišna postaja (toplotna podpostaja – TPP): je del
toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne
postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave: so instalacije in interni
merilniki toplotne energije ali delilniki, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na
hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja:
radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno
ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo
sanitarne tople vode, odprte ekspanzijske posode idr.;
– merilna naprava je:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu priključne postaje in hišne postaje, ki meri dobavljeno toploto

neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za
obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu meri toploto posredno
z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in
na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje
dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč
na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali
manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene
osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča
priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote
prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba,
kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja
toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem
omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali
pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih
naprav odjemalca toplote, ki je določena s projektno dokumentacijo in je v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili
in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na
distribucijsko omrežje;
– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno
priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem
vodu do toplotne postaje;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor
med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni
priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z
razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na
skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– toplotna postaja (TP): je vezni člen med toplotnim
omrežjem, priključno postajo in/ali hišno postajo ter internimi
toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz
priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava
dobavo toplote v interne toplotne naprave.
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer toplote pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca.
2. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
4. člen
Naprave distributerja toplote so:
1. proizvodni viri (kotlarna), ki pretvarjajo primarno energije v toplotno energijo,
2. primarno in sekundarno toplovodno omrežje,
3. priključni toplovod,
4. toplotna postaja, ki je sestavljena iz priključne postaje, toplotnega prenosnika, lovilnika nesnage na sekundarni
strani, dveh zapornih elementov in tipala v dovodu sekundarja.
3. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE
5. člen
Odjemalčeve toplotne postaje so praviloma interne toplotne naprave.
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6. člen
Odjemalčeve toplotne naprave se lahko postavijo,
razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih pogojev in soglasjem distributerja toplote.
4. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
7. člen
Zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja distribucijskega omrežja distributer toplote opravlja
vzdrževanje svojih toplotnih naprav. V primeru sklenjene
pogodbe o vzdrževanju toplotnih naprav odjemalca toplote med distributerjem in odjemalcem toplote distributer
toplote opravlja vzdrževanje tudi le-teh.
8. člen
Odjemalec toplote sme brez predhodnega obvestila
zapreti glavne zaporne elemente samo v primeru nevarnosti nastanka večje škode, vendar le po distributerjevih
pisnih navodilih.
V tem primeru mora odjemalec toplote takoj obvestiti
distributerja toplote.
9. člen
Odjemalec toplote brez predhodnega soglasja distributerja toplote ne sme izprazniti internih toplotnih naprav.
10. člen
Distributer in odjemalec toplote se lahko v okviru
pogodbe o dobavi toplote dogovorita o:
– drugačnem lastništvu ali vzdrževanju toplotnih naprav,
– drugačnem razdelilniku stroškov in
– drugačni razdelitvi rizika in odgovornosti,
ne glede na določilo 4. in 5. člena Splošnih pogojev.
5. IZDAJANJE SOGLASIJ
11. člen
Soglasja so pisni dokumenti, ki jih distributer toplote
izdaja v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Zakonom
o graditvi objektov, Energetskim zakonom, s pogoji in
listinami za izdajo posamezne vrste soglasja ter v rokih
na podlagi področnih zakonov, podzakonskih predpisov,
predpisov lokalne skupnosti, internimi tehničnimi predpisi
distributerja toplote in pravil stroke za:
– priključitev na distribucijsko omrežje ali
– spremembe, ki vplivajo na spremembo priključne
moči.
12. člen
Odjemalec toplote, ki želi priključiti svoje toplotne
naprave na distribucijsko omrežje ali spremeniti priključno
moč že priključenih internih toplotnih naprav, mora za to
predhodno pridobiti soglasja distributerja toplote. K vlogi
za izdajo soglasij mora priložiti situacijo objekta za izvedbo
internih toplotnih naprav in izračun priključne moči objekta. Pred pričetkom odjema toplote oziroma pri tehničnem
pregledu je treba priložiti:
– zapisnik o pregledu o brezhibnem delovanju toplotnih naprav v objektu,
– vso potrebno dokumentacijo za toplotne naprave
(projekt (PGD, PZI), navodila, garancijski list itd.),
– podpisano pogodbo o priključitvi in dobavi toplote.
13. člen
Soglasja distributerja toplote veljajo največ za dobo
enega leta.
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14. člen
Zoper zavrnitev posameznega soglasja je dopustna
pritožba na podlagi določil področne zakonodaje.
6. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA
IN TOPLOTNE POSTAJE
15. člen
Vrsto, število in lego priključnih vodov določi distributer toplote glede na zahteve Sistemskih obratovalnih
navodil za vročevodno distribucijsko omrežje Čardak.
16. člen
Priključne postaje lahko priklopi na distribucijsko
omrežje samo distributer toplote. Odjemalec toplote mora
pisno zagotoviti, da so toplotne naprave odjemalca toplote tako izvedene in vzdrževane, da ne bodo povzročale
motenj pri dobavi toplote. Projekt za priključne postaje
lahko odobri samo distributer toplote. Priključne postaje
lahko zgradi distributer toplote ali drugi pooblaščeni izvajalec pod nadzorom in tehničnimi pogoji, ki so navedene v
soglasju distributerja toplote. Tehnični pogoji za toplotno
postajo so osnova za izdajo soglasij in se nahajajo pri
distributerju toplote.
17. člen
Distributer toplote priključi toplotne naprave odjemalca toplote na distribucijsko omrežje in omogoči dobavo
toplote, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in
Splošnih pogojev ter ko sta distributer in odjemalec toplote
podpisala pogodbo o dobavi toplote.
18. člen
Odjemalec toplote mora, kolikor je to potrebno, v
svojih prostorih omogočiti distributerju toplote vgradnjo in
obratovanje tehnološko sodobnih merilnih in regulacijskih
naprav.
19. člen
Odjemalec in distributer toplote lahko, kolikor je to
potrebno, v pogodbi uredita obveznosti odjemalca toplote,
da dovoli priključevanje novih odjemalcev toplote na svoji
nepremičnini, če so izpolnjeni tehnični, ekonomski in okolje-varstveni pogoji.
7. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
20. člen
Odjemalec toplote s priključitvijo v celoti prevzame
pravice in obveznosti iz Splošnih pogojev, Tarifnega sistema in veljavnih tarifnih postavk.
21. člen
Distributer toplote prevzame s priključitvijo toplotnih
naprav odjemalca toplote na distribucijsko omrežje jamstvo za pravilnost izvedbe in brezhibno dobavo toplote do
toplotnih naprav odjemalca toplote.
22. člen
Rok priključitve se določi v pogodbi o priključitvi na
distribucijsko omrežje. Nove priključitve so praviloma možne od 15. maja do 15. septembra, izjemoma tudi med
ogrevalno sezono, če to ne moti dobave toplote drugim
odjemalcem toplote. Stroški priključitve (praznjenje in polnjenje toplotnih naprav odjemalca toplote) v celoti bremenijo odjemalca toplote.
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8. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
23. člen
Distribucijsko omrežje in toplotne naprave je mogoče
pričeti uporabljati, ko:
– so izvedeni pregledi, preizkusi in zagon ter o tem
izdana poročila,
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote in
– so poravnane vse morebitne finančne obveznosti bodočega odjemalca do distributerja toplote.
24. člen
Distributer in odjemalec toplote potrdita začetek obratovanja ali spremembo toplotnih naprav odjemalca toplote
z zapisnikom. Pri tem mora biti priložena izjava izvajalca
toplotnih naprav odjemalca toplote, da so le-te narejene po
projektno tehnični dokumentaciji.
9. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
25. člen
Pogodba o dobavi toplote med distributerjem in odjemalcem toplote se sklene v pisni obliki za čas trajanja
koncesije. Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni
obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med distributerjem
in odjemalcem toplote (lastnikom) nastalo z dnem dobave toplote oziroma tehničnega prevzema in se začne obračunavati
obračunska moč stroškov ogrevanja.
26. člen
Če pogodba o dobavi in odjemu toplote ni sklenjena v
pisni obliki, pa odjemalec toplote dejansko odjema toploto,
se šteje, da je bila pogodba sklenjena.
27. člen
Odjemalec toplote mora najkasneje v osmih dneh distributerja toplote obvestiti o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem toplote, in o tem predložiti dokaze, sicer mora zaprositi
za novo soglasje za priključitev.
28. člen
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu toplote,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno oziroma obračunsko moč.
Odjemalec toplote mora distributerja toplote obvestiti
o morebitni spremembi naslova za dostavo računov in drugih podatkov, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in
odjemalcem toplote iz pogodbe. Odjemalec toplote mora
poskrbeti, da tudi njegov pravni naslednik vstopi v obstoječo
pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo, ki velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja, mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov sedanjega odjemalca toplote,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca toplote,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– podpisano izjavo novega odjemalca toplote na distributerjevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno razmerje,
– do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec
toplote.
10. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH
ODJEMNIH MESTIH
29. člen
Pooblaščenec odjemalcev skupnega odjemnega mesta
predloži distributerju toplote razdelilnik stroškov toplote, sprejet na način, kot ga določa veljavna zakonodaja. Na osnovi

Št.

124 / 1. 12. 2006 /

Stran

13161

razdelilnika stroškov toplote določi, v skladu z veljavno zakonodajo, upravnik zgradbe oziroma lastniki, če stavba nima
upravnika (lahko pa tudi usposobljena in pooblaščena tretja
oseba), deleže stroškov za porabljeno toploto, za posamezna obračunska mesta. Vsota vseh deležev mora znašati
100 odstotkov. Deleže stroškov za toploto za posamezno
obračunsko mesto dostavi pooblaščenec distributerju toplote
do vsakega 29. v mesecu. Če distributer toplote do navedenega dne v mesecu ne prejme obvestila o deležih stroškov za
toploto za posamezno obračunsko mesto, obračuna toploto
po zadnjih znanih deležih stroškov za toploto za posamezno
obračunsko mesto. Če pooblaščenec odjemalcev dobavitelju
ne predloži razdelilnika stroškov oziroma deležev stroškov za
toploto za posamezno obračunsko mesto, obračuna distributer posameznim odjemalcem stroške dobave toplote v skladu
z veljavno zakonodajo.
30. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta lahko predčasno odpovedo pogodbe o dobavi toplote samo pisno s
30-dnevnim odpovednim rokom. Distributer toplote upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po
preteku odpovednega roka. Odpoved velja le, če pogodbe
odpovedo vsi odjemalci skupnega odjemnega mesta.
Distributer toplote lahko v pogodbi o odjemu toplote z
odjemalci v primeru predčasne prekinitve pogodbe zahteva
povrnitev neamortiziranega dela toplovoda s toplotnimi postajami, računano glede na delež priključne moči odjemalca
v priključni moči vseh odjemalcev.
11. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
31. člen
Toplota se dobavlja samo v času ogrevalne sezone.
Ogrevalna sezona se predvidoma začne 15. septembra
oziroma, ko zunanja temperatura ob 21:00 prvič tri dni zaporedoma pade pod 12 °C. Ogrevalna sezona se predvidoma
konča 15. maja oziroma, ko zunanja temperatura ob 21:00
prvič trikrat zaporedoma preseže 12 °C.
32. člen
Dobava toplote za posebne namene (tehnološke potrebe, bazene, začasno ogrevanje ipd.) je v času ogrevalne
sezone ali izven ogrevalne sezone možna le na osnovi predhodnega ogleda o možnosti priključka in sklenjene pogodbe
za dobavo toplote.
12. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
33. člen
Dobavljene količine toplote merimo z merilniki toplotne
energije v MWh.
34. člen
Merilniki toplotne energije v priključnih in hišnih postajah so v upravljanju distributerja toplote. Distributer toplote
kot skrbnik merilnikov toplotne energije mora zagotoviti, da
so merilniki toplotne energije na merilnem mestu overjeni
skladno s predpisom o meroslovnih zahtevah za merilnike
toplotne energije ter da pravilno delujejo.
35. člen
Distributer toplote odčita vrednosti za obračun na merilniku toplotne energije, odjemalec toplote pa jih ima pravico
kontrolirati.
36. člen
Če odjemalec toplote ne poravna pravočasno svojih
obveznosti za dobavljeno toploto, mu distributer toplote za-
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računa zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do
dneva plačila.
13. REKLAMACIJE

mira:

37. člen
Odjemalec toplote lahko pri distributerju toplote rekla1. količino in kvaliteto dobavljene toplote,
2. obračun toplotne energije,
3. nepravilno delovanje merilnikov toplotne energije in
4. zastoje ter okvare pri dobavi toplote.
Reklamacije mora odjemalec toplote vložiti pisni obliki.

38. člen
Reklamacije za točke 1, 2 in 3 iz člena 37 lahko prijavi
izključno le pooblaščena oseba v pisni obliki. Reklamacije
drugih oseb se upoštevajo le v primeru okvar in zastojev pri
dobavi toplote, ki zahtevajo takojšen poseg.
39. člen
Reklamacije zaradi zastoja in motenj v toplotni postaji
mora distributer toplote odpraviti v najkrajšem možnem času
oziroma v roku 24-tih ur.
40. člen
Pisno reklamacijo, ki se nanaša na obračun ali količino
dobavljene toplote, mora pooblaščena oseba odjemalcev
toplote sporočiti v roku 8 dni po prejemu računa. Primer se
nadalje obravnava v skladu z veljavno zakonodajo.
41. člen
Reklamacije zaradi nepravilnega delovanja merilnikov
toplotne energije na odjemnem mestu rešuje pooblaščena
strokovna organizacija. Stroški preizkusa bremenijo prijavitelja reklamacije, če se ob preizkusu ugotovi, da merilniki
toplotne energije pravilno delujejo. V nasprotnem primeru
stroški bremenijo distributerja toplote.
42. člen
Če preizkus merilnika toplotne energije pokaže več
kot 5% odstopanje od predpisanega, se korigirajo prevzete
količine dobavljene toplote za tisto obdobje, na katero se
dokazano odstopanje nanaša, vendar največ za zadnje tri
mesece pred ugotovitvijo odstopanja.
14. NEUPRAVIČEN ODJEM
43. člen
Za neupravičen odjem toplote se šteje vsaka poraba
toplote, ki ni prijavljena in merjena pri distributerju toplote
oziroma za katero odjemalec toplote ni pridobil soglasja
distributerja toplote. Za nekontroliran odjem toplote se šteje
tudi, če odjemalec toplote, ki je pridobil soglasje distributerja
toplote za odjem toplote in ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi toplote, namerno vpliva na merilnike toplotne energije v
škodo distributerja toplote ali če odjemalec toplote dobavitelju
toplote ne omogoči odčitavanja dobavljene toplote.
44. člen
Odjemalec toplote mora prijaviti dobavljeno toploto tudi, če
ne prejme računa za dobavljeno toploto v roku dveh mesecev.
45. člen
Vsak neupravičen in nekontroliran odjem toplote bo
distributer toplote prijavil organom pregona.
Če se trajanje nekontroliranega odjema toplote ne more
z gotovostjo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za obdobje 12 mesecev.
V primerih neupravičenega in nekontroliranega odjema toplote je distributer toplote upravičen tudi do povračila
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nastale škode in stroškov, ki presegajo znesek iz drugega
odstavka tega člena.
15. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
46. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote po predhodnem 10-dnevnem pisnem obvestilu. V nujnih vzdrževalnih
primerih oziroma primerih višje sile pa brez predhodnega
obvestila.
47. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote po 10-dnevnem predhodnem pisnem obvestilu v naslednjih primerih:
– če odjemalec toplote moti dobavo toplote drugim odjemalcem toplote,
– zaradi razširitve omrežja,
– če odjemalec toplote ne omogoča distributerju toplote
varnega vstopa in dela v prostoru, kjer so toplotne naprave
distributerja toplote ali merilniki toplotne energije,
– če odjemalec toplote tudi po 15-ih dneh od pisnega
obvestila distributerja toplote ne poravna zapadlih obveznosti
do distributerja toplote,
– če odjemalec toplote pisno ne obvesti distributerja toplote o vseh spremembah na priključku in toplotnih napravah
odjemalca toplote,
– če odjemalec toplote pisno ne obvesti distributerja
toplote o lastninskih in statusnih spremembah, ki vplivajo na
razmere med odjemalcem in distributerjem toplote,
– če odjemalec toplote preprodaja dobavljeno toplotno
energijo,
– če odjemalec toplote odvzame toploto brez distributerjevega soglasja,
– če odjemalec toplote poškoduje svoje ali distributerjeve toplotne naprave, tako da je ogrožena redna dobava
toplotne energije, in
– če odjemalec toplote ne vzdržuje svojih toplotnih naprav, tako da ne zagotavlja nemotene dobave toplote.
48. člen
Distributer toplote prekine dobavo toplote takoj brez
predhodnega obvestila:
– če odjemalec toplote posega v merilnike toplotne
energije ali odstrani plombe s hišnih postaj,
– če odjemalec toplote spreminja kemijske in fizikalne
lastnosti ogrevne vode,
– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico in
– če v primeru pomanjkanja toplote ne upošteva odredbe o omejevanju odvzema toplote.
49. člen
Ponovna dobava toplote po prekinitvi se prične po odpravi razloga prekinitve dobave toplote in po poravnavi vseh
nastalih stroškov.
16. KONČNE DOLOČBE
50. člen
Splošni pogoji se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.
Črnomelj, dne 4. oktobra 2006
Energetika Črnomelj d.o.o.
Direktor
Stanko Cvenkel l.r.
Občinski svet Občine Črnomelj je dne 4. 10. 2006 s
sklepom št. 536/2006 dal soglasje k temu aktu.
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5326.

Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja na območju naselja
Čardak v Občini Črnomelj

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 26/05 – EZ-UPB1) in 14. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem
toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05)
izdaja Energetika Črnomelj d.o.o. kot izvajalec izbirne lokalne
gospodarske javne službe distribucije toplote

TARIFNI SISTEM
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja na območju naselja Čardak
v Občini Črnomelj
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v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi
zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko
omrežje.
Primarni števec je števec na odjemnem mestu v toplotni postaji in/ali hišni postaji, kjer odjemalec toplote prevzema
dobavljeno toploto. Odčitek količine dobavljene toplote na
osnovi primarnega števca je osnova za obračun dobavljene
toplote.
Merilna naprava je:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki
meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita
količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote
odjemalcem toplote.
Tarifna postavka je v denarni vrednosti izraženi element tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju.
Tarifna skupina je skupina odjemalcev toplote, za katere veljajo enake tarifne postavke.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote (v
nadaljevanju Tarifni sistem) na območju naselja Čardak v
Občini Črnomelj se urejajo in določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote. Tarifni sistem se uporablja
za vsa pogodbena razmerja.
2. člen
Distributer in dobavitelj toplote je ENERGETIKA ČRNOMELJ d.o.o. (v nadaljevanju: distributer), ki mu je podeljena izključna pravica za dobavo in distribucijo toplote
na območju naselja Čardak v Občini Črnomelj.
3. člen
Odjemalec toplote po tem Tarifnem sistemu je vsaka
fizična in pravna oseba, ki na odjemnem mestu prevzema
toploto in jo preko svojih toplotnih naprav uporablja za
ogrevanje lastnih prostorov, ogrevanje sanitarne vode ali
za druge namene (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih
oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto.
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v
Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih
na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
Distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska
javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote
ali hladu iz omrežij za distribucijo kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja toplotnega omrežja za distribucijo
toplote.
Distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople
vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta.
Distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave
toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega
operaterja omrežja za distribucijo toplote.
Odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba,
kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem
omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih
ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno
mesto.
Priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo,

2. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
5. člen
Tarifni elementi so:
– obračunska moč,
– dobavljena količina toplote,
– nestandardne storitve.
Za tarifne elemente se ugotavljajo naslednje tarifne
postavke:
– cena za enoto obračunske moči – fiksni del
[SIT/kW/leto, €/kW/leto],
– cena za enoto dobavljene količine za toploto – variabilni del [SIT/MWh, €/MWh],
– cena za nestandardne storitve po javnem objavljenem
ceniku [SIT, €].
6. člen
Standardna storitev distributerja toplote, ki je vključena
v ceni na enoto obračunske moči, je:
– strošek meritve toplote in obračun po primarnem
števcu
– obračun posameznim odjemalcem toplote po posameznih stanovanjih po vnaprej določenem ali dogovorjenem
razdelilniku stroškov
– vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje.
Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske
moči, so nestandardne storitve in jih lahko distributer toplote
ponudi in na osnovi dogovora z odjemalcem toplote obračuna skladno z veljavnim cenikom. Veljavni cenik mora biti
stroškovno naravnan in javno dostopen vsem odjemalcem
toplote.
7. člen
Cena za enoto obračunske moči in cena za enoto
dobavljene količine se oblikuje v skladu z uredbo, ki določa
oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike.
3. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV TOPLOTE
8. člen
V tarifnem sistemu so odjemalci toplote glede na vrsto
odjema razdeljeni v naslednje tarifne skupine:
– I. tarifna skupina – gospodinjski odjem
– II. tarifna skupina – ostali odjem.
9. člen
Stroški za dobavljeno toploto so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. Letne fiksne stroške dobavitelj
toplote obračuna mesečno po dvanajstinah. Variabilni del
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toplote dobavitelj praviloma obračunava mesečno glede
na dobavljeno toploto, ki je odčitana na merilniku toplotne
energije.

obračunava na podlagi odčitkov s toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji.
5. KONČNE DOLOČBE

4. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
10. člen
Obračun dobave toplote se pri posameznem odjemalcu
naredi z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
– obračunom priključne moči po veljavni ceni,
– obračunom dobavljenih količin toplote po veljavni
ceni.
11. člen
Znesek za priključno moč se obračunava mesečno, to
je 1/12 od letnega zneska. Dobavljena količina toplote se

12. člen
Tarifni sistem se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Črnomelj, dne 4. oktobra 2006
Energetika Črnomelj d.o.o.
Direktor
Stanko Cvenkel l.r.
Občinski svet Občine Črnomelj je dne 4. 10. 2006 s
sklepom št. 537/2006 dal soglasje k temu aktu.

NOVO MESTO
5327.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora
– ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popravek in
58/03-ZZK-1) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne
28. septembra 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Podlaga za OLN)
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne
občine Novo mesto sprejme Občinski lokacijski načrt Gabrje
(v nadaljnjem besedilu: OLN), ki ga je izdelalo podjetje GPI
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., pod številko projekta LN-18/2005, v letu 2006.
2. člen
(Vsebina OLN)
OLN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge.
Besedilo OLN vsebuje:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN;
– ureditveno območje OLN;
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor;
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja objektov nanjo;
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin;
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– načrt parcelacije;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje
in zahteve za izvajanje OLN.
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1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
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Kartografski del OLN vsebuje naslednje grafične načrte:
Pregledna situacija,
M 1: 50000
Načrt namenske rabe prostora – izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjena od 1990 do 2003,
M 1: 5000
DOF s prikazom območja urejanja,
M 1: 5000
Pregledna situacija s prikazom območja urejanja,
M 1: 5000
Načrt parcele,
M 1: 2000
Katastrski načrt s prikazom območja urejanja,
M 1: 1000
Geodetski načrt,
M 1: 1000
Geodetski načrt s prikazom območja urejanja,
M 1: 1000
Načrt ureditvenega območja,
M 1: 1000
Načrt ureditvenega območja – ureditvene enote,
M 1: 1000
Načrt parcelacije – gradbene parcele in tehnični elementi za zakoličbo,
M 1: 1000
Načrt prometne in komunalno-energetske infrastrukture,
M 1: 1000
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja,
M 1: 1000
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
M 1: 1000
Karakteristični prečni prerezi območja,
M 1: 500
Karakteristični prečni prerezi cest,
M 1: 50
Prikaz vplivov na sosednja območja,
M 1: 2500
Priloge OLN so naslednje:
– povzetek za javnost;
– izvleček iz prostorskega akta;
– obrazložitev in utemeljitev OLN;
– strokovne podlage;
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– seznam aktov in predpisov;
– ocena stroškov za izvedbo OLN;
– spis postopka priprave in sprejemanja OLN.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
Območje urejanja se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Gabrje.
Namen urejanja prostora z OLN je revitalizacija naselja
v lokalno oskrbno-storitveno središče v skladu z usmeritvami
in aktiviranjem možnosti prostorskega razvoja. OLN tako:
– opredeljuje prenovo celotnega javnega prostora, prenovo ter izgradnjo infrastrukture ter urejanje ob obeh potokih;
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v središču ter
opredeljuje specifične razvojne parametre posameznih delov
naselja;
– vzpostavlja mehanizme sanacije procesov stihijske
preobrazbe;
– spodbuja aktiviranje obstoječih in novih prostorskih
potencialov s prenovo stavbne strukture ter z opredelitvijo
novih gradbenih enot.
V sklopu novih ureditev v naselju je predvidena gradnja
20 novih stanovanjskih stavb, treh poslovno-stanovanjskih
stavb ter dveh objektov za poslovno dejavnost v sklopu nove
javne površine. Za nove objekte in ureditve je potrebno poleg komunalno-energetske infrastrukture urediti tudi ustrezne
dostope.
III. UREDITVENO OBMOČJE OLN
4. člen
(Območje urejanja)
Površina namenjena za urejanje s tem OLN je velikosti
22,2 ha in zajema zemljišča v k.o. Gabrje z naslednjimi parcelnimi številkami:
a) poti na obravnavanem območju:
2650/4, 2775, 2778, 2780/1, 2780/2, 2781, 2782,
2783/1, 2784/1, 2793/1.
b) ostala zemljišča:
*41, *42, *44, *45, *46, *47/1, *47/2, *48/2, *49, *50, *53,
*54/1, *54/2, *56, *57, *58, *61/1, *61/3, *63, *65, *66, *67,

*69, *70, *71, *72/2, *74, *75, *76, *77, *78, *79, *81, *82,
*86, *87, *91, *92, *94, *106, *147, *151, *153, *154, *156,
*157, *166, *167, *169, *171, *181, *183, *249, *250, *251,
*252, *258, *259, *260, *262, *263, *266, *268, *270, *271,
*273, *274, *275, *279, *280, *282, *286, *290, *298, *303,
*306, *313, *316, *324, *325, *326, *332, *333, *334, *339,
*340, *342, *343, *344, *351, *357, *358, *361, *366, *370,
*371, *372, *376, *379, *382, 779/4, 779/7, 1516/1, 1525/2,
1578/3, 1737/2, 1738/1, 1738/3, 1739/1, 1739/2, 1739/3,
1740/1, 1740/3, 1740/4, 1741/1, 1741/2, 1742, 1743/1,
1744/1, 1744/2, 1744/3, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1746/1,
1746/2, 1749/1, 1749/2, 1749/3, 1750/2, 1751/1, 1751/2,
1966, 1975, 1976, 1983, 1984, 1987/3, 1990/4, 1998, 1999,
2009, 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2010/4, 2011, 2012, 2013/1,
2014, 2015, 2017/2, 2023/1, 2029, 2034/2, 2034/4, 2034/5,
2034/6, 2036, 2037, 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2038/4, 2039/1,
2039/2, 2040, 2041/1, 2041/2, 2042, 2043, 2044, 2046,
2048/2, 2049/1, 2049/2, 2049/3, 2051/1, 2051/2, 2051/3,
2051/4, 2052/2, 2053/3, 2053/5, 2054/1, 2056, 2058, 2059,
2060, 2062/1, 2062/2, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068,
2070, 2071/1, 2071/2, 2072/1, 2073/1, 2074/1, 2077, 2078,
2079/1, 2079/3, 2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086/2,
2086/3, 2086/4, 2088/2, 2090/2, 2090/4, 2137/3, 2137/5,
2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149/1,
2152/1, 2152/3, 2152/4, 2152/5, 2153/2, 2153/3, 2153/4,
2154, 2155/1, 2156, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163/1,
2163/2, 2166/1, 2166/2, 2168/1, 2168/2, 2176/2, 2176/3,
2179/2, 2182/2, 2182/3, 2183, 2184, 2185, 2192, 2193,
2196, 2202, 2208, 2265/1, 2271, 2272, 2273/1, 2273/2,
2281, 2282/2, 2304/3, 2352, 2353/1, 2353/2, 2353/3, 2353/4,
2355/2, 2783/2, 2784/2, 2784/3, 2785/1, 2785/2, 2787/1,
2787/3, 2787/4, 2787/5, 2789, 2790, 2791, 2796.
c) mejne parcele
*180, *285, *296, *305, 779/1, 779/2, 779/3, 779/5,
779/8, 779/9, 780/3, 781/3, 784/2, 787/2, 792, 1521/1,
1523/1, 1523/2, 1524/1, 1526/1, 1526/4, 1559, 1561/1,
1561/4, 1573, 1574/1, 1574/2, 1574/3, 1574/4, 1578/1,
1578/2, 1728, 1729/2, 1737/1, 1737/3, 1737/4, 1752, 1756,
1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1765, 1771/2, 1967,
1974/1, 1974/2, 1979/1, 1982, 1987/2, 1990/1, 2000, 2002/2,
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2003/2, 2017/1, 2018, 2022/2, 2024, 2034/3, 2052/1, 2053/1,
2053/2, 2053/4, 2057, 2074/2, 2075, 2076, 2086/1, 2088/1,
2089/1, 2089/2, 2090/3, 2090/5, 2137/1, 2137/4, 2138, 2139,
2140, 2171, 2173, 2176/1, 2179/1, 2182/1, 2190, 2197,
2201/1, 2201/2, 2204, 2207, 2209, 2240, 2242, 2245, 2246/1,
2246/2, 2251/1, 2256, 2265/2, 2266/1, 2266/2, 2269, 2270,
2274, 2275, 2277, 2278, 2280/1, 2280/2, 2282/3, 2288/1,
2292, 2294, 2297, 2304/1, 2304/2, 2305/1, 2309, 2310/1,
2310/2, 2348, 2355/1, 2357, 2358/2.
5. člen
(Meja območja)
Ureditveno območje OLN se nanaša na naselbinsko
telo naselja Gabrje v njegovih optimalnih fizičnih mejah.
Meja ureditvenega območja naselja poteka večinoma
preko kmetijskih površin in po robu obstoječe pozidave.
Na zahodni strani poteka preko dela stavbnih zemljišč, na
vzhodni strani ob robu gozda, le na nekaterih odsekih poteka
v robu ceste. Potek meje je razviden iz grafičnega načrta 6
– Katastrski načrt s prikazom območja urejanja.
6. člen
(Ureditvene enote)
Območje OLN je razdeljeno na več manjših ureditvenih
enot. Te enote so naslednje:
– Ureditvena enota A – obsega površine za gradnjo
novih stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih enot v naselju
ter novih kmetijsko gospodarskih enot;
– Ureditvena enota B – obsega objekte in površine z
obstoječimi stanovanjskimi, stanovanjsko-poslovnimi in poslovnimi enotami ter kmetijsko-gospodarskimi enotami;
– Ureditvena enota C – obsega središčni javni prostor z
novim avtobusnim postajališčem in poslovnimi objekti;
– Ureditvena enota D – obsega obstoječe in predvidene
prometne površine;
– Ureditvena enota E – obsega kmetijske površine;
– Ureditvena enota F – obsega vodne in zelene površine ob potokih ter plazljiva območja.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
7. člen
Z novimi ureditvami prometne infrastrukture posegamo
deloma na kmetijska zemljišča, in sicer zaradi rekonstrukcije
obstoječe poti v severnem delu naselja (parc. št. 1752, 1756,
1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762) in rekonstrukcije poti v
severozahodnem delu naselja (parc. št. 1559, 1561/1), ki se
jih vključi v območje OLN.
Zaradi načrtovane nove stanovanjske pozidave v severnem delu posegamo tudi izven območja OLN, in sicer zaradi priključevanja na regionalno cesto R3-668 Gabrje–Ratež
severno od naselja (parc. št. 1973, 1979/1, 1979/2, 1982).
Priključek se izvede za dostop do novih stanovanjskih stavb.
Do izgradnje novega priključka je mogoče uporabljati oziroma
rekonstruirati obstoječi priključek vzhodno od predvidenega, ki
na območju med OLN in regionalno cesto poteka po zemljiških
parcelah št. 1968/1, 1974/1 in 2278, vse k.o. Gabrje.
Upoštevati je potrebno vse obstoječe dovozne poti do
kmetijskih ali gozdnih površin, ki potekajo iz naselja in se jih
ob morebitnih rekonstrukcijah cest, dovoznih poti in ostalih
ureditvah ne sme prekiniti.
Tik ob meji OLN se nahajajo stavbne površine, ki imajo
dostop iz območja naselja in se jim z novimi gradnjami in
ureditvami ne smejo poslabšati bivalni in drugi pogoji ter
dostopi.
Nove gradnje objektov bodo vplivale na prestavitev SN
elektroenergetskega voda, ki poteka od TP v smeri proti jugu.
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Trasa prestavljenega voda bo v največji možni meri potekala
po javnih površinah znotraj območja OLN, lahko pa vpliva
tudi na prestavitev poteka na območju zunaj OLN, in sicer
južno od naselja (ni predmet OLN), kar je potrebno uskladiti
z upravljavcem elektroenergetskega omrežja.
B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
8. člen
(Vrste gradenj in vrste objektov)
V območju OLN so ob upoštevanju določb odloka in
drugih predpisov dopustne naslednje gradnje in druga dela:
1. stanovanjske stavbe – vsaj polovica uporabne površine se uporablja za bivanje: enostanovanjske in večstanovanjske (dvostanovanjske – možno le v primeru, ko je
enostanovanjska stavba dovolj velika za oblikovanje dveh
stanovanjskih enot in gradbena parcela dovolj velika, da je
možno zagotoviti potrebno število parkirnih mest (2 parkirni
mesti na enoto)) stavbe – določa jih 9. člen odloka;
2. nestanovanjske stavbe – več kot polovica uporabne
površine se uporablja za opravljanje dejavnosti:
– gostinske stavbe: gostilne, točilnice, druge gostinske
stavbe za kratkotrajno nastanitev;
– upravne in pisarniške stavbe: stavbe javne uprave,
stavbe bank, pošt, druge upravne in pisarniške stavbe;
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti:
trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za
druge storitvene dejavnosti;
– stavbe za promet: postaje;
– stavbe splošnega družbenega pomena: stavbe za
kulturo in razvedrilo, muzeji in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstvo;
– druge nestanovanjske stavbe: nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za rejo živali, stavbe za spravilo pridelka,
druge nestanovanjske kmetijske stavbe, kulturni spomeniki,
druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje;
3. gradbeno inženirski objekti:
– objekti transportne infrastrukture (ceste – lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste);
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za
pitno vodo, vodnjaki, hidranti, cevovodi za odpadno vodo,
prenosni in distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja);
4. enostavni objekti – določa jih 17. člen odloka;
5. rekonstrukcije objektov, nadomestne gradnje, odstranitev objektov, vzdrževanje objektov, gradnja dozidav in
nadzidav tudi pri obstoječih objektih;
6. dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči;
7. spremembe namembnosti kletnih in pritličnih prostorov za opravljanje dopolnilne dejavnosti ter spremembe
rabe objektov.
9. člen
(Vrste dejavnosti)
Obravnavano območje naselja Gabrje je ruralnega značaja z elementi urbanega, katerega bo možno v bodoče
oblikovati tako, da se bo revitaliziralo v lokalno oskrbno-storitveno središče.
Možnost opravljanja različnih poslovnih dejavnosti se
dopušča v območju javnega prostora na pomembnejših točkah v naselju, in sicer:
– terciarne dejavnosti – trgovina, gostinstvo, turizem in storitvena dejavnost – le v območju ob lokalnih cestah v naselju;
– kvartarne dejavnosti – poslovna dejavnost, kultura,
banka, zavarovalnica, uprava, vzgoja, izobraževanje in zdravstvo – le v območju ob lokalni cesti od obstoječe gostilne do
vključno območja z novim javnim programom.
Izjema so stanovanjske stavbe, kjer je poleg bivalnih
prostorov možno urediti tudi mirne, nehrupne dejavnosti (ter-
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ciarnega značaja), ki so nemoteče za bivalno okolje oziroma
ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja in poleg parkirnih prostorov za bivanje ne zahtevajo več kot dve parkirni
mesti za osebna vozila.
V sklopu kmetij pa je poleg primarne dejavnosti dopustna možnost opravljanja turistično / gostinske dejavnost v
smislu ponudbe prenočišč ali turistične kmetije.
V skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so dopustne
dejavnosti, ki so klasificirane kot:
– 	 A) KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO:
01 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve
– 	 DA) PROIZVODNJA HRANE, PIJAČ, KRMIL IN
TOBAČNIH IZDELKOV:
15 Proizvodnja hrane, pijač in krmil
– 	 DB) PROIZVODNJA TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENH IZDELKOV
17 Proizvodnja tekstilij
18 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov
– 	 DC) PROIZVODNJA USNJA, OBUTVE IN USNJENIH IZDELKOV, RAZEN OBLAČIL
19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov,
razen oblačil
– 	 DD) OBDELAVA IN PREDELAVA LESA; PROIZVODNJA IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN
PROTJA, RAZEN POHIŠTVA
20 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja, razen pohištva;
– 	 DE) PROIZVODNJA VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA;
ZALOŽNIŠTVO IN TISKARSTVO:
21 2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona
22 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa;
– 	 DI) PROIZVODNJA DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV
26.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca (dopušča se le obstoječa dejavnost izdelovanja
cementnih izdelkov)
– 	 F) GRADBENIŠTVO:
45 Gradbeništvo
– 	 G) TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN
IZDELKOV ŠIROKE PORABE:
51 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili (dovoljeno je le posredništvo)
52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila izdelkov široke porabe;
– H) GOSTINSTVO:
55 Gostinstvo
– I) PROMET; SKLADIŠČENJE IN ZVEZE:
63 Pomožne prometne dejavnosti; dejavnost potovalnih in turističnih organizacij (dovoljene so le dejavnosti pod 63.3 in 63.4, 64.1);
– K) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM
IN POSLOVNE STORITVE:
73 Raziskovanje in razvoj
74 Druge poslovne dejavnosti;
75 110 Splošna dejavnost javne uprave;
– M) IZOBRAŽEVANJE
80 Izobraževanje
– N) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO: dovoljene so le dejavnosti pod 85.13 Zobozdravstvena
dejavnost, 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti in
85.2 Veterinarstvo;
– O) DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI:
92 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti
93 Druge storitvene dejavnosti (razen pogrebne dejavnosti);
– P) ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM
OSEBJEM.
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C. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo
UREDITVENE ENOTE
10. člen
(Ureditvena enota A)
Območje se deli na več podenot:
– A1 – individualna stanovanjska – predvidenih je 20
enostanovanjskih stavb;
– A2 – poslovno-stanovanjska – predvidene so 3 poslovno-stanovanjske stavbe;
– A3 – kmetijsko-gospodarska – sestavljajo jo lahko
ena ali več stanovanjskih stavb in gospodarske stavbe;
– v primeru združevanja parcel so možna odstopanja
od zgoraj navedenega števila stavb.
USMERITVE ZA GRADNJO NOVIH OBJEKTOV
Stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov. Stanovanjske stavbe so
namenjene bivanju le enega gospodinjstva, ene ali več
generacij oziroma največ dveh gospodinjstev.
Nosilna konstrukcija:
– predvideni so klasično zidani ali montažni objekti,
lesena strešna konstrukcija;
– izjema je kozolec kot posebna oblika gospodarske
stavbe, ki ima leseno konstrukcijo, lahko pa tudi sestavljen
iz montažnih elementov z eventualno armiranobetonskimi
temelji.
Horizontalni gabariti so podani v razmerju stranic pravokotnega tlorisa. Glavna stavba in njej podrejene stavbe
se lahko gradijo v tlorisnem razmerju osnovnega kubusa
2:3, izjemoma do velikostnega razmerja 1:2,5 pri objektih s
poslovno dejavnostjo in gospodarskih stavbah ali v primeru,
ko se v sklopu stanovanjskega objekta uredi mirna, nemoteča dejavnost v skladu z 9. členom tega odloka. Povečava je
predvidena v podaljšku vzdolžne stranice objekta.
– A1 – individualna stanovanjska: stanovanjska stavba
8,0 x 12,0m (tolerance ±10%) – razvidno iz grafičnega načrta 9 – Načrt ureditvenega območja, izjemoma (v primeru
zelo ozke parcele) je lahko objekt tudi ožji, vendar ne manj
kot 7m, v primeru organiziranja mirnih dejavnosti v sklopu
stanovanjskega objekta je objekt možno povečati do velikosti razmerja 1:2,5, vendar največ do dolžine 20,0m;
– A2 – poslovno-stanovanjska: poslovno-stanovanjska stavba 10,0 x 15,0m (tolerance ±10%) – razvidno
iz grafičnega načrta 9 – Načrt ureditvenega območja, v
primeru širitve poslovne dejavnosti (terciarnih) je objekt
možno povečati do velikosti razmerja 1:2,5, vendar največ
do dolžine 25,0m;
– A3 – kmetijsko-gospodarska:
– stanovanjska stavba – kot pri podenoti A1;
– gospodarska stavba – širina osnovnega volumna
je med 8 – 10 m, izjemoma je lahko objekt širok tudi 6m,
takrat se oblikuje v merilu 1:1 ali 1:3. Širina kozolca je lahko
največ 6m.
Vertikalni gabariti:
Novi objekti ne smejo presegati etažnosti K (delno ali
v celoti vkopana klet) + P (pritličje) + M (mansarda – izkoriščen podstrešni del za bivanje). Izjemoma je možno
oblikovanje gabarita K (delno ali v celoti vkopana klet) + P
(pritličje) + 1 (nadstropje) + Po (neizkoriščeno podstrešje,
ni kolenčnega zidu), če je zagotovljena integracija stavbe v
homogenost naselbinskega telesa oziroma v krajino.
– A1 – individualna stanovanjska: Kolenčni zid je skrit
v kapi strehe in je višine 1,20 m (tolerance ±20%), kota slemena +8,0 m nad koto pritličja (tolerance ±1,0 m);
– A2 – poslovno-stanovanjska: Kolenčni zid je skrit
v kapi strehe in je predvidene višine 1,20 m (tolerance
±20%), kota slemena +9,00 m nad koto pritličja (tolerance
±1,0 m);
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– A3 – kmetijsko-gospodarska:
– stanovanjska stavba – enako kot pri podenoti A1;
– gospodarska stavba – V merilu glavnega gospodarskega dvorišča je lahko objekt le pritličen. V primeru, ko je
umeščen na poševen teren, je objekt lahko delno vkopan.
Gospodarske stavbe v notranjosti naselja so višinsko lahko
usklajene z glavno stavbo oziroma so nižje od nje, če so na
robu naselja pa so lahko le pritlične.
Kote pritličij in kote kleti objektov so razvidne iz grafičnega načrta 9 – Načrt ureditvenega območja.
Kota terena je za približno 15cm nižja od kote pritličja
(tolerance ±50cm).
Streha:
– enostavna simetrična dvokapnica naklona 30°–45°;
– možno je oblikovati tudi asimetrično streho v primeru,
ko je k objektu dozidan pomožni objekt in se streha nad
pomožnim objektom izvede kot podaljšek strehe osnovnega
objekta. Smer slemena novih objektov se prilagaja orientaciji
slemen obstoječih sosednjih objektov (sklopu objektov) in v
večini primerov poteka vzporedno s plastnicami;
– za razgibanost strehe in osvetlitev mansardnih stanovanjskih enot je možna ureditev frčad (dvokapne, s trikotnim
zatrepom in enakim naklonom kot pri osnovni strehi ter pravokotne frčade z ravno streho ali naklonom kot pri osnovni
strehi), več manjših frčad ali ena večja frčada nad vhodnim
delom (kota slemena frčade ne sme biti višja od kote slemena osnovnega objekta), pri čemer pa morajo biti postavljene
simetrično glede na prečno os objekta;
– dopustno je oblikovanje čopov, strešna okna in sončni
kolektorji pa so lahko le v spodnji polovici strešnih površin
in lahko skupno pokrivajo največ 30% celotne strešne površine;
– strehe gospodarskih stavb ne smejo imeti izzidkov ali
frčad; lahko so asimetrične, v primeru, da se streha podaljša
– tip strehe s podaljšanimi napušči kot zaščita delovnega
prostora ob objektu ali pri kozolcih tako, da nastane dodaten
uporaben prostor;
– opečna ali betonska kritina (bobrovec ali zareznik)
ali sodobni posnetki tovrstnih kritin v sivih, rdečih ali rjavih
barvnih tonih.
Fasada:
– Glavna fasadna ploskev naj bo orientirana v smeri
glavnega javnega prostora.
– Uporaba svetlih fasadnih tonov, možna je bela ali
pastelni odtenki svetlih / toplih barv. Za popestritev je možno oblikovati obrobe oken, vrat in robov ter poudariti cokl.
Zaželena je tudi kombinacija z lesenimi elementi v naravnih
oziroma rjavih barvnih tonih.
– Okenske odprtine naj bodo vertikalno in horizontalno
poravnane. Uporaba panoramskih zasteklitev je dopustna
le pri stanovanjskih stavbah v podenoti A1 – individualna
stanovanjska, vendar naj bo v skladu s tipologijo naselja
(»neindustrijski« videz). Pri stanovanjskih stavbah je dopustna gradnja balkonov in teras.
– Izzidki na čelnih fasadah niso dovoljeni, razen dozidav za povečanje objekta v dopustnih gabaritih. Možna je
le izvedba izzidka na glavni fasadi za vhod v stanovanjsko
ali stanovanjsko poslovno stavbo. V primeru ko je v sklopu
stanovanjskega objekta dejavnost, je možno oblikovati dodaten vhod po zunanjih stopnicah, ki se zgradijo ob čelni
fasadi. Stopnišče se lahko ogradi z ograjo in pokrije z nadstreškom.
11. člen
(Ureditvena enota B)
Obstoječe stavbe in kompleksi domačij so organizirani
v podenotah:
– B1 – individualna stanovanjska-zajema gradbene parcele stanovanjskih stavb;
– B2 – poslovno-stanovanjska-zajema gradbene parcele obstoječih poslovno – stanovanjskih stavb;
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– B3 – poslovna – zajema gradbene parcele z obstoječo
poslovno dejavnostjo;
– B4 – kmetijsko-gospodarska – sestavljajo jo obstoječe
domačije/kompleksi z eno- ali večstanovanjskimi stavbami
ter gospodarskimi stavbami.
SPLOŠNI POGOJI PRENOVE OBSTOJEČIH OBJEKTOV
Na zemljiščih, kjer je obstoječa grajena struktura so
možne novogradnje oziroma nadomestne gradnje obstoječih objektov, rekonstrukcije, odstranitve objektov, dozidave,
nadzidave ter gradnja enostavnih objektov. Zaradi možnosti
opravljanja različnih dejavnosti je možna tudi sprememba
namembnosti oziroma sprememba rabe.
Prenova obstoječe grajene strukture mora slediti kvalitetnemu arhitekturnemu in urbanističnemu oblikovanju, pri
čemer naj se ohranjajo kvalitetne ambientalne značilnosti
prostora in tradicija stavbnega izročila tega območja. Pri kvalitetnih stavbah / arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost
prenovam pred nadomestnimi gradnjami.
Pri prenovitvenih delih je treba upoštevati tudi specifične zahteve varstva objektov kulturne dediščine (opisani v
38. členu odloka) v čim bolj avtentičnem prostorskem kontekstu.
Orientacija objektov: ohranja naj se obstoječa smer
slemena osnovnega objekta oziroma se objekti orientirajo
vzdolž plastnic ali pa se njihovo orientacijo prilagaja smeri
slemen obstoječih sosednjih objektov.
Nosilna konstrukcija: ohranja se obstoječa konstrukcijska zasnova oziroma je lahko klasično zidana, montažna
ali lesena oziroma v kombinaciji (gospodarske stavbe), za
kozolec veljajo pogoji kot pri novogradnjah.
Horizontalni gabarit: ohranja se obstoječa velikost
objekta oziroma je dopustno oblikovati tlorise objektov pod
pogoji za novogradnje objektov; v sklopu obstoječih domačij
je lahko širina glavne in gospodarskih stavb tudi 6m oziroma
manj kot 7m.
Vertikalni gabarit: objekti se lahko ohranjajo v obstoječih
gabaritih oziroma ne smejo presegati etažnosti kot velja za
novogradnje objektov, pri čemer velja, da naj se pri starejših
stanovanjskih hišah (tipa vrhhlevna ali vrhkletna hiša na
nagnjenem terenu oziroma pritlična kmečka hiša na ravnem
terenu, katerih širina je 7m ali manj in so bile zgrajene v prvi
polovici prejšnjega stoletja oziroma so starejše) v sklopu
kmetij ne dopušča nadzidav za dodatno etažo.
Streha: ohranja se obstoječa oblika strehe, naklon strehe ter kritina oziroma se upoštevajo pogoji kot veljajo za
novogradnje objektov.
Fasada: ohranja se obstoječa fasada oziroma se upoštevajo pogoji kot veljajo za novogradnje objektov; gradnja
balkonov in grajenih teras ni dovoljena pri objektih tipa vrhhlevna in vrhkletna hiša.
Značilni (ohranjeni) arhitekturni členi na obstoječih
objektih v tej ureditveni enoti naj se ohranjajo, in sicer: zunanji hodniki – največkrat lesen (gank), zunanja stopnišča
– stopnice z ograjo, zatrepi na čelnih fasadah, opaži na
gospodarskih poslopjih, arhitekturni členi iz ometa (zidani)
oziroma značilni elementi trške arhitekture (npr. šivan rob),
arhitekturni členi iz lesa, vodnjaki, napušči …
12. člen
(Ureditvena enota C)
Ureditvena enota zajema območje oblikovanja novega
javnega prostora – podenota C1 in območje prenove obstoječega javnega prostora – podenota C2.
C1 – Območje novega javnega prostora:
Območje zajema površine v zahodnem delu naselja, ki
so namenjene za oblikovanje novega središčnega javnega
prostora – trga. Na tem območju je predvidena gradnja dveh
poslovnih stavb – objekta avtobusne postaje in objekta za
druge poslovne dejavnosti (npr. dejavnost pošte, banke …).
Ob objektih je predvidena ureditev tlakovane ploščadi – trga
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in ureditev zelenih površin, znotraj katerih je možna postavitev igral za otroke. Obenem se uredijo parkirne površine
za avtobuse (3 parkirna mesta) ter parkirna mesta za osebna vozila zaposlenih in obiskovalcev (približno 16 parkirnih
mest).
USMERITVE ZA GRADNJO POSLOVNIH OBJEKTOV
Stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov. Poslovne stavbe niso namenjene ureditvi prostorov za bivanje.
Nosilna konstrukcija:
– predvideni so klasično zidani ali montažni objekti,
lesena strešna konstrukcija.
Horizontalni gabariti predvidenih objektov so podani v
razmerju stranic pravokotnega tlorisa.
Glavna stavba in njej podrejene stavbe se lahko gradijo v tlorisnem razmerju osnovnega kubusa 2:3 oziroma
– 10,0 x15,0 m (tolerance ±10%) – razvidno iz grafičnega
načrta 9 – Načrt ureditvenega območja. Izjemoma, v primeru
širitve poslovne dejavnosti (terciarnih, kvartarnih) je objekt
možno povečati do velikosti razmerja 1:2,5, vendar največ do
dolžine 25,0m. Povečava je predvidena v podaljšku vzdolžne
stranice objekta.
Vertikalni gabariti:
Novi objekti ne smejo presegati etažnosti K (delno ali v
celoti vkopana klet) + P (pritličje) + M (mansarda).
Izjemoma je možno oblikovanje gabarita K (delno ali
v celoti vkopana klet) + P (pritličje) + 1 (nadstropje) + Po
(neizkoriščeno podstrešje, ni kolenčnega zidu), če je zagotovljena integracija stavbe v homogenost naselbinskega telesa
oziroma v krajino.
Kolenčni zid je skrit v kapi strehe in je predvidene višine
1,20 m (tolerance ±20%), kota slemena +9,00 m nad koto
pritličja (tolerance ±1,0 m). Kletna etaža naj bo maksimalno
vkopana v teren;
Kote pritličij in kote kleti objektov so razvidne iz grafičnega načrta 9 – Načrt ureditvenega območja.
Kota terena je za približno 15cm nižja od kote pritličja
(tolerance ±50cm).
Streha:
– enostavna simetrična dvokapnica naklona 30°–45°;
– možno je oblikovati tudi asimetrično streho v primeru,
ko je k objektu dozidan pomožni objekt, in se streha nad
pomožnim objektom izvede kot podaljšek strehe osnovnega
objekta. Smer slemena novih objektov se prilagaja orientaciji
slemen obstoječih sosednjih objektov (sklopu objektov) in v
večini primerov poteka vzporedno s plastnicami;
– za razgibanost strehe in osvetlitev mansardnih poslovnih prostorov je možna ureditev frčad (dvokapne, s trikotnim zatrepom in enakim naklonom kot pri osnovni strehi
ter pravokotne frčade z ravno streho ali naklonom kot pri
osnovni strehi), več manjših frčad ali ena večja nad vhodnim
delom (kota slemena frčade ne sme biti višja od kote slemena osnovnega objekta), pri čemer pa morajo biti postavljene
simetrično glede na prečno os objekta;
– dopustno je oblikovanje čopov, strešna okna in sončni
kolektorji pa so lahko le v spodnji polovici strešnih površin
in lahko skupno pokrivajo največ 30% celotne strešne površine;
– opečna kritina (bobrovec ali zareznik) ali sodobni posnetki tovrstnih kritin v sivih, rdečih ali rjavih barvnih tonih.
Fasada:
– Glavna fasadna ploskev naj bo orientirana v smeri
glavnega javnega prostora.
– Uporaba svetlih fasadnih tonov, možna je bela ali
pastelni odtenki svetlih / toplih barv. Za popestritev je mož
no oblikovati obrobe oken, vrat in robov ter poudariti cokl.
Zaželena je tudi kombinacija z lesenimi elementi v naravni
oziroma rjavih barvnih tonih.
– Okenske odprtine naj bodo vertikalno in horizontalno
poravnane.
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Izzidki na čelnih fasadah niso dovoljeni, razen dozidav
za povečanje objekta v dopustnih gabaritih. Možna je le izvedba izzidka na glavni fasadi za vhod v objekt.
C2 – prenova obstoječega javnega prostora:
Območje se nahaja med obstoječo trgovino in gostilno
in sega vse do spomenika NOB in kapelice.
Ob trgovini in gostilni se uredijo parkirna mesta za osebna vozila in dostavo ter tlakovana pešpot – prečna povezava
na Portoroško ulico. Tlakovana pešpot se uredi tudi v starem
jedru naselja med ulicama Ruparjev dol – K studencu.
Spomenik NOB se ohranja in ureja po pogojih, ki so
predvideni pri varovanju kulturne dediščine. Nasproti spomenika, med trgovino, strugo Šumečega potoka in cesto se
nahaja manjši stanovanjski objekt. Objekt se ohranja v obstoječih gabaritih, fasada, streha, konstrukcija in kritina pa se
urejajo v skladu s pogoji za prenovo obstoječih stavb. Možna
je sprememba namembnosti celotnega objekta v objekt z
dejavnostjo, in sicer z vsebino za turiste – informativno točko.
Na zemljišču se uredi vsaj dve parkirni mesti za obiskovalce
ter postavi oglasni panó.
13. člen
(Ureditvena enota D)
Območje zajema podenoti D1 – predvidene in D2 – obstoječe (lokalni cesti LC 295160 Črmošnjice – Šentjošt – Hrušica – Gabrje in LC 295170 Dolž – Pangrč Grm – Gabrje,
javne poti: JP 793760 Ruparjev dol, JP 794600 Gomile,
JP 794730 Kandija, JP 794740 Gabrska gora, JP 794750
Šumeči potok, JP 794760 Ruparjev dol, JP 794770 Vedman, JP 794780 Gabrska gora, JP 794790 Portoroška, JP
794800 K studencu, JP 794830 Gomile, JP 794840 Gomile,
JP 794850 Gomile, JP 794860 Šmiškovci, JP 794870 Loka,
JP 794890 Kavce, JP 794920 Kavce, JP 795080 Gabrska
gora) prometne površine. Pogoji urejanja so podani v 22.
– 26. členu odloka.
14. člen
(Ureditvena enota E)
Površine so namenjene primarni dejavnosti – kmetovanju.
V skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so
v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS,
št. 114/03, 130/04, 105/05 s spremembami in dopolnitvami
po uveljavitvi tega odloka) je na kmetijskih zemljiščih možno
graditi brez gradbenega dovoljenja:
– enostavne kmetijsko gozdarske prometnice in ograje
za pašo živine: gradi se jih lahko znotraj ali zunaj grajenega
območja kmetije;
– pomožne kmetijsko-gozdarske objekte: zgrajeni so
lahko samo na zemljiščih, ki so v območju na katerem že
stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije (grajeno območje kmetije), lahko pa tudi na zemljiščih, ki ležijo znotraj
20m pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije (pogojno
zazidljivo območje kmetije);
– začasne objekte, namenjene prireditvam.
Na zemljišču s parc. št. *376 in 2012 stoji kozolec, ki se
ohrani oziroma je možna rekonstrukcija, nadomestna gradnja
ter odstranitev objekta ali gradnja novega na podlagi zgoraj
navedenega pravilnika.
15. člen
(Ureditvena enota F)
F1 – urejanje vodnih in zelenih površin ob Šumečem in
Babnem potoku
Vzdolž potoka se lahko uredi sprehajalna pot in namestijo klopce za sedenje.
Vse ureditve za urejanje struge, brežin potoka in glede dostopov se ureja v skladu z varstvenimi usmeritvami
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s področja ohranjanja narave, ki jih navaja 37. člen tega
odloka.
Nove gradnje objektov ter pripadajoča komunalna, prometna in zunanja ureditev ter morebitna ograja morajo biti
odmaknjeni od vodnega zemljišča 5m, to je od zgornjega
roba brežine vodotoka. V primeru gradnje objekta v varovanem območju vodotoka, če gre za gradnjo v vodovarstvenem
območju, je potrebno pridobiti vodno soglasje.
F2 – urejanje plazljivih območij v vzhodnem delu naselja
Za strme lokacije (K studencu, Gabrska gora, Šumeči
potok) je bil izveden geološko geomehanski ogled s sondnimi izkopi (Geološko-geotehnično poročilo o pogojih gradnje
na posameznih lokacijah v Gabrju; PMA d.o.o., Ljubljana,
št. poročila 93/05/P05057-PD, oktober 2005). Obravnavane
lokacije so potencialno nevarne za proženje plazov in zato
neprimerne za gradnjo objektov.
Ohranjajo se zeleni pasovi, površine naj bodo porasle z
avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Za eventualno
gradnjo novega objekta na teh lokacijah je potrebno za vsak
objekt posebej predhodno izdelati obsežne geomehanske
raziskave za ugotovitev sestave in geometrije plasti v temeljnih tleh in izdelati geološko-geomehanski elaborat.
16. člen
(Usmeritve za organiziranje programa po etažah)
UREDITVENA ENOTA A
Podenote:
– A1 – individualna stanovanjska: namenjena bivanju,
v sklopu kletnih in / ali pritličnih prostorov je možna ureditev
prostorov za mirne, nehrupne dejavnosti v skladu z 8 in
9. členom tega odloka.
– A2 – poslovno-stanovanjska: poleg prostorov za bivanje, ki se organizirajo v nadstropju oziroma mansardi, je
možno v objektu urediti prostore za poslovno dejavnost v
kletnih in / ali pritličnih prostorih v skladu z 8. in 9. členom
tega odloka.
– A3 – kmetijsko-gospodarska: poleg prostorov za bivanje in opravljanja dejavnosti kmetovanja je možno v sklopu
domačije opravljati dejavnosti turizma in gostinstva v skladu
z 8. in 9. členom tega odloka.
UREDITVENA ENOTA B
Obstoječe dejavnosti v naselju (trgovina, gostilna in
dejavnosti v sklopu stanovanjskih objektov) se ohranjajo.
Prav tako je možno ohraniti dejavnost izdelovanja cementnih
izdelkov v severnem delu naselja, ki pa se ji ne dopusti širitve
oziroma se v primeru potrebe po širitvi dejavnosti usmerja v
eno od bližnjih poslovnih con.
Znotraj obstoječih stavb je možna ureditev dejavnosti
na način kot velja za novogradnje v ureditveni enoti A v skladu z 8. in 9. členom tega odloka.
UREDITVENA ENOTA C
Poslovni objekti se v celoti namenijo za opravljanje
dejavnosti v skladu z 8. in 9. členom tega odloka. Bivalni
prostori niso predvideni.
17. člen
(Enostavni objekti)
V območju OLN je dopustna tudi gradnja enostavnih
objektov na osnovi 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, 130/04, 105/05 s spremembami in dopolnitvami
po uveljavitvi tega odloka), in sicer:
– pomožni (za lastne potrebe: drvarnica, garaža, lopa,
nadstrešek, rezervoar, uta, vodnjak, zbiralnik za kapnico;
ograje: medsosedska, igriščna, oporni zid, ograja za pašo
živine; pomožni infrastrukturni objekti: cestni objekti, energetski objekti, telekomunikacijski objekti, komunalni objekti;
kmetijsko-gozdarski objekti);
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– začasni (za sezonsko turistično ponudbo: sezonski
gostinski vrt; za prireditev: oder z nadstreškom; za skladiščenje: tipski zabojnik);
– vadbeni (namenjeni športu in rekreaciji na prostem:
igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot);
– spominska obeležja;
– urbana oprema.
Oblikovni pogoji za postavitev nekaterih enostavnih
objektov:
– nadstrešek, garaža, drvarnica, lopa, uta: oblikovno
prilagojen z glavnim objektom, predvsem glede barve kritine
in naklona strehe, dopustna je tudi ravna streha oziroma
streha z minimalnim naklonom, skritim v vencu;
– medsosedska ograja: lesena, žična ali kombinirana,
možna tudi v kombinaciji s sajeno živo mejo;
– oporni zid: kamnit ali narejen kot armiranobetonska
konstrukcija – vidna površina mora biti reliefno obdelana
oziroma obložena z naravnim kamnom;
– nadkrita čakalnica: lesena konstrukcija, višina do 4m
nad terenom skupaj s strešno konstrukcijo, kritina barvno
usklajena s kritino sosednjih objektov;
– reklamni panó: lesena konstrukcija, površina maks.
2 m2, višina do 3m nad terenom.
Znotraj posamezne ureditvene enote je možna gradnja
naslednjih enostavnih objektov:
UREDITVENA ENOTA A in B
– pomožni (za lastne potrebe: drvarnica, garaža, lopa,
nadstrešek, rezervoar, uta, vodnjak, zbiralnik za kapnico;
ograje: medsosedska, oporni zid, ograja za pašo živine; pomožni infrastrukturni objekti: cestni objekti, energetski objekti,
telekomunikacijski objekti, komunalni objekti; kmetijsko-gozdarski objekti);
– spominska obeležja.
Gradnja ograje za pašo živine in kmetijsko-gozdarskih
objektov je možna le v sklopu kmetijsko-gospodarskih enot
A3 in B4.
UREDITVENA ENOTA C
– pomožni (za lastne potrebe: nadstrešek, rezervoar,
uta; ograje: medsosedska, igriščna, oporni zid; pomožni infrastrukturni objekti: cestni objekti, energetski objekti, telekomunikacijski objekti, komunalni objekti);
– začasni (za sezonsko turistično ponudbo: sezonski
gostinski vrt; za prireditev: oder z nadstreškom; za skladiščenje: tipski zabojnik);
– vadbeni (namenjeni športu in rekreaciji na prostem:
igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot);
– spominska obeležja;
– urbana oprema.
UREDITVENA ENOTA D
– pomožni (ograje: oporni zid; pomožni infrastrukturni
objekti: cestni objekti, energetski objekti, telekomunikacijski
objekti, komunalni objekti);
– začasni (za skladiščenje: tipski zabojnik);
– spominska obeležja;
– urbana oprema.
UREDITVENA ENOTA E
– pomožni (ograje: ograja za pašo živine; pomožni infrastrukturni objekti: cestni objekti, energetski objekti, telekomunikacijski objekti, komunalni objekti; kmetijsko-gozdarski
objekti).
UREDITVENA ENOTA F
– pomožni (ograje: medsosedska, oporni zid; pomožni
infrastrukturni objekti: cestni objekti, energetski objekti, telekomunikacijski objekti, komunalni objekti);
– vadbeni (sprehajalna pot).
Ostale pogoje za omenjene enostavne objekte, ki niso
navedeni, 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, 130/04, 105/05 s spremembami in dopolnitvami
po uveljavitvi tega odloka).
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18. člen
(Glavni dovozi, dostopi in vhodi)
UREDITVENA ENOTA A
Glavni dovozi v območja nove pozidave se vršijo z obstoječega cestnega omrežja na katerega se navežejo nove
dovozne ceste oziroma vhodi na parcele. Ob stanovanjskih in
poslovno stanovanjskih objektih mora biti zagotovljen prostor za
parkiranje vsaj dveh osebnih vozil za stanovalce, pri objektih s
poslovno dejavnostjo pa je potrebno zagotoviti prostor za parkiranje vsaj dveh osebnih vozil za obiskovalce.
Glavni vhodi v objekt so predvideni na daljši stranici objekta, praviloma z najpomembnejšega javnega prostora. Vhod v
poslovni del objekta je možen preko ločenega vhoda. S krajše
stranice je možen le v primeru ureditve ločenega vhoda v
bivalne prostore v zgornji etaži. Pri gospodarskem objektu je
možen vhod tudi s spodnjeležečega terena v spodnjo (vkopano)
etažo.
UREDITVENA ENOTA B
Dovozi in dostopi do obstoječih objektov se ohranjanjo.
Vhodi v objekte se ohranjajo, razen v primeru dejavnosti, ko
je možno na daljši stranici objekta oblikovati dodaten vhod v
poslovni del objekta.
Obstoječa enostanovanjska stavba se lahko organizira kot
dvostanovanjska pod enakimi pogoji kot v ureditveni enoti A. Pri
obstoječih dejavnostih (gostilna, trgovina) se v primeru, da na
gradbeni parceli ni mogoče zagotoviti zadostno število parkirnih
mest, le-te organizira v sklopu najbližjih javnih površin.
UREDITVENA ENOTA C
Dostop do obstoječega in novega javnega prostora je
možen iz obstoječega cestnega omrežja, in sicer preko lokalne
ceste LC 295160 Črmošnjice – Šentjošt – Hrušica – Gabrje.
Nov javni prostor se v severnem in južnem delu navezuje na
LC 295170 Dolž – Pangrč grm – Gabrje.
Vhodi v objekte s poslovno dejavnostjo so z daljše stranice
objekta, praviloma z najpomembnejšega javnega prostora. Ob
objektih je potrebno urediti ustrezno število mest za parkiranje
vozil.
UREDITVENA ENOTA D
Ob rekonstrukcijah obstoječega prometnega omrežja in
gradnjah novih prometnic se ohranjajo obstoječi dovozi / hišni
priključki do objektov, prav tako pa tudi dostopi do kmetijskih ali
gozdnih zemljišč.
19. člen
(Usmeritve za ureditev gradbenih parcel)
UREDITVENA ENOTA A
Tipi stavb:
– A1 – individualna stanovanjska: na gradbeni parceli je
lahko le ena glavna stanovanjska stavba ter pomožni objekti;
– A2 – poslovno-stanovanjska: na gradbeni parceli je lahko le ena glavna poslovno-stanovanjska stavba ter pomožni
objekti;
– A3 – kmetijsko-gospodarska: na gradbeni parceli sta
lahko največ dve glavni stanovanjski stavbi ter gospodarske
stavbe, možno je postaviti tudi pomožne objekte.
Organizacija objektov: Stavbe so lahko locirane vzdolž
ali okrog notranjega dvorišča pri kmetijsko-gospodarski enoti
(domačiji) ter prečno ali vzdolžno v odnosu do najpomembnejšega javnega prostora pri stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih. Pri tem je lahko glavna stavba locirana le ob
najpomembnejši javni prostor tako, da ga sooblikuje. Stavbe
vzdolžne domačije na robu naselja, razen glavne stavbe, so
lahko orientirane le vzdolž plastnic v eni ali dveh vrstah vzdolž
notranjega dvorišča.
Velikosti parcel, pozidanost:
– A1 – individualna stanovanjska: 2,6–10,3 arov,
– A2 – poslovno-stanovanjska: 7,4–10,8 arov,
– A3 – kmetijsko-gospodarska: oblikovanje manjših enot
velikosti 1000–3000 m2, ki se jih določi naknadno, in sicer v
primeru interesa za gradnjo te enote.

Št.

124 / 1. 12. 2006 /

Stran

13171

V primeru združevanja gradbenih parcel so dovoljena
odstopanja navzgor.
Parcele novih stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih
objektov se lahko pozidajo do največ 40%, skupaj s pomožnimi objekti. Parcele novih kmetijsko-gospodarskih enot pa se
pozidajo v razmerju pozidane in utrjene površine proti zelenim
površinam v razmerju 2:3.
Gradbena linija: vzporedna z glavnim javnim prostorom
– razvidno iz grafičnega načrta 9 – Načrt ureditvenega območja, odmik od parcelne meje naj bo vsaj 3m. V primeru, ko je
parcela zelo ozka se lahko razdalja 3m meri od sosednjega
objekta, vendar tako, da je objekt od parcelne meje odmaknjen
vsaj 2,5m. Objekte je možno postaviti tudi na mejo tako, da se
stika s sosednjo stavbo (ne velja za stanovanjske, stanovanjsko-poslovne in poslovne objekte). Na parceli je možno postaviti
le eno glavno stavbo, razen na kmetijsko gospodarskih enotah.
Gospodarske in pomožne objekte se organizira vzdolž ali okrog
notranjega dvorišča pri kmetijsko gospodarskih enotah.
Zelene površine: ob objektih naj se v največji možni meri
ohranjajo zelene površine, površine porasle z visokoraslim sadnim drevjem ali vinsko trto ter posamezna drevesa ali skupine
dreves v sklopu dvorišč kmetij.
Površine ob objektih se lahko zasadi z avtohtonimi drevesnimi / rastlinskimi vrstami ter visokoraslim sadnim drevjem.
Drevesne vrste skupine iglavcev niso dovoljene, prav tako ni
primerno zasajanje tujerodnih rastlinskih in drevesnih vrst.
Oblikovanje neravnega ali strmega terena je možno z
ureditvijo brežin, lahko tudi z izgradnjo opornih zidov.
Pomožni objekti: v odnosu do osnovnega volumna so podrejeni po višini, namembnosti in odnosu do javnega prostora.
Od glavnega objekta naj bo odmaknjen za minimalno 3m, razen
če gre za objekt za lastne potrebe, ki pa je lahko tudi prizidan
h glavnemu objektu, pri čemer ga je možno tudi zamikati. V
primeru, ko je objekt za lastne potrebe prizidan osnovnemu
objektu ima lahko tudi enokapno streho z majhnim naklonom. V
primeru, da ima tak objekt dvokapno streho, naj ima le-ta naklon
enak osnovni strehi.
Na vhodni fasadi je dopustna le gradnja nadstreška pri
glavnem vhodu v osnovni objekt (širine do ¼ širine objekta, ki
je lahko od vhoda na glavni fasadi podaljšan do roba s čelno
fasadno ploskvijo), ostali pomožni objekti se gradijo v sklopu
notranjega dvorišča.
Ostale pogoje glede gradnje in oblikovanja pomožnih
objektov določa 17. člen tega odloka.
UREDITVENA ENOTA B
Tipi stavb: ohranja se obstoječa tipologija stavb
– B1 – individualna stanovanjska: gradbena parcela zajema območje obstoječe glavne stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti;
– B2 – poslovno-stanovanjska: gradbena parcela zajema
območje obstoječe glavne poslovno-stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti;
– B3 – poslovna: gradbena parcela zajema območje poslovnega kompleksa (cementninarstvo) s stanovanjsko stavbo
ter poslovnimi objekti;
– B4 – kmetijsko-gospodarska: gradbena parcela zajema
območje obstoječe domačije / kompleksa z eno ali dvema stanovanjskima stavbama, gospodarskimi stavbami ter pomožnimi
objekti.
Notranja organizacija: ohranja se obstoječa organizacija
stavb na parcelah oziroma se jih locira po pogojih za novogradnje v ureditvenih enotah A in C.
Velikosti parcel, pozidanost: ohranjajo se obstoječe velikosti parcel, ki pa jih je možno tudi povečati ali zmanjšati.
Parcele stanovanjskih, stanovanjsko-poslovnih in poslovnih objektov so lahko pozidane do največ 40% skupaj s pomožnimi objekti. Parcele kmetijsko-gospodarskih enot se pozidajo
v razmerju pozidane in utrjene površine proti zelenim površinam
v razmerju 2:3.
Gradbena linija: ohranjajo se obstoječe gradbene linije
oziroma se oblikujejo vzporedno z glavnim javnim prostorom,
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odmik od meje naj bo vsaj 3m, izjemoma (ozka, majhna parcela) lahko tudi 3m od sosednjega objekta. Objekte je možno
postaviti tudi na mejo tako, da se stika s sosednjo stavbo (ne
velja za stanovanjske stavbe). Na parceli je možno postaviti le
eno glavno stavbo, razen na kmetijsko-gospodarskih enotah.
Gospodarske in pomožne objekte se organizira vzdolž ali okrog
notranjega dvorišča pri kmetijsko gospodarskih enotah.
Zelene površine: ohranjajo se obstoječe zelene površine
oziroma se jih ureja po pogojih iz ureditvene enote A.
Pomožni objekti: velja enako kot za novogradnje v ureditveni enoti A.
UREDITVENA ENOTA C
Notranja organizacija: Na gradbeni parceli je lahko le ena
ali več glavnih poslovnih stavb ter pomožni objekti (za lastne
potrebe, ograje).
Organizacija objektov: Stavbe so lahko locirane prečno ali
vzdolžno v odnosu do najpomembnejšega javnega prostora. Pri
tem je lahko glavna stavba locirana le ob najpomembnejši javni
prostor tako, da ga sooblikuje.
Velikosti parcel, pozidanost:
Predvideni novi poslovni objekti so umeščeni na gradbene
parcele velikosti med 13,7 – 17,8 arov.
V primeru združevanja gradbenih parcel so dovoljena
odstopanja navzgor.
Parcele novih poslovnih objektov se lahko pozidajo do
največ 40%.
Gradbena linija: vzporedna z glavnim javnim prostorom
– razvidno iz grafičnega načrta 9 – Načrt ureditvenega območja,
odmik od meje je minimalno 3m.
Pomožni objekti: velja enako kot za novogradnje v ureditveni enoti A.
20. člen
(Urejanje javnih, poljavnih površin)
V okviru urejanja javnih površin je predvidena zazelenitev
kakor tudi postavitev ustrezne urbane / ulične opreme. V naselju
so to lahko ulične svetilke, koši za smeti, korita za rože, avtobusno postajališče, oglasni panóji, stojala za kolesa, betonski
tlakovci / plošče na ploščadih javnih prostorov, klopi za sedenje, oprema igral za otroško igrišče v okviru zelenih površin.
Vsi elementi morajo biti izbrani tako, da ustrezajo ruralnemu
značaju naselja. Pretirano uvajanje izrazito urbanih elementov
ni primerno.
Površine pred vhodi v stavbe se utrdi s tlakovano ali monolitno površino. Površina pod ekološkim otokom in stojna mesta
za kontejnerje se utrdijo s tlakovci.
Vse javne površine so razvidne iz grafičnega načrta 11
– Načrt parcelacije – gradbene parcele in tehnični elementi za
zakoličbo.
21. člen
(Prestavitve in rušitve objektov)
Za sprostitev zemljišč zaradi novopredvidene pozidave in
ureditev bo potrebna odstranitev štirih kozolcev na zemljiških
parcelah št. *316, *357, *358, 1739/3, 1740/4, 1741/1, 2204,
2208, 2273/2, vse k.o. Gabrje.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE
PROMETNO OMREŽJE
22. člen
(Pogoji za izvedbo prometnega omrežja)
OLN predvideva naslednje posege na prometni infrastrukturi:
– novogradnje in podaljški obstoječih cest,
– rekonstrukcije obstoječih cest in ureditev križišč,
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– izgradnjo hodnikov za pešce in pešpoti,
– upoštevanje arhitektonskih ovir za invalide,
– avtobusno postajo in manjše parkirne površine ob
objektih z dejavnostjo.
23. člen
(Nove gradnje, rekonstrukcije in ureditve križišč)
Vse obstoječe ceste predstavljajo izhodiščno ogrodje,
na katerega se navezuje nova prometna mreža na obravnavanem območju.
Pri gradnjah novih cest, urejanju novih priključkov ter
vseh rekonstrukcijah cest in križišč je potrebno zagotoviti
ustrezne zavijalne radije in širine (min. 3,5m), ki omogočajo
dovoz tudi za interventna vozila. Pri urejanju prometnih površin
bo na določenih odsekih potrebna izgradnja opornih zidov in
ureditev brežin.
D1 – OBSTOJEČE PROMETNE POVRŠINE
Glavna cestna povezava do obravnavanega območja
iz smeri Novega mesta je regionalna cesta R3-668 Gabrje
– Ratež in v nadaljevanju lokalna cesta LC 295160 Črmošnjice
– Šentjošt – Hrušica – Gabrje, ki na severozahodni strani poteka skozi naselje. Nanjo se v zahodnem delu naselja naveže
LC 295170 Dolž – Pangrč Grm – Gabrje. Za to cesto je bil izdelan Lokacijski načrt lokalne ceste Dolž–Pangrč Grm–Gabrje
z avtobusno postajo Gabrje (Uradni list RS, št. 50/94, 38/99,
90/99 – popr.). Trasa prestavljene ceste in lokacija avtobusnega postajališča je smiselno povzeta v OLN.
Na območju naselja se v prvi vrsti omeji težek tovorni promet po ozkih ulicah v starem jedru naselja, razen za morebitno
dostavo ali intervencije. Po cestah v naselju se izvaja le lokalni
promet, razen po glavnih vpadnicah (LC 295160 Črmošnjice
– Šentjošt – Hrušica – Gabrje in LC 295170 Dolž – Pangrč
Grm – Gabrje), kjer je dopusten tudi tranzitni promet.
Rekonstrukcije obstoječega cestnega omrežja so predvidene na območju celotnega naselja, prednostno pa na naslednjih odsekih:
– rekonstrukcija obstoječega priključka med JP 794870
Loka in LC 295160 Črmošnjice – Šentjošt – Hrušica – Gabrje
ter dograditev ceste JP 794870 Loka na vstopu v naselje;
– rekonstrukcija križišča med JP 794870 Loka, JP
294860 in LC 295160 Črmošnjice – Šentjošt – Hrušica – Gabrje na območju med trgovino in gostilno;
– rekonstrukcija obstoječega priključka med JP 794790
Portoroška in kolovozom v severovzhodnem delu naselja ter
rekonstrukcija kolovoza v cesto, ki se v podaljšku proti severu
naveže na regionalno cesto (rekonstrukcija priključka z regionalno cesto R3-668 Gabrje – Ratež in R3-920 Vahta – Gabrje
ni predmet OLN);
– rekonstrukcije obstoječih priključkov oziroma križišč z
LC 295170 Dolž – Pangrč Grm – Gabrje na območju južno od
novega javnega prostora zaradi predvidene prestavitve trase
lokalne ceste.
Zaradi neugodnega (strmega) terena in boljše prometne
pretočnosti pa tudi varnosti se rekonstruira še Trdinovo pot
na odseku od priključka LC 295160 Črmošnjice – Šentjošt
– Hrušica – Gabrje z LC 295170 Dolž – Pangrč Grm – Gabrje
v smeri proti zahodu in JP 794730 Kandija. Na teh dveh odsekih je zaradi strmega terena in ozkih cest (problem srečevanja vozil, nevarnost zdrsa) potrebna izgradnja opornih zidov
(vidna površina se obloži s kamnom) ali kamnitih zložb (če
prostor še omogoča) za utrditev terena ter zagotoviti ustrezno
odvodnjavanje.
Poleg rekonstrukcij je predvidena še gradnja pločnikov
kot podaljškov obstoječih, in sicer na delu od obstoječe gostilne do nove turistično-informativne točke ter od obstoječe TP v
smeri proti zahodu do uvoza k stanovanjskemu objektu št. 18
ob Trdinovi poti.
Nasproti gostilne je na meji med cesto in strugo Šumečega potoka nameščena kovinska varovalna ograja. Ograja ni
primerna značaju naselja. Predlagana je zamenjava z leseno
varovalno ograjo.
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– prečni prerezi rekonstruiranih cest:
Normalni profil javne poti znaša:
– bankina
1 x 0,25 = 0,25 m
– mulda
1 x 0,50 = 0,50 m
– vozni pas
1 x 3,50 = 3,50 m
– bankina
1 x 0,75 = 0.75 m
skupaj 5.00 m
Normalni profil lokalne ceste LC 295160 Črmošnjice
– Šentjošt – Hrušica – Gabrje znaša:
– bankina
1 x 0,25 = 0,25 m
– vozna pasova
2 x 2,75 = 5,50 m
– hodnik za pešce
2 x 1,20 = 2,40 m
– bankina
1 x 0,25 = 0,25 m
skupaj 8.40 m
Normalni profil prestavljene lokalne
Dolž – Pangrč Grm – Gabrje znaša:
– bankina
– mulda
– vozna pasova
– bankina

ceste LC 295170
1 x 0,25 = 0,25 m
1 x 0,50 = 0,50 m
2 x 3,00 = 6,00 m
1 x 0,75 = 0.75 m
skupaj 7.50 m

D2 – PREDVIDENE PROMETNE POVRŠINE
Ob glavnih strukturnih oseh v naselju, na katere se
vežejo dejavnosti, je potrebno zagotoviti hodnike za pešce.
Te ceste so lokalna cesta LC 295160 Črmošnjice – Šentjošt
– Hrušica – Gabrje (od« vhoda« v naselje na severni strani
do spomenika NOB in nato do nove javne površine v zahodnem delu naselja), LC 295170 Dolž – Pangrč Grm – Gabrje
(na območju nove javne površine) ter javna pot JP 794750
Šumeči potok (od spomenika NOB do makadamskega parkirišča na vzhodnem robu naselja).
Zaradi gradnje novih objektov je predvidena gradnja
novih priključkov na obstoječe cestno omrežje in novih dovoznih cest do objektov. Novoustvarjene ulice so široke min.
3,5m – 4m brez hodnika za pešce.
Normalni profil nove dovozne ceste znaša:
– bankina
1 x 0,25 = 0,25 m
– mulda
1 x 0,50 = 0,50 m
– vozni pas
1 x 3,50 = 3,50 m (4,00 m)
– bankina
1 x 0,75 = 0.75 m
skupaj 5.00 m (5,50 m)
Nove gradnje cestnega omrežja so predvidene na naslednjih odsekih:
– oblikovanje novih uvozov za dostop do novih objektov;
– gradnja novega uvoza v območje novega javnega
prostora v zahodnem delu naselja iz LC 295160 Črmošnjice
– Šentjošt – Hrušica – Gabrje (cesta, ki poteka znotraj tega
območja v smeri sever – jug se v južnem delu naveže z izvozom na obstoječo javno pot in v smeri proti zahodu nazaj na
izhodiščno lokalno cesto) ter gradnja pločnikov;
– gradnja novih cestnih povezav oziroma priključkov do
objektov južno od območja novega javnega prostora;
– gradnja novega priključka in dovozne ceste na javno
pot JP 794730 Kandija;
– gradnja nove dovozne ceste do predvidenih objektov
v severovzhodnem delu območja (gradnja ceste in posledično novih stanovanjskih stavb je mogoča šele po ureditvi
priključka z regionalno cesto).
24. člen
(Avtobusna postajališča, parkirne površine)
Obstoječe avtobusno postajališče pri spomeniku NOB
se prestavi na območje novega javnega prostora v vzhodnem
delu območja OLN. Uredijo se tri parkirna mesta za lokalni
– medkrajevni avtobus ter za začasno parkiranje turističnega
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avtobusa ter obenem tudi še približno 6 parkirnih mest za
zaposlene in približno 10 za obiskovalce.
V sklopu prometnega urejanja naselja je predvideno
tudi urejanje ostalih parkirnih površin. Danes neustrezno
locirano parkiranje na prostoru med gostilno in trgovino se
uredi tako, da se oblikuje z vidika prometne varnosti ustreznejše križišče cest z navezavo na LC 295160 Črmošnjice
– Šentjošt – Hrušica – Gabrje ter na novo uredijo parkirna
mesta za osebna vozila in dostavo na območju med obstoječo gostilno in trgovino. Pri tem se ne prekine obstoječih
dovoznih cest v naselju.
Parkirna mesta je potrebno urediti tudi ob objektih z
dejavnostjo.
25. člen
(Ureditev prometnih površin)
Pri novogradnjah cest, urejanju novih priključkov ter
vseh rekonstrukcijah cest in križišč znotraj območja OLN je
potrebno zagotoviti ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi
za interventna vozila.
Ob robu prometnih površin, ki potekajo po strmem terenu, je možna tudi gradnja višjih opornih zidov.
Hodnik za pešce mora biti dvignjen od cestišča in od
njega fizično ločen z betonskim robnikom.
Vsi vozni pasovi so v asfaltni izvedbi, hodniki za pešce
pa so lahko tudi v drugih izvedbah.
Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno
ovirane ljudi, ter opremijo z ustrezno signalizacijo. »Vhodi« na
hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi robniki s položno
klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm.
Na koncu slepih ulic je potrebno predvideti obračališča,
pri cestah širine z minimalno širino 3,5m pa predvideti mesta
za srečevanje vozil v smislu razširitve za vsaj 1m asfaltnih
površin in 0,5 m bankine na razdalji, ki ni večja od 100m. Če
obračališč in mest za srečevanje vozil ni mogoče predvideti
se v ta namen uporablja prostor obstoječih dvorišč.
26. člen
(Odstranitev obstoječih objektov)
Zaradi novih predvidenih prometnih ureditev je potrebna
odstranitev (prestavitev) enega kozolca na zemljišču s parc.
št. 2209, k.o. Gabrje.
ENERGETSKO OMREŽJE
27. člen
(Električno omrežje)
Napajanje novih objektov je predvideno iz obstoječega
električnega omrežja v naselju. Za priklop novih objektov je
potrebno:
– rekonstruirati obstoječo TP Gabrje (zamenjati obstoječi transformator moči 250 kVA s transformatorjem moči
630kVA, rekonstruirati NN razdelilec), ki se nahaja v zahodnem delu naselja ob Trdinovi poti,
– rekonstruirati obstoječe NN omrežje in
– zgraditi dodatne NN razvode, kjer obstoječe omrežje
ne omogoča priklopa predvidenih objektov.
Novi objekti morajo biti predvideni na ustrezni oddaljenosti od obstoječih elektroenergetskih vodov.
Če odmika objekta od EE vodov ni mogoče zagotoviti,
je potrebno izvesti prestavitev tangiranega voda, ki mora biti
usklajena s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja.
Zaradi tangiranja obstoječih nadzemnih vodov z novo pozidavo bo potrebno kablirati SN daljnovod, ki poteka v smeri
od TP proti jugu preko območja novega javnega prostora in
novih gradbenih parcel. Trasa prestavljenega voda je razvidna iz grafičnega načrta 12 – Načrt prometne in komunalno
energetske infrastrukture.
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28. člen
(Javna razsvetljava)
Urejanje javne razsvetljave je predvideno ob glavnih
prometnicah / ob vseh strukturnih oseh naselja oziroma povsod tam, kjer se urejajo hodniki za pešce. Te ceste so lokalna
cesta LC 295160 Črmošnjice – Šentjošt – Hrušica – Gabrje
(od« vhoda« v naselje na severni strani do spomenika NOB
in nato do nove javne površine v zahodnem delu naselja),
LC 295170 Dolž – Pangrč Grm – Gabrje (na območju nove
javne površine) ter javna pot JP 794750 Šumeči potok (od
spomenika NOB do makadamskega parkirišča na vzhodnem
robu naselja).
Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od
40 m.
Na mestih, kjer je javna razsvetljava že izvedena oziroma so postavljene svetilke, bo le te potrebno prestaviti, če
ovirajo potek rekonstruirane trase ceste.
OMREŽJE ZVEZ
29. člen
(Telekomunikacijsko omrežje)
Za priključitev novih območij se predvidi izgradnja TK
kabelske kanalizacije z navezavo na obstoječe TK omrežje.
TK priključki so predvideni zemeljsko.
Ravno tako je predvidena prestavitev preostalega zračnega TK omrežja in obstoječih hišnih priključkov na zemeljsko TK omrežje ob rekonstrukciji cest oziroma ostale
infrastrukture.
Zaradi novih gradenj in ureditev se obstoječe TK omrežje, če bo to potrebno, ustrezno zaščiti ali prestavi.
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prometnih površin in parkirnih površin na lokacijah v naselju,
kjer se oziroma se bodo vršile dejavnosti, se morajo pred
iztokom v kanalizacijo očistiti v lovilcu olj.
32. člen
(Ogrevanje)
Ogrevanje objektov je možno iz lastne kotlovnice na
lahko kurilno olje, utekočinjen naftni plin ali druga ekološko
sprejemljiva goriva.
33. člen
(Odpadki)
Povzročitelji gospodinjskih odpadkov so dolžni odlagati
odpadke v za to namenjene posode, katerih tip, velikost /
prostornino in število določi izvajalec javne službe (1 zabojnik za približno 10 hiš). Odjemno mesto, kjer so nameščene
posode, mora povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje
komunalnih odpadkov, hkrati pa mora biti dostopno posebnim
smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Za odlaganje ostalih odpadkov (papir, steklo in embalažo) je v naselju že organiziran ekološki otok, vendar lokacija ob
gospodarskem poslopju ni najbolj primerna. Nova površina se
ravno tako uredi ob osrednji prometni osi v naselju, in sicer na
lokaciji med obstoječo trgovino in predvideno info točko.
Stojna mesta za zabojnike je potrebno primerno urediti
(tlakovana stojna površina, namestitev enostavno oblikovane
ograje okrog zabojnikov, možnost nadkritja – nadstrešek).

KOMUNALNO OMREŽJE

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN

30. člen
(Vodovodno omrežje)
Novi objekti se priključijo na obstoječe vodovodno
omrežje po pogojih upravljavca. Omrežje se po potrebi dogradi tako, da bodo zagotovljene ustrezne količine pitne in
požarne vode (hidrantno omrežje).
Na mestih, kjer je hidrantno omrežje že izvedeno oziroma so postavljeni hidranti, je le te potrebno prestaviti, če bi
ovirali potek rekonstruirane trase ceste.

34. člen
(Varovanje pred prekomernim hrupom)
Območje spada v III. stopnjo varstva pred hrupom po
Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 105/05), kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj
moteč zaradi povzročanja hrupa.
Glede na značilnosti mejne vrednosti kazalcev hrupa ne
smejo presegati zahtev za III. območje, in sicer 60 dBA za
dan in 50 dBA za noč.

31. člen
(Kanalizacijsko omrežje)
V naselju se na podlagi projektov:
– Kanalizacija za naselje Gabrje – PGD, PZI (Acer,
d.o.o., Novo mesto, št. proj. PR-R2/2002, februar 2002) in
Sprememba kanalizacije za naselje Gabrje – PGD, PZI (Acer,
d.o.o., Novo mesto, št. proj. PR-R7/2003, avgust 2004)
– Padavinska kanalizacija za naselje Gabrje – PGD,
PZI (Acer, d.o.o., Novo mesto, št. proj. PR-R8/2003, junij
2004) ureja ločen sistem odvajanja odpadnih vod, ki bo prevajalo odpadne vode iz obstoječih objektov in površin. Večji
del omrežja je že zgrajen. Potek projektiranih in izvedenih
tras je upoštevan v OLN in razviden iz grafičnega načrta 12
– Načrt prometne in komunalno-energetske infrastrukture.
Trase potekajo vzporedno ob kanalizaciji za komunalne odpadne vode. Padavinske vode bodo po teh kanalih speljane
v Babni potok, Šumeči potok in v obstoječi obcestni jarek ob
vstopu v naselje na severni strani.
Omrežje bo potrebno dograditi tako, da bo prevajalo
odpadne vode tudi iz predvidenih objektov ter prometnih
površin.
Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej
zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje.
Padavinske vode s strešin se spelje direktno v bližnji potok
ali tako, da poniknejo v tla. Onesnažene meteorne vode s

35. člen
(Varovanje pred onesnaženjem zraka)
Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02,
41/04 – ZVO-1) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98 – popr., 105/00,
50/01, 46/02 in 49/03).
36. člen
(Varovanje pred onesnaženjem voda)
Vse odpadne vode (komunalne odpadne vode, padavinske vode) morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki je v naselju zasnovan ločeno in v večji
meri že izveden.
Padavinske vode s strešin se spelje direktno v bližnji
potok ali tako, da poniknejo v tla.
Padavinske vode s prometnih in parkirnih površin, kjer
obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati, se mora
voditi preko lovilca olj v skladu z Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96).
Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij
je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar
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pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne
plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …).
Na območju naselja se nahaja precejšnje število gnojišč, ki jih je potrebno (če to še niso) sanirati ter urediti v
skladu s Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic
(Uradni list SRS, št. 10/85), kar je potrebno upoštevati tudi pri
gradnji novih. Odpadne vode iz gnojišč se ne odvaja v javno
kanalizacijsko omrežje.
Vsi novopredvideni objekti s pripadajočo komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo,
morajo biti odmaknjeni od vodnega zemljišča 5m, to je od
zgornjega roba brežine vodotoka, skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGP-1, 2/04 – ZzdrI-A
in 41/04 – ZVO-1).
Vsa obstoječa gnojišča ali zbiralniki gnojnice / gnojevke,
ki se nahajajo znotraj pasu 5m odmika od vodnega zemljišča
se odstranijo oziroma prestavijo na ustreznejšo lokacijo v
sklopu obstoječe gradbene parcele.
Severna polovica naselja se nahaja v (vplivnem) varstvenem pasu vodnega vira, kjer je potrebno upoštevati določila Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo
mesto (SDL, št. 13/85, Uradni list RS, št. 64/95, 23/96).
V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS,
št. 19/04, 35/04) mora upravljavec sistema za oskrbo s pitno
vodo zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne
vode ter sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti, kadar je to
potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi.
37. člen
(Ohranjanje narave)
Naravne vrednote na območju naselja Gabrje, ki jih določa Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni
list RS, št. 111/04), so:
– Babni potok (evid. št. 8272) – hidrološka in ekosistemska zvrst, NV lokalnega pomena;
– Šumeči potok (evid. št. 8273) – hidrološka in ekosistemska zvrst, NV lokalnega pomena;
– Gabrska jama (evid. št. 8122) – geomorfološka podzemeljska zvrst, NV državnega pomena.
Pri načrtovanju posegov in dejavnosti na obravnavanem
območju je potrebno upoštevati splošne varstvene usmeritve
ter razvojne in varstvene usmeritve za hidrološke in geomorfološke podzemeljske naravne vrednote, ki so bile določene
v Naravovarstvenih smernicah za spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine
Novo mesto (ZVNKD Novo mesto, januar 2001).
Konkretne varstvene usmeritve so:
– Na območju naravne vrednote Gabrska jama naj se
v primeru ponovnega odpiranja cestišča za izvedbo ostale
energetske infrastrukture 14 dni pred pričetkom del obvesti
Zavod RS za varstvo narave in se mu omogoči strokovni
nadzor in dokumentiranje del oziroma objekta.
– Na območju naravnih vrednot Babni in Šumeči potok
je potrebno pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov
upoštevati:
– območje za pozidavo je potrebno umestiti izven območja naravne vrednote;
– v primeru urejanja struge in brežin potokov naj bo le-to
sonaravno, uporablja naj se naravni material (les, kamen)
in naj se potok ne kanalizira. Struga naj bo razgibana in naj
vsebuje manjše tolmune;
– ob potoku je potrebno ohranjati kar največ primarne
zarasti, v primeru nove zasaditve pa naj se uporablja avtohtone drevesne in grmovne vrste;
– dostope preko potoka naj se oblikuje in umesti v
prostor na način, da bo struga potoka čim bolj prehodna in
najmanj prizadeta;
– v potok naj se ne odvaja neprečiščenih izcednih vod
(gnojnic in odtokov iz gnojnih jam);
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– dostop do potoka naj se ne omejuje s postavitvijo
ograj in opornih zidov;
– območje vlažnega biotopa v spodnjem delu Babnega potoka naj se ohranja z namenom ohranjanja redkejših
ekosistemov.
Za vse posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotsko
raznovrstnost in območja ohranjanje narave, je po 104. in
105. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS,
št. 96/04 – UPB2) potrebno pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, dovoljenje za poseg v naravo, oziroma naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje,
ki ju izda MOP, Agencija RS za okolje.
38. člen
(Varstvo kulturne dediščine)
Na območju naselja so evidentirane naslednje enote
kulturne dediščine:
– Gabrje pod Gorjanci – domačija Šumeči potok 15
(št. 303/00);
– Gabrje pod Gorjanci – hiša K studencu 8
(št. 302/00);
– Gabrje pod Gorjanci – spomenik NOB (št. 111/99).
Gabrje kot naselje ni posebej varovano.
Za omenjene enote kulturne dediščine veljajo splošne
usmeritve za varovanje, kot so podane v strokovnih zasnovah (podlagah) varstva kulturne dediščine iz leta 2000. Za
vse neposredne posege v enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
39. člen
(Osončenje fasad in odprtih površin)
Bivalni prostori naj bodo orientirani proti jugu, jugozahodu ali jugovzhodu, spalni in delovni prostori pa na nasprotne
strani neba. V primeru, ko ima objekt kletno etažo, naj bo
le-ta maksimalno vkopana v teren. Zaradi predvidene gradnje
nižjih objektov in upoštevanja potrebnih odmikov med objekti
bo zagotovljen ustrezen kot osončenja fasad objektov in
odprtih površin preko celega leta.
40. člen
(Varovanje krajinskih značilnosti)
Nove gradnje objektov so zasnovane tako, da se objekti
maksimalno prilagajajo obliki terena npr. z vkopanostjo kletne
etaže, vzporedno postavitvijo s plastnicami oziroma z ustrezno arhitekturno zasnovo in orientacijo objekta. Novi objekti
ne bodo glede na obstoječo grajeno strukturo presegli višine
K (delno ali v celoti vkopana klet) + P (pritličje) + 1 (nadstropje) z možnostjo izkoriščenih podstrešij za bivanje pri pritličnih objektih. Višine objektov se znižujejo proti robu naselja.
V naselju naj se ohranja čim več zelenih površin, posamezna
drevesa, skupine dreves (visokodebelni sadovnjaki) in tekoče
vode. Zasajanje tujerodnih zimzelenih drevesnih in grmovnih
vrst naj bo omejeno, saj ne sodi v podeželski prostor in spreminja tradicionalno podobo kraja. Pri zazelenitvi je poudarek
na zasaditvi avtohtonih drevesnih / rastlinskih vrst in sadnega
drevja na visokih podlagah. Zazelenitev je še posebej pomembna na mejah naselbinskega telesa z namenom, da se
ublaži prehod iz urbaniziranega območja v območje krajine.
41. člen
(Varovanje kmetijskih zemljišč, plodne zemlje in tal)
Kmetijska zemljišča je treba v prvi vrsti uporabljati v
skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali drugačno degradiranje oziroma drugačno
zaviranje rasti rastlin. Ob tem imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranja in
razvija identiteto krajine.
Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Pri pripravi
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terena bo nastala določena količina odvečne prsti. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo
sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi posameznih lokacij.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
42. člen
(Varovanje pred požarom)
Zagotavljanje ukrepov požarnega varstva je bistvenega
pomena. Do objektov na območju OLN mora biti zagotovljen
dovoz interventnih vozil v primeru požara (ustrezni radiji in
širine prometnic), prometne površine ter ostale utrjene delovne površine za intervencijo gasilcev.
Skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91)
mora biti urejeno hidrantno omrežje, ki mora zagotavljati
zadostno oskrbo z vodo za gašenje požara. Hidranti morajo
biti nameščeni na medsebojni razdalji največ 150m oziroma
tako, da je požar na objektu možno gasiti z najmanj dveh
zunanjih hidrantov.
Odmiki med objekti ali potrebne protipožarne ločitve
morajo ustrezati požarnovarstvenim predpisom, prav tako
morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, živali
in premoženja.
Za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti pred
drugimi nesrečami je potrebno upoštevati določila Zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01,
110/02 – ZGO-1) in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US,
87/01 – ZMatD, 41/04-ZVO-1) ter druge predpise, ki urejajo
načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter
njihovo rabo.
43. člen
(Potresna varnost)
Vsi predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani
za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki
velja na tem območju, pri čemer se upoštevajo določila Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni
list RS, št. 101/05).
VIII. NAČRT PARCELACIJE
44. člen
Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo je prikazan na grafičnem načrtu 11 – Načrt parcelacijegradbene parcele in tehnični elementi za zakoličbo.
Velikosti gradbenih parcel na območju OLN so razvidne iz omenjenega grafičnega načrta. Tabela zakoličbenih
točk (koordinat) je del besedila, in sicer poglavja 7. Načrt
parcelacije.
Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna
odstopanja, če so v skladu z določili 46. člena tega odloka.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER
DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN
45. člen
(Etape izvajanja)
Izvajanje posegov po posameznih območjih (ureditvena
enota, ulica, gradbena parcela) OLN se izvaja etapno:
– odstranitev obstoječih objektov v skladu z 21. in
26. členom odloka,
– komunalno-energetska in prometna ureditev,
– gradbena dela.
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Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah
OLN se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge ureditvene
enote, predvsem pri gradnji prometnega omrežja in gradnji
novih stavb. Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj,
vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote.
S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne
ureditvene enote poseže tudi v sosednjo ureditveno enoto,
vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju izhodiščne enote.
Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na
posameznih odsekih se sanirajo začasne površine deponij
materiala in zatravijo oziroma zasadijo brežine ter preostale
površine.
46. člen
(Tolerance)
Znotraj območja OLN so dopustne naslednje tolerance:
– dovoljena so odstopanja od dejavnosti določenih v
8. in 9. členu tega odloka, če za to obstajajo prostorske možnosti, ob upoštevanju določil tega odloka predvsem glede
hrupa in ostalih dovoljenih emisij v okolje ter ob soglasju
mejnih sosedov;
– v primeru spremembe namenske rabe, iz nezazidljivih
oziroma nestavbnih v območje stavbnih zemljišč, je možno
določiti gradbene parcele oziroma razširiti obstoječe mejne
parcele, pri čemer se razširi tudi ureditvena enota na katero
se tako povečana gradbena parcela nanaša;
– gradbene parcele novih objektov znotraj ureditvene
enote A in C je zaradi fleksibilnosti gradnje / urejanja območja
možno tudi združevati;
– pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja od
določitve dostopnih poti do objektov;
– tolerance za horizontalne gabarite objektov so dovoljene ± 10%;
– tolerance na višine etaž so lahko največ ±10%, razen
pri pomožnem objektu, če se zgradi v podaljšku strehe oziroma v primeru oblikovanja asimetrične strehe pri gospodarski
stavbi;
– tolerance za kote pritličja objektov znašajo ±50cm;
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt
oziroma na parcelo, vendar tako, da je vhod na parcelo min
6,0 m oddaljen od križišča oziroma min 1,0 m od parcelne
meje;
– dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo ob upoštevanju že navedenih oddaljenosti od križišča cest;
– parcele je možno združevati tako, da ima nova parcela dostop z dovozne ceste;
– objekt je možno izvesti brez kleti, kakor tudi z neizkoriščenim podstrešjem;
– dovoljeno je graditi objekte brez predhodno izvedene
parcelacije v primerih: da se zakoličba objekta izvede po
pogojih tega OLN, da se s postavitvijo tega objekta ne ruši
koncepta OLN, da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za funkcioniranje tega objekta oziroma
bo zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po
pogojih tega OLN;
– zaradi urejanja lastništva oziroma zaradi urejanja
parcelnih mej je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija
znotraj gradbenih parcel oziroma za povečanje gradbenih
parcel določenih s tem OLN, ob upoštevanju določil in meril
tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev
parcel, pri čemer se lahko spremeni tudi ureditvena enota za
zemljišče na katero se nanaša parcelacija;
– dovoljeno je odstopanja od osnovne gradbene linije
za ±1,0 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar največ
v 1/3 dolžine fasade objekta ter v primeru, ko to zahteva
stabilnost terena ali drugi konstruktivni razlogi, pri čemer pa
se naj oblika gradbene linije ne spreminja;
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– pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje
trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno zmanjševanje predvidenih širin vozišč, hodnikov za pešce;
– pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih tras, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi
lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve, kakor
tudi gradnja dodatne elektroenergetske infrastrukture.
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov so dopustna odstopanja
od oblikovalskih in tehničnih rešitev, navedenih v tem odloku,
če se z novimi rešitvami v okviru odstopanj, ki so dovoljena
v OLN, ne spreminja načrtovani videz območja, poslabšajo
bivalni in delovni pogoji ter vplivi na okolje na območju OLN.
Odstopanja od predlaganih rešitev določenih s tem OLN, ne
smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi.
47. člen
(Obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg vseh obveznosti, ki so navedene v tem odloku,
so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor
še naslednje:
– investitor krije stroške gradnje stanovanjske oziroma
nestanovanjske stavbe, financiranje izgradnje infrastrukturnih
vodov pa poteka v dogovoru med investitorjem, upravljavci
energetskih, komunalnih naprav in cest;
– pred pričetkom posegov v prostor pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest
zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali
ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzor nad
izvajanjem del;
– za gradnjo objekta v varovanem območju vodotoka,
če gre za gradnjo v vodovarstvenem območju, je potrebno
pridobiti vodno soglasje, pri čemer se upošteva Pravilnik o gradnjah o vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo
na podlagi vodnega soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna
za pridobitev vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 62/04);
– investitor mora za rabo vode pridobiti vodno pravico
(vodno dovoljenje). Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred
pidobitvijo vodnega soglasja;
– investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti za gradnjo preko vodnega zemljišča, če je lastnik
zemljišča Republika Slovenija. Pogodbo je treba skleniti pred
pridobitvijo vodnega soglasja;
– pri graditvi infrastrukturnih omrežij in graditvi objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve glede varnostnih (vertikalnih
in horizontalnih) odmikov in križanj;
– objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca;
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh
objektov in zemljišč ter nemoteno komunalno oskrbo objektov v času izvajanja del;
– zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja;
– vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo, rodovitna zemlja se uporabi pri
končni ureditvi območja oziroma posamezne lokacije ali se
jo odpelje na ustrezno deponijo.
X. PREHODNE DOLOČBE
48. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
XI. KONČNE DOLOČBE
49. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju
urejanja tega OLN določila Odloka o prostorskih ureditvenih
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pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 98/03, 49/05, 71/05 – popravek).
50. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OLN
opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo
mesto.
51. člen
OLN je stalno na vpogled na Oddelku za prostor Mestne
občine Novo mesto.
52. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2006
Novo mesto, dne 28. septembra 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

POLJČANE
5328.

Statutarni sklep

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Poljčane na 1. konstitutivni seji dne 22. 11. 2006 sprejel
naslednji

STATUTARNI SKLEP
1. člen
S tem statutarnim sklepom se urejajo najpomembnejša
vprašanja, ki so pomembna za delovanje Občine Poljčane,
do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov za posamezna
področja iz njene pristojnosti.
2. člen
Občinski svet Občine Poljčane do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje občine s statutom in ureditev
posameznih zadev s splošnimi akti uporablja vse veljavne
splošne predpise Občine Slovenska Bistrica, ki niso v nasprotju z ustavo in zakonom.
3. člen
Občinski svet določa začasni pečat, ki je okrogle oblike
(premer pečata 35 mm) z napisom: OBČINA POLJČANE.
4. člen
Občinski svet določa za odredbodajalca župana Občine
Poljčane.
5. člen
Statutarni sklep velja do sprejetja statuta, vendar ne
več kot tri mesece.
6. člen
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Poljčane, dne 22. novembra 2006
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
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KRANJ
5329.

Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za
župana Mestne občine Kranj 22. 10. 2006

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06)
je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na seji
25. 10. 2006 sestavila

POROČILO
o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne
občine Kranj 22. 10. 2006
Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj je na
podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov na volitvah za
župana Mestne občine Kranj dne 22. 10. 2006 ugotovila,
da je:
I.
1. Število volišč v občini: 63
Število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 63.
2. V volilnem imeniku območja občine je
bilo vpisanih:
44180 volivcev
S potrdili je glasovalo:
1 volivec
Skupaj volilcev za območje občine:
44181 volivcev
3. Glasovalo je:
1. po volilnih imenikih:
22574 volivcev
– od tega po pošti
35 volivcev
– in predčasno
535 volivcev
2. s potrdilom:
1 volivec
Skupaj glasovalo:
22575 volivcev
4. Glasovnic je bilo skupaj oddanih:
22565
Neveljavnih glasovnic:
335
Veljavnih glasovnic:
22230
II.
Posamezni kandidati za župana Mestne občine Kranj
so dobili naslednje število glasov:
Odstotek
glasov

Mesto

Kandidat

Št. glasov

1.

Mohor Bogataj

10.592

47,65%

2.

Damijan Perne

5.365

24,13%

3.

Franc Košir

2.704

12,16%

4.

Irena Oman

1.717

7,72%

5.

Janez Jereb

1.539

6,92%

6.

Andraž Šulc

217

0,98%

7.

Aleš Ankerst

96

0,43%

III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed
kandidatov ni dobil večine veljavno oddanih glasov ter odločila, da se na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o

lokalnih volitvah opravi drugi krog volitev med kandidatoma,
ki sta prejela največ glasov, in sicer:
1. Mohor Bogataj
2. Damijan Perne
Št. 04101-0005/2006-43/11
Kranj, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Mestne občine Kranj
Marjeta Dvornik l.r.
Namestnik predsednice:
Klemen Kastelic l.r.
Člani in namestniki članov:
Nina Zatler l.r.
Magdalena Kovačič l.r.
Franc Pernuš l.r.
Andrej Gazvoda l.r.
Gorazd Zupančič l.r.

5330.

Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za
člane občinskega sveta Mestne občine Kranj
22. 10. 2006

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06)
je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na seji
25. 10. 2006 sestavila

POROČILO
o izidu glasovanja na volitvah za člane
občinskega sveta Mestne občine Kranj
22. 10. 2006
Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj je na
podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov na volitvah za
člane občinskega sveta Mestne občine Kranj dne 22. 10.
2006 ugotovila, da je:
I.
1. Število volišč v občini: 63
Število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 63.
2. V volilnem imeniku območja občine je bilo vpisanih:
44180 volivcev.
S potrdili je glasoval: 1 volivec.
Skupaj volilcev za območje občine: 44181 volivcev.
3. Glasovalo je:
1. po volilnih imenikih: 22574 volivcev
– od tega po pošti 35 volivcev
– in predčasno 535 volivcev.
2. s potrdilom: 1 volivec.
Skupaj glasovalo: 22575 volivcev.
4. Glasovnic je bilo skupaj oddanih: 22541.
Neveljavnih glasovnic: 1012.
Veljavnih glasovnic: 21529.
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II.
Posamezne liste kandidatov za člane občinskega sveta so prejele naslednje število glasov:
Mesto

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek glasov

Št. mandatov

1.

SOCIALNI DEMOKRATI

4.462

20,73%

8

2.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4.019

18,67%

7

3.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

3.285

15,26%

6

4.

MLADI ZA KRANJ

2.995

13,91%

5

5.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1.419

6,59%

2

6.

STRANKA MLADIH SLOVENIJE

1.038

4,82%

2

7.

STRANKA ZA NAPREDEK KRAJEVNIH SKUPNOSTI

986

4,58%

1

8.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

703

3,27%

1

9.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

701

3,26%

1

10.

GLAS ŽENSK SLOVENIJE

480

2,23%

0

11.

LISTA KRANJČANI KRANJU

342

1,59%

0

12.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

329

1,53%

0

13.

GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ

204

0,95%

0

14.

VILI TOMAT

184

0,85%

0

15.

AKTIVNA SLOVENIJA

173

0,80%

0

16.

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE

123

0,57%

0

17.

NAPREJ SLOVENIJA

86

0,40%

0

III.
1. Občinska volilna komisija ugotavlja, da na podlagi
dobljenih preferenčnih glasov nihče ni dobil neposrednega
mandata.
2. V skladu z določilom 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili po vrsten redu na listah kandidatov, ki so prejele
mandat, izvoljeni naslednji kandidati:

Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. mag. Branko Grims, Kranj, C. Staneta Žagarja 39
2. Irena Oman, Kranj, Gasilska ul. 10
3. Bojan Homan, Žabnica, Zgornje Bitnje 315
4. Darko Jarc, Kranj, C. Staneta Žagarja 39
5. Saša Kristan, Kranj, Trojarjeva ul. 32
6. Gregor Tomše, Kranj, Britof 276
7. Jure Kristan, Kranj, Trojarjeva ul. 32
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. mag. Franc Rozman, Kranj, Trojarjeva 33
Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
1. Janez Jereb, Kranj, Stražiška ulica 37
2. Matevž Kleč, Spodnja Besnica, Pod gozdom 8
Ime liste: STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1. Beno Fekonja, Kranj, Planina 25
2. Borut Zatler, Kranj, Planina 25
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
1. Aleksander Ravnikar, Kranj, Krašnova 19
2. Stanislav Boštjančič, Zgornja Besnica, Podrovnik 81
3. Nada Mihajlović, Kranj, Šorlijeva 10
4. Janez Černe, Kranj, Skalica 9a
5. dr. Ilija Dimitrievski, Kranj, Seljakovo naselje 14
6. Doroteja Osterman, Kranj, Gubčeva 7
7. Milan Podgoršek, Žabnica, Zgornje Bitnje 254
8. Evstahij Drmota, Kranj, Šempeterska 5

Ime liste: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. Alojz - Jurij Gorjanc, Kranj, Smledniška cesta 15
Ime liste: STRANKA ZA NAPREDEK KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
1. Jože Lombar, Golnik, Babni vrt 4
Ime liste: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1. Jelko Kacin, Zgornja Besnica, Spodnja Besnica,
Senožeti 21
2. Alojzij Potočnik, Kranj, Gorenjskega odreda 16
3. Alenka Bratušek, Kranj, Bertoncljeva ulica 55
4. mag. Darko Zupanc, Kranj, Kopališka ulica 11
5. Stane Štraus, Kranj, Oprešnikova ulica 36
6. Nataša Robežnik, Kranj, Kutinova ulica 2
Ime liste: MLADI ZA KRANJ
1. Rudi Čebulj, Kranj, Juleta Gabrovška 34
2. Igor Velov, Kranj, Tavčarjeva 22
3. Petra Mohorčič, Kranj, Zagrajškova 21
4. Vito Rožej Vitomir, Kranj, Franca Rozmana – Staneta 11
5. Jakob Klofutar, Kranj, Ulica Juleta Gabrovška 19
Št. 04101-0005/2006-43/11
Kranj, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Mestne občine Kranj
Marjeta Dvornik l.r.
Namestnik predsednice:
Klemen Kastelic l.r.
Člani in namestniki članov:
Nina Zatler l.r.
Magdalena Kovačič l.r.
Franc Pernuš l.r.
Andrej Gazvoda l.r.
Gorazd Zupančič l.r.
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Krajevna skupnost BITNJE
Oddanih gl.: 827
Neveljavnih gl.: 36
Veljavnih gl.: 791

Poročilo o izidu glasovanja na volitvah v svete
krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj
22. 10. 2006

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06)
je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na seji
25. 10. 2006 sestavila

Št. glasov

% glasov

Alojzij Hafnar

394

49.81

2

Boris Oblak

325

41.09

24

Nataša Hafnar

308

38.94

8

Marjan Konjar

306

38.69

3

Janez Stanonik

272

34.39

9

Marjan Hafnar

271

34.26

I.
1. Število volišč v občini: 63
Število prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti: 26
Število prejetiih zapisnikov s posebnih volišč:
a) volišče za predčasne volitve: 26
b) volišče za invalide: 26
c) volišče za volitve po pošti: 13
2. V volilnem imeniku območja občine je bilo vpisanih:
44180 volivcev.
S potrdili je glasovalo: 1 volivec.
Skupaj volilcev za območje občine: 44181 volivcev.
3. Glasovalo je:
1. po volilnih imenikih: 22574 volivcev
– od tega po pošti 35 volivcev
– in predčasno 535 volivcev
2. s potrdilom: 1 volivec.
Skupaj glasovalo: 22575 volivcev.

11

Branko Mesec

262

33.12

Št. glasov

% glasov

II.
V posameznih krajevnih skupnostih so bili v svete krajevnih skupnosti izvoljeni naslednji kandidati:

POROČILO
o izidu glasovanja na volitvah v svete krajevnih
skupnosti Mestne občine Kranj 22. 10. 2006
Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj je na
podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov na volitvah v
svete krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj dne 22. 10.
2006 ugotovila, da je:

Zap.
št.

Kandidat

6

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Oddanih gl.: 1003
Neveljavnih gl.: 111
Veljavnih gl.: 892
Zap.
št.

Kandidat

4

Marina Urbanc

573

64.24

7

Gašper Kleč

558

62.56

2

Andrej Oblak

531

59.53

5

Matjaž Frlic

500

56.05

6

Majda Senekovič

484

54.26

3

Djuro Praća

472

52.91

1

Helena Merdjadi

416

46.64

Št. glasov

% glasov

Krajevna skupnost BESNICA
Oddanih gl.: 785
Neveljavnih gl.: 58
Veljavnih gl.: 727
Zap.
št.

Kandidat

3

Krajevna skupnost BRITOF
Oddanih gl.: 807
Neveljavnih gl.: 88
Veljavnih gl.: 719
Št. glasov

% glasov

Matjaž Eržen

446

61.35

5

Damijan Dijak

439

60.39

6

Jurij Jereb

413

56.81

4

Milena Zupan

391

53.78

2

Slavko Jereb

387

7

Dejan Golob

1

Zmagoslav Zadnik

Zap.
št.

Kandidat

2

Matjaž Bogataj

455

63.28

5

Tomaž Pičman

369

51.32

7

Dejan Kotar

306

42.56

3

Anton Oblak

305

42.42

53.23

1

Nataša Lipar

297

41.31

378

51.99

4

Andreja Bajželj

292

40.61

377

51.86

6

Ignac Sajovic

291

40.47
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Št.

Krajevna skupnost CENTER
Oddanih gl.: 780
Neveljavnih gl.: 73
Veljavnih gl.: 707
Zap.
št.

Kandidat

3
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Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Oddanih gl.: 202
Neveljavnih gl.: 12
Veljavnih gl.: 190
Št. glasov

% glasov

Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

Tomaž Kukovica

368

52.05

3

Marko Kordež

90

47.37

15

Petra Vencelj

338

47.81

7

Tomaž Grohan

81

42.63

12

Janez Volk

278

39.32

17

Tamara Emeršič

69

36.32

16

Sašo Bedenk

275

38.90

4

Ivan Kejžar

68

35.79

4

Martin Erjavec

269

38.05

11

Jožef Gorenc

66

34.74

9

Eva Grašič

263

37.20

15

Janko Hvasti

66

34.74

11

Franc Benedik

245

34.65

13

Janez Kert

65

34.21

Št. glasov

% glasov

Krajevna skupnost GORIČE
Oddanih gl.: 326
Neveljavnih gl.: 15
Veljavnih gl.: 311

Krajevna skupnost ČIRČE
Oddanih gl.: 658
Neveljavnih gl.: 47
Veljavnih gl.: 611
Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

15

Alojz Županc

377

7

Nada Zupanc

3

Zap.
št.

Kandidat

61.70

9

Klemen Štern

211

67.85

288

47.14

6

Stanislav Štern

184

59.16

Janez Kozina

287

46.97

4

Janez Kern

158

50.80

2

Franc Fajfar

273

44.68

11

Janez Ribnikar

144

46.30

6

Irena Ambrož

228

37.32

1

Mladen Dubravica

137

44.05

14

Slavko Prosen

228

37.32

2

Vida Konc

137

44.05

5

Marjan Jenkole

213

34.86

10

Vinko Roblek

137

44.05

Št. glasov

% glasov

Krajevna skupnost GOLNIK
Oddanih gl.: 397
Neveljavnih gl.: 21
Veljavnih gl.: 376
Zap.
št.

Kandidat

6

Krajevna skupnost HRASTJE
Oddanih gl.: 485
Neveljavnih gl.: 13
Veljavnih gl.: 472
Št. glasov

% glasov

Zoran Ogrizek

185

4

Mirko Mali

2

Zap.
št.

Kandidat

49.20

1

Robert Kadivec

342

72.46

184

48.94

5

Simon Šubic

307

65.04

Anton Ožbolt

178

47.34

4

Jože Podlipnik

271

57.42

7

Alojzij Ribnikar

175

46.54

3

Dominik Ovniček

266

56.36

8

Luka Lombar

170

45.21

8

Apolonija Omejc

265

56.14

5

Nada Šorli Peranovič

147

39.10

2

Janez Tavčar

240

50.85

1

Miran Kmetec

140

37.23

7

Vili Potočnik

237

50.21
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Stran

Št.

124 / 1. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije

Krajevna skupnost HUJE
Oddanih gl.: 1133
Neveljavnih gl.: 130
Veljavnih gl.: 1003
Zap.
št.

Kandidat

3

Krajevna skupnost MAVČIČE
Oddanih gl.: 909
Neveljavnih gl.: 41
Veljavnih gl.: 868
Št. glasov

% glasov

Branko Fajdiga

601

4

Nada Hafner

7

Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

59.92

3

Alojzij Ješe

549

63.25

507

50.55

1

Franc Sušnik

517

59.56

Dunja Bidovec

502

50.05

2

Rudolf Zevnik

464

53.46

6

Jaka Tepina

480

47.86

6

Stanislav Stenovec

392

45.16

1

Anže Cof

470

46.86

8

Marjan Benedičič

370

42.63

5

Sonja Mašić

413

41.18

9

Drago Kalan

340

39.17

8

Sašo Duh

363

36.19

10

Alenka Žunič

329

37.90

Krajevna skupnost JOŠT
Oddanih gl.: 113
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 111
Zap.
št.

Kandidat

1

Krajevna skupnost OREHEK DRULOVKA
Oddanih gl.: 1104
Neveljavnih gl.: 75
Veljavnih gl.: 1029
Št. glasov

% glasov

Miloš Benedik

88

2

Peter Zaletelj

6

Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

79.28

8

Tadej Draksler

613

59.57

82

73.87

3

Gorazd Tršan

588

57.14

Terezija Filipić

81

72.97

2

Janez Frelih

575

55.88

3

Mateja Gartnar

80

72.07

10

Marko Oblak

572

55.59

5

Franc Drinovec

79

71.17

4

Janja Jošt

537

52.19

7

Janez Rakovec

77

69.37

9

Marjan Fajfar

495

48.10

4

Vinko Bajt

75

67.57

1

Marija Ziherl

493

47.91

Št. glasov

% glasov

Krajevna skupnost KOKRICA
Oddanih gl.: 1566
Neveljavnih gl.: 111
Veljavnih gl.: 1455
Zap.
št.

Kandidat

1

Krajevna skupnost PLANINA
Oddanih gl.: 1437
Neveljavnih gl.: 172
Veljavnih gl.: 1265
Št. glasov

% glasov

Vilma Kumše

759

13

Igor Hribar

5

Zap.
št.

Kandidat

52.16

1

Bojan Pirc

798

63.08

674

46.32

5

Janez Kovačič

543

42.92

Rado Jelovčan

661

45.43

7

Hilda Zaletel

526

41.58

3

Aleš Povšnar

656

45.09

4

Darko Kavčič

513

40.55

6

Niko Drinovec

645

44.33

2

Edvard Tepina

496

39.21

8

Branko Roblek

580

39.86

3

Štefka Volc

486

38.42

2

Jože Hudoklin

565

38.83

6

Franci Mubi

475

37.55
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Št.

Krajevna skupnost PODBLICA
Oddanih gl.: 124
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 122
Zap.
št.

Kandidat

7

% glasov

Zap.
št.

Kandidat

Filip Bertoncelj

90

73.77

7

1

Boštjan Pogačnik

83

68.03

4

Anica Kordež

83

68.03

2

Aleš Mohorič

78

63.93

3

Anton Fister

64

52.46

Krajevna skupnost PREDOSLJE
Oddanih gl.: 559
Neveljavnih gl.: 44
Veljavnih gl.: 515
Kandidat

1

Št. glasov

% glasov

Bojan Pogačnik

332

64.47

4

Rok Mubi

323

62.72

3

Silvester Oblak

317

61.55

7

Simon Basaj

312

60.58

2

Andrej Žbogar

307

59.61

5

Danilo Šenk

299

6

Eva Gašperlin

285

Kandidat

3

13183

Št. glasov

% glasov

Marijan Benedik

1136

59.63

4

Rok Žibert

1085

56.96

8

Janez Bajželj

1069

56.12

9

Zdrava Mravlje

991

52.02

11

Jure Kristan

874

45.88

1

Rafael Šumi

819

42.99

2

Irena Oman

763

40.05

Št. glasov

% glasov

Krajevna skupnost STRUŽEVO
Oddanih gl.: 232
Neveljavnih gl.: 8
Veljavnih gl.: 224
Zap.
št.

Kandidat

1

Uroš Pleša

160

71.43

7

Tomaž Sajovic

157

70.09

4

Tatjana Erlah Matelič

136

60.71

3

Matej Gomboc

135

60.27

58.06

2

Igor Šiler

133

59.38

55.34

9

Metod Čufar

119

53.13

5

Erika Gaberšek

115

51.34

Št. glasov

% glasov

Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Oddanih gl.: 2164
Neveljavnih gl.: 227
Veljavnih gl.: 1937
Zap.
št.

Stran

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Oddanih gl.: 2034
Neveljavnih gl.: 129
Veljavnih gl.: 1905

Št. glasov

Zap.
št.
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Krajevna skupnost TENETIŠE
Oddanih gl.: 219
Neveljavnih gl.: 10
Veljavnih gl.: 209

Št. glasov

% glasov

Drago Štefe

956

49.35

Zap.
št.

Kandidat

10

Primož Kern

788

40.68

1

Damjan Veternik

179

85.65

16

Štefan Kadoič

758

39.13

3

Darka Kern

139

66.51

14

Janko Zupan

757

39.08

4

Janez Strniša

137

65.55

7

Anton Drakslar

134

64.11

8

Marija Simčič

734

37.89

5

Jože Kern

132

63.16

7

Stanislav Udir

723

37.33

6

Nuša Perčič

131

62.68

5

Mihaela Blatnik

717

37.02

2

Viktor Veternik

125

59.81

13184 /

Stran
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Krajevna skupnost TRSTENIK
Oddanih gl.: 376
Neveljavnih gl.: 11
Veljavnih gl.: 365
Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

7

Jože Lombar

291

79.73

5

Miroslav Toporiš

146

40.00

2

Jožef Valjavec

135

36.99

3

Ivan Gregorc

134

36.71

4

Marija Zupan

132

36.16

1

Klemen Roblek

131

35.89

6

Irena Sirc

129

35.34

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Oddanih gl.: 2572
Neveljavnih gl.: 190
Veljavnih gl.: 2382
Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

3

Jožica Ribnikar

1581

66.37

5

Milan Košir

1576

66.16

4

Ludvik Gorjanc

1487

62.43

1

Terezija Šarabon

1441

60.50

7

Jana Štular

1411

59.24

2

Andrej Šarc

1328

55.75

6

Irena Ahčin

1323

55.54

Krajevna skupnost ZLATO POLJE
Oddanih gl.: 1240
Neveljavnih gl.: 162
Veljavnih gl.: 1078
Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

1

Olga Kokot

750

69.57

3

Bojan Tomažin

718

66.60

4

Miran Lola Božič

685

63.54

2

Milena Koder

674

62.52

6

Bojan Kokalj

657

60.95

7

Karel Piškur

651

60.39

8

Bronislav Fende

603

55.94

Št. glasov

% glasov

Krajevna skupnost ŽABNICA
Oddanih gl.: 370
Neveljavnih gl.: 24
Veljavnih gl.: 346
Zap.
št.

Kandidat

6

Irena Orešnik

249

71.97

1

Jože Frelih

227

65.61

7

Franc Hafner

197

56.94

Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

2

Marko Hafner

194

56.07

3

Mihael Kovačič

193

55.78

5

Ivana Plestenjak

179

51.73

4

Peter Šifrer

174

50.29

Št. 04101-0005/2006-43/11
Kranj, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Mestne občine Kranj
Marjeta Dvornik l.r.
Namestnik predsednice:
Klemen Kastelic l.r.
Člani in namestniki članov:
Nina Zatler l.r.
Magdalena Kovačič l.r.
Franc Pernuš l.r.
Andrej Gazvoda l.r.
Gorazd Zupančič l.r.

5332.

Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za
župana Mestne občine Kranj 12. 11. 2006

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06)
je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na seji
14. 11. 2006 sestavila

POROČILO
o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne
občine Kranj 12. 11. 2006
Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj je na
podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov na volitvah za
župana Mestne občine Kranj dne 12. 11. 2006 ugotovila,
da je:
I.
1. Število volišč v občini: 63
Število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 63.
2. V volilnem imeniku območja
občine je bilo vpisanih:
44187 volivcev
S potrdili je glasovalo:
1 volivec
Skupaj volilcev za območje občine:
44188 volivcev
3. Glasovalo je:
1. po volilnih imenikih:
18660 volivcev
– od tega po pošti
33 volivcev
– in predčasno
465 volivcev
2. s potrdilom:
1 volivec
Skupaj glasovalo:
18661 volivcev
4. Glasovnic je bilo skupaj oddanih:
18648
Neveljavnih glasovnic:
144
Veljavnih glasovnic:
18504
II.
Kandidata za župana Mestne občine Kranj sta dobila
naslednje število glasov:
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Št.

Mesto

Kandidat

Št. glasov

Odstotek
glasov

1.

Mohor Bogataj

9.123

49,30%

2.

Damijan Perne

9.381

50,70%

III.
Občinska volilna komisija na podlagi ugotovljenih izidov
glasovanja po posameznih voliščih za volitve župana Mestne
občine Kranj ugotavlja, da je izvoljen kandidat DAMIJAN
PERNE, ki je dobil večino oddanih glasov.
Št. 04101-0005/2006-43/11
Kranj, 15. novembra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Mestne občine Kranj
Marjeta Dvornik l.r.
Namestnik predsednice:
Klemen Kastelic l.r.
Člani in namestniki članov:
Nina Zatler l.r.
Magdalena Kovačič l.r.
Franc Pernuš l.r.
Andrej Gazvoda l.r.
Gorazd Zupančič l.r.

VLADA
5333.

Uredba o določitvi mejnega prehoda za
obmejni promet Radovica

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet
Radovica
1. člen
Za prehajanje čez državno mejo se določi mejni prehod za obmejni promet Radovica na meji z Republiko
Hrvaško.
2. člen
Mejni prehod začne obratovati 5. decembra 2006.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-14/2006/5
Ljubljana, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-1711-0053
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o imenovanju poveljnika Civilne zaščite
Republike Slovenije, njegovega namestnika
in članov Štaba Civilne zaščite Republike
Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne
zaščite, njihovih namestnikov in članov
regijskih štabov Civilne zaščite

Na podlagi 95. in 96. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 98. seji,
dne 23. 11. 2006 pod 6.21 točko dnevnega reda sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike
Slovenije, njegovega namestnika in članov
Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter
regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih
namestnikov in članov regijskih štabov Civilne
zaščite
I.
V Sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba
Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov
Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97,
25/97, 13/99, 48/99, 76/01, 43/02, 87/02, 67/03, 116/03,
34/04, 107/04 in 5/06) se I. točka spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite Republike
Slovenije Edita Stok, dr. med. in Bojan Skočir;
– za člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se
imenuje Tanja Mate, dr. med. in Rafael Viltužnik.
II.
II. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko Dimitrij Bertoncelj in član Štaba Civilne zaščite za
Vzhodno Štajersko Aleš Mišič;
– za poveljnika Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se
imenuje Marjan Pinter, za člana Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenujeta Stanislav Kocutar in Jože Pisnik.
III.
IV. točka se spremeni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko se imenuje Milan Dubravac.
IV.
V. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Civilne zaščite za Severno Primorsko Boris Lutman in namestnik poveljnika Civilne zaščite
za Severno Primorsko Milan Leban;
– za poveljnika Civilne zaščite za Severno Primorsko se
imenuje Milan Leban, za namestnika poveljnika Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenuje mag. Samuel Kosmač.
V.
VI. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko
regijo Andrej Janežič;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se
imenuje Ivan Celestina.
VI.
VII. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo
Ivan Klepac;
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– za člana Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo se
imenuje Tomaž Čehovin.
VII.
XI. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Pomurje Slavko Škerlak;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje se imenuje
Jožef Makoter.
VIII.
XIV. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Podravje
Janez Irgl;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Podravje se imenuje
Janez Liponik.
Priimek članice Štaba Civilne zaščite za Podravje Lidije
Kodrič se spremeni tako, da se pravilno glasi Lidija Lotrič.
IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 84600-1/2006/6
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-1911-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5335.

Odredba o določitvi obratovalnega časa
mejnega prehoda za obmejni promet Radovica

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za notranje zadeve v soglasju z
ministrom za finance izdaja

ODREDBO
o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda
za obmejni promet Radovica
1. člen
Mejni prehod za obmejni promet Radovica na meji z
Republiko Hrvaško je odprt od ponedeljka do sobote od 5.
do 23. ure, ob nedeljah pa od 7. do 20. ure.
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5336.

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

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka državnega
lokacijskega načrta za mednarodni
mejni prehod Zavrč
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev
osnutka državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Zavrč, ki ga je pod številko projekta DLN 63/05
novembra 2006 izdelal Arcus, d. o. o., Kranj (v nadaljnjem
besedilu: državni lokacijski načrt).
II.
Osnutek državnega lokacijskega načrta bo od 11. decembra 2006 do 28. decembra 2006 javno razgrnjen:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za
prostor, Dunajska 21, Ljubljana, in
– v prostorih Občine Zavrč, Zavrč 11, Zavrč.
Javna obravnava bo potekala 19. decembra 2006 z začetkom ob 16.00 uri v prostorih Občine Zavrč, Zavrč 11, Zavrč.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu osnutku državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in
predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 28. decembra 2006 dajo
pisno ali ustno na javni obravnavi, na krajih javne razgrnitve
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se pošljejo na
elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki
»zadeva« navede ključni izraz »MMP Zavrč«.
O utemeljenosti pripomb, danih med javno razgrnitvijo,
odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za prostor.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor ter na krajevno običajen način v Štajerskem tedniku.
Št. 350-08-60/2005-AnK
Ljubljana, dne 27. novembra 2006
EVA 2006-2511-0226
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 225-8612006/06
Ljubljana, dne 22. novembra 2006
EVA 2006-1711-0054
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

Sklep o javni razgrnitvi osnutka državnega
lokacijskega načrta za mednarodni mejni
prehod Zavrč

POPRAVKI
5337.

Popravek Sklepa o prehodu mandata
občinskega svetnika na naslednjega kandidata

Popravek
V Sklepu o prehodu mandata občinskega svetnika na
naslednjega kandidata, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
122-5265/06 z dne 28. 11. 2006, se rojstni datum kandidata
Dubravac Milana pravilno glasi: 28. 11. 1966.
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

124 / 1. 12. 2006 /

Stran

13187

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
5311. Priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Enajstega rednega letnega
poročila Varuha človekovih pravic za leto 2005 13141

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5312. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski
konfederaciji
13142
5313. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini
Liechtenstein
13142

VLADA
5314. Uredba o višini stroškov na področju meroslovja
5315. Uredba o koncesijah za rabo vode za vzrejo
avtohtonih morskih vrst rib na območju Piranskega zaliva
5316. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo
reke Drave za proizvodnjo električne energije
5333. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni
promet Radovica
5334. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov
Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter
regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih
namestnikov in članov regijskih štabov Civilne
zaščite

13142
13147
13148
13185

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5324. Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o
letnem poročilu
13154

OBČINE
ČRNOMELJ
5325. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja na območju naselja
Čardak v Občini Črnomelj
13159
5326. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja na območju naselja
Čardak v Občini Črnomelj
13163

NOVO MESTO
5327. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje 13164
13185

MINISTRSTVA
5317. Pravilnik o postopku z zahtevami v zvezi z mednarodno registracijo znamke
5318. Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil,
ki prevažajo živali v cestnem prometu
5319. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
5335. Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za obmejni promet Radovica
5320. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a
št. 89 o spremembi aneksa 1 k pogojem uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev
5321. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a
št. 90 o spremembi postopkovnih pravil razširjenega odbora

5322. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a
št. 91 o določitvi cene za enoto storitve za Grčijo, z začetkom uporabe od 1. aprila 2006
13153
5323. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a
št. 92 o določitvi cene za enoto storitve za Hrvaško, z začetkom uporabe od 1. julija 2006
13153
5336. Sklep o javni razgrnitvi osnutka državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod
Zavrč
13186

POLJČANE
5328. Statutarni sklep

13177

KRANJ
13149
13150
13152
13186

13152
13152

5329. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj 22. 10. 2006
5330. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za člane
občinskega sveta Mestne občine Kranj 22. 10.
2006
5331. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah v svete
krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj 22. 10.
2006
5332. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj 12. 11. 2006

13178
13178
13180
13184

POPRAVKI
5337. Popravek Sklepa o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjega kandidata
13186
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Uradni list Republike Slovenije

60 let

Za vsako leto 1% popusta
V torek, 5. decembra 2006,
založniška hiša Uradni list
praznuje 60. rojstni dan.
Knjigarna na Slovenski cesti 9
v Ljubljani bo ta dan odprta
od 8. do 18. ure.
Vse publikacije Uradnega lista
boste lahko 5. decembra za
gotovino v knjigarni kupili s
60-odstotnim popustom.
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