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Zakon o državnem tožilstvu (uradno
prečiščeno besedilo) (ZDT-UPB3)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca 2007
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o državnem tožilstvu, ki obsega:
– Zakon o državnem tožilstvu – ZDT (Uradni list RS, št.
63/94, z dne 13. 10. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem
tožilstvu – ZDT-A (Uradni list RS, št. 59/99 z dne 23. 7. 1999),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-B (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12.
2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem
tožilstvu – ZDT-C (Uradni list RS, št. 17/06 z dne 17. 2. 2006),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državnem tožilstvu – ZDT-C (Uradni list RS, št. 20/06 z dne
24. 2. 2006),
– Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in
mednarodne organizacije – ZNOMCMO (Uradni list RS, št.
20/06 z dne 24. 2. 2006),
– Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo – ZNOJF-1 (Uradni list RS, št. 20/06 z dne
24. 2. 2006) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem
tožilstvu – ZDT-D (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007).
Št. 700-06/90-4/32
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1295-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

ZAKON
O DRŽAVNEM TOŽILSTVU
uradno prečiščeno besedilo
(ZDT-UPB3)
Prvo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za katere je tako določeno z zakonom, izvajajo državne
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tožilke oziroma državni tožilci (v nadaljnjem besedilu: državni
tožilci).
Državni tožilec opravlja svoje naloge na podlagi ustave
in zakona.
2. člen
Državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe ter
opravlja druga procesna dejanja tožilca v kazenskem postopku,
kolikor zakon ne določa drugače.
Državni tožilec vlaga predloge za pregon in pravna sredstva v zadevah prekrškov, če tako določa zakon.
Državni tožilec vlaga procesne akte v civilnih in drugih
sodnih postopkih ter v upravnih postopkih, če tako določa
zakon.
Državni tožilci so dolžni brez nepotrebnega odlašanja
reševati zadeve, ki so jim dodeljene v delo.
3. člen
Funkcija državnega tožilca je trajna.
Državni tožilec je glede pravic, ki izhajajo iz njegovega
službenega razmerja z Republiko Slovenijo, izenačen s sodnikom, kolikor ta zakon ne določa drugače.
4. člen
Državni tožilec opravlja svojo funkcijo pri državnem tožilstvu, za katero je imenovan, kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno.
Funkcija državnega tožilca se na državnotožilskih mestih
opravlja v državnotožilskih nazivih okrožni državni tožilec, višji
državni tožilec, vrhovni državni tožilec oziroma na položajih
okrožni državni tožilec svetnik, višji državni tožilec svetnik in
vrhovni državni tožilec svetnik.
Funkcija pomočnice okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega državnega tožilca (v nadaljnjem
besedilu: pomočnik državnega tožilca) se na mestu pomočnika
državnega tožilca opravlja v nazivu pomočnik državnega tožilca
oziroma na položaju pomočnik državnega tožilca svetnik.
Z imenovanjem na državnotožilsko mesto pridobi državni
tožilec naziv, ki ustreza temu mestu. Z imenovanjem na mesto
pomočnika državnega tožilca pridobi pomočnik državnega tožilca naziv pomočnik državnega tožilca.
5. člen
Organizacijo in splošne pristojnosti državnih tožilstev ureja ta zakon.
Državna tožilstva so kot del pravosodja samostojni državni organi; njihov položaj in medsebojna razmerja ureja ta
zakon.
Sredstva in druge pogoje za delo državnih tožilstev zagotavlja Republika Slovenija.
6. člen
Državna tožilstva poslujejo v slovenskem jeziku.
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska
narodna skupnost, poslujejo državna tožilstva tudi v italijan-
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skem oziroma madžarskem jeziku, če teče postopek pred
sodiščem ali drugim državnim organom v tem jeziku ali če
stranka, ki živi na tem območju, v občevanju z državnim tožilstvom uporablja ta jezik.
7. člen
Z državnotožilskim redom se določa notranja ureditev
državnih tožilstev, dodeljevanje in odvzem zadev državnim
tožilcem, pravila pisarniškega poslovanja, vodenje vpisnikov
in imenikov ter evidenc, obrazci za delo, oblika in vsebina pečatov, štampiljk in žigov, oblika in vsebina službenih izkaznic,
podrobnejša pravila o obveščanju javnosti, stiki s pripadniki narodnih skupnosti, poslovanje v zadevah državnotožilske
uprave, zagotavljanje varnosti oseb, dokumentacije in premoženja, obveščanje ministrstva, pristojnega za pravosodje,
okvirni hišni red in standardi za prostore in opremo državnih
tožilstev, pravila o vpogledih in preslikavah spisov, pravila o
izvajanju in nadzoru materialnega in finančnega poslovanja,
pravila o rednem opravljanju zadev in poročanju, razporeditev
poslovnega časa in poslovanje s strankami, pravila o vodenju
statistike in druga vprašanja v zvezi z notranjim poslovanjem
državnih tožilstev.
Z državnotožilskim redom se predpišejo tudi vzorci obrazcev z navodili za vodenje vpisnikov, pomožnih knjig in evidenc,
odtisi pečatov, štampiljk in žigov.
Državnotožilski red predpiše minister, pristojen za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca Republike
Slovenije (v nadaljevanju: generalni državni tožilec) in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za uporabo državnotožilskega reda sprejema minister,
pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju generalnega
državnega tožilca, obvezna navodila in neobvezne razlage, ki
se objavijo v notranjem tožilskem glasilu in pošljejo državnim
tožilstvom.
Drugo poglavje
SPLOŠNA PRISTOJNOST IN POOBLASTILA
8. člen
Državni tožilec je v okviru temeljne funkcije vlaganja in
zastopanja kazenske obtožbe pristojen opravljati vsa procesna
dejanja upravičenega tožilca po zakonu o kazenskem postopku, sodelovati na narokih in sejah ter ukreniti, kar je potrebno,
da se odkrijejo kazniva dejanja in njihovi storilci.
V izvrševanju funkcije pregona storilcev kaznivih dejanj
in drugih ravnanj, ki so kazniva, državni tožilec sodeluje z organi odkrivanja, jih usmerja in ukrepa, kar je potrebno v zvezi
z odkrivanjem dejanj oziroma storilcev, v okviru pristojnosti
državnega tožilca v predhodnem postopku, ki jih določa zakon
o kazenskem postopku.
9. člen
V civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih državno tožilstvo vlaga procesne akte in druga pravna
sredstva, za katera je pooblaščeno z zakonom.
10. člen
Pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Vrhovno državno tožilstvo) kot posebna organizacijska enota deluje Skupina državnih tožilcev
za pregon organiziranega kriminala (v nadaljnjem besedilu:
skupina).
Skupina je pristojna za kazniva dejanja na področju organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala, terorizma,
korupcijskih in drugih kaznivih dejanj, katerih odkrivanje in
pregon zahtevata posebno organiziranost in usposobljenost.
Skupina je krajevno pristojna na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
V skupini se ustanovi specializirani oddelek, ki je izključno
krajevno in stvarno pristojen za pregon vseh kaznivih dejanj,

Uradni list Republike Slovenije
katere storijo uradne osebe, zaposlene v policiji oziroma druge uradne osebe, zaposlene na področju notranjih zadev, v z
zakonom določenem pristojnem organu v ministrstvu, pristojnem za obrambo, ki ima pooblastila policije v predkazenskem
postopku, in uradne osebe, napotene na misijo v tujini. Državni
tožilci oddelka so pristojni tudi za usmerjanje policije, policistov,
ki so premeščeni v oddelek in drugih oseb oddelka glede odkrivanja teh kaznivih dejanj.
Generalni državni tožilec lahko na predlog vodje skupine
ali vodje specializiranega oddelka odredi, da se zadeva, ki
je bila dodeljena specializiranemu oddelku, dodeli krajevno
pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu, če oceni, da bi
bil glede na naravo zadeve pregon storilca kaznivega dejanja
in usmerjanje policije učinkovitejši, če bi ga izvrševalo okrožno
državno tožilstvo.
Okrožno državno tožilstvo, ki bi bilo krajevno pristojno
za obravnavanje zadeve, je dolžno sodelovati s skupino pri
opravljanju njenih nalog.
10.a člen
Vodja krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva
in direktor oziroma direktorica uprave kriminalistične policije pri
Generalni upravi Policije (v nadaljnjem besedilu: direktor uprave) sta dolžna nemudoma obvestiti vodjo skupine o zadevah
iz prejšnjega člena.
O dodelitvi zadeve skupini odloča generalni državni tožilec s pisno odredbo, po predhodnem mnenju vodje skupine.
Vodja skupine o dodelitvi zadeve nemudoma obvesti vodjo krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva in direktorja uprave, ki sta mu dolžna takoj posredovati spise zadeve
z vsemi zbranimi dokazi.
Vodja skupine lahko predlaga generalnemu državnemu
tožilcu, da skupini dodeli zadevo pristojnega okrožnega državnega tožilstva, če je ta vsebinsko povezana z zadevo, ki jo
obravnava skupina.
Generalni državni tožilec lahko na predlog vodje skupine
odredi, da se zadeva, ki je bila dodeljena skupini, dodeli krajevno pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu, če ugotovi,
da niso več izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena.
10.b člen
Za organiziranost, vodenje in delo skupine ter imenovanje
vodje se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o okrožnem
državnem tožilstvu.
Državni tožilci se v skupino dodelijo za štiri leta z možnostjo ponovne dodelitve.
Državni tožilci se prijavijo za dodelitev v skupino na podlagi poziva, ki ga objavi generalni državni tožilec.
O dodelitvi odloča državnotožilski svet na predlog generalnega državnega tožilca, po predhodnem mnenju vodje
skupine.
O prenehanju dodelitve v skupino pred iztekom mandata
odloča državnotožilski svet na predlog generalnega državnega
tožilca, po predhodnem mnenju vodje skupine.
V specializiranem oddelku iz četrtega odstavka 10. člena
tega zakona sta najmanj dva državna tožilca in en pomočnik
državnega tožilca. Generalni državni tožilec na predlog vodje
skupine odredi, kateri državni tožilci oziroma pomočniki državnega tožilca iz skupine so v oddelek dodeljeni za štiri leta z
možnostjo ponovne dodelitve. Vodjo specializiranega oddelka
določi vodja skupine s soglasjem generalnega državnega tožilca z letnim razporedom dela, z možnostjo ponovne določitve.
Vodjo specializiranega oddelka lahko predčasno razreši vodja
skupine po predhodnem soglasju ali na zahtevo generalnega
državnega tožilca.
10.c člen
Dodelitev državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca v skupino ne posega v njegov naziv in položaj.
Za čas dodelitve pripada državnemu tožilcu plača vrhovnega državnega tožilca.
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10.č člen
Število mest državnih tožilcev v skupini določi z odredbo,
na predlog generalnega državnega tožilca, minister, pristojen
za pravosodje. Odredba se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Organizacijo, obveščanje in delo skupine podrobneje ureja navodilo o delu skupine, ki ga izda generalni državni tožilec
v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje. Navodilo se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z navodilom iz prejšnjega odstavka se določi tudi način in
rok za objavo poziva, način in rok za vložitev prijav, postopek
oblikovanja predloga za dodelitev v skupino ter način sodelovanja okrožnega državnega tožilstva s skupino.
10.d člen
Generalni državni tožilec lahko določi drugo krajevno
pristojno državno tožilstvo za postopanje v posamezni zadevi,
če je očitno, da se bo tako lažje izvedel postopek, ali če so za
to drugi tehtni razlogi, zlasti varovanje nepristranskosti, samostojnega delovanja ali ugleda državnega tožilstva.
O določitvi drugega pristojnega državnega tožilstva odloči
z odločbo generalni državni tožilec na lastno pobudo ali na
podlagi obrazloženega predloga pristojnega državnega tožilca,
vodje okrožnega državnega tožilstva ali vodje skupine. Odločba se vroči državnemu tožilstvu, ki je bilo krajevno pristojno v
posamezni zadevi ter državnemu tožilstvu, ki mu je določena
krajevna pristojnost v posamezni zadevi.
Če državno tožilstvo zaradi posebnih okoliščin, ki onemogočajo izvajanje njegovih funkcij, ne more delovati na sedežu,
lahko generalni državni tožilec po predhodno pridobljenem
soglasju ministra, pristojnega za pravosodje, z odločbo določi
začasni sedež državnega tožilstva.
10.e člen
V specializirani oddelek iz četrtega odstavka 10. člena
tega zakona se premesti potrebno število policistk oziroma policistov (v nadaljnjem besedilu: policisti), ki so specializirani za
odkrivanje kaznivih dejanj iz četrtega odstavka 10. člena tega
zakona. Policiste se premesti v oddelek za šest let, z možnostjo
ponovne premestitve, na podlagi javnega ali internega natečaja
po določbah zakona, ki ureja javne uslužbence, ali na podlagi
dogovora med generalnim državnim tožilcem in generalnim
direktorjem policije. V primeru premestitve na podlagi dogovora
mora policist podati pisno soglasje za premestitev.
V oddelek se lahko zaposli tudi osebe, ki so imele status
pooblaščene uradne osebe po zakonu, ki je urejal notranje
zadeve in osebe, ki so imele status policista po zakonu, ki
ureja policijo (v nadaljnjem besedilu: oseba s pooblastilom) na
podlagi javnega ali internega natečaja po določbah zakona,
ki ureja javne uslužbence, če imajo strokovne sposobnosti za
odkrivanje kaznivih dejanj iz četrtega odstavka 10. člena tega
zakona ter če izpolnjujejo pogoje iz 67. člena Zakona o policiji.
Osebo s pooblastilom se zaposli na podlagi opravljenega javnega ali internega natečaja.
Vodja specializiranega oddelka je predstojnik premeščenim policistom in osebam s pooblastili.
Premeščeni policisti in osebe iz drugega odstavka tega
člena lahko izvršujejo vsa policijska pooblastila in naloge, katere določajo zakon, ki ureja policijo, zakon, ki ureja kazenski
postopek in predpisi, sprejeti na njuni podlagi, za namene
izvrševanja pristojnosti oddelka iz četrtega odstavka 10. člena
tega zakona.
Premeščeni policisti zadržijo vse pridobljene pravice, katere imajo po predpisih o policiji, javnih uslužbencih in plačah v
javnem sektorju, za čas dela v oddelku pa se jim lahko določijo
dodatki na osnovno plačo v skladu s predpisi o javnih uslužbencih. Premeščeni policist ima pravico, da se po prenehanju
premestitve vrne na delo na policijo na isto ali enakovredno
delovno mesto. Določbe o odgovornosti, pravicah in obveznostih iz 80. člena Zakona o policiji, se smiselno uporabljajo za
premeščene policiste po tem zakonu.
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Policija je dolžna brezplačno zagotavljati premeščenim
policistom in osebam s pooblastilom tehnične pogoje in pomoč
za izvajanje njihovih policijskih pooblastil.
Vlada Republike Slovenije izda na predlog ministra, pristojnega za pravosodje in na podlagi predhodnega predloga
generalnega državnega tožilca, odredbo, s katero določi število
premeščenih policistov in oseb s pooblastili ter zahtevane delovne izkušnje ali posebno znanje za delovanje v oddelku.
11. člen
Če državni tožilec ugotovi, da je zaradi kršitve ustave,
zakona ali mednarodne pogodbe dana podlaga, da uporabi
zoper izvršljivo sodno odločbo ali odločbo, izdano v upravnem
ali kakšnem drugem postopku, pravno sredstvo, lahko zahteva,
naj se izvršitev takšne odločbe odloži ali prekine, če bi z njeno
izvršitvijo utegnile nastati nepopravljive škodljive posledice.
Zahtevo za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe
iz prejšnjega odstavka vloži državni tožilec, ki je upravičen
uporabiti pravno sredstvo zoper takšno odločbo, pri sodišču
oziroma drugem organu, ki je pristojen za dovolitev izvršbe, če
le-ta že teče, pa pri organu, ki jo opravlja.
Organ, pristojen za dovolitev izvršbe ali za izvršitev odločbe, lahko odloži dovolitev izvršbe oziroma prekine izvršbo do
odločitve o pravnem sredstvu državnega tožilca.
Odločba o odložitvi oziroma prekinitvi izvršbe neha veljati,
če državni tožilec v tridesetih dneh od prejema odločbe ne vloži
pravnega sredstva.
12. člen
Državna tožilstva si pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti dajejo medsebojno pravno pomoč.
Državno tožilstvo ima pravico zahtevati od državnih organov ter organov lokalne in druge samouprave in organizacij z
javnimi pooblastili, naj mu pošljejo listine, spise, predmete ali
obvestila, ki jih potrebuje za dejanja iz svoje pristojnosti.
Državno tožilstvo ima pri izvajanju svojih pristojnosti pravico zahtevati podatke iz drugega odstavka tega člena tudi od
drugih pravnih oseb in posameznikov, za katere meni, da z
njimi razpolagajo.
Državna tožilstva pošiljajo zaprosila za pravno pomoč
tujim ali mednarodnim tožilstvom preko ministrstva, pristojnega
za pravosodje, če ni v mednarodni pogodbi ali drugem zakonu
določeno drugače.
Upravljavci zbirk osebnih podatkov so dolžni državnemu
tožilstvu za izvajanje njegovih pristojnosti na njegovo pisno
zahtevo iz obstoječih zbirk podatkov brezplačno posredovati osebne podatke in podatke o istovetnosti ovadenih oseb
(osebno ime, enotna matična številka občana, druga uradna
identifikacijska številka, datum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev
in naslov stalnega ali začasnega bivališča za fizično osebo;
če je fizična oseba tujec, pa namesto enotne matične številke
občana ali druge uradne identifikacijske številke osebno ime,
datum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in naslov stalnega ali
začasnega bivališča; za odgovorno osebo pravne osebe pa
poleg navedenih podatkov tudi seznam del in nalog, ki jih
opravlja; za pravno osebo firmo, sedež in matično številko).
Državni tožilci o pridobitvi osebnih podatkov ali podatkov niso
dolžni obvestiti osebe, na katero se podatki nanašajo, vse do
zastaranja kazenskega pregona ali do pravnomočne sodbe.
Državni tožilci imajo dostop do tajnih podatkov v skladu
s pogoji iz zakona, ki ureja tajne podatke. Vodje državnih tožilstev imajo dostop do tajnih podatkov na podlagi pisne zahteve,
iz katere so razvidni pristojnost, namen in pravna podlaga
pridobitve podatka. Izvod zahteve se pošlje generalnemu državnemu tožilcu v vednost.
13. člen
Pred sodišči s položajem okrajnih in okrožnih sodišč lahko
nastopajo državni tožilci, ki imajo najmanj naziv okrožnega
državnega tožilca.
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Pred sodišči s položajem višjih sodišč lahko nastopajo državni tožilci, ki imajo najmanj naziv višjega državnega tožilca.
Državne tožilce iz prejšnjih odstavkov lahko nadomeščajo
pomočniki državnega tožilca v okviru pooblastil, ki jih določi
pristojni državni tožilec.
Pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije lahko nastopajo samo vrhovni državni tožilci.
Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za
pomočnike državnih tožilcev določbe tega zakona, ki veljajo
za državne tožilce.
Tretje poglavje
DRŽAVNI TOŽILCI
1. oddelek:
Pogoji za imenovanje državnih tožilcev
in postopek imenovanja
14. člen
V državnem tožilstvu opravlja funkcijo državnega tožilca
eden ali več državnih tožilcev.
Število mest državnih tožilcev pri posameznih državnih
tožilstvih določi na predlog generalnega državnega tožilca minister, pristojen za pravosodje, z odredbo v soglasju z Vlado
Republike Slovenije.
V odredbi iz prejšnjega odstavka se posebej določi število mest pomočnikov državnega tožilca. Odredba se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen
Za okrožnega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na položaj okrožnega sodnika ali je najmanj tri leta opravljala funkcijo
pomočnika državnega tožilca.
Za višjega državnega tožilca je lahko imenovana oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in je najmanj pet let
uspešno opravljala funkcijo okrožnega državnega tožilca.
Za vrhovnega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena in je
najmanj pet let uspešno opravljala funkcijo višjega državnega
tožilca ali najmanj deset let uspešno opravljala funkcijo okrožnega državnega tožilca.
Za pomočnika državnega tožilca je lahko imenovana
oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na
položaj okrajnega sodnika.
16. člen
Za višjega ali vrhovnega državnega tožilca je lahko ne
glede na določbe prejšnjega člena imenovana tudi oseba, ki
izpolnjuje pogoje za izvolitev oziroma imenovanje na položaj
višjega ali vrhovnega sodnika.
17. člen
Državne tožilce imenuje Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra, pristojnega za pravosodje.
Generalnega državnega tožilca imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije, in sicer
za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Vodjo okrožnega državnega tožilstva imenuje Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem mnenju državnotožilskega sveta in
generalnega državnega tožilca.
Akti o imenovanjih se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
18. člen
Minister, pristojen za pravosodje, poda predlog iz prvega
odstavka prejšnjega člena potem, ko prejme mnenje državnotožilskega sveta.
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19. člen
Prosto mesto državnega tožilca razpiše ministrstvo, pristojno za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca, prosto mesto slednjega pa po uradni dolžnosti. Prosto
mesto vodje državnega tožilstva razpiše ministrstvo, pristojno
za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca,
najpozneje tri mesece pred iztekom oziroma v enem mesecu
po prenehanju mandata. Razpisi se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije. Rok za prijave ne more biti krajši kot
15 dni.
Razpisni postopek vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje.
V postopku iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
določba 15. člena Zakona o sodniški službi.
20. člen
Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva, pristojnega za
pravosodje, državnotožilski svet povabi na razgovor prijavljene
kandidate, ki kandidirajo na prosto mesto državnega tožilca.
Vodjo državnega tožilstva, v katerem je prosto mesto državnega tožilca, pa pozove, da se izjasni o kandidatih za to mesto.
Na podlagi ugotovitev, ki temeljijo na razpisnem gradivu,
in na podlagi neposrednega vtisa, ki so ga kandidati napravili
na razgovoru, oblikuje državnotožilski svet mnenje glede predlogov za imenovanje. V mnenju razvrsti državnotožilski svet
kandidate glede na svojo oceno o primernosti za imenovanje
ter utemelji razloge za sprejeto razvrstitev.
Mnenje iz prejšnjega odstavka vroči državnotožilski svet
kandidatu in vodji državnega tožilstva, v katerem je razpisano
prosto mesto državnega tožilca. Kandidat in vodja državnega
tožilstva lahko na mnenje posredujeta obrazložene pripombe
v osmih dneh od prejema mnenja.
V 30 dneh po prejemu pripomb oziroma izteku roka iz
prejšnjega odstavka državnotožilski svet oblikuje dokončno
mnenje in ga v osmih dneh pošlje ministru, pristojnemu za
pravosodje.
Če je v mnenju državnotožilskega sveta za zasedbo prostega mesta državnega tožilca najvišje uvrščen kandidat, ki
je že imenovan za državnega tožilca in se je prijavil na razpis
zaradi napredovanja, je minister, pristojen za pravosodje tega
kandidata dolžan predlagati v imenovanje.
Če minister, pristojen za pravosodje ne sprejme mnenja
državnotožilskega sveta iz četrtega odstavka tega člena, mora
v desetih dneh zahtevati, da državnotožilski svet ponovno prouči svoje mnenje in, da ga v 15 dneh pošlje ministru, pristojnem
za pravosodje z dodatno obrazložitvijo. Če državnotožilski svet
novo mnenje sprejme z večino dveh tretjin glasov vseh svojih
članov, je tako mnenje za ministra, pristojnega za pravosodje,
obvezno.
21. člen
Državnotožilski svet sestavlja sedem članov. Generalni
državni tožilec in njegov namestnik sta člana sveta po položaju.
Enega člana sveta imenuje minister, pristojen za pravosodje,
izmed vodij okrožnih državnih tožilstev. Štiri člane sveta izvolijo
izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, državni tožilci po postopku, ki ga zakon določa za volitve članov
sodnega sveta, od tega dva člana izmed okrožnih državnih
tožilcev, enega člana izmed višjih državnih tožilcev in enega
člana izmed vrhovnih državnih tožilcev.
Volitve članov državnotožilskega sveta razpiše generalni
državni tožilec.
Mandat imenovanega ter izvoljenih članov državnotožilskega sveta traja pet let in po poteku mandata ne morejo biti
takoj ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Delo državnotožilskega sveta vodi generalni državni tožilec Republike Slovenije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Državnotožilski svet oblikuje mnenja z večino glasov vseh
članov.
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Sejo državnotožilskega sveta skliče generalni državni
tožilec, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Če tako
pisno zahtevajo najmanj trije člani sveta, mora sejo sklicati
najpozneje v osmih dneh po prejemu zahteve.
Državnotožilski svet sprejme z večino glasov vseh članov
poslovnik, s katerim natančneje uredi način dela sveta. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Članom državnotožilskega sveta pripada za udeležbo
na sejah sveta sejnina, katere višino določi svet v soglasju z
ministrom, pristojnim za pravosodje.
22. člen
Državni tožilec nastopi funkcijo z dnem, ko pred predsednikom vlade, generalni državni tožilec pa pred predsednikom
državnega zbora izreče naslednjo prisego: »Prisegam, da bom
varoval-a pravni red Republike Slovenije in svoje delo opravljala vestno, po ustavi in zakonih.«
Po pooblastilu predsednika vlade lahko izrečejo državni
tožilci prisego pred ministrom, pristojnim za pravosodje.
2. oddelek:
Napredovanje državnih tožilcev
23. člen
Z imenovanjem na funkcijo pridobi državni tožilec pravico
do napredovanja.
Napredovanje zajema napredovanje v plačnih razredih
znotraj določene plačne lestvice za posamezni državnotožilski
naziv, napredovanje na višje državnotožilsko mesto in napredovanje v višji državnotožilski naziv oziroma položaj.
Kolikor ta zakon ne določa drugače, se za napredovanje
državnih tožilcev, za določitev kriterijev za izbiro in napredovanje in v postopku za ocenjevanje dela državnih tožilcev smiselno uporabljajo določbe zakona o sodniški službi.
Za izdelavo ocene dela za državnega tožilca je pristojen
državnotožilski svet.
O napredovanju v plačnih razredih in na položaj svetnika
odloča državnotožilski svet, o napredovanju na višje mesto pa
organ, ki je pristojen za imenovanje državnega tožilca v skladu
z določbami tega zakona.
3. oddelek:
Dolžnosti državnega tožilca
in nezdružljivost funkcije državnega tožilca
24. člen
Državni tožilec mora pri uresničevanju svojih pravic in
svoboščin vselej ravnati tako, da varuje ugled in dostojanstvo
svoje službe. Zaradi uveljavljanja svojih pravic ne sme ovirati
delovanja državnega tožilstva.
Državni tožilec je dolžan zase ohraniti vse, kar je zvedel
o strankah in njihovih pravnih in dejanskih razmerjih v okviru
opravljanja službe, ter varovati tajnost vseh podatkov, do katerih javnost nima dostopa.
25. člen
Državni tožilec ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v
zvezi z njegovo službo. Prav tako ne smejo sprejemati daril ali
drugih koristi v zvezi z njegovo službo njegov zakonec in drugi
družinski člani, sorodniki in druge osebe, ki živijo z državnim
tožilcem v skupnem gospodinjstvu.
(Opomba: glej drugi odstavek 23. člena ZNOJF-1)
26. člen
Če je državni tožilec izvoljen za predsednika republike,
poslanca, sodnika ustavnega sodišča ali predsednika vlade,
varuha človekovih pravic oziroma njegovega namestnika oziroma imenovan za ministra, mu funkcija državnega tožilca ter
vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz službenega razmerja,
mirujejo.
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27. člen
Državni tožilec ne sme opravljati funkcij, ki so po določbi
ustave nezdružljive s funkcijo državnega tožilca, niti ne dejavnosti ali sprejeti zaposlitve ali dela, ki jih po določbi ustave in
zakona ne sme opravljati oziroma sprejeti sodnik.
O nezdružljivosti funkcije, dejavnosti sprejema zaposlitve
ali dela s funkcijo državnega tožilca odloči državnotožilski svet.
O odločitvi državnotožilskega sveta obvesti generalni državni
tožilec ministra, pristojnega za pravosodje.
27.a člen
Državni tožilci opravljajo funkcijo državnega tožilca v okviru poslovnega časa, določenega v Državnotožilskem redu, v
okviru dežurstva in v okviru pripravljenosti.
Dežurstvo je posebna oblika dela, ki se izvaja na državnem tožilstvu, da lahko državni tožilec opravlja usmerjanje
predkazenskega postopka, zagotavlja udeležbo pri procesnih
dejanjih in drugih opravilih predkazenskega postopka ter za
druga nujna dejanja, določena v zakonu, ki ureja kazenski
postopek, in v drugih zakonih.
Pripravljenost pomeni dosegljivost izven sedeža državnega tožilstva po telefonu ali z uporabo drugih sredstev zaradi
izvajanja dejanj iz prejšnjega odstavka.
Z dežurstvom in pripravljenostjo se zagotavlja neprekinjeno opravljanje pristojnosti državnega tožilstva 24 ur na dan ob
delavnikih in praznikih ter dela prostih dnevih.
Državni tožilec je dolžan izvajati izobraževanje za funkcijo
državnega tožilca, tožilsko osebje in tožilske pripravnike, pod
pogoji, ki so določeni v tem zakonu.
4. oddelek:
Pravice državnih tožilcev
28. člen
Plača državnega tožilca se določi po enakih osnovah, z
enakimi dodatki ter na enak način kot plača sodnika ustreznega
naziva oziroma položaja.
Plača pomočnika državnega tožilca se določi enako kot
plača okrajnega sodnika.
O uvrstitvi v plačni razred odloči državnotožilski svet. Uvrstitev v plačni razred se ne objavlja v Uradnem listu Republike
Slovenije.
29. člen
Predpisi o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem in drugem socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v
delovnem razmerju, se uporabljajo za državne tožilce, če ni z
zakonom drugače določeno.
30. člen
Državni tožilec oziroma pomočnik državnega tožilca ima
poleg plače pravico do prejemkov, dodatkov, plačil, nadomestil in povračil v enakih primerih in v enaki višini, kot sodnik
ustreznega naziva oziroma položaja, če ta zakon ne določa
drugače.
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za odločanje
o pravicah iz prejšnjega odstavka smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja sodniško službo.
Za povečan obseg dela državnega tožilca ali pomočnika
državnega tožilca oziroma dodatnih delovnih obremenitev državnega tožilca ali pomočnika državnega tožilca se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo, glede
povečanega obsega dela sodnika oziroma dodatnih delovnih
obremenitev sodnika.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi pogoje, merila
in obseg plačila za povečan obseg dela oziroma dodatne delovne obremenitve za posamezne državne tožilce ali pomočnike
državnih tožilcev.
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30.a člen
Položajni dodatek pripada državnim tožilcem, ki opravljajo vodstveno funkcijo na sedežu državnega tožilstva ali v
njegovem zunanjem oddelku, v odstotku od njihove osnovne
plače, in sicer:
– vodjem oddelkov in organizacijskih enot na Vrhovnem
državnem tožilstvu 10%,
– vodjem zunanjih oddelkov državnih tožilstev 6%,
– vodjem oddelkov z najmanj petimi razporejenimi državnimi tožilci 8%,
– vodjem oddelkov z najmanj tremi razporejenimi državnimi tožilci 5%.
30.b člen
Državnemu tožilcu, ki opravlja dežurno službo, pripadajo
dodatki, kot so določeni za preiskovalnega sodnika in sodnika,
ki opravlja dežurno preiskovalno službo.
30.c člen
O izplačilih za delovno in dodatno delovno uspešnost ter
izplačilih po posebnih programih (racionalizacija, reševanje zaostankov) za vodje državnih tožilstev in generalnega državnega
tožilca odloča državnotožilski svet.
O drugih dodatkih in izplačilih za vodje okrožnih državnih
tožilstev odloča generalni državni tožilec.
O dodatkih in izplačilih za okrožne državne tožilce in pomočnike odloča vodja državnega tožilstva, za državne tožilce
na Vrhovnem državnem tožilstvu pa generalni državni tožilec.
31. člen
Državni tožilec ima pravico do letnega dopusta v trajanju
do štirideset delovnih dni, vendar ne manj kot trideset delovnih
dni.
Državni tožilec ima pravico do izrednega plačanega dopusta do sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu
zaradi osebnih razlogov.
Če državni tožilec kandidira za poslanca ali predsednika
republike, ima od dneva potrditve kandidature pravico do izrednega plačanega dopusta za pripravo na volitve v trajanju
trideset delovnih dni.
V drugih izjemnih primerih se lahko državnemu tožilcu
odobri izredni neplačani dopust do trideset dni v koledarskem
letu.
Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi državnotožilski svet.
32. člen
Za strokovno izpopolnjevanje ter usposabljanje državnih
tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev, tožilskega osebja
ter pripravnikov za delo na državnih tožilstvih se smiselno
uporabljajo določbe glede sodnikov, sodnega osebja in sodniških pripravnikov o izobraževanju iz zakona, ki ureja sodišča,
zakona, ki ureja sodniško službo ter zakona, ki ureja pravniški
državni izpit.
Izobraževanje na podlagi nadzorstvenih pregledov pripravlja in izvaja notranja organizacijska enota Vrhovnega državnega tožilstva iz 58.b člena tega zakona. Oblike in načini izobraževanja s strani strokovnega centra se podrobneje predpišejo
z državnotožilskim redom.
Za štipendiranje državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
sodniško službo.
Državnotožilski svet odloči, katerim najboljšim kandidatom iz prejšnjega odstavka se, glede na letna razpoložljiva
sredstva za štipendije državnih tožilcev in pomočnikov državnih
tožilcev, dodelijo štipendije.
33. člen
Državni tožilec nastopa pred sodiščem v službenem oblačilu, katerega obliko in način nošenja predpiše minister, pristojen za pravosodje.
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34. člen
Za potrebe izvajanja tega zakona ministrstvo vodi osebno
evidenco državnih tožilcev ter osebja, ki je zaposleno v državnem tožilstvu, ki vsebuje enake podatke kot osebna evidenca
sodnikov oziroma sodnega osebja.
Z osebnimi podatki iz prejšnjega odstavka je treba ravnati na enak način kot z osebnimi podatki iz osebne evidence
sodnikov.
5. oddelek:
Premestitve in dodelitve na delo v drug državni organ
35. člen
Državni tožilec je lahko premeščen na mesto v drugo
državno tožilstvo:
1. če se odpravi državno tožilstvo, v katerem opravlja
funkcijo;
2. če se bistveno za daljši čas zmanjša obseg dela državnega tožilstva, v katerem državni tožilec opravlja funkcijo;
3. če se spremeni organizacija tožilstev;
4. v drugih primerih, ki jih določa zakon.
O premestitvi po prejšnjem odstavku odloči generalni
državni tožilec.
36. člen
Če to narekujejo okoliščine, v katerih bi sicer bilo ogroženo ali onemogočeno pravočasno izvajanje funkcij državnega
tožilstva, zlasti izredno povečane delovne obremenitve ali odprava večjih zaostankov pri delu, sme generalni državni tožilec
odrediti, da se državni tožilec premesti na opravljanje funkcije
(v nadaljnjem besedilu: začasna premestitev), in sicer: okrožni
državni tožilec k drugemu okrožnemu državnemu tožilstvu ali v
skupino iz 10. člena tega zakona, vrhovni ali višji državni tožilec
pa k okrožnemu državnemu tožilstvu ali v skupino iz 10. člena
tega zakona.
Začasno premestitev sme generalni državni tožilec odrediti za čas največ šestih mesecev. Na predlog generalnega
državnega tožilca lahko državnotožilski svet pod pogoji iz prejšnjega odstavka začasno premestitev podaljša za dobo največ
šestih mesecev.
Kadar razlogi iz prvega odstavka tega člena tudi z začasno premestitvijo po prejšnjem odstavku niso odpravljeni,
lahko državnotožilski svet na predlog generalnega državnega
tožilca in po pridobitvi pisnega mnenja začasno premeščenega
državnega tožilca podaljša začasno premestitev najdalj še za
eno leto.
37. člen
Za premestitev po 35. členu tega zakona in za začasno
premestitev ni potrebna privolitev državnega tožilca.
Premestitev in začasna premestitev ne vplivata na položaj, plačo in druge pravice, ki jih je imel državni tožilec pred
premestitvijo.
37.a člen
(črtan)
38. člen
Državni tožilec je lahko dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog ministrstvu, pristojnemu za pravosodje,
največ za šest let.
Državni tožilec iz prejšnjega odstavka obdrži pravico uporabljati naziv državni tožilec, vendar hkrati ne more opravljati
funkcije državnega tožilca in mu vse druge pravice in dolžnosti
iz službenega razmerja mirujejo.
Državnemu tožilcu iz prvega odstavka tega člena pripada
najmanj takšna plača, kot bi jo prejemal, če bi opravljal službo
državnega tožilca, varovane pa so tudi vse njegove pravice do
napredovanja po izteku dela v ministrstvu.
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O dodelitvi odloči minister, pristojen za pravosodje, po
predhodnem mnenju državnotožilskega sveta in po pisni privolitvi državnega tožilca.
38.a člen
Okrožni državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca
je lahko na podlagi pisne privolitve dodeljen za opravljanje
zahtevnejših strokovnih nalog na Vrhovno državno tožilstvo.
Dodelitev lahko traja največ tri leta in se lahko s pisno privolitvijo enkrat ponovi.
O dodelitvi po prejšnjem odstavku odloči generalni državni tožilec po predhodnem mnenju državnotožilskega sveta.
38.b člen
(prenehal veljati)
6. oddelek:
Prenehanje funkcije in razrešitev državnega tožilca
39. člen
Državnemu tožilcu preneha funkcija:
1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let
starosti;
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije;
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za opravljanje službe;
4. če se odpove službi državnega tožilca;
5. če se odpravi državno tožilstvo in državnemu tožilcu ni
mogoče zagotoviti, da nadaljuje z delom v drugem državnem
tožilstvu;
6. če državni tožilec sprejme funkcijo, začne opravljati
dejavnost ali sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi
opravlja dejavnost ali delo, ki ni združljivo s funkcijo državnega
tožilca;
7. če iz ocene njegove službe dvakrat zaporedoma izhaja,
da ne ustreza državnotožilski službi.
Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka
nastopil z iztekom leta, v katerem je državni tožilec dosegel
starostno mejo za upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega
odstavka z dnem pravnomočnosti odločbe pristojnega organa,
razlog iz 5. točke prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela
državnega tožilstva, razlog iz 7. točke pa z dnem, ko državnotožilski svet sprejme drugo negativno oceno.
40. člen
Državni tožilec se razreši, če je obsojen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo svoje funkcije, ali za drugo kaznivo
dejanje na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, ali na
krajšo zaporno ali neprostostno kazen, če gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimeren za opravljanje
funkcije državnega tožilca.
Sodišče mora v primerih iz prejšnjega odstavka poslati
pravnomočno sodbo ministru, pristojnemu za pravosodje, in
generalnemu državnemu tožilcu.
O razrešitvi državnega tožilca v primerih iz prvega odstavka tega člena odloči vlada na predlog ministra, pristojnega
za pravosodje, o razrešitvi generalnega državnega tožilca pa
državni zbor na predlog vlade.
41. člen
Vodji ali namestniku državnega tožilstva preneha funkcija
smiselno iz razlogov iz 63. člena zakona o sodiščih ali če svoje
funkcije ne opravlja po predpisih in pravočasno ali če s svojim
ukrepanjem in ravnanjem izkaže, da ni sposoben ali primeren
za opravljanje vodstvene funkcije. Vodja ali namestnik državnega tožilstva, ki mu je ta funkcija prenehala zaradi razlogov iz
tega odstavka, razen iz razlogov po 63. členu zakona o sodiščih, tri leta od dneva prenehanja funkcije ne more biti dodeljen
na delo v drug državni organ, na Vrhovno državno tožilstvo, v
skupino ali imenovan za vodjo ali namestnika vodje državnega
tožilstva ali skupine.
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Za postopek razrešitve se smiselno uporabljajo določbe
zakona o sodiščih, o razrešitvi pa odloča organ, ki je pristojen
za imenovanje vodje ali namestnika državnega tožilstva.
Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za generalnega državnega tožilca ali njegovega
namestnika.
42. člen
Državni tožilec disciplinsko odgovarja, če je kršil dolžnosti
državnega tožilca ali ugled in dostojanstvo funkcije državnega
tožilca.
Državnega tožilca ni mogoče klicati na disciplinsko odgovornost za mnenja, ki jih je dal pri delu v zadevi, ki jo je
obravnaval.
Uvedbo disciplinskega postopka zoper državnega tožilca
ima pravico zahtevati generalni državni tožilec in minister, pristojen za pravosodje.
Na podlagi pisno vložene zahteve iz prejšnjega odstavka
je disciplinski tožilec dolžan zahtevati uvedbo disciplinskega
postopka.
Določbe tega zakona o disciplinski odgovornosti se ne
uporabljajo za generalnega državnega tožilca.
43. člen
Disciplinske sankcije po tem zakonu so:
1. razrešitev funkcije državnega tožilca;
2. ustavitev napredovanja;
3. zmanjšanje plače.
Ustavitev napredovanja se izreče za dobo treh let. Državni tožilec, ki mu je bila izrečena disciplinska sankcija ustavitve
napredovanja, tri leta od dneva izreka sankcije ne more biti
dodeljen na delo v drug državni organ, na Vrhovno državno
tožilstvo, v skupino ali imenovan za vodjo ali namestnika vodje
državnega tožilstva ali skupine.
Zmanjšanje plače se izreče do višine 20% za čas do
enega leta.
44. člen
Disciplinska sankcija iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena se lahko izreče samo za naslednje kršitve dolžnosti:
1. nevestno, nepravočasno ali malomarno opravljanje
službenih dolžnosti;
2. neizpolnjevanje službenih dolžnosti, neupravičena odklonitev službene dolžnosti oziroma neizpolnjevanje navodil, ki
so dana po določbah tega zakona;
3. kršitev predpisov o varovanju državne in uradne tajnosti;
4. hujša kršitev predpisov o varnosti in zdravju pri delu, o
varstvu pred požarom ali eksplozijo;
5. nedostojno in žaljivo obnašanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem funkcije
državnega tožilca in zunaj nje;
6. zloraba položaja ali hujša prekoračitev uradnih pooblastil.
45. člen
Disciplinskega postopka zoper državnega tožilca ni mogoče uvesti, ko pretečeta dve leti od dneva kršitve.
Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem
letu.
46. člen
V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji disciplinsko sodišče, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana prvostopnega disciplinskega sodišča za sodnike ter državni tožilci,
člani državnotožilskega sveta, izvoljeni izmed državnih tožilcev,
na drugi stopnji pa disciplinsko sodišče, ki ga sestavljajo štirje
sodniki, člani drugostopnega disciplinskega sodišča za sodnike, in trije vrhovni državni tožilci, določeni z letnim razporedom
dela vrhovnega državnega tožilstva za dobo dveh let.
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Funkcijo disciplinskega tožilca v postopku proti državnemu tožilcu opravlja z letnim razporedom dela določeni vrhovni
državni tožilec.
47. člen
V disciplinskem postopku zoper državnega tožilca se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo v disciplinskem postopku
zoper sodnika.
48. člen
V primeru lažje oblike disciplinske kršitve iz prvega odstavka 42. člena tega zakona se lahko disciplinski postopek
zoper državnega tožilca ustavi.
V primeru disciplinske kršitve iz 44. člena tega zakona se
državnemu tožilcu izreče glede na težo kršitve eden od disciplinskih ukrepov, če so podane posebne olajševalne okoliščine,
pa se lahko disciplinski postopek ustavi.
Če je zoper državnega tožilca, zoper katerega je bil disciplinski postopek ustavljen, uveden nov disciplinski postopek, ta postopek ne more biti ustavljen na način iz prejšnjih
odstavkov.
49. člen
Če je zoper državnega tožilca uveden kazenski postopek
zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja iz prvega odstavka 40. člena tega zakona, generalni državni tožilec
odloči, da se državni tožilec začasno odstrani z opravljanja
funkcije (suspenz).
O suspenzu generalnega državnega tožilca odloči Vlada
na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.
Če je zoper državnega tožilca uveden disciplinski postopek zaradi disciplinske kršitve iz 44. člena tega zakona,
lahko generalni državni tožilec zoper državnega tožilca odredi
suspenz.
Zoper odločbo o suspenzu ni pritožbe.
V ostalem se glede suspenza državnega tožilca smiselno
uporabljajo določbe 4. oddelka VII. poglavja zakona o sodniški
službi.
50. člen
Državni tožilec ne sme biti priprt v kazenskem postopku,
ki je uveden proti njemu in zaradi suma kaznivega dejanja,
storjenega pri opravljanju funkcije državnega tožilca, brez poprejšnjega dovoljenja senata treh sodnikov pristojnega višjega
sodišča.
Četrto poglavje
ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA
51. člen
V Republiki Sloveniji so:
1. Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije;
2. Okrožna državna tožilstva:
a) Okrožno državno tožilstvo v Celju;
b) Okrožno državno tožilstvo v Kopru;
c) Okrožno državno tožilstvo v Kranju;
č) Okrožno državno tožilstvo v Krškem;
d) Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani;
e) Okrožno državno tožilstvo v Mariboru;
f) Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti;
g) Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici;
h) Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu;
i) Okrožno državno tožilstvo na Ptuju;
j) Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu.
Sedež Vrhovnega državnega tožilstva je v Ljubljani.
52. člen
Vrhovno državno tožilstvo in skupina delujeta za celotno
območje Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Svoje funkcije pred višjimi sodišči splošne pristojnosti ter
opravljanje svojih nadzorstvenih in izobraževalnih pristojnosti
izvaja Vrhovno državno tožilstvo s svojega sedeža ali z zunanjega oddelka. Zunanje oddelke ustanovi oziroma ukine minister, pristojen za pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca praviloma za območje enega ali več višjih sodišč.
Vodje zunanjih oddelkov imenuje generalni državni tožilec
z letnim razporedom za dobo enega leta s soglasjem ministra,
pristojnega za pravosodje, po predhodno pridobljenem mnenju
kolegija Vrhovnega državnega tožilstva. V zunanje oddelke generalni državni tožilec praviloma dodeli višje državne tožilce.
Okrožno državno tožilstvo deluje za območje okrožnega
sodišča s splošno pristojnostjo in okrajnih sodišč z območja
tega okrožnega sodišča.
Svoje funkcije pred okrajnimi sodišči izvaja okrožno državno tožilstvo s sedeža okrožnega državnega tožilstva ali z
zunanjega oddelka.
53. člen
Zunanji oddelek iz zadnjega odstavka prejšnjega člena je
organizacijska enota državnega tožilstva, ki opravlja funkcije
okrožnega državnega tožilstva pred enim ali več okrajnimi
sodišči.
Zunanji oddelek ustanovi ali ukine minister, pristojen za
pravosodje, na predlog generalnega državnega tožilca.
V upravnem in nadzornem pogledu je zunanji oddelek
neposredno podrejen vodji okrožnega državnega tožilstva.
54. člen
Kadar so za to pooblaščeni po zakonu, nastopajo državni
tožilci v izvrševanju svojih funkcij pred drugimi državnimi organi
ali njihovimi izpostavami, ki imajo sedež na območju državnega
tožilstva, v katerem opravljajo funkcijo.
55. člen
Pri državnih tožilstvih z večjim obsegom istovrstnih zadev
se lahko oblikujejo oddelki kot notranje organizacijske enote,
namenjene specializaciji in boljši učinkovitosti delovanja državnega tožilstva na posameznem ožjem področju njegovih
pristojnosti. Delo oddelka vodi namestnik vodje državnega
tožilstva ali drug državni tožilec, ki ga z razporedom dela določi
vodja državnega tožilstva.
Zadeve iz pristojnosti državnega tožilstva razporeja med
državne tožilce vodja državnega tožilstva, vodja oddelka, vodja
zunanjega oddelka ali drug državni tožilec, ki ga vodja za to
pooblasti. Delo mora biti razporejeno tako, da so državni tožilci
čim enakomerneje obremenjeni.
55.a člen
Generalni državni tožilec, vodja zunanjega oddelka Vrhovnega državnega tožilstva, vodja skupine, vodja okrožnega
državnega tožilstva ali vodja zunanjega oddelka okrožnega
državnega tožilstva lahko odločijo, da se posamezne zadeve ali
pravni problemi obravnavajo v obliki kolegijskega dela.
Sestavo, sklepčnost, udeležbo, način priprave in sprejemanja stališč in pravnih mnenj, postopek predlaganja dnevnega
reda, obveščanje in objavo sprejetih stališč ter druga vprašanja
kolegijskega dela ureja državnotožilski red.
55.b člen
Minister, pristojen za pravosodje, lahko zahteva, da se
na kolegijih državnih tožilstev obravnavajo načelna vprašanja
državnotožilske uprave ali njenega nadzora. O sprejetih stališčih generalni državni tožilec obvesti ministra, pristojnega za
pravosodje.
56. člen
Upravne in nadzorstvene pristojnosti v zvezi z delovanjem
državnega tožilstva ima vodja državnega tožilstva.
Za generalnega državnega tožilca je lahko imenovan
državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za vrhovnega državne-
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ga tožilca. Za vodjo okrožnega državnega tožilstva je lahko
imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za okrožnega
državnega tožilca.
Vodja državnega tožilstva ima poleg pristojnosti, določenih s tem ali drugim zakonom, tudi druge pristojnosti, ki gredo
predstojniku državnega organa po splošnih predpisih.
Vodja državnega tožilstva ima namestnika, ki ga na predlog generalnega državnega tožilca imenuje minister, pristojen
za pravosodje.
Namestnik vodje državnega tožilstva opravlja funkcije in
naloge iz pristojnosti vodje državnega tožilstva, če je ta odsoten
ali zadržan.
Če nihče ni imenovan na funkcijo vodje državnega tožilstva, če je vodja državnega tožilstva dalj časa odsoten oziroma
zadržan, suspendiran, ali iz drugih razlogov ne more opravljati
svojih funkcij in nalog, imenuje generalni državni tožilec z odločbo začasnega vodjo.
Generalni državni tožilec lahko odloči z odločbo, da okrožno državno tožilstvo v primeru iz prejšnjega odstavka za
dobo šestih mesecev začasno vodi državni tožilec z drugega
državnega tožilstva (začasno vodenje). Začasno vodenje lahko
po predhodnem soglasju Državnotožilskega sveta in ministra,
pristojnega za pravosodje, podaljša za največ šest mesecev,
če je to potrebno zaradi učinkovitega delovanja okrožnega
državnega tožilstva.
Če nihče ni imenovan na mesto generalnega državnega
tožilca, če je generalni državni tožilec odsoten, zadržan, iz drugih razlogov ne more opravljati svojih funkcij in nalog opravlja
funkcije in naloge iz pristojnosti generalnega državnega tožilca
kot začasni vodja namestnik generalnega državnega tožilca.
Začasno vodenje ne vpliva na položaj, plačo in druge
pravice, ki jih je imel državni tožilec, preden je bil imenovan za
začasnega vodjo.
Vodje in namestniki okrožnih državnih tožilstev se imenujejo za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
57. člen
Vodja Vrhovnega državnega tožilstva je generalni državni
tožilec.
Državni tožilci, imenovani pri Vrhovnem državnem tožilstvu, imajo naziv vrhovni državni tožilec oziroma višji državni
tožilec.
Državni tožilci, imenovani pri okrožnem državnem tožilstvu, imajo naziv okrožni državni tožilec.
57.a člen
O zahtevi za izločitev generalnega državnega tožilca in
njegovega namestnika pri odločanju v zvezi z razlogi po zakonu, ki ureja kazenski postopek, poda predhodno mnenje kolegij
Vrhovnega državnega tožilstva.
Kolegij je sklepčen, če sta na seji prisotni vsaj dve tretjini
vrhovnih državnih tožilcev. Mnenje je sprejeto, če zanj na tajnem glasovanju glasuje večina vseh vrhovnih državnih tožilcev.
Generalni državni tožilec oziroma njegov namestnik ne smeta
voditi seje kolegija niti glasovati o zahtevi za svojo izločitev,
lahko pa pisno ali ustno predstavita svoje stališče do zahteve
za izločitev.
Mnenje o izločitvi se skupaj s stališčem generalnega
državnega tožilca ali njegovega namestnika pošlje ministru,
pristojnemu za pravosodje, ki odloči o izločitvi.
58. člen
Tožilsko osebje opravlja pravna in druga dela, predpisana
z zakoni in drugimi predpisi. Med tožilsko osebje sodijo generalni sekretar Vrhovnega državnega tožilstva, sekretar državnega tožilstva, strokovni sodelavci, strokovnjaki, administrativni
delavci in drugi delavci.
Pri vsakem državnem tožilstvu je potrebno število strokovnih sodelavcev za opravljanje pravnih del in potrebno število
administrativnih in drugih delavcev. Vsako državno tožilstvo
ima lahko tudi sekretarja, ki pod pogoji iz 66.a člena tega zakona izvaja zadeve državnotožilske uprave.
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Pri okrožnih državnih tožilstvih je potrebno število pripravniških mest za univerzitetne diplomirane pravnike, ki se v
skladu z zakonom, ki ureja pravniški državni izpit, usposabljajo
za delo pri državnih tožilstvih.
Število in vrste delovnih mest delavcev iz prejšnjih odstavkov določi na predlog ministra, pristojnega za pravosodje,
Vlada Republike Slovenije po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta.
58.a člen
Pri Vrhovnem državnem tožilstvu deluje Pravnoinformacijski center kot notranja organizacijska enota Vrhovnega državnega tožilstva.
Pravnoinformacijski center je pristojen za razvoj, enotnost
ter delovanje informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev in njeno usklajevanje z drugimi informacijskimi sistemi na
kazenskem področju.
Pravnoinformacijski center vodi državni tožilec, katerega z
letnim razporedom imenuje generalni državni tožilec.
Naloge iz pristojnosti centra opravljajo razporejeni in dodeljeni državni tožilci, uradniki, strokovno-tehnični javni uslužbenci in zunanji strokovnjaki računalniške stroke.
Sredstva za delovanje centra se zagotavljajo iz proračuna
Republike Slovenije.
58.b člen
Pri Vrhovnem državnem tožilstvu deluje Strokovni center kot notranja organizacijska enota Vrhovnega državnega
tožilstva.
Strokovni center državnim tožilstvom in državnim tožilcem:
– zagotavlja potrebno strokovno pomoč s področja davčne, finančne, računovodske in drugih strok, ki so potrebne za
strokovno in učinkovito delovanje,
– pripravlja in izvaja izobraževanje državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev, tožilskega osebja ter pripravnikov
za delo na državnih tožilstvih,
– zagotavlja strokovne podlage za mednarodno državnotožilsko sodelovanje.
Strokovni center vodi vrhovni državni tožilec, katerega z
letnim razporedom imenuje generalni državni tožilec.
Naloge iz pristojnosti centra opravljajo razporejeni in dodeljeni državni tožilci, uradniki, zaposleni ali zunanji strokovnjaki.
Sredstva za delovanje centra se zagotavljajo iz proračuna
Republike Slovenije.
59. člen
Vrhovno državno tožilstvo lahko izdaja notranje tožilsko
glasilo in strokovno literaturo.
Vrhovno državno tožilstvo in okrožna državna tožilstva
lahko urejajo spletne strani, s katerimi obveščajo javnost o
njihovem delovanju in dajejo določene pravne informacije. Vrhovno državno tožilstvo ima izključno pravico do sekundarne
domene v domenskem prostoru Slovenije (.si), ki nedvoumno
izkazuje njegov naziv, položaj in pristojnost. Izvajanje te pravice
omogoči upravljavec domenskega prostora Slovenije.
Generalni državni tožilec izda vodjem okrožnih državnih tožilstev pooblastilo za urejanje spletnih strani. Urednika
spletne strani Vrhovnega državnega tožilstva določi generalni
državni tožilec.
60. člen
Okrožna državna tožilstva so dolžna skrbeti, da so državni tožilci po razporedu dela dosegljivi za nujno izvajanje
funkcij po določbah zakona o kazenskem postopku in zakona
o prekrških zunaj delovnega časa ter ob dela prostih dnevih
(dežurna služba).
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za urejanje
dežurstva in odločanje o pravicah do dodatkov za dežurno
službo, za manj ugodne delovne pogoje, nevarnost, posebne
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obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo.
Peto poglavje
OBVEŠČANJE, POROČANJE, NAVODILA IN NADZOR
61. člen
O kazenskih zadevah, ki so širšega javnega pomena ali v
katerih niso jasna temeljna pravna vprašanja kazenskega pregona, so dolžna okrožna državna tožilstva nemudoma obvestiti
Vrhovno državno tožilstvo.
Minister, pristojen za pravosodje, lahko v zvezi z izvrševanjem svojih pristojnosti zahteva, da mu državna tožilstva
poročajo o zadevah, ki jih obravnavajo.
62. člen
Državna tožilstva pošiljajo letna poročila o delu državnim
tožilstvom višjih stopenj in ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, Vrhovno državno tožilstvo pošlje skupno letno poročilo
o delu državnih tožilstev tudi državnemu zboru.
63. člen
Generalni državni tožilec o delu državnih tožilstev obvesti
Državni zbor Republike Slovenije z letnim poročilom, ki ga posreduje najkasneje do 31. maja za preteklo leto.
Generalni državni tožilec ali po njegovem pooblastilu drug
državni tožilec posreduje obvestila o delu državnih tožilcev
sredstvom javnega obveščanja s pošiljanjem pisnih sporočil
ali sklicevanjem tiskovnih konferenc oziroma na drug primeren
način, ki ga določi generalni državni tožilec.
Generalni državni tožilec ali po njegovem pisnem pooblastilu vrhovni državni tožilec, generalni sekretar Vrhovnega
državnega tožilstva ali vodja državnega tožilstva v skladu z
določili zakona, ki ureja medije, lahko obvesti javnost o stanju
posamezne zadeve, katero obravnava državno tožilstvo, če to
ne škoduje interesom postopka, tajnosti postopka ali zasebnosti oseb.
Generalni državni tožilec lahko na lastno pobudo ali na
predlog vodje državnega tožilstva poda izjavo za javnost, v
kateri opozori, da določeni podatki ali komentarji objavljeni v
medijih huje ogrožajo ali kršijo ustavno pravico do domneve
nedolžnosti osumljenca v predkazenskem postopku, ustavno
pravico do domneve nedolžnosti osebe, ki je obravnavana v
kazenskem postopku, samostojnost državnih tožilstev ali delovanje državnih tožilcev na podlagi ustave in zakona.
64. člen
Generalni državni tožilec daje splošna navodila za ravnanje državnih tožilcev, ki se nanašajo na enotno uporabo zakona
pri državnih tožilstvih in na izenačevanje politike pregona.
Vodja okrožnega državnega tožilstva lahko v zadevah iz
svoje pristojnosti daje obvezna splošna navodila za ravnanje
državnih tožilcev in državnega tožilstva.
Preden izda državni tožilec navodilo iz prvega ali drugega
odstavka tega člena, je treba predlog navodila obravnavati na
sestanku z okrožnimi in višjimi državnimi tožilci.
Navodila iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo
biti dana v pisni obliki.
65. člen
Če državni tožilec meni, da bo upoštevanje navodila privedlo do odločitve, ki bo v nasprotju z ustavo ali zakonom, ali
če ima v zvezi z navodilom druge tehtne pomisleke, obvesti o
tem (v pisni obliki) nadrejenega vodilnega državnega tožilca in
izdajatelja navodila. Obvestilo pošlje, preden opravi procesno
dejanje ali uporabi ukrep, na katerega se navodilo nanaša, razen če bi odlašanje s procesnim aktom ali ukrepom povzročilo
nepopravljive pravne ali dejanske posledice.
Če je državni tožilec prepričan, da se od njega zahteva
protipravno ali škodljivo ravnanje, ga nadrejeni državni tožilec
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odveže nadaljnjega dela na zadevi, razen če je nevarno, da bi
zaradi tega prišlo do nepopravljive zakasnitve nujnega procesnega akta ali ukrepa.
V primeru iz drugega odstavka tega člena nadrejeni državni tožilec sam odloči o zadevi ali jo dodeli drugemu državnemu tožilcu, če se ta s tem strinja.
66. člen
Nadrejeni državni tožilec ali državni tožilec z višjim položajem sme prevzeti posamezno zadevo ali opravilo iz pristojnosti nižjega državnega tožilca. Odredba o prevzemu določene
zadeve ali opravila mora biti v pisni obliki in obrazložena. Izvod
odredbe se pošlje generalnemu državnemu tožilcu.
Nadrejeni državni tožilec ali državni tožilec z višjim položajem lahko zadevo ali opravilo sam prevzame v reševanje ali
dodeli drugemu državnemu tožilcu. Izvod odredbe o dodelitvi
zadeve ali opravila drugemu državnemu tožilcu se pošlje generalnemu državnemu tožilcu.
66.a člen
Državnotožilska uprava obsega odločanje in druga opravila, s katerimi so na podlagi zakona, državnotožilskega reda
in drugih podzakonskih aktov zagotovljeni pogoji za redno,
pravilno, vestno in učinkovito delovanje državnega tožilstva.
Zadeve državnotožilske uprave obsegajo zlasti: notranjo organizacijo in organizacijo poslovanja državnih tožilstev,
udeležbo na glavnih obravnavah, narokih in drugih dejanjih,
zagotavljanje in nadzor nad zakonitostjo, strokovno pravilnostjo in pravočasnostjo dela, izpolnjevanje obveznih navodil,
obravnavanje nadzorstvenih pritožb, nadzor nad izvajanjem
predpisov o zaposlovanju ter varnosti in zdravju pri delu, uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti državnih tožilcev,
pomočnikov državnih tožilcev in tožilskega osebja, poročanje o
problematiki dela državnega tožilstva, izobraževanje, spremljanje sodne prakse, statistično-evidenčno službo, pisarniško-tehnično poslovanje, kadrovsko-personalne zadeve, finančno in
materialno poslovanje, upravljanje z zgradbo oziroma prostori,
ki so dodeljeni v uporabo državnemu tožilstvu, skrb in ukrepe
za varnost oseb, dokumentacije in premoženja na državnem
tožilstvu in druge zadeve, ki so določene v predpisih iz prejšnjega odstavka.
Zadeve državnotožilske uprave opravlja vodja državnega
tožilstva. Na podlagi pooblastila, ki ga izda vodja državnega tožilstva, jih lahko pod njegovim nadzorom opravlja tudi sekretar
državnega tožilstva, na podlagi pooblastila, ki ga izda generalni
državni tožilec, pa jih pod njegovim nadzorom lahko opravlja
tudi generalni sekretar Vrhovnega državnega tožilstva.
Kadar je treba v zadevi državnotožilske uprave odločiti o
pravici, obveznosti ali pravni koristi osebe, se v postopku odločanja smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, če ni s tem zakonom drugače določeno.
66.b člen
Državnotožilski nadzor državnotožilske uprave izvaja generalni državni tožilec.
Za nadzor iz prejšnjega odstavka lahko generalni državni
tožilec pooblasti vrhovnega ali višjega državnega tožilca ali
generalnega sekretarja Vrhovnega državnega tožilstva.
66.c člen
Zadeve pravosodne uprave s področja državnega tožilstva opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje.
V zadeve pravosodne uprave sodijo zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno izvajanje državnotožilske funkcije,
zlasti priprava zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in poslovanja državnih tožilstev, položaja, pravic in obveznosti državnih tožilcev, pomočnikov in tožilskega osebja, skrb
za izobraževanje in strokovno usposabljanje, zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehničnih in prostorskih pogojev, vključno
z zagotavljanjem sredstev za najemnine za najete prostore
državnih tožilstev, obravnavanje nadzorstvenih pritožb, zbiranje
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statističnih in drugih podatkov o delovanju državnih tožilstev,
nadzor nad opravljanjem zadev državnotožilske uprave (v nadaljevanju: pravosodni nadzor) in opravljanje drugih upravnih
nalog, kadar tako določa zakon.
Pri pravosodnem nadzoru ni dopustno posegati v zakonitost in strokovno pravilnost dela državnih tožilstev v zvezi
s predkazenskim postopkom, sodnimi postopki ter upravnimi
postopki pred drugimi državnimi organi.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, izvaja pravosodni
nadzor preko vodij državnih tožilstev ali Vrhovnega državnega
tožilstva, glede Vrhovnega državnega tožilstva pa preko generalnega državnega tožilca, lahko pa tudi neposredno, v skladu
s prvim odstavkom 66.č člena tega zakona.
Državni tožilec ali vodja državnega tožilstva lahko zavrne
izvajanje pravosodnega nadzora po tem členu, če meni, da
gre za nedovoljen poseg v samostojnost državnega tožilca.
O tem mora takoj obvestiti generalnega državnega tožilca in
Vlado Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije odloči,
ali naj se pravosodni nadzor izvrši, po predhodno pridobljenem
mnenju generalnega državnega tožilca.
Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom podrobneje določi način in oblike pravosodnega nadzora,
pooblastila za opravljanje nadzora in ostala vprašanja, ki so
pomembna za učinkovito opravljanje nadzora.
Minister, pristojen za pravosodje, izda navodila in obrazce
za statistična raziskovanja o delu državnih tožilstev. Ministrstvo,
pristojno za pravosodje, objavlja statistična raziskovanja o delu
državnih tožilstev.
66.č člen
Pri opravljanju pravosodnega nadzora lahko izvršujejo
vpogled v spise, vpisnike in drugo dokumentacijo državnega
tožilstva uradniki ministrstva, pristojnega za pravosodje, na
podlagi pooblastila, ki jim ga izda minister, v navzočnosti vodje
državnega tožilstva oziroma skupine ali državnega tožilca, ki
ga vodja za to pooblasti. Pri opravljanju tega dela so uradniki
ministrstva dolžni varovati tajnost vseh pridobljenih podatkov.
Posredujejo jih lahko le ministrstvu ali drugim državnim organom, ki imajo z zakonom določeno pristojnost za njihovo
uporabo.
Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom
iz prejšnjega člena tudi podrobneje določi način in oblike vpogleda iz prejšnjega odstavka tega člena.
Sodišče oziroma Državni zbor Republike Slovenije lahko zahteva listine iz prvega odstavka na vpogled, kolikor se
nanašajo na predmet kazenskega postopka oziroma na parlamentarno preiskavo.
66.d člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko zahteva od
državnih tožilstev podatke in poročila o stanju reševanja posamezne zadeve ali vrste zadev, ki jih potrebuje za obveščanje
javnosti ali za odgovore na vprašanja Državnega zbora Republike Slovenije, Državnega sveta Republike Slovenije, Vlade
Republike Slovenije in Predsednika Republike Slovenije v zvezi
z delom državnega tožilstva.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, pošlje zahtevo z navedbo razloga iz prejšnjega odstavka državnemu tožilstvu, ki
mora ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, odgovoriti najpozneje v osmih dneh.
67. člen
Strokovni nadzor nad delom okrožnih državnih tožilstev
in skupine izvaja Vrhovno državno tožilstvo s pregledovanjem
spisov, ki jih zahteva na vpogled, s pregledom vpisnikov in
druge dokumentacije in na drug primeren način.
Najmanj enkrat na tri leta opravi Vrhovno državno tožilstvo splošni nadzorstveni pregled poslovanja okrožnih državnih
tožilstev in skupine z neposrednim pregledom spisov, vpisnikov
in druge dokumentacije pri okrožnem državnem tožilstvu.
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Spise lahko pregledujejo le vrhovni ali višji državni tožilci,
vpisnike in drugo dokumentacijo pa tožilsko osebje Vrhovnega
državnega tožilstva, po pisnem pooblastilu generalnega državnega tožilca.
Poročila o nadzorstvenih pregledih se pošljejo generalnemu državnemu tožilcu, ki jih posreduje ministru, pristojnemu
za pravosodje.
Državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev in tožilsko
osebje pri okrožnem državnem tožilstvu in skupini, katerih poslovanje je bilo pregledano, morajo biti seznanjeni z ugotovitvami pregleda in imajo pravico posredovati pojasnila Vrhovnemu
državnemu tožilstvu v petnajstih dneh od prejema poročila.
Dokončno poročilo o splošnem nadzorstvenem pregledu
se izdela po obravnavanju ugotovitev pregleda in morebitnih
pojasnil na skupnem sestanku tožilcev, ki so opravili pregled, s
tožilci državnega tožilstva ali skupine, pri katerem je bil pregled
opravljen.
68. člen
Nadzorstvene pritožbe v zvezi z neutemeljeno dolgim
trajanjem reševanja zadev, ki so dodeljene državnemu tožilcu,
se pošljejo pristojnemu vodji državnega tožilstva, če gre za zadeve, ki so dodeljene v reševanje višjim in vrhovnim državnim
tožilcem, pa generalnemu državnemu tožilcu. Nadzorstveno
pritožbo lahko vloži le stranka, ki s potrebnimi podatki izkaže
pravni interes v zadevi.
Če nadzorstvena pritožba ni očitno neutemeljena, vodja
državnega tožilstva ali generalni državni tožilec z njeno vsebino
seznani državnega tožilca, na katerega se pritožba nanaša, in
zahteva od njega pojasnilo oziroma poročilo o zadevi in možnih
ukrepih za njeno hitrejše reševanje, lahko pa tudi zahteva spis
na vpogled. Pojasnilo oziroma poročilo državnega tožilca ali lastno pojasnilo oziroma poročilo pošlje vodja državnega tožilstva
ali generalni državni tožilec stranki, en izvod lastnega pojasnila
ali poročila pa tudi državnemu tožilcu.
Če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, jo minister odstopi vodji pristojnega državnega tožilstva ali generalnemu državnemu tožilcu in zahteva od njega, da ravna po določilu drugega odstavka tega člena
ter da obvesti o ugotovitvah ter ukrepih v zvezi z nadzorstveno
pritožbo stranko in ministrstvo, pristojno za pravosodje.
69. člen
Državna tožilstva vodijo v vpisnikih, imenikih in evidencah tudi osebne in druge podatke, ki so po zakonu, ki ureja
kazenski postopek, po zakonu, ki ureja postopek pred organi
za prekrške in po tem zakonu potrebni za odkrivanje ali pregon
kaznivih dejanj in prekrškov ter osebne in druge podatke, ki
omogočajo delovanje državnega tožilca kot stranke v postopku
pred sodišči ali upravnimi organi, kadar je določeno v drugih
zakonih, da ima ta položaj.
Dostop do osebnih podatkov iz vpisnikov, imenikov in evidenc, ki se nanašajo na njih, pridobijo osebe šele po zastaranju
kazenskega pregona ali pravnomočnosti sodbe.
Vpisniki, imeniki in evidence se trajno hranijo na državnih
tožilstvih.
Podrobnejša oblika in vsebina posameznih vpisnikov,
imenikov in evidenc se predpiše z državnotožilskim redom.
69.a člen
Generalni državni tožilec lahko dovoli vpogled, prepis,
kopiranje ali izpis iz vpisnikov, imenikov, evidenc in spisov
državnega tožilstva posamezniku, ki izkaže, da podatke iz njih
potrebuje za znanstvenoraziskovalno delo. Dovoljenje se lahko
nanaša le na vpisnike, imenike, evidence in spise, ki so arhivirani. Posameznik lahko podatke iz vpisnikov, imenikov, evidenc
in spisov državnega tožilstva vpogleda ali prepiše brezplačno,
kopira ali izpiše pa na svoje stroške. Vpogled, prepis, kopiranje
ali izpis se opravi pod nadzorom državnega tožilca, pomočnika
državnega tožilca ali javnega uslužbenca državnega tožilstva,
ki je za to pisno pooblaščen.
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Pravico do vpogleda v osebne ali druge podatke iz vpisnikov, imenikov, evidenc in spisov državnega tožilstva ima tudi
vsaka pravna ali fizična oseba, ki za to izkaže pravni interes,
če to ne škoduje interesom postopka, tajnosti postopka ali
zasebnosti oseb. Vpogled dovoli vodja pristojnega državnega
tožilstva.
Odredba iz drugega, četrtega in petega odstavka 10.a člena tega zakona je dostopna fizičnim in pravnim osebam po
pravnomočnosti obtožnega akta ali najpozneje dve leti pred
zastaranjem kazenskega pregona. Fizične ali pravne osebe
jo lahko brezplačno vpogledajo ali prepišejo, kopirajo pa na
lastne stroške. Uporabljajo jo lahko le v postopkih pred sodišči
ali drugimi državnimi organi ali za namene iz prvega odstavka
tega člena.
Zakon o državnem tožilstvu – ZDT (Uradni list RS, št.
64/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
Šesto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
70. člen
Državna tožilstva, ustanovljena s tem zakonom, začnejo
z delom 1. januarja 1995. S tem dnem prevzamejo zadeve, dokumentacijo, sredstva, prostore in delavce iz 44. člena zakona
o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 10/77, 7/86, 41/87 in
Uradni list RS, št. 8/90):
– državno tožilstvo Republike Slovenije od dotedanjega
javnega tožilstva Republike Slovenije,
– višje državno tožilstvo od dotedanjega višjega javnega
tožilstva,
– okrožno državno tožilstvo od dotedanjega temeljnega
javnega tožilstva.
71. člen
Do imenovanja v trajno tožilsko funkcijo oziroma do izteka
mandata, nadaljujejo javni tožilci z delom kot vodje državnih
tožilstev, namestniki javnih tožilcev pa kot državni tožilci ustreznega položaja.
72. člen
Javni tožilci in njihovi namestniki, ki ob uveljavitvi tega
zakona opravljajo funkcije javnega tožilstva, imajo pravico pred
iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturo za imenovanje v
funkcijo državnega tožilca po določbah tega zakona za mesto
državnega tožilca, ki ga zasedajo. Kandidaturo prijavijo ministrstvu za pravosodje.
V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se javni tožilec oziroma namestnik javnega tožilca odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo tožilsko mesto šteje za prosto in ga
mora ministrstvo za pravosodje razpisati v petnajstih dneh po
prejemu kandidature javnega tožilca oziroma namestnika javnega tožilca. Kandidatura mora vsebovati vse sestavine, ki se
po določbah tega zakona zahtevajo za prijavo na prosto mesto
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca.
Javnemu tožilcu ali njegovemu namestniku iz prvega
odstavka tega člena preneha mandat z dnem, ko je na podlagi
razpisnega postopka imenovan državni tožilec. Če po razpisnem postopku ni imenovan državni tožilec, se javni razpis
ponovi.
Osebe iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpolnjujejo
pogoja za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, imajo pravico kandidirati na mesto pomočnika državnega
tožilca.
73. člen
Prosta mesta državnih tožilcev iz tretjega odstavka 8. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91) in državnih tožilcev, ki po določbi
prvega in drugega odstavka 8. člena citiranega ustavnega za-
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kona nadaljujejo mandat, se razpišejo tri mesece pred iztekom
njihovega mandata.
74. člen
Za javne tožilce in njihove namestnike oziroma državne
tožilce iz prvega odstavka 72. člena tega zakona in prejšnjega
člena, ki prijavijo kandidaturo za prosto mesto državnega tožilca, se izdela strokovna ocena dela državnega tožilca. Strokovno oceno izdela neposredno višji javni tožilec, za namestnike
javnega tožilca Republike Slovenije javni tožilec Republike
Slovenije.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za javnega
tožilca Republike Slovenije.
75. člen
Javni tožilci in njihovi namestniki, ki so na funkciji ob uveljavitvi tega zakona, pa do izteka mandata niso imenovani za
državne tožilce po določbah tega zakona, imajo po prenehanju
mandata pravice, ki so jih po določbi 30. člena zakona o javnem tožilstvu imeli pred uveljavitvijo tega zakona javni tožilci,
ki po izteku mandata niso bili ponovno imenovani.
76. člen
Število državnih tožilcev pri državnih tožilstvih, ustanovljenih s tem zakonom, mora biti določeno v tridesetih dneh po
uveljavitvi tega zakona.
77. člen
Prve volitve članov personalne komisije morajo biti razpisane petnajst dni po uveljavitvi tega zakona.
Volitve se izvedejo po določbi prvega odstavka 21. člena
tega zakona s tem, da imajo pravico voliti in biti voljeni za člana
personalne komisije javni tožilci in njihovi namestniki oziroma
državni tožilci in pomočniki državnih tožilcev, ki na dan volitev
opravljajo javno tožilsko oziroma državno tožilsko funkcijo in
so vpisani v začasni volilni imenik, ki ga sestavi ministrstvo za
pravosodje.
Do konstituiranja personalne komisije dajejo mnenja v
razpisnih postopkih za mesto državnega tožilca neposredno
višja tožilstva in javni tožilec Republike Slovenije.
Postopek po določbi 72. člena tega zakona se lahko izvede, ko je konstituirana personalna komisija.
78. člen
Navodila o notranjem poslovanju državnih tožilstev
(7. člen) morajo biti izdana v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona. Do izdaje se smiselno uporabljajo pravila o poslovanju
in vodenju vpisnikov in drugih pomožnih knjig, izdana po določbi 54. člena zakona o javnem tožilstvu, kolikor niso v nasprotju
z določbami tega zakona.
79. člen
S 1. januarjem 1995 preneha veljati zakon o javnem tožilstvu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za državne
tožilce iz 73. člena tega zakona do imenovanja za državnega
tožilca po določbah tega zakona uporabljajo določbe zakona o
javnem tožilstvu, ki se nanašajo na razrešitev javnega tožilca
in njegovih namestnikov.
80. člen
Določbe tega zakona o plačah državnih tožilcev se pričnejo uporabljati s 1. julijem 1994.
81. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu – ZDT-A (Uradni list RS, št. 59/99) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
6. člen
Podrobnejše navodilo za organizacijo in delo skupine iz
drugega odstavka 10.a člena zakona in določitev potrebnega
števila mest državnih tožilcev v skupini iz prvega odstavka
10.b člena zakona je treba izdati v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
7. člen
Do ustanovitve skupine po določbah tega zakona deluje
obstoječa skupina tožilcev za posebne zadeve pri Državnem
tožilstvu Republike Slovenije.
Skupina po tem zakonu se ustanovi in prične z delovanjem najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu – ZDT-B (Uradni list RS, št. 110/2002) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
S 1. julijem 2003 prenehajo delovati višja državna tožilstva. Vse pristojnosti, ki jih imajo višja državna tožilstva na
podlagi zakona ali podzakonskih aktov, prevzame Vrhovno
državno tožilstvo Republike Slovenije.
Višji državni tožilci so s 1. julijem 2003 premeščeni na
delo na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.
41. člen
Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona izda navodilo, s katerim uredi način prevzema
zadev in arhivov višjih državnih tožilstev.
Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona izda navodilo o ustanovitvi, organizaciji in delu
pravno informacijskega centra Vrhovnega državnega tožilstva
in dodeli državnega tožilca na mesto vodje centra.
Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz 7. člena
zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Do njegove
izdaje se uporablja pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
78/98, 83/98 – popravek, 7/99, 33/2000 in 101/2001).
Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona uskladi podzakonske akte, za katere je pristojen,
z določbami tega zakona.
42. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski akt iz
66.c člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
43. člen
Personalna komisija državnega tožilstva do izteka mandata njenih članov nadaljuje z delom kot državnotožilski svet.
44. člen
S 1. julijem 2003 prevzamejo Vrhovno državno tožilstvo
Republike Slovenije in okrožna državna tožilstva v delovno
razmerje tožilsko osebje višjih državnih tožilstev.
Prevzem tožilskega osebja državnega tožilstva iz prejšnjega odstavka se opravi po navodilu, ki ga v treh mesecih po
objavi tega zakona izda generalni državni tožilec.

Št.

34 / 17. 4. 2007 /

Stran

4821

45. člen
S 1. julijem 2003 prevzame Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije prostore, premoženjske pravice in obveznosti
višjih državnih tožilstev.
Prevzem iz prejšnjega odstavka se opravi po navodilu, ki
ga v treh mesecih po objavi tega zakona izda generalni državni
tožilec.
46. člen
Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja izraze
»Državno tožilstvo Republike Slovenije« oziroma »državno tožilstvo«, če se nanašata na Državno tožilstvo Republike Slovenije, pomenita Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba
tretje točke prvega odstavka 203. člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002).
48. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-C (Uradni list RS, št. 17/06) vsebuje
naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Državni tožilec, ki je uvrščen v plačilni razred na podlagi
določb Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo), se uvrsti v plačni razred v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja sistem plač v javnem
sektorju, tako da vrednost plačnega razreda, v katerega je
uvrščen, ustreza njegovi osnovni plači, ki zajema doseženi
koeficient plačilnega razreda in tožilski dodatek zaradi nezdružljivosti funkcije državnega tožilca, pri generalnem državnem
tožilcu, namestniku generalnega državnega tožilca, vodjih in
namestnikih vodij državnih tožilstev pa zajema še dodatek za
vodstveno funkcijo.
Pomočnik državnega tožilca, ki je uvrščen v plačilni razred
na podlagi določb Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo), se uvrsti v plačni
razred v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja sistem
plač v javnem sektorju, tako da vrednost plačnega razreda, v
katerega je uvrščen, ustreza njegovi osnovni plači, ki zajema
doseženi koeficient plačilnega razreda.
Odločbe o uvrstitvi državnih tožilcev in pomočnikov državnih tožilcev v nove plačne razrede, ki jih izda Državnotožilski
svet, začnejo veljati z začetkom uporabe tega zakona.
Izdaja odločbe o uvrstitvi državnega tožilca in pomočnika
državnega tožilca v plačni razred ne sme poslabšati položaja
državnega tožilca ali pomočnika državnega tožilca v zvezi z
njegovim napredovanjem.
26. člen
Do uveljavitve kolektivne pogodbe za javni sektor se
začasno uporablja višina dodatkov, do katerih so upravičeni
državni tožilci in pomočniki državnih tožilcev, in sicer:
– dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne
plače za vsako zaključeno leto delovne dobe;
– dodatek za mentorstvo za največ 20 ur mesečno, pri
čemer je dodatek za mentorstvo določen v višini 15% urne postavke osnovne plače mentorja in se obračunava le za čas, ko
državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela v pogojih,
zaradi katerih mu dodatek pripada;
– dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, pri
čemer je dodatek določen v nominalnem znesku, in sicer do-
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datek za specializacijo znaša 10.000,00 SIT bruto, za magisterij
15.000,00 SIT bruto in za doktorat 25.000,00 SIT bruto;
– dodatek za manj ugodne delovne pogoje v višini 5%
urne postavke osnovne plače;
– dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni
v višini 5% urne postavke osnovne plače in se obračunava le
za čas, ko državni tožilec dela v pogojih, zaradi katerih mu
dodatek pripada;
– dodatek za delo v deljenem delovnem času v višini 3%
urne postavke osnovne plače, če prekinitev delovnega časa
traja več kot 3 ure, in se obračuna le za čas, ko državni tožilec
ali pomočnik državnega tožilca dela v deljenem delovnem
času;
– dodatek za delo ponoči v višini 10% urne postavke
osnovne plače, za delo v nedeljo ali delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik, pa v višini 20%
urne postavke osnovne plače, in se obračuna le za čas, ko
državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela ponoči, v
nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan
ali praznik;
– dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini
10% urne postavke osnovne plače in se obračuna le za čas,
ko državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca dela preko
polnega delovnega časa;
– za ure pripravljenosti v primeru opravljanja stalne pripravljenosti zaradi zagotavljanja možnosti prihoda na delovno
mesto v višini 10% urne postavke osnovne plače, pri čemer
se čas stalne pripravljenosti ne šteje v delovni čas; za ure
dejanskega opravljanja dela v tem času državnemu tožilcu
ali pomočniku državnega tožilca pripada 100% urna postavka
osnovne plače;
– za ure dežurstva, ki niso bile razporejene v polni delovni
čas, pripada državnemu tožilcu ali pomočniku državnega tožilca 100% urna postavka osnovne plače.
27. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi Državnotožilski
red (Uradni list RS, št. 109/04) in Pravilnik o določitvi števila
mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na okrožnih državnih tožilstvih in v Skupini
državnih tožilcev za posebne zadeve ter o določitvi števila
mest pomočnikov državnega tožilca (Uradni list RS, št. 81/03) z
določbami tega zakona v enem mesecu po njegovi uveljavitvi.
Generalni državni tožilec v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, uskladi navodilo o delu skupine iz 6. člena
tega zakona z določbami tega zakona v enem mesecu po
njegovi uveljavitvi.
28. člen
Skupina, ustanovljena na podlagi dosedanjih določb
10. člena zakona, nadaljuje z delom kot skupina po tem zakonu. Vodja skupine, imenovan po dosedanjih določbah 10.b
člena zakona, nadaljuje delo kot vodja skupine po določbah
tega zakona do izteka mandata.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati dodelitev
državnim tožilcem, ki so bili dodeljeni v skupino po določbah
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
državni tožilci nadaljujejo z delom v skupini z dosedanjimi
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pooblastili, do dodelitve novih državnih tožilcev v skupino po
določbah tega zakona.
29. člen
Vodji Pravnoinformacijskega centra in Strokovnega centra pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije po
prvem in drugem odstavku 59. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo)
opravljata svoje naloge do imenovanja novih vodij centrov po
določbah tega zakona.
30. člen
Generalni državni tožilec objavi poziv za dodelitev državnih tožilcev v skupino po določbah tega zakona najpozneje v
petnajstih dneh po začetku veljavnosti navodila iz drugega odstavka 27. člena tega zakona in uskladitvi pravilnika iz prvega
odstavka 27. člena tega zakona.
Državnotožilski svet dodeli državne tožilce v skupino po
določbah tega zakona najpozneje v dveh mesecih po začetku
veljavnosti navodila iz drugega odstavka 27. člena tega zakona in začetku veljavnosti odredbe iz 9. člena v zvezi s prvim
odstavkom 27. člena tega zakona.
31. člen
Določba 22. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2007 za obveznosti, ki so dospele od 1. januarja 2007
dalje, obveznosti zagotavljanja in plačevanja sredstev najemnin
za najete prostore državnih tožilstev, ki so dospele pred 1. januarjem 2007, pa gredo v breme državnih tožilstev, ki imajo
najete prostore.
32. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe Odloka o plačah funkcionarjev, razen določb 2.,
3., 4., 5., 6., 7., 9., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 27.,
28., 29., 30. in 31. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati
petnajsti dan po začetku veljavnosti zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-D (Uradni list RS, št. 14/07) vsebuje
naslednji prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Generalni državni tožilec ustanovi oddelek iz četrtega
odstavka 10. člena zakona v roku šestdesetih dni od uveljavitve tega zakona. Do takrat izvršujejo pregon kaznivih dejanj
in usmerjanje policije krajevno pristojna državna tožilstva po
dosedanjih predpisih.
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi Odredbo o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca
(Uradni list RS, št. 64/06) z določbami šestega odstavka 10.b
člena zakona v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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VLADA
1835.

Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri
kmetovanju

Na podlagi 5., v zvezi s 6., 7. in 126. členom Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa pogoje za izvajanje predpisanih
zahtev ravnanja in dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (v
nadaljnjem besedilu: navzkrižna skladnost) za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93,
(ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001,
(ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES)
št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL
L št. 270, z dne 21. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo Sveta (ES) št. 2013/2006 z dne 19. decembra 2006
o spremembah uredb (EGS) št. 404/93, (ES) št. 1782/2003
in (ES) št. 247/2006 v zvezi s sektorjem banan (UL L št. 384,
z dne 29. 12. 2006, str. 13) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1782/2003/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila
2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti,
modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega
sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne
kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
(UL L št. 141, z dne 30. 4. 2004, str. 18, zadnjič spremenjene z
Uredbo Komisije (ES) št. 2025/2006 z dne 22. decembra 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za
izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo
Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi
nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 384, z dne 29. 12.
2006, str. 81) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 796/2004/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra
2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74).
(2) Izpolnjevanje zahtev, določenih v prilogah 1 in 2, ki
sta sestavni del te uredbe, se šteje kot izpolnjevanje zahtev
navzkrižne skladnosti.
2. člen
(pristojni organ)
Za preverjanje izvajanja navzkrižne skladnosti je pristojna
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
3. člen
(zavezanci)
Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti
so vsi vlagatelji zahtevkov za:
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– uveljavljanje neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu in so navedena v Prilogi
I Uredbe 1782/2003/ES;
– uveljavljanje plačil za ukrepe osi 2 iz predpisa, ki ureja
plačila za ukrepe osi 2 Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013;
– uveljavljanje plačil za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v
letih 2007–2010, ter
– uveljavljanje podpore iz predpisa, ki ureja podporo za
pridelavo semenskega krompirja in krompirja v 100-metrskem
izolacijskem pasu.
4. člen
(predpisane zahteve ravnanja)
Predpisane zahteve ravnanja so minimalne zahteve s
področja okolja, identifikacije in registracije živali, zdravja ljudi,
živali in rastlin in dobrega počutja živali, ki so določene v Seznamu predpisanih zahtev ravnanja iz Priloge 1 te uredbe.
5. člen
(dobri kmetijski in okoljski pogoji)
Dobri kmetijski in okoljski pogoji so minimalne zahteve
o ravnanju z vsemi kmetijskimi zemljišči na kmetijskem gospodarstvu, ki so določene v Standardu za dobre kmetijske in
okoljske pogoje iz Priloge 2 te uredbe.
6. člen
(kontrola)
(1) Kontrolo izpolnjevanja zahtev iz Prilog 1 in 2 te uredbe
izvaja Agencija ob obveznem upoštevanju analize tveganja pri
najmanj 1 odstotku zavezancev iz 3. člena te uredbe na način,
določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Agencija pri izvajanju kontrole upošteva tudi ugotovljene
nepravilnosti, ki jih posredujejo drugi organi, pristojni za nadzor
nad izvajanjem predpisov iz Prilog 1 in 2 te uredbe.
(2) Če Agencija pri kontroli iz prejšnjega odstavka ugotovi kršitve, upošteva seštevek ocen kršitev iz Prilog 1 in 2
te uredbe ter določi odstotek znižanja neposrednega plačila,
izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko okoljske ukrepe.
Stopnja kršitve je določena z ocenami 5, 10, 50 ali 100 za
posamezno kršitev, pri čemer ocena 5 pomeni najnižjo in 100
najvišjo težo kršitve.
(3) Celotni znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil
in plačil za kmetijsko okoljske ukrepe se zniža za 1 odstotek,
če je vsota ocen znotraj enega standarda manjša ali enaka
99. Če je vsota ocen znotraj enega standarda enaka 100 ali
večja, se znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil
za kmetijsko okoljske ukrepe zniža za 3 odstotke. Standardi so
določeni v Prilogah 1 in 2 te uredbe.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se skupno
znižanje neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko okoljske ukrepe po vseh standardih izračuna po postopku
iz 66. člena Uredbe 796/2004/ES.
(5) Ne glede na določbe 3. člena te uredbe se zavezancem, ki so v programskem investicijskem obdobju 2004–2006 v
skladu s predpisom, ki ureja program razvoja podeželja, začeli
z vlaganjem v izboljševanje določenega standarda, v času njihove dejanske investicije, oziroma do zaključka investicije po
sklenjeni pogodbi, ocene kršitev za ta standard ne upošteva pri
določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega
plačila in plačila za kmetijsko okoljske ukrepe.
(6) Ne glede na določbe 3. člena te uredbe se pri ukrepu
»mladi kmetje« in »posodabljanje kmetijskih gospodarstev« iz
predpisa, ki ureja program razvoja podeželja za obdobje 2007
do 2013, za standard, v katerega zavezanci investirajo v triletnem investicijskem obdobju, ki izhaja iz poslovnega načrta, v
času njihove dejanske investicije ocene kršitev ne upošteva pri

Stran

4824 /

Št.

34 / 17. 4. 2007

Uradni list Republike Slovenije

določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega
plačila in plačila za kmetijsko okoljske ukrepe.
7. člen
(opredelitev neskladnosti)
Za določitev neskladnosti dejanskega stanja z zahtevami te uredbe se uporabijo opredelitve iz 41. člena Uredbe
796/2004/ES.
8. člen
(ohranjanje trajnih travnikov)
(1) Agencija iz prijavljenih površin na zbirnih vlogah za
leto 2004 in 2005 ugotovi in izračuna razmerje med površino
trajnih travnikov in površino kmetijskih zemljišč na območju Republike Slovenije v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 239/2005
z dne 11. februarja 2005 o spremembi in popravku Uredbe
(ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne
skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in
kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št.
1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor
v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete (UL L št. 42, z dne 12. 2. 2005, str. 3). Ugotovljeno razmerje se v naslednjih letih ne sme zmanjšati za več
kot 10 odstotkov.
(2) Če se ugotovljeno razmerje iz prejšnjega odstavka
zmanjša za več kot 8 odstotkov, se ukrepa v skladu s 3. in
4. členom Uredbe 796/2004/ES.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 21/05, 114/05
in 76/06).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-11/2007/7
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2311-0057
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga

Direktiva Sveta 91/676
(EGS) z dne 12.
decembra 1991 o varstvu
voda pred
onesnaževanjem z nitrati
iz kmetijskih virov

PREDPIS EU

Standard za nitrate

PRILOGA II
KODEKS(-I) DOBRE KMETIJSKE PRAKSE
A. Kodeks ali kodeksi dobre kmetijske prakse,
katerih cilj je zmanjšati onesnaževanje z nitrati in ki
upoštevajo razmere v razliþnih regijah Skupnosti,
naj bi vsebovali doloþbe, ki vkljuþujejo naslednje
toþke, þe so pomembne:
1. obdobja, ko je vnos gnojil v tla neprimeren;
2. vnos gnojil v tla na strmih poboþjih;
3. vnos gnojil v tla, nasiþena z vodo, poplavljena,
zmrznjena ali pokrita s snegom;
4. pogoje za vnos gnojil v tla blizu vodotokov;
5. zmogljivost in zgradbo posod za skladišþenje
živinskih gnojil, vkljuþno z ukrepi za prepreþevanje
onesnaževanja vode s površinskim odtokom in

ýlen 5
1. Države þlanice za uresniþitev ciljev iz þlena 1 v
dveh letih po prvem imenovanju iz þlena 3(2) ali v
enem letu od vsakega dodatnega imenovanja iz
þlena 3(4) izdelajo delovne programe za imenovana
ranljiva obmoþja.
4. Delovni programi se izvedejo v štirih letih od
izdelave in so sestavljeni iz naslednjih obvezujoþih
ukrepov:
(a) ukrepov iz Priloge III;
(b) ukrepov, ki so jih države þlanice predpisale v
kodeksu(-ih) dobre kmetijske prakse, izdelanih
skladno s þlenom 4, razen tistih, ki so bili
nadomešþeni z ukrepi iz Priloge III.

Uredba o mejnih vrednostih
vnosa nevarnih snovi in gnojil
v tla (Uradni list RS, št. 84/05)

ýlen 4
1. Države þlanice za zagotovitev splošne ravni
varstva pred onesnaževanjem za vse vode v dveh
letih po notifikaciji te direktive sprejmejo naslednje
ukrepe:
(a) izdelajo kodeks ali kodekse dobre kmetijske
prakse, ki jih bodo kmetje izvajali prostovoljno in
naj bi vkljuþevali doloþbe, ki zajemajo vsaj toþke iz
Priloge II A;
Operativni program za
varstvo voda pred
onesnaženjem z nitrati iz
kmetijske proizvodnje za
obdobje 2004–2008

Pravilnik za izvajanje dobre
kmetijske prakse pri gnojenju
(Uradni list RS, št. 130/04)

nacionalni predpisi Republike
Slovenije,
ki
povzemajo
zahteve iz predpisov EU

NACIONALNI PREDPIS

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

ZAHTEVE

PRILOGE
Priloga 1: Seznam predpisanih zahtev ravnanja

– kjer so tla nasiþena z vodo ali

– kjer so tla nasiþena z vodo

obmoþjih.

– na najožjih vodovarstvenih

odejo,

50
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1

Uporaba živinskih gnojil na
vodovarstvenih obmoþjih ne presega
mejnih koliþin, doloþenih v
predpisih.

– na najožjih vodovarstvenih
obmoþjih.

Na vodovarstvenih obmoþjih se
gnojila, glede na vrsto gnojila in
zemljišþa, uporabljajo v doloþenih
obdobjih leta.

x

kot 10 cm debelo snežno odejo,

– zamrznjena ali prekrita z veþ
x

– zamrznjena ali prekrita z
veþ kot 10 cm debelo snežno

10

5

10

kršitve zahtev iz
nacionalnih
predpisov, izražene
z oceno

STOPNJA KRŠITVE

Št.

Na vodovarstvenih obmoþjih se
gnojila, glede na vrsto gnojila in
zemljišþa, uporabljajo v doloþenih
obdobjih leta.

x

x

poplavljena,

ali poplavljena,

x

Gnojnica ali gnojevka se ne uporabljata
na kmetijskih zemljišþih:

Gnojnica ali gnojevka se ne smeta
uporabljati na kmetijskih zemljišþih:
x

Z gnojevko ali gnojnico se na velikih
strminah ne gnoji na naþin, ki povzroþa
odtekanje gnojevke ali gnojnice po
površinah.

Gnojenje z gnojevko ali gnojnico je
prepovedano na velikih strminah,
kjer lahko zaradi neustreznega
naþina nanosa pride do odtekanja
gnojevke ali gnojnice po površinah.

15.

februarja.

do 15. februarja.

do

odeje

brez zelene odeje od 15. novembra
novembra

na kmetijskih zemljišþih brez zelene

uporabljati na kmetijskih zemljišþih
15.

Gnojnica ali gnojevka se ne uporabljata

Gnojnice ali gnojevke ni dovoljeno
od

zahteve iz nacionalnih predpisov, ki
jih mora izpolnjevati zavezanec in
jih preverja kontrolor

ZAHTEVE

izvajanje zahtev iz nacionalnih
predpisov na ravni kmetijskega
gospodarstva

IZVAJANJE ZAHTEV
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Kmetijsko gospodarstvo s presežkom
živinskih gnojil ima potrdila o oddaji
oziroma prodaji presežne koliþine
živinskih gnojil.
Za kmetijska gospodarstva, ki
premešþajo svoje živali na planine ali
skupne pašnike, se koliþina gnojil za þas
bivanja na planinah ali skupnih pašnikih
ne upošteva na samem kmetijskem
gospodarstvu.

Letni vnos dušika pri gnojenju z
živinskimi gnojili ne sme presegati
170 kg/ha kmetijskih zemljišþ v
uporabi.
S presežkom živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu se ravna v
skladu s predpisi.

50

10

50
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Po vizualni oceni so skladišþni prostori
izdelani v skladu s predpisi.

Kmetijsko gospodarstvo ima zadostne
skladišþne kapacitete za skladišþenje
organskih odpadkov.

Št.

Skladišþni prostori so izdelani iz
ustreznih materialov in na naþin, da
iz njih ne odteka ali pronica odpadna
voda.

Kmetijsko gospodarstvo, kjer živali
niso celo leto na paši, ima zadostne
kapacitete za skladišþenje organskih
odpadkov: gnoja, gnojevke, gnojnice
in komposta za najmanj 6 mesecev
na kontinentalnem in najmanj 4
mesece na obalnem obmoþju.
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PRILOGA III
UKREPI, KI JIH JE PO ýLENU 5(4)(a) TREBA
VKLJUýITI V DELOVNE PROGRAME
1. Ukrepi vkljuþujejo pravila v zvezi z:
1. obdobji, ko je vnos nekaterih vrst gnojil v tla
prepovedan;
2. zmogljivostmi posod za skladišþenje živinskih
gnojil; zmogljivost mora biti veþja od tiste, ki je
potrebna za skladišþenje med najdaljšim obdobjem, v
katerem je vnos v tla na ranljivem obmoþju
prepovedan, razen kadar se pristojnemu organu lahko
dokaže, da bo kakršna koli koliþina gnojil, ki presega
dejansko zmogljivost skladišþenja, odstranjena na
naþin, ki ne bo škodoval okolju;
3. omejitvijo vnosa gnojil v tla, ki je skladna z dobro
kmetijsko prakso in upošteva znaþilnosti ranljivega
obmoþja, zlasti:
(a) razmere v tleh, tip tal in nagib;
(b) podnebne razmere, padavine in namakanje;
(c) rabo zemljišþ in kmetijsko prakso, vkljuþno s
kolobarjenjem;
ter temelji na ravnotežju med:
(i) predvidljivo potrebo posevkov po dušiku,
in
(ii) preskrbo posevkov z dušikom iz tal in z
gnojenjem, ki ustreza:
– koliþini dušika v tleh v trenutku, ko ga posevek
zaþne izrabljati v znatni meri (preostala koliþina ob
koncu zime),
– preskrbi z dušikom preko neto mineralizacije zalog
organskega dušika v tleh,
– dodanim dušikovim spojinam z živinskimi gnojili,
– dodanim dušikovim spojinam z mineralnimi in
drugimi gnojili.
2. Ti ukrepi bodo za vsak kmetijski ali živinorejski
obrat zagotovili, da koliþina živinskega gnojila,
vnesenega v tla vsako leto, tudi preko živali samih,
ne bo presegala natanþno doloþene koliþine na
hektar.
Ta koliþina na hektar je koliþina gnojila, ki vsebuje
170 kg N.

pronicanjem tekoþin, ki vsebujejo živinska gnojila,
in odplak, nastalih pri shranjevanju rastlinskih
materialov, kot je silaža, v podzemne vode in
površinsko vodo;
6. postopke za vnos v tla, vkljuþno s stopnjo in
enakomernostjo nanosa mineralnih in živinskih
gnojil, pri katerih bo izguba hranil v vodo ostala na
sprejemljivi ravni.
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Direktiva
Sveta
86/278 (EGS) z dne
12. junija 1986 o
varstvu okolja, zlasti
tal, kadar se blato iz
þistilnih
naprav
uporablja v kmetijstvu:

[ýlen 2(a):
(i) odpadno blato iz þistilnih naprav za þišþenje odpadnih
vod iz gospodinjstev ali komunalnih odpadnih vod in iz
drugih þistilnih naprav za þišþenje odpadnih vod podobne
sestave, kot so odpadne vode iz gospodinjstev in komunalne
odpadne vode;
(ii) odpadno blato iz pretoþnih greznic in drugih podobnih
naprav za þišþenje odpadnih voda;
(iii) odpadno blato iz þistilnih naprav, ki niso navedene v (i)
in (ii)]

ýlen 3
1. Blato iz þlena 2(a)(i) se sme uporabljati v kmetijstvu
samo v skladu s to direktivo.
2. Brez poseganja v direktivi 75/442/EGS in 78/319/EGS:
– se blato iz þlena 2(a)(ii) sme uporabljati v kmetijstvu pod
pogoji, za katere zadevna država þlanica meni, da so nujni za
varovanje zdravja ljudi in okolja,
– se blato iz þlena 2(a)(iii) sme uporabljati v kmetijstvu
samo, þe je zadevna država þlanica s predpisi uredila
njegovo uporabo.

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

ZAHTEVE

Standard za odpadno blato

PREDPIS EU

Uredba o mejnih
vrednostih vnosa
nevarnih snovi in gnojil v
tla (Uradni list RS, št.
84/05)

nacionalni
predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

NACIONALNI PREDPIS

Za izvajanje te uredbe morajo imeti
kmetijska gospodarstva, ki uporabljajo blato,
mulj ali kompost z omejeno uporabo, izdelan
letni naþrt razvoza blata, mulja ali komposta
z omejeno uporabo, iz katerega je razvidno
najmanj: GERK, PID in domaþe ime GERK
- a, koliþina blata, mulja ali komposta z
omejeno uporabo in þas uporabe.

Za površine na KMG, na katerih se uporablja
blato, mulj ali kompost z omejeno uporabo,
je bilo izdano dovoljenje.

zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

ZAHTEVE

10

od leta 2007

0

V letih 2005 in
2006

100

kršitve zahtev iz
nacionalnih
predpisov,
izražene z oceno

STOPNJA
KRŠITVE

Št.
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Lastniku ali zakupniku kmetijskih zemljišþ,
na katerih se bo uporabljalo blato, mulj ali
kompost z omejeno uporabo, morajo biti
poslani dovoljenje in rezultati analiz tal in
blata, mulja ali komposta z omejeno
uporabo ter najveþja koliþina blata, mulja
ali komposta z omejeno uporabo, ki se
sme vnesti v tla na ha kmetijskih zemljišþ
v enem letu.

Blato, mulj ali kompost z omejeno
uporabo se lahko uporablja samo na
podlagi izdanega dovoljenja in skladno s
predpisi.

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov
na ravni kmetijskega gospodarstva

IZVAJANJE ZAHTEV

Uradni list Republike Slovenije
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Uredba o mejnih
vrednostih vnosa
nevarnih snovi in

Uredba o mejnih,
opozorilnih in
kritiþnih imisijskih
vrednostih nevarnih
snovi v tleh (Uradni
list RS, št. 68/96 in
41/04)

4

Mejne, opozorilne in kritiþne imisijske
vrednosti za posamezne nevarne snovi,
razen za radioaktivne snovi, v tleh so
doloþene z uredbo.

Komunalno ali tehnološko odpadno vodo
je prepovedano odvajati neposredno v
vodotoke, namenjene pripravi pitne
vode.

Odpadno vodo je prepovedano odvajati
neposredno v podzemne vode, stojeþe
površinske vode ali vode, namenjene
pripravi pitne vode.

Odvajanje odpadnih voda v naravna
jezera, ribnike, mlake in druge naravne
vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali
obþasen pritok ali odtok celinskih ali
podzemnih voda, in v vodne zbiralnike,
ki so nastali zaradi odvzema ali
izkorišþanja mineralnih surovin ali drugih
podobnih posegov, in so v stiku s
podzemno vodo, je prepovedano.

Na
kmetijskem
gospodarstvu
ni
odlagališþ
odpadkov.

zahteve
iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora
izpolnjevati
zavezanec in jih
preverja kontrolor

ZAHTEVE

50

kršitve zahtev
iz nacionalnih
predpisov,
izražene
z
oceno

STOPNJA
KRŠITVE
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PRILOGA
DRUŽINE IN SKUPINE SNOVI - SEZNAM I

ýlen 5
1. Za izpolnjevanje obveznosti iz þlena 3(b) države þlanice opravijo
predhodno preiskavo:
- vseh neposrednih odvajanj snovi iz seznama II, zato da jih omejijo,
- odstranjevanja ali odlaganja z namenom odstranjevanja teh snovi, ki
lahko vodi do posrednega odvajanja.
Na podlagi rezultatov preiskave lahko države þlanice izdajo dovoljenje
pod pogojem, da so sprejeti vsi tehniþni varstveni ukrepi za prepreþevanje
onesnaženja podzemne vode s temi snovmi.
2. Poleg tega države þlanice sprejmejo ustrezne ukrepe, ki se jim zdijo
potrebni pri omejevanju vsakršnega posrednega odvajanja snovi iz
seznama II zaradi dejavnosti na površju ali v zemlji, razen snovi iz
odstavka 1.

Uredba o emisiji
snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih
voda iz virov
onesnaženja
(Uradni list RS, št.
35/96, 21/03, 2704
in 41/04)

Zakon o varstvu
okolja (Uradni list
RS, št. 41/04)

Zakon o vodah
(Uradni list RS, št.
67/02, 110/02, 2/04
in 41/04)

Uredba o standardih
kakovosti podzemne
vode ( (Uradni list
RS, št. 100/05)

Neposredno odvajanje odpadnih voda v
podzemne vode je prepovedano.
Posredno odvajanje odpadnih voda v
podzemne vode je dovoljeno samo na
naþin in pod pogoji, ki jih doloþajo zakon
o vodah in predpisi na podroþju varstva
okolja.

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov
na ravni kmetijskega gospodarstva

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

ýlen 4
1. Da bi lahko izpolnile obveznost iz þlena 3(a), države þlanice:
- prepovejo vsakršno neposredno odvajanje snovi iz seznama I,
- uvedejo predhodno preiskavo za vsakršno odstranjevanje ali odlaganje z
namenom odstranjevanja teh snovi, ki bi lahko povzroþilo posredno
onesnaženje. Na podlagi rezultatov preiskave države þlanice prepovejo to
dejavnost ali pa izdajo dovoljenje, pod pogojem, da se upoštevajo vsi
tehniþni varstveni ukrepi, potrebni za prepreþitev takega odvajanja,
- sprejmejo vse ustrezne ukrepe, ki se jim zdijo potrebni za prepreþitev
posrednega odvajanja snovi iz seznama I, zaradi dejavnosti na površju ali
v zemlji, razen tistih, navedenih v drugi alinei. O takih ukrepih obvestijo
Komisijo, ki lahko na podlagi teh informacij Svetu poda predloge za
spremembo te direktive.
2. Vendar pa lahko države þlanice v primeru, da predhodna preiskava
pokaže, da je podzemna voda, v katero se predvideva odvajanje snovi iz
seznama I, trajno neprimerna za drugo rabo, zlasti v gospodinjstvu in
kmetijstvu, odobrijo odvajanje teh snovi, þe njihova prisotnost ne ovira
izkorišþanja zemeljskih virov.
Ta dovoljenja se lahko izdajo samo pod pogojem, da so bili sprejeti vsi
tehniþni varstveni ukrepi, s katerimi se zagotovi, da te snovi ne morejo
doseþi drugih vodnih sistemov ali ogrožati drugih ekosistemov.
3. Države þlanice lahko po predhodni preiskavi odobrijo odvajanje zaradi
ponovnega injiciranja vode v isti vodonosnik, in sicer vode za geotermiþne
namene, vode, naþrpane iz rudnikov in kamnolomov, ali vode, naþrpane
za gradbeno inženirska dela.

nacionalni predpisi
Republike Slovenije,
ki
povzemajo
zahteve iz predpisov
EU

NACIONALNI
PREDPIS
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Direktiva Sveta 80/68
(EGS) z dne 17.
decembra 1979
o varstvu podzemne
vode pred
onesnaževanjem z
doloþenimi nevarnimi
snovmi

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

ZAHTEVE

Standard za podzemne vode

PREDPIS EU

Stran
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DRUŽINE IN SKUPINE SNOVI - SEZNAM II
Seznam II vsebuje posamezne snovi in kategorije snovi, ki spadajo v
spodaj navedene družine in skupine snovi, ki lahko škodljivo vplivajo na
podzemno vodo.
1. Naslednje nekovine in kovine ter njihove spojine:
1. cink
2. baker
3. nikelj
4. krom
5. svinec
6. selen
7. arzen
8. antimon
9. molibden
10. titan
11. kositer
12. barij
13. berilij
14. bor
15. uran
16. vanadij
17. kobalt
18. talij
19. telur
20. srebro
2. Biocidi in njihovi derivati, ki niso na seznamu I.
3. Snovi, ki imajo škodljiv uþinek na okus in/ali vonj podzemne vode, ter
spojine, ki povzroþajo nastajanje teh snovi v podzemni vodi, zaradi þesar
postane neprimerna za prehrano ljudi.
4. Toksiþne ali obstojne organske silicijeve spojine in snovi, ki lahko
povzroþijo nastajanje teh snovi v vodi, z izjemo tistih, ki so biološko
neškodljive ali se v vodi hitro pretvorijo v neškodljive snovi.
5. Anorganske spojine fosforja in elementarnega fosforja.
6. Fluoridi.
7. Amoniak in nitriti.

Seznam I vsebuje posamezne snovi, ki spadajo v spodaj navedene
družine in skupine snovi, z izjemo tistih, ki ne sodijo na seznam I glede na
nizko tveganje za strupenost, obstojnost in kopiþenje v organizmih.
Takšne snovi, ki so glede strupenosti, obstojnosti in kopiþenja v
organizmih primerne za seznam II, se uvrstijo na seznam II.
1. Organohalogene spojine in snovi, ki lahko tvorijo takšne spojine v
vodnem okolju
2. Organofosforne spojine
3. Organokositrne spojine
4. Snovi s karcinogenimi, mutagenimi ali teratogenimi lastnosti v ali preko
vodnega okolja [7]
5. Živo srebro in njegove spojine
6. Kadmij in njegove spojine
7. Mineralna olja in ogljikovodiki
8. Cianidi.
Pravilnik o
odlaganju odpadkov
(Uradni list RS, št.
5/00, 41/04 in 43/04)

gnojil v tla (Uradni
list RS, št. 84/05)

5

Obvezna ravnanja in druge pogoje za
odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe
v zvezi z naþrtovanjem, gradnjo,
obratovanjem in zapiranjem odlagališþ
odpadkov ter po njihovem zaprtju doloþa
pravilnik.

Vnos snovi v tla pri vnašanju blata
þistilnih naprav, komposta ali mulja iz
reþnih strug in jezer, ter vnos snovi pri
namakanju rastlin in pri gnojenju, zlasti
pa mejne vrednosti letnega vnosa
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
ali na tla, stopnje zmanjševanja vnosa
ter druge ukrepe v zvezi z vnosom so
doloþene z uredbo.
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Uredba Komisije (ES)
št. 911/2004 z dne 29.

Uredba Komisije (ES)
št. 2629/97 NI veþ
veljavna, namesto te
je:

in

Oznaþitev in registracija uvoženega goveda

Oznaþitev in registracija goveda, ki prihaja na obmoþje
Republike Slovenije iz držav þlanic Evropske unije (v
nadaljevanju EU)

Registracija govedi

Pravilnik o identifikaciji
in registraciji govedi
(Uradni list RS, št.
16/03)

10
50

od vkljuþno 50, a manj kot 80
% oznaþenih živali
manj kot 50 % oznaþenih živali

V skupno število živali se
štejejo samo živali na
gospodarstvu, ki so starejše
od 20 dni.

5

kršitve
zahtev
iz
nacionalnih
predpisov,
izražene
z
oceno

STOPNJA
KRŠITVE

od vkljuþno 80, a manj kot 100
% oznaþenih živali

Oznaþitev govedi

zahteve
iz
nacionalnih
predpisov,
ki
jih
mora
izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

ZAHTEVE

34 / 17. 4. 2007
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1. Govedo mora biti oznaþeno þim prej po
rojstvu oz. preden se premakne na drugo
lokacijo, najpozneje pa do starosti 20 dni.
2. ýe se ušesna znamka izgubi, moþno
poškoduje ali postane neþitljiva, mora imetnik
posamezno ušesno znamko þim prej,
najpozneje pa v štirih tednih od dneva, ko to
opazi, nadomestiti z dvojnikom ušesne
znamke. Identifikacijska številka živali mora biti
ista, kot na originalu.
3. Ob oznaþitvi govedi, rojenih v Republiki
Sloveniji, mora imetnik govedi poskrbeti tudi za
njihovo registracijo, kar mora storiti v roku
doloþenem za sporoþanje podatkov v centralni
register govedi (v nadaljevanju CRG).
4. Govedo, ki prihaja na obmoþje Republike
Slovenije iz držav þlanic EU, mora biti
oznaþeno, spremljati pa ga mora potni list,
izdan v državi, iz katere govedo prihaja. Iz
spremljajoþe dokumentacije mora biti razviden
tudi datum prihoda govedi v Republiko
Slovenijo.
5. Uvoženo govedo, ki ne prihaja iz držav þlanic
EU, se preoznaþi, razen þe je namenjeno za
zakol in je govedo zaklano v 20 dneh po
opravljenih zdravstvenih pregledih v karanteni.

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na
ravni kmetijskega gospodarstva

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

Oznaþitev govedi

nacionalni
predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU
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UREDBA (ES) št.
1760/2000
EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN
SVETA z dne 17.
julija 2000 o uvedbi
sistema za
identifikacijo in
registracijo govedi ter
o oznaþevanju
govejega mesa in
proizvodov iz
govejega mesa in
razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 820/97
z dne 17. julija

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

ZAHTEVE

Standard za identifikacijo in registracijo živali

PREDPIS EU

Stran
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aprila 2004 o
izvajanju UREDBE
(ES) št. 1760/2000
EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN
SVETA v zvezi z
ušesnimi znamkami,
potnimi listi in registri
govedi na
gospodarstvu

Roki za sporoþanje podatkov
o kotitvah, poginih in premikih goveda.

Register govedi na gospodarstvu (v nadaljevanju RGG)

Premiki govedi

Izguba potnega lista

Potni list

50

manj kot 50 % živali ima potni
list

10

100

Register govedi na
gospodarstvu se vodi ažurno
in na predpisan naþin.
Register govedi na
gospodarstvu se vodi.

Register govedi na
gospodarstvu

Premiki so na predpisan naþin
sporoþeni v centralni register
govedi.

Premiki govedi
10

10

od vkljuþno 50, a manj kot 80
% živali ima potni list

V skupno število živali se
štejejo samo živali, ki morajo
imeti predpisan potni list.

5

od vkljuþno 80, a manj kot 100
% živali ima potni list

Potni listi za govedo

Št.
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13. Vsak imetnik govedi, z izjemo prevoznika,
je dolžan voditi ažuren RGG.
14. RGG mora imetnik hraniti na lokaciji, kjer je
govedo oz. na naþin, da je RGG s te lokacije
praktiþno dostopen.
15. Roki za sporoþanje in vpis podatkov v CRG
je 7 (sedem) dni od dogodka, oziroma pred
premikom govedi na drugo lokacijo.

12. Imetnik govedi sme na gospodarstvo ali iz
gospodarstva sprejeti ali premakniti le
oznaþeno govedo, ki ga spremlja veljavni potni
list.

6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju Ministrstvo) izda potni
list na podlagi registracije govedi v CRG.
7. Imetnik govedi hrani potni list na
gospodarstvu, kjer se govedo nahaja.
8. Potni list mora spremljati govedo ob vsakem
premiku.
9. Vsak naslednji imetnik govedi mora v potni
list takoj po prejemu vpisati podatke o svojem
gospodarstvu, datum prejema govedi in se
podpisati.
10. ýe imetnik govedi izgubi potni list, mora
najpozneje v sedmih dneh od dne, ko je izgubo
opazil, zaprositi za dvojnik potnega lista.
11. Potni list mora biti vrnjen Ministrstvu v
sedmih dneh od dneva izvoza, zakola, pogina,
kraje ali izgube govedi.
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Direktiva
Sveta
92/102 (ES) z dne 27.
novembra 1992 o
oznaþevanju
in
registraciji živali

Spremni identifikacijski dokument

Sporoþanje premikov prašiþev

10

50

Register prašiþev na
gospodarstvu se vodi.

Premiki se sporoþajo v CRPš.

10

100

Register prašiþev na
gospodarstvu se vodi ažurno
in na predpisan naþin.

Register prašiþev na
gospodarstvu (v nadaljnjem
besedilu: CRPš)

Imetnik je vpisan v EIRŽ kot
imetnik prašiþev.

Evidenca imetnikov rejnih živali
(v nadaljnjem besedilu: EIRŽ)

34 / 17. 4. 2007
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1. V evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ)
morajo biti vpisana vsa gospodarstva, kjer se
redijo prašiþi, in vsi imetniki prašiþev.
Gospodarstva, kjer se naenkrat redi najveþ en
prašiþ za lastno domaþo uporabo in kjer se
žival ne premika z gospodarstva, se v EIRŽ
evidentira na osnovi prijave premika živali na to
gospodarstvo.
2. Živali je treba oznaþiti þim prej po rojstvu,
vendar najkasneje pred premikom z rojstnega
gospodarstva na drugo gospodarstvo.
3. Živali se oznaþuje z namestitvijo ušesne
znamke v desno uho, lahko se jih oznaþuje tudi
s tetoviranjem v desno uho ali na desno stran
hrbta tik za pleþem.
4. ýe se oznaþitev pri živalih izgubi ali postane
neþitljiva, se žival na gospodarstvu, kjer je bilo
to opaženo, nemudoma oznaþi na novo.
Uporabi se identifikacijska oznaka, ki se
uporablja na gospodarstvu, na katerem se žival
oznaþuje.
5. Vsak imetnik prašiþev z izjemo prevoznikov
mora voditi ažuren RPG.
6. Iz RPG morajo biti razvidni trenutni stalež
živali in kronološko vodeni zapisi o prihodih na
gospodarstvo, odhodi živali z gospodarstva ter
o ponovnih oznaþitvah živali.
7. Vse spremembe morajo biti vpisane v RPG
redno, najpozneje v sedmih dneh.
8. Vsak imetnik prašiþev mora v Centralni
register prašiþev sporoþati podatke o odhodih
živali z gospodarstva in prihodih živali na
gospodarstvo najkasneje v sedmih dneh po
premiku živali.
9. Žival mora na obmoþju Republike Slovenije
spremljati dokument (spremni list), z
izpolnjenimi obveznimi podatki.
10. Dokument napiše in s podpisom potrdi
imetnik, ki žival oddaja.

Št.

Vodenje registra prašiþev (v nadaljevanju RPG) na
gospodarstvu

Pravilnik o identifikaciji
in registraciji prašiþev
(Uradni list RS, št. 97/03
in 4/04)
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Direktiva Sveta
92/102 (ES) z dne 27.
novembra 1992 o
oznaþevanju in
registraciji živali

in

Uredba Sveta št.
21/2004 (ES) z dne
17. decembra 2003 o
sistemu za
identifikacijo in
registracijo ovc in koz
in o spremembi
Uredbe (ES) št.
1782/2003 ter Direktiv
92/102 (EGS) in
64/432 (EGS)

Sporoþanje staleža živali

Sporoþanje premikov živali

Register drobnice na gospodarstvu

Oznaþitev živali

Evidenca imetnikov rejnih živali (EIRŽ)
Pravilnik o identifikaciji
in registraciji drobnice
(Uradni list RS, št.
22/04)

10

50
Register drobnice na
gospodarstvu se vodi.

Premiki se sporoþajo v CRD.

10
Register drobnice na
gospodarstvu se vodi ažurno
in na predpisan naþin.

V skupno število živali se
štejejo samo živali, ki morajo
biti oznaþene v skladu s
predpisi.

50

10

od vkljuþno 50, a manj kot 80
% oznaþenih živali
manj kot 50 % oznaþenih živali

5

100

od vkljuþno 80, a manj kot 100
% oznaþenih živali

Oznaþitev živali

Imetnik je vpisan v EIRŽ kot
imetnik drobnice.

Evidenca imetnikov rejnih
živali

Št.
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1 V evidenco imetnikov rejnih živali morajo biti
vpisani vsi imetniki drobnice in vsa
gospodarstva, kjer se nahajajo živali.
2 Žival je treba oznaþiti þim prej po rojstvu,
najpozneje do starosti šestih mesecev.
3 Živali, ki se redijo v ekstenzivnih pogojih oz.
na prostem, se lahko oznaþijo najpozneje do
starosti devetih mesecev.
4 Jagnjeta oz. kozliþe, ki so namenjeni za zakol
pred dvanajstim mesecem in niso namenjeni
trgovanju na teritoriju EU ali izvozu v tretje
države, se lahko oznaþuje z eno ušesno
znamko na kateri je skupna identifikacijska
oznaka.
5 ýe žival izgubi ušesno znamko ali ta postane
neþitljiva, jo mora imetnik drobnice nemudoma
nadomestiti z dvojnikom z isto ali pod pogojem,
da sledljivost ni ogrožena, z drugo
identifikacijsko oznako.
6 Vsak imetnik drobnice, razen prevoznika,
mora voditi Register drobnice na gospodarstvu
(v nadaljevanju RDG), v katerega je dolžan
vpisovati podatke najkasneje v sedmih dneh po
dogodku.
7 Vsak imetnik drobnice mora v Centralni
register drobnice (v nadaljevanju CRD)
sporoþiti podatke o premikih živali na obrazcih
(spremni list) v roku sedmih dni po premiku.
8 Žival mora pri premikih z enega na drugo
gospodarstvo spremljati spremni list, ki ga
napiše in s podpisom potrdi imetnik, ki oddaja
žival.
9 Prejemnik živali mora hraniti spremni list še
najmanj tri leta po prejemu živali.
10 Vsak imetnik drobnice mora enkrat letno v
CRD sporoþiti podatke o staležu na svojem
gospodarstvu.
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ýlen 8 Direktiva 79/409/EGS in þlen 15 Direktive 92/43/ES
zahtevata, da države þlanice prepovejo uporabo vseh
sredstev, ukrepov ali metod, ki se uporabljajo za množiþno ali
neselektivno ujetje ali ubite živali, ali ki bi lokalno lahko
povzroþili izginotje vrste. Ta sredstva in metode so našteta v
prilogah obeh direktiv.

ýlen 13 Direktive 92/43/EGS zahteva, da države þlanice
prepovejo (razen, kadar je izdano ustrezno dovoljenje) za vse
oblike zavarovanih vrst rastlin namerno trganje, zbiranje,
rezanje, ruvanje ali uniþevanje teh rastlin v naravi na njihovem
naravnem obmoþju razširjenosti, posedovanje, prevoz ali
prenos in prodaja ali izmenjava osebkov teh vrst, vzetih iz
narave, in njihovo ponujanje za prodajo ali izmenjavo.

ýlen 5 Direktive 79/409/EGS zahteva, da države þlanice
prepovejo (razen, kadar je izdano ustrezno dovoljenje in razen
kadar se lovi lovne vrste ptic v þasu lovne dobe v skladu s
þlenom 7 omenjene direktive) za vse prosto živeþe vrste ptic
namerno ubite ali ujetje s kakršno koli metodo, uniþenje ali
poškodovanje gnezd in jajc ali odstranjevanje gnezd, odvzem
jajc iz narave in zadrževanje teh jajc, namerno vznemirjanje
ptic, zlasti v þasu razmnoževanja in vzreje mladiþev, in
zadrževanje teh ptic.

Uredba o doloþitvi divjadi
in lovnih dob
(Uradni list RS, št. 101/04)

Zakon o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/04)

Uredba o zavarovanih
prosto živeþih rastlinskih
vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04 in
110/04)

Uredba o zavarovanih
prosto živeþih živalskih
vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04 in
109/04)

Pravnomoþna odloþba ali
sodba za prekršek ni bila
izdana

Pravnomoþna sodba za
kaznivo dejanje ni bila
izdana

50

100
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Za vse zavezance iz 3. þlena tega
pravilnika velja, da jim ne sme biti
izreþena pravnomoþna odloþba ali sodba
za prekršek zaradi kršitev v prejšnji koloni
navedenih predpisov.

lovne vrste ptic.
–4. in 9. þlena uredbe o zavarovanih
prosto živeþih rastlinskih vrstah (Uradni list
RS št. 46/04 in 110/04) za rastline, ki so
zavarovane in so v poglavju A Priloge
omenjene uredbe; to pomeni brez
ustreznega dovoljenja ali v neskladju z
izdanim dovoljenjem zavestno uniþevati,
zlasti trgati, rezati, ruvati in odvzemati iz
narave, poškodovati ali zbirati rastline, ter
posedovati rastline teh rastlinskih vrst
odvzetih iz narave.

ptice; to pomeni izven lovne dobe loviti

lovnih dob (Uradni list RS št. 101/04) za

– 4. þlena Uredbe o doloþitvi divjadi in

omogoþajo selektivnega lova;

uporabljati pasti stopalke in pasti, ki ne

24, ne glede na vrsto živali, to pomeni

(Uradni list RS št. 16/04), 1. þlena, toþke

– 44. þlena Zakona o divjadi in lovstvu

Za vse zavezance iz 3. þlena te uredbe
velja, da jim ne sme biti izreþena
pravnomoþna sodba za kaznivo dejanje
zaradi kršitev naslednjih predpisov:
– 5., 10. 13. in 14. þlena uredbe o
zavarovanih prosto živeþih živalskih vrstah
(Uradni list RS št. 46/ 04 in 109/04) za vrst
ptic, ki so zavarovane in so na Prilogi 1
omenjene uredbe (to so vse, ki niso lovne
– navedene v þlenu 4 uredbe o doloþitvi
divjadi in lovnih dob); to pomeni brez
ustreznega dovoljenja ali v neskladju z
izdanim dovoljenjem zavestno
poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz
narave, loviti, ujeti, vznemirjati, uniþevati
gnezda, zadrževati v ujetništvu, prevažati,
prenašati, prodati, zamenjevati, ponujati
za prodajo ali zamenjavo te vrste;
– 44. þlena Zakona o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS št. 16/04) za vrste ptic, ki
so zavarovane; to pomeni kršiti prepovedi
pri opravljanju lova na vrste ptic, ki so
zavarovane;

Št.

* Natura obmoþja iz Priloge 1 Uredbe o posebnih varstvenih obmoþjih (Natura 2000), Ur.l.RS 49/2004

Direktiva Sveta 43/92 (ES)
z dne o flori, favni in
habitatih.
ýleni 13, 15

Direktiva Sveta 409/79
(EGS) z dne o ohranjanju
prosto živeþih ptic.
ýleni 5, 7 in 8
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3. Države þlanice predpišejo, da se mora
fitofarmacevtska sredstva pravilno uporabljati. Pravilna
uporaba vkljuþuje skladnost s pogoji, doloþenimi v
þlenu 4 in navedenimi na etiketi ter uporabo naþel
dobre prakse varstva rastlin kakor tudi, þe je to
mogoþe, naþel integriranega varstva.
4. Države þlanice predpišejo, da se aktivnih snovi ne
sme dajati v promet, razen:
í þe so razvršþene, pakirane in oznaþene v skladu z
Direktivo 67/548/EGS, in
í þe je bila državam þlanicam in Komisiji za aktivno
snov, ki ni bila v prometu dve leti po notifikaciji te
direktive, poslana dokumentacija v skladu s
þlenom 6 skupaj z izjavo, da je aktivna snov
namenjena za uporabo, opredeljeno v þlenu 2(1).
Ta pogoj ne velja za aktivne snovi, namenjene za
uporabo v skladu s þlenom 22.

Pravilnik o dolžnostih
uporabnikov
fitofarmacevtskih
sredstev (Uradni list RS,
št. 62/03)

Zakon o
fitofarmacevtskih
sredstvih (Ur.l. RS št.
14/07)

Registrirana fitofarmacevtska sredstva je
potrebno pravilno uporabljati v skladu z
navodilom za uporabo, navedbo na etiketi
oziroma z podatki v dovoljenju, s
spoštovanjem naþel dobre kmetijske
prakse varstva rastlin v skladu s
Pravilnikom o dolžnostih uporabnikov
fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS,
št. 62/03).

FFS se morajo pravilno uporabljati v skladu
z navodilom za uporabo in navedbo na
etiketi, s spoštovanjem naþel dobre
kmetijske prakse varstva rastlin v skladu s
Pravilnikom o dolžnostih uporabnikov
fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS,
št. 62/03).

50

100

kršitve
zahtev
iz
nacionalnih
predpisov,
izražene
z
oceno

STOPNJA
KRŠITVE
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Uporaba samo registriranih
fitofarmacevtskih sredstev ali sredstev za
katera je bilo izdano izjemno dovoljenje,
dovoljenje za razširitev uporabe v RS ali
dovoljenje za promet identiþnih FFS iz
drugih držav þlanic EU.

zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

ZAHTEVE

Ni dovoljeno uporabljati fitofarmacevtskih
sredstev, ki niso registrirana v RS.

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov
na ravni kmetijskega gospodarstva

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

ýlen 3
1. Države þlanice predpišejo, da se fitofarmacevtsko
sredstvo ne sme dati v promet in uporabljati na
njihovem ozemlju, þe sredstvo ni bilo registrirano v
skladu s to direktivo, razen þe predvideno uporabo
ureja þlen 22.
2. Na podlagi tega, da fitofarmacevtsko sredstvo ni
registrirano za uporabo na njihovem ozemlju, države
þlanice ne smejo ovirati proizvodnje, skladišþenja in
pretoka takih sredstev, namenjenih za uporabo v drugi
državi þlanici, pod pogojem da
í je sredstvo registrirano v drugi državi þlanici in
í da so izpolnjene zahteve glede inšpekcije, ki jih
doloþijo države þlanice za zagotovitev skladnosti z
odstavkom 1.

nacionalni
predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

NACIONALNI PREDPIS

4836 /

Direktiva Sveta z dne
15. julija 1991 o
dajanju
fitofarmacevtskih
sredstev v promet
(91/414/EGS)

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

ZAHTEVE

Standard za fitofarmacevtska sredstva

PREDPIS EU

Stran

Uradni list Republike Slovenije

o prepovedi uporabe
v živinoreji doloþenih
snovi, ki imajo
hormonalno ali
tirostatiþno delovanje,
in beta-agonistov ter
o razveljavitvi direktiv
81/602/EGS,
88/146/EGS in
88/299/EGS

z dne 29. aprila 1996

DIREKTIVA SVETA
96/22/ES

PREDPIS EU

Priloga II: Seznam prepovedanih snovi:
Seznam A:
– tireostatske snovi
– stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri
Seznam B:
– estradiol 17ß in njegovi estrom podobni derivati
– beta-agonisti
Priloga III: Seznam zaþasno prepovedanih snovi, dokler
Komisija EU ne doloþi drugaþe:
– snovi z estrogenim (razen estradiol 17ß in njegovi
estrom podobni derivati), androgenim ali gestagenim
delovanjem.
ýlen 4

Države þlanice prepovejo, za snovi iz Priloge II, in
zaþasno prepovejo, za snovi iz Priloge III:
(a) dajanje navedenih snovi farmskim živalim in živalim iz
ribogojstva, po kakršnih koli metodah;
(b) – rejo, razen pod uradnim nadzorom, živali iz toþke
(a) na gospodarstvu, in
– dajanje na trg ali v zakol za prehrano ljudi farmskih
živali, ki vsebujejo snovi iz Priloge II in Priloge III ali v
katerih je bila ugotovljena prisotnost navedenih snovi,
razen þe je mogoþe dokazati, da so bile zadevne živali
zdravljene v skladu s þleni 4, 5 ali 5a;
(c) dajanje na trg za prehrano ljudi živali iz ribogojstva,
katerim so bile dane zgoraj navedene snovi, in predelanih
izdelkov, pridobljenih iz navedenih živali;
(d) dajanje na trg mesa živali iz toþke (b);
(e) predelavo mesa iz toþke (d).

ýlen 3

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni
skladnosti

ZAHTEVE

Pravilnik o prepovedi
uporabe doloþenih
snovi s hormonskim
ali tireostatskim
delovanjem in betaagonistov v živinoreji
(Uradni list RS, št.
16/04)

nacionalni predpisi
Republike Slovenije,
ki
povzemajo
zahteve iz predpisov
EU

NACIONALNI
PREDPIS

Akvakulture ali meso živali, ki so bile
tretirane z prepovedanimi snovmi se ne
dajejo v promet in se ne predelujejo.

Prepovedan je promet z akvakulturami,
mesom ter predelava mesa živali, þe so
bile tretirane s snovmi iz priloge 1 ali
priloge 2 pravilnika

80

100

100
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Samo veterinar daje preparate, ki
vsebujejo testosteron in progesteron ter
derivate.

Živali, ki so bile tretirane z prepovedanimi
snovmi se ne dajejo v promet za prehrano
ljudi.

Imetniki živali ne smejo dati v promet za
prehrano ljudi akvakulture, živali ali
njihove proizvode, þe so bile tretirane s
snovmi iz priloge 1 ali priloge 2 pravilnika.

50

kršitve
zahtev
iz
nacionalnih
predpisov,
izražene
z
oceno

STOPNJA
KRŠITVE

Št.

Samo veterinar sme živalim na kmetiji, za
terapevtske namene, dajati testosteron in
progesteron ter derivate, ki po absorpciji
na mestu uporabe hitro razpadejo v
izhodne (starševske) komponente.

Upoštevana je prepoved uporabe
prepovedanih snovi pri farmskih živalih ali
akvakulturah.

zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih
mora izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

ZAHTEVE

Imetniki živali ne smejo uporabljati snovi in
pripravkov, ki vsebujejo snovi iz priloge 1
in iz priloge 2 Pravilnika.

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov
na ravni kmetijskega gospodarstva

IZVAJANJE ZAHTEV

Za potrebe te tabele se uporablja naslednja definicija:
– promet je komercialni premik živali in živalskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, živalskih proizvodov, krme in doloþenih substanc za prodajo,
vkljuþno s ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplaþno ali za plaþilo, kot tudi prodajo, distribucijo in druge oblike njihovih prenosov
na obmoþju EU.

Standard za zdravstveno varstvo ljudi in živali

Uradni list Republike Slovenije

4837

''Ne glede na þlen 3(a) in brez vpliva na þlen 2 lahko
države þlanice dovolijo dajanje farmskim živalim, za
zootehniþno uporabo, zdravil za uporabo v veterinarski
medicini z estrogenim (razen estradiola 17ß in njegovih
estrom podobnih derivatov), androgenim ali gestagenim
delovanjem, ki so dovoljena v skladu z Direktivo
2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6.

ýlen 5

14

Veterinar sme za zdravljenje farmskih
živali v primeru maceracije ali mumifikacije
plodu pri govedu, ali zdravljenje piometre

Zootehniþna uporaba zdravil z estrogenim
(razen estradiol 17ß in njegove estrom
podobne derivate), androgenim ali
gestagenim uþinkovanjem prepovedana
pri proizvodnih živalih, vkljuþno s
plemenskimi živalmi v þasu pitanja proti
koncu razplodnega obdobja.

Imetnik živali ne poseduje zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, ki
vsebujejo estradiol 17ß ali njegove estrom
podobne derivate.

Imetnik živali daje snovi za sinhronizacijo
estrusa in pripravo živali donork in
prejemnic za presaditev zarodkov samo z
neposrednim dovoljenjem veterinarja.

100

100

80

80
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Veterinar sme v primeru akvakultur,
dajati mladim ribam v prvih treh mesecih
življenja z namenom inverzije spola,
zdravila za uporabo v veterinarski
medicini z androgenim delovanjem, þe
imajo dovoljenje za promet

Veterinar sme za namen zootehniþne
uporabe pri farmskih živalih dajati zdravila
z estrogenim (razen estradiol 17ß in
njegove estrom podobne derivate),
androgenim ali gestagenim uþinkovanjem,
þe imajo dovoljenje za promet in þe so
živali jasno oznaþene. Za sinhronizacijo
estrusa in pripravo živali donork in
prejemnic za presaditev zarodkov, lahko
zdravila daje tudi druga oseba, za katero
je neposredno odgovoren veterinar.

Ne poseduje zdravila, ki vsebujejo betaagoniste, ki se lahko uporabijo za
indukcijo tokolize.

Le veterinar ali oseba pod neposredno
odgovornostjo veterinarja daje konjem
oralno zdravila, ki vsebujejo alil trenbolon
ali bete-agoniste.

Št.

Imetniki živali ne smejo posedovati zdravil
za uporabo v veterinarski medicini, ki
vsebujejo beta-agoniste, ki se lahko
uporabijo za indukcijo tokolize.

Zdravila, ki vsebujejo alil trenbolon ali
beta-agoniste sme dajati kopitarjem in
hišnim ljubljenþkom le veterinar ali osebe
pod
neposredno
odgovornostjo
veterinarja.

4838 /

2.Za terapevtske namene dajanje zdravil za uporabo v
veterinarski medicini z dovoljenjem za promet, ki
vsebujejo:
i) alil trenbolon, ki se daje oralno, ali beta-agoniste,
kopitarjem in hišnim ljubljenþkom – þe se uporabljajo v
skladu z navodili proizvajalca;
ii) beta-agoniste v obliki injekcije za sprožanje tokolize pri
kravah, ki se telijo.
Take snovi mora dajati veterinar, ali, pri zdravilih za
uporabo v veterinarski medicini, navedenih pod (i), na
njegovo neposredno odgovornost; zdravljenje mora
evidentirati odgovorni veterinar, ki mora zabeležiti vsaj
podatke iz toþke 1.
Kmetom je prepovedano posedovanje zdravil za uporabo
v veterinarski medicini, ki vsebujejo beta-agoniste, ki se
lahko uporabljajo za indukcijo pri zdravljenju tokolize.
Vendar pa je brez poseganja v doloþbe prvega
pododstavka toþke 2(ii) prepovedano zdravljenje živali za
proizvodnjo, vkljuþno s plemenskimi živalmi, ki se ne
uporabljajo veþ za razplod.

Ne glede na þlena 2 in 3 smejo države þlanice
dovoliti:dajanje živalim na kmetiji, za terapevtske
namene, testosterona in progesterona ter derivatov, ki po
absorpciji na mestu uporabe hitro razpadejo v izhodne
(starševske) komponente. Zdravila za uporabo v
veterinarski medicini, ki se uporabljajo za zdravljenje,
morajo biti v skladu z zahtevami v prometu, predpisanimi
v Direktivi 81/851/EGS, in jih lahko da samo veterinar, z
injekcijo ali v obliki nožniþnih spiral pri zdravljenju
disfunkcije jajþnikov, ni pa dovoljeno dajanje zdravil v
obliki podkožnih vstavkov živalim na kmetiji, ki so bile
nedvoumno identificirane. Zdravljenje identificiranih živali
mora evidentirati odgovorni veterinar. Zabeležiti mora
vsaj naslednje podatke v registru, ki je lahko register,
predpisan v Direktivi 81/851/EGS:
– naþin zdravljenja,
– vrsto zdravila za uporabo v veterinarski medici, ki ima
dovoljenje za promet, ki je bilo uporabljeno,
– datum zdravljenja,
– identiteto zdravljenih živali.
Register mora biti na voljo pristojnemu organu, þe ga ta
zahteva.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

3. Zdravljenje lahko opravi le veterinar osebno pri živalih,
ki so jasno oznaþene. O takem zdravljenju mora
odgovorni veterinar voditi evidenco. Navedeni veterinar
mora evidentirati vsaj naslednje podatke v evidenci, ki je
lahko v obliki, predvideni v Direktivi 2001/82/ES:
– vrsta danega zdravila,
– vrsta zdravljenja,
– datum zdravljenja,

Meso in proizvodi živali, ki jim je bila dana
snov z estrogenim, androgenim ali
gestagenim uþinkom ali beta-agonisti, ne
daje v promet za prehrano ljudi, razen, þe
je živali zdravil veterinar in je upoštevana

Imetnik živali skrbi, da visoko vredne konje
in dirkalne ter tekmovalne konje ali konje,
namenjene za razplod ali razstave,
vkljuþno z registriranimi kopitarji, katerim
je bilo dano zdravilo za uporabo v
veterinarski medicini, ki vsebuje aliltrenbolon ali beta-agoniste, spremlja
veterinarsko spriþevalo ali potni list, z
podatki o zdravljenju.

Imetnik živali, živali namenjene za pleme
in plemenske živali, ki jim je veterinar dajal
doloþene snovi s hormonskim ali
tireostatskim delovanjem ter betaagoniste, ne daje v promet za prehrano
ljudi pred iztekom karence.

100

80

100
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Mesa in proizvodov živali, ki jim je bila
dana snov z estrogenim, androgenim ali
gestagenim uþinkom ali beta-agonisti v
skladu s tem pravilnikom, se ne sme dajati
v promet za prehrano ljudi, razen þe so

Promet z visoko vrednimi konji in posebno
z dirkalnimi in tekmovalnimi konji,
cirkuškimi konji ali s konji, namenjenimi za
razplod ali razstave, vkljuþno z
registriranimi kopitarji, katerim je bilo dano
zdravilo za uporabo v veterinarski
medicini, ki vsebuje alil-trenbolon ali betaagoniste v skladu in za namene iz 4. þlena
tega pravilnika, je dovoljen tudi pred
iztekom karence, vendar mora biti
izkazano, da so izpolnjeni vsi pogoji za
dajanje v promet in da je v veterinarskem
spriþevalu ali potnem listu, þe ta vsebuje
veterinarsko spriþevalo, ki spremlja te
živali, naveden datum in vrsta zdravljenja.

Z živalmi, namenjenimi za pleme in s
plemenskimi živalmi proti koncu njihovega
razplodnega obdobja življenja, je promet
dovoljen, þe so bili upoštevani prej našteti
pogoji.
Meso teh živali se lahko oznaþi z
veterinarsko oznako, þe so izpolnjeni
pogoji iz 4., 5. ali 6. þlena pravilnika in
upoštevana karenca, doloþena v
dovoljenju za promet z zdravilom.

Imetnikom
živali
je
prepovedano
posedovati zdravila za uporabo v
veterinarski
medicini,
ki
vsebujejo
estradiol 17ß ali njegove estrom podobne
derivate.

Veterinar sme za indukcijo estrusa pri
govedu, konjih, ovcah ali kozah, uporabiti
zdravila za uporabo v veterinarski
medicini, ki vsebujejo estradiol 17ß ali
njegove estrom podobne derivate vendar
najpozneje do 14. oktobra 2006 ter v
skladu z Direktivo 2001/82/ES.

pri govedu uporabiti zdravila za uporabo v
veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol
17ß ali njegove estrom podobne derivate
v skladu z Direktivo 2001/82/ES.

Št.

2. Ne glede na þlen 3(a) in brez vpliva na þlen 2 lahko
države þlanice dovolijo dajanje farmskim živalim zdravil
za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol
17ß ali njegove estrom podobne derivate, za indukcijo
estrusa pri govedu, konjih, ovcah ali kozah, do 14.
oktobra 2006, v skladu z Direktivo 2001/82/ES.

v skladu z Direktivo 2001/82/ES.

– zdravljenje maceracije ali mumifikacije plodu pri
govedu, ali
– zdravljenje piometre pri govedu,

1. Ne glede na þlen 3(a) in brez vpliva na þlena 2 in 11a
lahko države þlanice dovolijo dajanje farmskim živalim
zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo
estradiol 17ß ali njegove estrom podobne derivate, za:

ýlen 5a

Vendar pa so prepovedani zootehniþni ukrepi pri živalih
za proizvodnjo, in tudi v þasu pitanja pri plemenskih
živalih, ki se ne uporabljajo veþ za razplod.

V primerih, predvidenih v tem þlenu, veterinar napiše
recept za enkratno uporabo, v katerem opredeli
zdravljenje oz. ukrepe in koliþino potrebnega proizvoda
ter evidentira predpisane proizvode.

Pri vodnih živalih je dovoljeno, da se za spremembo
spola mladim ribam v prvih treh mesecih življenja dajejo
zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki imajo
androgeno delovanje in ki imajo dovoljenje za promet v
skladu z doloþbami direktiv 81/851/EGS in 81/852/EGS.

Vendar pa lahko države þlanice dovolijo, da sinhronizacijo
estrusa in pripravo darovalk in prejemnic za presajanje
zarodka ne opravi veterinar sam, temveþ da se to opravi
na njegovo odgovornost.

novembra 2001 o kodeksu Skupnosti v zvezi z zdravili za
*
uporabo v veterinarski medicini

Uradni list Republike Slovenije
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2.Meso ali proizvodi živali, ki so jim bile dane snovi z
estrogenim, androgenim ali gestagenim delovanjem ali
beta-agonisti, v skladu s farmakopejskimi doloþbami te
direktive, ne smejo biti dani v prodajo na trg za prehrano
ljudi, razen þe so živali dobivale zdravila za uporabo v
veterinarski medicini, ki izpolnjujejo zahteve þlena 6, in þe
je bila pred zakolom živali upoštevana predpisana
karenca.

doloþena karenca, preden so bile živali
zaklane.

Št.

Vendar pa je dovoljena trgovina z dragocenimi konji in
zlasti dirkalnimi in tekmovalnimi konji, cirkuškimi konji in
konji za vzrejo ali za razstave, vkljuþno z registriranimi
kopitarji, ki so jim bila za namene iz þlena 4 dana zdravila
za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo alil
trenbolon ali beta-agoniste, še pred koncem karence
zdravil za uporabo v veterinarski medicini, þe so
izpolnjeni pogoji, ki urejajo uporabo zdravil, in þe sta na
potrdilu o zdravstvenem stanju ali na potnem listu, ki
spremlja živali, napisana vrsta in datum zdravljenja.

bile zadevne živali zdravljene z zdravilom
za uporabo v veterinarski medicini, ki ima
dovoljenje za promet in je upoštevana
doloþena karenca, preden so bile živali
zaklane.

4840 /

ýlen 7
'1. Za namene trgovine lahko države þlanice dovolijo
dajanje na trg živali, namenjenih za pleme in plemenskih
živali proti koncu njihovega razplodnega obdobja
življenja, ki so bile v navedenem obdobju zdravljene v
skladu s þleni 4, 5 ali 5a, in lahko dovolijo tudi za
Skupnost veljavno oznaþevanje zdravstvene ustreznosti
mesa, pridobljenega od takih živali, þe so izpolnjeni
pogoji, predpisani v þlenih 4, 5 ali 5a, in je bila
upoštevana karenca, doloþena v dovoljenju za promet z
zdravilom.

– oznaka zdravljene živali,
– datum izteka karence.
Evidenca mora biti na voljo pristojnim organom, na
njihovo zahtevo.
Imetnikom živali je prepovedano posedovati zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol 17ß
ali njegove estrom podobne derivate.''

Stran
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o doloþitvi splošnih
naþel in zahtevah
živilske
zakonodaje,
ustanovitvi
Evropske agencije
za varnost hrane in
postopkih, ki
zadevajo varnost
hrane

z dne 28. januarja
2002

UREDBA (ES) št.
178/2002
EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN
SVETA

PREDPIS EU

1. Nosilci živilske dejavnosti in dejavnosti
proizvodnje krme v vseh fazah pridelave,
predelave in distribucije v podjetjih pod
njihovim nadzorom zagotavljajo, da živila in
krma izpolnjujejo zahteve živilske zakonodaje,
ki veljajo za njihove dejavnosti in preverjajo
izpolnjevanje teh zahtev.
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krme,

prevozu

in

skladišþenju

Smernic.

navzkrižni

skladnosti

do

sprejetja

krme). Zahteva se ne preverja v

rastlinskega in živalskega izvora ter

rastlinskih in živalskih proizvodov (živil

in

postopkov pri primarni proizvodnji živil

Zagotovljena

besedilu tega standarda: Smernice).

higienske prakse v primarni pridelavi
krme in krmljenja živali (v nadaljnjem

primarni pridelavi in Smernic dobre

Smernic dobre higienske prakse v

skladnosti

Zahteva

navzkrižni

regiji..

upošteva preudaren kmet v zadevni

Po sprejetju
Smernic
10

Do sprejetja
Smernic
0

STOPNJA
KRŠITVE
kršitve zahtev iz
nacionalnih
predpisov, izražene
z oceno
Gospodarski prostori, naprave in Do sprejetja
Smernic
delovna oprema, ki se uporabljajo v 0
primarni rastlinski ali živalski pridelavi
(proizvodnji) in primarni proizvodnji Po sprejetju
Smernic
krme so þisti, urejeni in vzdrževani po
10
obiþajnih naþelih kmetovanja, ki jih

ZAHTEVE
zahteve iz izvedbenih nacionalnih predpisov in
predpisov EU, ki jih mora izpolnjevati
zavezanec in jih preverja kontrolor
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Pravilnik o pogojih za
proizvodnjo, promet in
uporabo medicirane

Nosilci primarne proizvodnje krme in živil
morajo, kolikor je to mogoþe, zagotoviti,
da so primarni proizvodi zašþiteni pred
kontaminacijo, ob upoštevanju kakršnih
koli postopkov njihove nadaljnje

Doloþbe o higieni živil in krme

Pravilnik o pogojih za
zagotavljanje varnosti
krme (Uradni list RS, št.
101/06)

(d) krmljenje živali namenjenih za
proizvodnjo hrane za namen dajanja na
trg.

(c) mešanje krme za izkljuþne potrebe
lastnega gospodarstva, brez uporabe
dodatkov, razen dodatkov za siliranje.

(b) prevoz primarnih proizvodov z mesta
proizvodnje v obrat;

Uredba (ES) št.
183/2005 o zahtevah
glede higiene krme (UL
L št. 35/05)

Zakon o krmi /ZKrmi/
(Ur.l. RS, št. 13/2002,
110/2002-ZGO-1,
45/2004, 93/2005ZVMS, 127/2006-ZKrmi1)

(a) prevoz, skladišþenje in ravnanje s
primarnimi proizvodi na kraju
proizvodnje;

Zahteve se preverjajo v celotni primarni
proizvodnji krme in v naslednjih z njo
povezanih postopkih:

KRMA

(c) prevoz proizvodov rastlinskega
izvora, ribiških proizvodov in divjadi, z
namenom njihove dostave v obrate za
nadaljnjo predelavo.

(b) prevoz živih živali;

(a) prevoz, skladišþenje in ravnanje s
primarnimi proizvodi na kraju
proizvodnje pod pogojem, da to bistveno
ne spremeni njihovih lastnosti;

Zahteve se preverjajo v celotni primarni
proizvodnji hrane in v naslednjih z njo
povezanih postopkih:

ŽIVILA

IZVAJANJE ZAHTEV
izvajanje zahtev iz izvedbenih
nacionalnih predpisov in predpisov EU
na ravni kmetijskega gospodarstva

Št.

3. Nosilci živilske dejavnosti in dejavnosti
proizvodnje krme vzpostavijo sisteme in
postopke za doloþitev podjetij, prejemnikov

1. Za vsa živila, krmo, živali za pridobivanje
hrane in vse druge snovi, namenjene uporabi
ali za katere se priþakuje, da se bodo uporabile
v živilih ali krmi, se zagotovi sledljivost v vseh
fazah pridelave, predelave in distribucije.
2. Nosilcem živilske dejavnosti in dejavnosti
proizvodnje krme mora biti omogoþeno doloþiti
vsako osebo, ki jim je dobavila živilo, krmo,
žival za pridobivanje hrane ali snov,
namenjeno uporabi ali za katero se priþakuje,
da se bo uporabila v živilu ali krmi.
Nosilci dejavnosti zato vzpostavijo sisteme in
postopke, ki omogoþajo sporoþanje teh
informacij pristojnim organom na njihovo
zahtevo.

ýlen 18
Sledljivost

Uredba ( ES) št.
853/2004 o posebnih
higienskih pravilih za
živila živalskega izvora

ýlen 17(1)
Pristojnosti

Pravilnik o pitni vodi
(Uradni list RS, št.
19/04, 35/04, 26/06 in
92/06)

Uredba ES št.
852/2004 o higieni živil

Krma, ki ni varna, se ne sme dajati v promet ali
se z njo krmiti živali za pridobivanje hrane

Uredba o izvajanju
delov doloþenih uredb
Skupnosti glede
uradnega nadzora in
obveznosti nosilcev
dejavnosti v primarni
proizvodnji živil in krme
(Ur.l.RS, št. 120/2005)

IZVEDBENI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije in
predpisi EU

Zakon o veterinarskih
merilih skladnosti
(Uradni list RS, št.
93/05)

ýlen 15
Zahteve glede varnosti krme

Živila, ki niso varna, se ne smejo dajati v
promet.

ýlen 14
Zahteve glede varnosti živil

ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

Standard za varno hrano in krmo

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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Uredba (ES) št.
999/2001 o doloþitvi
predpisov za
prepreþevanje, nadzor
in izkoreninjenje
nekaterih transmisivnih
spongiformnih
encefalopatij
z dopolnitvami 7. þlen
in Priloga IV

ýlen 19
Odgovornosti za živila: nosilci živilske
dejavnosti

4. Nosilci živilske dejavnosti sodelujejo s

Pravilnik o sledljivosti
prometa in uporabe ter
shranjevanju
veterinarskih zdravil
(Ur.l. RS, št 53/2006)

(a) uporabi fitofarmacevtskih sredstev in
biocidov pri proizvodnji rastlinskih
proizvodov

Nosilci primarne proizvodnje morajo
voditi naslednje evidence o:

Nosilci primarne proizvodnje morajo
voditi evidence, ki se nanašajo na
ukrepe, sprejete za nadzor tveganj v
primarni proizvodnji. Te evidence morajo
biti na razpolago pristojnim organom in
nosilcu živilske dejavnosti, ki izvaja
nadaljnje postopke obdelave, predelave
in distribucije primarnih proizvodih.

Vodenje evidenc za živila

(g) tak naþin ravnanja in skladišþenja s
snovmi, ki lahko predstavljajo tveganje,
da varnost je varnost živil in krme
zagotovljena.

(f) prepreþevanje pojava bolezni, ki se s
primarnimi proizvodi živalskega izvora
prenašajo na ljudi;

18

.

Na kmetijskem gospodarstvu se vodijo
predpisane evidence, ki so v skladu z
zahtevami za posamezno vrsto primarne
proizvodnje živil in krme.

Rokovanje in skladišþenje snovi, ki lahko
predstavljajo tveganje za varnost živil in krme,
mora biti v skladu z veljavno zakonodajo.

V primeru suma pojava bolezni, ki se s
primarnimi proizvodi živalskega izvora prenaša
na ljudi, mora imetnik živali obvestiti
veterinarsko organizacijo.

Gospodarstvo izvaja osnovo zašþito pred
škodljivci s tem, da odpravlja pogoje, ki
omogoþajo razvoj škodljivcev, po potrebi
nastavlja vabe in prepreþuje dostop škodljivcev
živil in krme, opreme in naprav, kjer se z njimi
skladišþi.

Osebe, ki ravnajo s primarnimi proizvodi,
nimajo zdravstvenih težav (okužb prebavil,
gnojnih ran ipd.), ki bi lahko vplivale na varnost
primarnih proizvodov.

10

20

20

10

20

Po sprejetju
Smernic
10

Do sprejetja
Smernic
0
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3. Nosilec živilske dejavnosti mora takoj
obvestiti pristojne organe, þe presodi ali
utemeljeno meni, da živilo, ki ga je dal v
promet, lahko škodi zdravju ljudi. Nosilci
dejavnosti obvestijo pristojne organe o ukrepih,
sprejetih za prepreþevanje tveganja za
konþnega potrošnika, in nikomur ne
prepreþujejo ali ga odvraþajo od sodelovanja s
pristojnimi organi v skladu z nacionalno
zakonodajo in pravno prakso, kadar to lahko
prepreþi, zmanjša ali odpravi tveganje,
povezano z živilom.

2. Nosilec živilske dejavnosti, odgovoren za
dejavnosti prodaje na drobno ali distribucije, ki
ne vplivajo na pakiranje, oznaþevanje, varnost
in neoporeþnost teh živil, v mejah svoje
vsakokratne dejavnosti sproži postopke za
umik iz prometa proizvodov, ki niso v skladu z
zahtevami varnosti živil, in sodeluje ter
prispeva k varnosti živil s posredovanjem
ustreznih informacij, potrebnih za sledljivost
živila, ter sodeluje pri ukrepih, ki jih sprejmejo
pridelovalci, predelovalci, proizvajalci in/ali
pristojni organi.

(e) prepreþevanje, kolikor je to mogoþe,
da bi živali in škodljivci povzroþili
kontaminacijo;

(d) zagotovitev, da je osebje, ki ravna z
živili, zdravo in da pozna zdravstvena
tveganja;

(c) uporabo pitne vode ali þiste vode,
kadar koli je to potrebno za prepreþitev
kontaminacije;

(b) zagotovitev higienske proizvodnje,
prevoza in skladišþenja ter þistoþo
rastlinskih proizvodov;

(a) vzdrževanje þistoþe vseh objektov,
naprav, opreme, posode, zabojev in
vozil (plovil), ki se uporabljajo pri
primarni proizvodnji in pri krmljenju ter
po potrebi za primeren naþin njihovega
razkuževanja po þišþenju;

V ta namen morajo nosilci primarne
proizvodnje živil in krme sprejeti vse
potrebne ukrepe za:

Za pranje primarnih proizvodov in opreme, ki
prihaja v neposredni stik s primarnimi
proizvodi, se uporablja pitna oziroma þista
voda. Uporaba vode iz zasebnih vodovodov in
vodnjakov je dovoljena, þe so izpolnjene
minimalne predpisane zahteve, odvisno od
namena njene uporabe, oziroma njena
uporaba ni v nasprotju s priporoþili lokalne
skupnosti. Zahteva se ne preverja v navzkrižni
skladnosti do sprejetja Smernic dobre
higienske prakse v primarni pridelavi.

Št.

Pravilnik o kakovosti,
oznaþevanju in
pakiranju krme v
prometu (Uradni list RS,
št. 34/03, 83/04, 110/05,
80/06)

Pravilnik o preventivnih
ukrepih v zvezi s
transmisivnimi
spongiformnimi
encefalopatijami (Uradni
list RS, št. 28/04)

4. Živila in krma, ki se dajejo v promet ali se
bodo verjetno dajali v promet v Skupnosti, se
ustrezno oznaþijo ali opredelijo za lažjo
sledljivost z ustrezno dokumentacijo ali
informacijami skladno z ustreznimi zahtevami
posebnih doloþb.

predelave.

4842 /

1. ýe nosilec živilske dejavnosti presodi ali
utemeljeno meni, da živilo, ki ga je uvozil,
pridelal, predelal, proizvedel ali distribuiral, ni v
skladu z zahtevami varnosti živil, takoj sproži
postopke za umik zadevnega živila iz prometa,
þe živilo ni veþ pod neposrednim nadzorom
tega zaþetnega nosilca živilske dejavnosti, ter
o tem obvesti pristojne organe. ýe je proizvod
morda že lahko v rokah potrošnika, nosilec
živilske dejavnosti uþinkovito in natanþno
obvesti potrošnike o razlogih za umik živila in
po potrebi odpokliþe že dobavljene izdelke, þe
drugi ukrepi ne zadošþajo za doseganje visoke
ravni varovanja zdravja.

krme (Uradni list RS, št.
114/03)

njihovih proizvodov. Te podatke dajo na voljo
pristojnim organom na njihovo zahtevo.

Stran
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(e) viru in koliþini vseh surovin za krmo
ter namembnem kraju in koliþini vse

4. Nosilci dejavnosti proizvodnje krme
sodelujejo s pristojnimi organi pri ukrepih,

(c) morebitnem pojavu škodljivcev ali
bolezni, ki lahko vpliva na varnost
primarnih proizvodov;
(d) rezultatih vseh analiz, izvedenih na
vzorcih, odvzetih iz primarnih
proizvodov, ali drugih vzorcih, odvzetih
za diagnostiþne namene, ki so
pomembni za varnost krme.

(b) uporabi genetsko spremenjenih
semen;

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo
morajo zlasti voditi evidence o:
a)morebitni uporabi proizvodov za
zašþito rastlin in biocidov;

Vodenje evidenc za krmo

(h) ukrepih, ki se nanašajo na zdravje
rastlin in živali ter na okolje, ki vplivajo
na varnost krme, vkljuþno s programi za
spremljanje in nadzor bolezni živali, in
prenašalce bolezni v živalih.

(g) ukrepih za nadzor nevarne
kontaminacije, ki bi izvirala iz zraka,
zemlje, vode, gnojil, proizvodov za
zašþito rastlin, biocidov, veterinarskih
zdravil in iz ravnanja z odpadki in
odlaganja odpadkov in

(f) vseh poroþilih o preverjanjih,
opravljenih na živalih in živalskih
proizvodih.

(ef) rezultatih vseh analiz, pomembnih
za zdravje ljudi, opravljenih na živalih ali
rastlinah;

(d) zdravilih za uporabo v veterinarski
medicin, medicirani krmi ali drugih
sredstvih, danih živalim, datumih dajanja
in karencah;

(c) vrsti in izvoru krme, ki jo dajejo
živalim;

(b) vsakem pojavu škodljivcev ali
bolezni, ki lahko vplivajo na varnost
rastlinskih proizvodov;
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Št.

3. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme mora
takoj obvestiti pristojne organe, þe presodi ali
utemeljeno meni, da krma, ki jo je dal v
promet, ne izpolnjuje zahtev varnosti krme.
Pristojne organe obvesti o sprejetih ukrepih za
prepreþitev tveganja pri uporabi take krme in
nikomur ne prepreþuje ali ga odvraþa od
sodelovanja s pristojnimi organi v skladu z
nacionalno zakonodajo in pravno prakso,
kadar to lahko prepreþi, zmanjša ali odpravi
tveganje, povezano s krmo.

2. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme,
odgovoren za dejavnosti prodaje na drobno ali
distribucije, ki ne vplivajo na pakiranje,
oznaþevanje, varnost in neoporeþnost te krme,
v mejah svoje vsakokratne dejavnosti sproži
postopke za umik iz prometa proizvodov, ki
niso v skladu z zahtevami varnosti krme, in
sodeluje ter prispeva k varnosti krme s
posredovanjem ustreznih informacij, potrebnih
za sledljivost krme, ter sodeluje v ukrepih, ki jih
sprejmejo pridelovalci, predelovalci,
proizvajalci in/ali pristojni organi.

1. ýe nosilec dejavnosti proizvodnje krme
presodi ali utemeljeno meni, da krma, ki jo je
uvozil, pridelal, predelal, proizvedel ali
distribuiral, ne izpolnjuje zahtev varnosti krme,
takoj sproži postopke za umik zadevne krme s
trga in o tem obvesti pristojne organe. V teh
okolišþinah ali v primeru þlena 15(3), tj. kadar
serija, partija ali pošiljka ne izpolnjuje zahtev
varnosti krme, se ta krma uniþi, þe pristojni
organ ne doloþi drugaþe. Nosilec dejavnosti
uþinkovito in natanþno obvesti uporabnike
krme o vzroku za njen umik in po potrebi
odpokliþe že dobavljene izdelke, þe drugi
ukrepi ne zadošþajo za doseganje visoke ravni
varovanja zdravja.

ýlen 20
Odgovornosti za krmo: nosilci dejavnosti
proizvodnje krme

pristojnimi organi pri sprejetih ukrepih za
prepreþevanje ali zmanjševanje tveganja,
povezanega z živilom, ki ga dobavljajo ali so
ga dobavili.
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sprejetih za prepreþevanje ali zmanjševanje
tveganja, povezanega s krmo, ki jo dobavljajo
ali so jo dobavili.
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V prometu in uporabi je lahko samo
medicirana krma, ki je proizvedena v
skladu
s
pravilnikom,
ki
ureja
proizvodnjo,
promet
in
uporabo
medicirane krme.

Št.

Varnost krme je zagotovljena, þe
izpolnjuje
naslednje
kriterije
za
zagotavljanje varnosti:
1. koliþina
nezaželenih
snovi
ne
presega
maksimalne dovoljene
vsebnosti, doloþene v
Prilogi 1 pravilnika ki
ureja varnost krme
2. ustrezajo
minimalnim
mikrobiološkim kriterijem
3. ne
vsebujejo
snovi,
katerih
uporaba
je
prepovedana z Odloþbo
Komisije 217/2004/ES z
dne 1. marca 2004 o
sprejemu seznama snovi,
katerih
promet
ali
uporaba je za namene
prehrane
živali
prepovedana (UL L št.
67, z dne 5. 3. 2004, str.
31);
4. ne
vsebujejo
krmnih
dodatkov ali zdravil, ki
nimajo dovoljenja za
promet
v
Republiki
Sloveniji ali dovoljenja za
uporabo pri doloþeni vrsti
ali kategoriji živali;
5. þe stopnja radioaktivne
kontaminacije
ne
presega
vrednosti,
doloþene
s
predpisi
Skupnosti.

4844 /

Proizvodi za prehrano živali, ki se
uporabljajo za prehrano živali ne smejo
predstavljati nevarnosti za zdravje ljudi,
živali in okolje ali škodljivo vplivati na
proizvodnost rejnih živali.

proizvedene krme. Nosilci dejavnosti
lahko nabavljajo krmo samo iz obratov,
ki so registrirani ali odobreni pri pristojnih
organih, razen v primeru, ko se
registracija v skladu z Uredbo 183/2005
ES ne zahteva.

Stran
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ýlen 7
Prepovedi v zvezi s krmljenjem živali

UREDBA (ES) ŠT.
999/2001
EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN
SVETA
z dne 22. maja 2001
o doloþitvi predpisov za
prepreþevanje, nadzor
in izkoreninjenje
nekaterih transmisivnih
spongiformnih
encefalopatij

3. Odstavka 1 in 2 se uporabita brez
poseganja v doloþbe iz toþke 2 Priloge IV.

1. Prepovedano je krmljenje
prežvekovalcev z beljakovinami,
pridobljenimi iz živali iz vrst sesalcev.
2. Prepoved iz odstavka 1 zajema tudi
živali in proizvode živalskega izvora v
skladu s toþko 1 Priloge IV.

ZAHTEVE
Zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo
pri navzkrižni skladnosti

PREDPIS EU

Standard za prepreþevanje širjenja bolezni

Pravilnik o zdravstveni ustreznosti
posamiþnih krmil, krmnih mešanic,
premiksov in dodatkov (Uradni list RS, št.
28/04)

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) 28. in 33. þlen
Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04)

NACIONALNI PREDPIS
Nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz predpisov EU

Stran
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STOPNJA
KRŠITVE
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(a) krmljenje neprežvekovalcev s
proteini iz (i), (ii) in (iii) in s krmili,
pridobljenimi iz takšnih beljakovin,
pod pogojem, da so bile te
beljakovine predelane, kjer je

A. Prepovedi, predvidene v þlenu
7(1) in (2), se ne uporabljajo za:

Farmskih živali se ne
krmijo s predelanimi
živalskimi beljakovinami,
razen izjem iz Priloge VI
Uredbe 999/2001.

ZAHTEVE
Zahteve iz nacionalnih
predpisov, ki jih mora
izpolnjevati zavezanec in
jih preverja kontrolor
Prežvekovalci se ne krmijo
z beljakovinami,
pridobljenimi iz živali iz vrst
sesalcev.

Št.

2. I. Odstopanja od prepovedi
skladno s þlenom 7(1) in (2) in
posebni pogoji za uporabo takšnih
odstopanj.

(b) živalskih beljakovin in krmil, ki
vsebujejo takšne beljakovine,
prežvekovalcem.

(f) krmila, ki vsebujejo beljakovine,
naštete v toþkah (a) do (e);

(e) dikalcijevega fosfata in
trikalcijevega fosfata živalskega
izvora;

(d) hidrolizirane beljakovine;

(c) krvnih proizvodov;

(b) želatine, pridobljene iz
prežvekovalcev;

(a) predelane živalske beljakovine;

(a) naslednjih snovi farmsko gojenim
živalim, z izjemo mesojedih živali, ki
se gojijo za kožuh,

1. Prepoved, predvidena v þlenu
7(1), se razširi na dajanje:

Razširitev prepovedi skladno s
þlenom 7 (1)

KRMLJENJE ŽIVALI

Prepovedano je krmljenje
prežvekovalcev z beljakovinami,
pridobljenimi iz živali iz vrst sesalcev

IZVAJANJE ZAHTEV
Izvajanje zahtev iz nacionalnih
predpisov na ravni kmetijskega
gospodarstva

Uradni list Republike Slovenije
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Pristojni organ nemudoma izvede ukrepe,

Države þlanice redno obvešþajo druga
drugo in Komisijo o prijavljenih primerih
TSE

Brez poseganja v Direktivo 82/894/EGS
države þlanice zagotovijo, da se pristojnim
organom takoj prijavi žival, za katero se
sumi, da je okužena s TSE

Prijavljanje

ýlen 11

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) 17. þlen in 26. þlen
Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04)

22

(2)
Imetnik živali mora do
prihoda
veterinarja
oziroma
veterinarke zavarovati ter prepreþiti
drugim osebam in živalim dostop do
prizadete
živali,
þrede,
jate,
þebelnjaka oziroma trupla poginule

(1)
ýe se pojavi bolezen ali se
pojavijo znaki, na podlagi katerih se
sumi, da je žival zbolela ali poginila
za boleznijo, mora imetnik živali to
takoj na predpisan naþin sporoþiti
veterinarski organizaciji.

17. þlen
(pojav bolezni oziroma suma bolezni)

Imetnik živali prijavi sum
bolezni veterinarski
organizaciji in prijavi pogin
živali.

50
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NADZOR IN IZKORENINJENJE TSE

(c) krmljenje rib s krvnimi proizvodi in
krvno moko, pridobljeno iz
neprežvekovalcev, pod pogojem, da
so bile te beljakovine predelane, kjer
je primerno, skladno s þlenom 19
Uredbe (ES) št. 1774/2002 in s krmili,
pridobljenimi iz takšnih beljakovin v
skladu s pogoji, doloþenimi v toþki E.

(iii) želatina, pridobljena iz
neprežvekovalcev;

(ii) jajca in proizvodi iz jajc;

(i) mleko, proizvodi na osnovi mleka
in kolostrum;

Št.

(b) krmljenje prežvekovalcev s
proteini iz (i), (ii) in (iii) in s proizvodi,
pridobljenimi iz takšnih beljakovin,
pod pogojem, da so bile te
beljakovine predelane, kjer je
primerno, skladno z doloþbami v
þlenu 19 Uredbe (ES) št. 1774/2002:

4846 /

(iii) dikalcijev fosfat in trikalcijev
fosfat, v skladu s pogoji, doloþenimi v
toþki D;

(ii) hidrolizirane beljakovine,
pridobljene iz neprežvekovalcev ali
kož prežvekovalcev, v skladu s
pogoji iz toþke C;

(i) ribja moka, skladno s pogoji,
predpisanimi v toþki B;

primerno, skladno s þlenom 19
Uredbe (ES) št. 1774/2002:

Stran
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ýe obstaja sum BSE pri eni živali iz vrst
ovac ali koz na gospodarstvu v državi
þlanici na podlagi objektivnih dokazov,
kakršni so rezultati testov, ki lahko
praktiþno razloþujejo med raznimi oblikami
TSE, se vse druge živali iz vrst ovac in koz
na gospodarstvu podredijo uradni omejitvi
gibanja, dokler niso na voljo rezultati
preiskav.

(1)
ýe se pojavi bolezen ali se
pojavijo znaki, na podlagi katerih se
sumi, da je žival zbolela ali poginila
za boleznijo, mora imetnik živali to
takoj na predpisan naþin sporoþiti
veterinarski organizaciji.

Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04)

100

Stran

23

Imetnik živali izvaja
predpisane ukrepe ob
sumu bolezni TSE.
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(1)
Veterinar
oziroma
veterinarka, doloþena s predpisi, ki
urejajo veterinarske dejavnosti (v

18. þlen
(ugotovitev bolezni)

(3)
Podrobnejši naþin
sporoþanja iz prvega odstavka tega
þlena predpiše minister.
1.

(2)
Imetnik živali mora do
prihoda
veterinarja
oziroma
veterinarke zavarovati ter prepreþiti
drugim osebam in živalim dostop do
prizadete
živali,
þrede,
jate,
þebelnjaka oziroma trupla poginule
živali.

17. þlen
(pojav bolezni oziroma suma bolezni)

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) þleni 17 – 18. þlen.

(1)
Imetniki živali oziroma
druge fiziþne in pravne osebe morajo
na predpisan naþin prijaviti pogin
živali oziroma truplo živali
organizaciji, ki izvaja veterinarsko
higiensko službo (v nadaljnjem
besedilu: VHS) kot javno službo v
skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarske dejavnosti, in ji truplo
poginule živali predati. Pred oddajo
trupla morajo imetniki z njim ravnati
na predpisan naþin.

26. þlen
(trupla poginulih živali in VHS)

(3)
Podrobnejši naþin
sporoþanja iz prvega odstavka tega
þlena predpiše minister.

živali.

Št.

ýe obstaja sum BSE pri živali iz vrst
govedi na gospodarstvu v državi þlanici,
se vse druge živali iz vrst govedi na tem
gospodarstvu podredijo uradni omejitvi
gibanja, dokler niso na voljo rezultati
preiskav.

Ukrepi pri živalih, pri katerih obstaja sum
TSE
Za vsako žival, pri kateri obstaja sum, da
je okužena z TSE, je odrejena uradna
omejitev gibanja, dokler niso znani
rezultati kliniþnega in epidemiološkega
pregleda, ki ga izvede pristojni organ, ali
dokler ni pokonþana za laboratorijske
preiskave pod uradnim nadzorom

ýlen 12

predpisane v þlenu 12 te uredbe, skupaj z
vsemi drugimi potrebnimi ukrepi

Uradni list Republike Slovenije
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vsi deli trupa živali se popolnoma uniþijo v
skladu s Prilogo V razen snovi, ki se
zadržijo za evidenco v skladu s poglavjem

1. Ko je uradno potrjena prisotnost TSE, je
treba kar najhitreje uporabiti naslednje
ukrepe:

ýlen 13
Ukrepi po potrditvi prisotnosti TSE

4. Pravila za izvajanje tega þlena se
sprejmejo v skladu s postopkom iz þlena
24(2).

Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04)

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) 20. þlen

(2)

Natanþnejši

24

ukrepi

za

(1)
Ko se ugotovi bolezen in za
þas trajanja nevarnosti, uradni
veterinar glede na bolezen odredi
predpisane ukrepe ter poroþa na
predpisan naþin.

20. þlen
(ukrepi)

Imetnik živali izvaja
predpisane ukrepe po
potrditvi TSE

100
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3. Vsi deli trupa živali, za katero je
postavljen sum TSE, vkljuþno s kožo, se
zadržijo pod uradnim nadzorom, dokler ni
ugotovljena negativna diagnoza, ali pa se
uniþijo v skladu s toþko 3 ali 4 Priloge V.

2. ýe pristojni organ oblasti ugotovi, da ni
mogoþe izkljuþiti možnosti okužbe z eno
od oblik TSE, je treba žival pokonþati, þe
je še živanjene možgane in vsa druga
tkiva, ki jih doloþi pristojni organ, je treba
odstraniti in poslati v uradno odobreni
laboratorij, nacionalni referenþni
laboratorij, predviden v þlenu 19(1), ali v
referenþni laboratorij Skupnosti, predviden
v þlenu 19(2), na preglede v skladu z
laboratorijskimi metodami, doloþenimi v
þlenu 20.

(2)
Podrobnejši
naþin
obvešþanja
VURS,
ukrepe
veterinarja, naþin prevoza materiala
in ugotavljanja bolezni ter naþin
financiranja predpiše minister.

Št.

Skladno s postopkom iz þlena 24(2) in z
odstopanjem od zahtev drugega, tretjega
in þetrtega pododstavka tega odstavka, je
lahko država þlanica oprošþena uporabe
uradnih omejitev premikov živali, þe
uporabi ukrepe, ki zagotavljajo
enakovredno zašþito

nadaljnjem besedilu: veterinar), ki
posumi na bolezen iz prvega
odstavka 15. þlena, mora s pisnim
navodilom v dnevniku veterinarskih
posegov
doloþiti
predpisane
veterinarske ukrepe, o tem na
predpisan naþin obvestiti VURS ter
poskrbeti, da se sum na bolezen
potrdi ali ovrže oziroma ugotovi vzrok
pogina živali. Veterinar mora izvesti
vse potrebne ukrepe, da sam ne
predstavlja vira raznosa bolezni.
Pisno navodilo je za imetnika živali
obvezno.
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ýe menijo, da je potrebno, pristojni organ
lahko odloþi, da se uradnemu nadzoru
podredijo tudi druga gospodarstva ali pa le
izpostavljeno gospodartsvo, odvisno od
razpoložljivih epidemioloških informacij.

ýe obstaja dokaz, da gospodarstvo, kjer je
bila žival prisotna ob sumu na BSE,
verjetno ni gospodarstvo, na katerem bi
žival lahko bila izpostavljena BSE, pristojni
organ lahko odloþi, da se uradni omejitvi
gibanja podredi le žival, pri kateri obstaja
sum okužbe

Stran
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5. Brez poseganja v Direktivo 82/894/EGS
se obvešþanje Komisije o potrjeni
prisotnosti katere koli oblike TSE razen

Ukrepi TSE so predpisani v 13. þlenu
Uredbe 999/2001 in prilogi VII.

ugotavljanje, prepreþevanje širjenja
in zatiranja bolezni, pogoji za
prenehanje veljave ukrepov zaradi
bolezni ter naþin poroþanja in
obvešþanja so doloþeni s predpisi
Skupnosti oziroma jih predpiše
minister, þe predpisi Skupnosti ne
doloþajo drugaþe.

Št.

4. Lastniki nemudoma prejmejo
odškodnino za izgubo živali, ki so bile
pokonþane, ali proizvode živalskega
izvora, ki so bili uniþeni v skladu s þlenom
12(2) ter odstavkom 1(a) in (c) tega þlena

ýe obstaja dokaz, da gospodarstvo, na
katerem je bila okužena žival prisotna ob
potrditvi TSE, po vsej verjetnosti ni
gospodarstvo, na katerem je bila žival
izpostavljena TSE, pristojni organ lahko
odloþi, da se uradnemu nadzoru podredita
obe gospodarstvi ali le izpostavljeno
gospodarstvo.
3. Države þlanice, ki so izvedle
nadomestni program z enakovredno
zašþito, predvideno v petem pododstavku
þlena 12(1), so lahko z odstopanjem od
zahtev iz odstavka 1(b) in (c) oprošþene, v
skladu s postopkom iz þlena 24(2),
zahteve po uporabi uradnih omejitev
premikov živali ter zahteve po pokonþanju
in uniþenju živali.

2. Do izvedbe ukrepov iz odstavka 1(b) in
(c) se gospodarstvo, na katerem je bila
žival navzoþa, ko je bila potrjena
prisotnost TSE, podredi uradnemu
nadzoru, vse premike živali, dovzetnih za
TSE, in proizvodov živalskega izvora,
pridobljenih iz njih, z gospodarstva ali na
gospodarstvo pa mora odobriti pristojni
organ, zato da se zagotovi neposredna
sledljivost in identifikacija zadevnih živali
in proizvodov živalskega izvora.

c) vse živali in proizvodi živalskega izvora
iz toþke 2 Priloge VII, ki so bili ugotovljeni
kot ogroženi s poizvedbo iz (b), se
pokonþajo in popolnoma uniþijo v skladu s
toþkama 3 in 4 Priloge V.
Z odstopanjem od tega odstavka lahko
države þlanice uporabijo ukrepe, ki
ponujajo enakovredno stopnjo zašþite, þe
so ti ukrepi predhodno odobreni v skladu s
postopkom iz þlena 24(2).

(b) opravi se poizvedba za ugotavljanje
vseh ogroženih živali v skladu s toþko 1
Priloge VII;

B, III, 2 Priloge III

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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3. Pravila za izvajanje tega þlena se
sprejmejo v skladu s postopkom iz þlena
24(2)

2. Dajanje na trg potomstva prve
generacije, semena, zarodkov in jajþnih
celic živali, pri katerih je obstajal ali bil
potrjen sum TSE, se podredi pogojem,
doloþenim v poglavju B Priloge VIII.

1. Dajanje na trg ali po potrebi izvoz živali
iz vrst govedi, ovac ali koz in njihovega
semena, zarodkov in jajþnih celic se
izvajata pod pogoji, doloþenimi v Prilogi
VIII, ali pri uvozu pod pogoji, doloþenimi v
Prilogi IX. Žive živali in njihove zarodke in
jajþne celice morajo spremljati ustrezna
spriþevala o zdravstvenem stanju, kakor
jih zahteva zakonodaja Skupnosti, v
skladu s þlenom 17 ali pri uvozu v skladu s
þlenom 18.

Žive živali, njihovo seme, zarodki in jajþne
celice

Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04)

26

Rejec pri dajanju živali na
trg upošteva predpisane
pogoje za premike živali iz
9. þlena Zakona o
veterinarskih merilih
skladnosti in Uredbe
999/2001.
50
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(4)
Premik živali in proizvodov je
dovoljen samo, þe v izvorni državi ali
regiji oziroma na gospodarstvu izvora
na teritoriju Skupnosti ni omejitev pri
trgovanju oziroma niso uvedeni
zašþitni ukrepi zaradi bolezni živali.
Bolezni živali, zaradi katerih se lahko
uvedejo omejitve pri trgovanju
oziroma se zaradi njih uvedejo
zašþitni ukrepi, ter obmoþja, kjer

(3)
Trgovanje z živalmi se izvaja
pod pogoji, ki jih predpiše minister v
skladu s predpisi Skupnosti. Glede
doloþenih bolezni je za trgovanje
potrebno izpolnjevati tudi pogoje
glede statusov iz 15. þlena tega
zakona, dodatna jamstva ali druge
predpisane pogoje, ki se lahko
nanašajo
na
državo,
regijo,
gospodarstvo, þredo ali žival.

(2)
Promet z živalmi se izvaja v
skladu s pogoji, ki jih predpiše
minister, þe ni s predpisi Skupnosti
doloþeno
drugaþe.
V
primeru
sprejema
državnega
programa
izkoreninjenja doloþene bolezni za
pridobitev statusa lahko minister
predpiše dodatne oziroma posebne
pogoje prometa.

(1)
Nekomercialni premiki se
izvajajo v skladu s pogoji, ki so
doloþeni
s
predpisi
Skupnosti
oziroma jih predpiše minister, þe
predpisi Skupnosti ne doloþajo
drugaþe.
V
primeru
sprejema
državnega programa izkoreninjenja
doloþene bolezni za pridobitev
posebnega
statusa
glede
zdravstvenega stanja (v nadaljnjem
besedilu: status), lahko minister
predpiše dodatne oziroma posebne
pogoje za tovrstne premike.

9. þlen
(pogoji za premike)

Št.

ýlen 15

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) 9. þlen
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DAJANJE NA TRG IN IZVOZ

6. Pravila za izvajanje tega þlena se
sprejmejo v skladu s postopkom iz þlena
24(2).

BSE izvaja na letni osnovi.

Stran
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Št.
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Uredba 999/2001 15 þlen in Priloga
VII in Priloga IX.

(6)
Izvoz se do izstopne toþke s
teritorija EU odvija v skladu s pogoji,
ki veljajo za trgovanje, po izstopu pa
se s pošiljkami ravna, kot je to
doloþeno v predpisih namembne
oziroma tranzitnih držav izven
teritorija EU.

(5)
Bolezni in obmoþja ter
dodatni in posebni pogoji so doloþeni
s predpisi Skupnosti oziroma jih
predpiše minister, þe ni s predpisi
Skupnosti doloþeno drugaþe.

veljajo omejitve oziroma zašþitni
ukrepi, so doloþeni s predpisi
Skupnosti.
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Ne glede na dosedanje predpise Skupnosti o
prijavljanju izbruhov živalskih bolezni, mora država
þlanica, na ozemlju katere se potrdi afriška prašiþja

(1) Države þlanice morajo zagotoviti, da se pristojnemu
organu obvezno in nemudoma prijavi pojav ali sum na
afriško prašiþjo kugo.

Prijavljanje afriške prašiþje kuge

ýlen 3

2. Brez poseganja v obstojeþo zakonodajo Skupnosti o
prijavljanju izbruhov živalskih bolezni, mora država
þlanica, na katere ozemlju je potrjen izbruh slinavke in
parkljevke ali primarni primer slinavke in parkljevke pri
divjih živalih, prijaviti bolezen ter poslati podatke in
pisna poroþila Komisiji in drugim državam þlanicam v
skladu s Prilogo II.

1. Države þlanice zagotovijo, da:
(a) pristojni organ slinavko in parkljevko uvrsti med
obvezno prijavljive bolezni;
(b) lastnik ali vsakdo, ki skrbi za živali, spremlja živali
ali skrbi zanje med prevozom, pristojni organ ali
uradnega veterinarja takoj uradno obvesti o prisotnosti
ali sumu prisotnosti slinavke in parkljevke, in živali,
okužene s slinavko in parkljevko ali za katere obstaja
sum, da so okužene, nastani loþeno od živali dovzetnih
vrst, za katere obstaja tveganje, da bi se okužile ali
kontaminirale z virusom slinavke in parkljevke;
(c) veterinarji praktiki, uradni veterinarji, vodstveno
osebje veterinarskih ali drugih uradnih ali zasebnih
laboratorijev ter vsaka oseba, ki je pri svoji poklicni
dejavnosti v stiku z živalmi dovzetnih vrst ali s
proizvodi, pridobljenimi iz omenjenih živali, takoj
obvezno uradno obvestijo pristojni organ o vsakem
sumu ali prisotnosti slinavke in parkljevke, o katerih so
obvešþeni še pred uradnim posegom v okviru te
direktive.

Prijavljanje slinavke in parkljevke

Pravilnik o ukrepih za
ugotavljanje,
prepreþevanje in
zatiranje afriške prašiþje
kuge (Uradni list RS, št.
25/04)

28

Vsak pojav ali sum o afriški prašiþji kugi je
treba nemudoma javiti VURS.

Lastnik ali vsakdo, ki skrbi za živali, spremlja živali
ali skrbi zanje med prevozom, pristojni organ ali
uradnega veterinarja takoj uradno obvesti o
prisotnosti ali sumu prisotnosti slinavke in
parkljevke, in živali, okužene s slinavko in
parkljevko ali za katere obstaja sum, da so
okužene, nastani loþeno od živali dovzetnih vrst,
za katere obstaja tveganje, da bi se okužile ali
kontaminirale.

Imetnik živali vsak sum kužne
bolezni pri živalih prijavi
veterinarski organizaciji.

Imetnik živali vsak sum kužne
bolezni pri živalih prijavi
veterinarski organizaciji.

zahteve iz nacionalnih predpisov,
ki
jih
mora
izpolnjevati
zavezanec
in
jih
preverja
kontrolor

ZAHTEVE

100

kršitve
zahtev
iz
nacionalnih
predpisov,
izražene
z
oceno
100

STOPNJA
KRŠITVE

34 / 17. 4. 2007

DIREKTIVA SVETA
2002/60/ES
z dne 27. junija 2002
o doloþitvi posebnih
ukrepov za nadzor
nad afriško prašiþjo
kugo in o spremembi
Direktive 92/119/EGS
v zvezi z nalezljivo
ohromelostjo prašiþev
in afriško prašiþjo

o ukrepih Skupnosti
za obvladovanje
slinavke in parkljevke,
ki razveljavljajo
Direktivo 85/511/EGS
in odloþbe
89/531/EGS in
91/665/EGS ter
spreminja Direktivo
92/46/EGS

z dne 29. septembra
2003

Pravilnik o ukrepih za
nadzor, zatiranje in
prepreþevanje širjenja
slinavke in parkljevke
(Uradni list.RS, št.28/04)

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na
ravni kmetijskega gospodarstva

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

ýlen 3

nacionalni
predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

NACIONALNI PREDPIS
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DIREKTIVA SVETA
2003/85/ES

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

ZAHTEVE

Standard za prijavo bolezni

PREDPIS EU

Stran
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o doloþitvi posebnih
doloþb za boj zoper in
izkoreninjenje bolezni
modrikastega jezika

z dne 20. novembra
2000

Direktiva Sveta
2000/75/ES

kugo

Države þlanice zagotovijo da se pristojni organ
obvezno takoj obvesti, þe obstaja sum prisotnosti
virusa bolezni modrikastega jezika ali þe je prisotnost
virusa potrjena.

ýlen 3

(b) v skladu s þlenom 16(3)(a) in (4) posredovati
podatke Komisiji in drugim državam þlanicam o
nadaljnjih potrjenih primerih afriške prašiþje kuge pri
divjih prašiþih na okuženem obmoþju.

(a) prijaviti bolezen in posredovati Komisiji in drugim
državam þlanicam v skladu s Prilogo I podatke o:
– izbruhih afriške prašiþje kuge, ki so potrjeni na
gospodarstvih,
– primerih afriške prašiþje kuge, ki so potrjeni na
klavnici ali prevoznih sredstvih,
– primarnih pojavih afriške prašiþje kuge, ki so potrjeni
pri divjih prašiþih,
– rezultatih epizootiološke poizvedbe izvedene v
skladu s þlenom 8;

kuga:

Pravilnik o ukrepih za
ugotavljanje,
prepreþevanje in
zatiranje bolezni
modrikastega jezika –
bluetongue *(Uradni list
RS, št. 23/04)

29

Vsak pojav ali sum o bolezni modrikastega
jezika je treba nemudoma prijaviti VURS.

Imetnik živali vsak sum kužne
bolezni pri živalih prijavi
veterinarski organizaciji.

100
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ýlen 4

Direktiva Sveta
98/58/ES
z dne 20. julija
1998
o zašþiti rejnih
živali

Zagotovljeni morajo biti pogoji za
vse potrebne preglede, vkljuþno z
zadostno osvetlitvijo objekta, tako da
je možno opraviti pregled živali ob
vsakem þasu.

Vse rejne in hišne živali morajo biti
vsaj enkrat dnevno pod rednim
nadzorstvom oskrbovalcev.

Za živali mora skrbeti primerno
število ljudi z ustreznim znanjem,
spretnostjo ter odgovornim odnosom
do živali.

30

Na kmetijskem gospodarstvu je
doloþena odgovorna oseba za
ustrezno oskrbo živali, ki so
vsaj enkrat dnevno pod njenim
rednim nadzorom.

ZAHTEVE
Zahteve iz nacionalnih
predpisov, ki jih mora
izpolnjevati zavezanec in jih
preverja kontrolor

10

STOPNJA
KRŠITVE
Kršitve zahtev iz
nacionalnih
predpisov, izražene
z oceno
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2. Vse živali v sistemih reje, v katerem
je njihovo dobro poþutje odvisno od
pogoste þloveške oskrbe, se pregledajo
najmanj enkrat na dan. Živali v drugih
sistemih se pregledajo v takšnih
þasovnih presledkih, da se prepreþi
vsakršno trpljenje živali.
3. Na voljo je ustrezna razsvetljava
(namešþena ali prenosna), da se lahko
kadar koli opravijo temeljiti pregledi
živali.

Pregledi

1. Za živali skrbi dovolj številno osebje,
ki ima za to potrebne sposobnosti,
znanje in strokovno usposobljenost.

Osebje

PRILOGA

Pravilnik o
minimalnih pogojih
za zašþito rejnih
živali in postopku
registracije hlevov za
rejo kokoši nesnic
(41/03, 117/04)

IZVAJANJE ZAHTEV
Izvajanje zahtev iz nacionalnih
predpisov na ravni kmetijskega
gospodarstva

Št.

Zakon o zašþiti
živali (Uradni list
RS, št. 20/04-uradno
preþišþeno besedilo)

NACIONALNI
PREDPIS
Nacionalni predpisi
Republike Slovenje,
ki povzemajo
zahteve iz predpisov
EU

4854 /

Države þlanice zagotovijo, da so pogoji,
pod katerimi se živali (razen rib,
plazilcev ali dvoživk) ob upoštevanju
njihove vrste, stopnje razvoja,
prilagoditve in udomaþenosti ter
fizioloških in etoloških potreb vzrejajo
ali redijo v skladu z obstojeþo prakso in
znanstvenimi dognanji, usklajeni z
doloþbami iz te priloge.

ZAHTEVE
Zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo pri navskrižni skladnosti

PREDPIS EU

Standard ugodno poþutje živali

Stran
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10

Živalim je zagotovljena
primerna svoboda gibanja, þe
so razmere v boksu vsaj takšne,
da nemoteno legajo, vstajajo, se
obraþajo in nemoteno
opravljajo fiziološke potrebe v
skladu z naþinom reje. ýe so
privezane, privezi omogoþajo
nemoteno leganje in vstajanje
in niso pretesni.

31

5

10

20

Hlevsko knjigo skrbnik živali
hrani najmanj 3 leta od
zadnjega vpisa za potrebe te
uredbe.

Skrbnik živali vodi hlevsko
knjigo v skladu s predpisom, ki
ureja izjemno uporabo zdravil
za zdravljenje živali in evidence
o zdravljenju živali ter redno
vpisuje pogine živali.

Bolne, poškodovane in
onemogle živali se takoj
ustrezno oskrbijo in þe je
potrebno loþeno namestijo.

34 / 17. 4. 2007 /
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8. Materiali, ki se uporabljajo za

Materiali za gradnjo objektov,
boksov in opreme, s katerimi pridejo
živali v stik, ne smejo biti škodljivi

Dnevnik iz prejšnjega odstavka mora
skrbnik živali hraniti najmanj pet let
od zadnjega vpisa ter ga je dolžan na
zahtevo predložiti pristojnemu
inšpektorju na vpogled.
Živalim mora biti zagotovljena
svoboda gibanja, primerna njihovi
vrsti, pasmi, starosti, stopnji razvoja,
prilagoditvi in udomaþitvi, ki
prepreþuje nepotrebno trpljenje in je
v skladu z ustaljenimi izkušnjami in
znanstvenimi spoznanji glede na
njihove fiziološke in etološke
potrebe.

Bolne, poškodovane in onemogle
živali morajo biti takoj ustrezno
oskrbljene, tako da se prepreþi
njihovo nepotrebno trpljenje.
Zagotovljena mora biti ustrezna
loþena namestitev bolnih,
poškodovanih ali onemoglih živali.
Skrbnik živali mora pravoþasno
zahtevati veterinarsko pomoþ in
oskrbo bolnih ali poškodovanih
živali, veterinarsko pomoþ pri
porodih, kadar je potrebna, ter
ustrezno nego bolnih, poškodovanih
in onemoglih živali.
Skrbnik živali mora na gospodarstvu
voditi dnevnik v skladu s predpisom,
ki ureja izjemno uporabo zdravil za
zdravljenje živali in evidence o
zdravljenju živali, redno pa mora
vpisovati tudi pogine živali.

Št.

ýe je žival stalno ali redno privezana ali
zaprta, ji je treba glede na pridobljene
izkušnje in znanstvena dognanja dati
dovolj prostora v skladu z njenimi
fiziološkimi in etološkimi potrebami.
Objekti in prostori za nastanitev

7. Ob upoštevanju vrste živali in v
skladu s pridobljenimi izkušnjami in
znanstvenimi dognanji se svobodnega
gibanja živali ne sme omejevati na
naþin, pri katerem bi se povzroþilo
nepotrebno trpljenje ali poškodbe živali.

Svoboda gibanja

5. Lastnik ali rejec živali vodi evidenco
o zdravljenju in o številu smrtnih
primerov, odkritih pri vsakem pregledu.
ýe je treba enake podatke hraniti v
druge namene, ti prav tako zadošþajo za
namene te direktive.
6. Takšni podatki se hranijo vsaj tri leta
in so na voljo pristojnemu organu med
izvajanjem inšpekcijskega pregleda ali
þe se jih drugaþe zahteva.

Vodenje evidence

4. Za vsako žival, ki kaže znake bolezni
ali poškodbe, je treba nemudoma
ustrezno poskrbeti in þe se žival na
takšno oskrbo ne odziva, je treba þim
prej poiskati nasvet veterinarja. Kadar
je to potrebno, se bolne ali poškodovane
živali izolirajo v primernih prostorih s
suhim in udobnim nastiljem.

Uradni list Republike Slovenije
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ýe sta zdravje in dobro poþutje živali

32

V kolikor se uporablja
elektronsko vodeni sistem
prezraþevanja je zagotovljen
alarmni sistem, ki opozarja na
okvaro.
Skrbnik živali mora poskrbeti, da je
tehniþna oprema v objektih enkrat
dnevno pregledana. Morebitne
okvare morajo biti odpravljene v
najkrajšem þasu. Do popravila
morajo biti zagotovljeni pogoji za
zagotavljanje zdravja in dobrega
poþutja živali.
V primeru umetnega zraþenja
objektov mora biti zagotovljen
alarmni sistem, ki opozarja skrbnika
živali na okvaro v prezraþevalnem

5

10

10
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13. Vso avtomatsko ali mehansko
opremo, nujno za zdravje in dobro
poþutje živali, je treba pregledati
najmanj enkrat na dan. ýe se ugotovijo
okvare, jih je treba nemudoma odpraviti
ali, þe to ni mogoþe, sprejeti ustrezne
ukrepe za varovanje zdravja in dobrega
poþutja živali.

12. Živali, ki niso nastanjene v
zgradbah, se, kadar je potrebno in
mogoþe, zavarujejo pred neugodnimi
vremenskimi vplivi, plenilci in tveganji
za njihovo zdravje.
Avtomatska ali mehanska oprema

Zahtevi po svetlobi in zraþenju
ustreza pogoj, da 1/20 talne
površine predstavljajo odprtine
v steni (okna in vrata) ali vir
umetne osvetlitve (v jakosti 11
W/m2 ) ali umetnega zraþenja
primernega kategoriji in vrsti
živali.
Živali v objektih ne smejo biti
stalno v temi. V primeru
uporabe umetne svetlobe je
treba doloþiti þas za poþitek, ko
morajo biti živali v temi.
Ta zahteva ne velja za teleta in
prašiþe.
Živali, nastanjene izven
objektov, so, kadar je to
potrebno in mogoþe,
zavarovane pred neugodnimi
vremenskimi razmerami,
plenilci in drugimi nevarnostmi.

Št.

Svetloba, toplota, vlažnost, kroženje
zraka, zraþenje, koncentracija plinov,
higiena in intenzivnost hrupa v
prostorih, kjer so živali, morajo
ustrezati njihovi vrsti in stopnji
razvoja, prilagoditvi in udomaþitvi,
fiziološkim in etološkim potrebam ter
predpisanim higienskim pogojem.
Živali v objektih ne smejo biti stalno
v temi. Kjer ni dovolj naravne
svetlobe, mora biti zagotovljena
primerna umetna svetloba. V primeru
uporabe umetne svetlobe je treba
doloþiti þas za poþitek, ko morajo biti
živali v temi.
Živali, nastanjene izven objektov,
morajo biti, kadar je to potrebno in
možno, zavarovane pred neugodnimi
vremenskimi razmerami, plenilci in
drugimi nevarnostmi.

Objekti in oprema morajo biti urejeni
tako, da ne poškodujejo živali.

za živali. Biti morajo dovolj odporni
in primerni za enostavno þišþenje in
razkuževanje.

4856 /

Živali nastanjene izven objektov

gradnjo objektov in prostorov za
nastanitev ter zlasti hlevov in opreme, s
katerimi lahko pridejo živali v stik, ne
smejo biti škodljivi za živali in morajo
biti takšni, da se jih da temeljito oþistiti
in razkužiti.
9. Nastanitev in pribor za zavarovanje
živali se zgradita in vzdržujeta tako, da
ni ostrih robov ali izboþenih delov, ki bi
lahko poškodovali živali.
10. Kroženje zraka, koncentracijo prahu
v zraku, temperaturo, relativno vlažnost
zraka in koncentracije plina je treba
ohranjati v mejah, ki ne škodijo
živalim.
11. Živali v stavbah ne smejo biti
nastanjene niti v stalni temi niti
nenehno pod umetno razsvetljavo brez
ustrezne prekinitve. ýe naravna
svetloba, ki je na voljo, ne zadošþa
fiziološkim in etološkim potrebam
živali, se zagotovi ustrezna umetna
razsvetljava.

Stran
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17. Oprema za krmljenje in napajanje
mora biti naþrtovana, zgrajena in
namešþena tako, da so možnost
kontaminacije vode in krme in
poškodbe zaradi prerivanja za vodo in
krmo med živalmi þim manjše.
18. Živalim ni dovoljeno dajati nobenih
drugih snovi, razen tistih za terapevtske
ali preventivne namene ali za
zootehniþno zdravljenje, kot je
doloþeno v þlenu 1(2)(c) Direktive
96/22/EGS [1], razen þe so znanstvene
študije o dobrem poþutju živali ali
praktiþne izkušnje pokazale, da uþinki
omenjene snovi ne škodujejo zdravju ali
dobremu poþutju živali.

14. Živali morajo imeti kakovostno
prehrano, ki ustreza njihovi starosti in
vrsti in je v zadostnih koliþinah, za
ohranjanje zdravja in da zadostijo
svojim potrebam po hranjenju. Živali ne
dobivajo hrane ali tekoþine na naþin
oziroma hrana ali tekoþina ne vsebuje
snovi, ki bi lahko povzroþile
nepotrebno trpljenje ali poškodbe.
15. Vse živali morajo imeti dostop do
krme v þasovnih intervalih, ki ustrezajo
njihovim fiziološkim potrebam.
16. Vse živali morajo imeti dostop do
ustreznega dovoda vode ali pa jim mora
biti omogoþeno, da svoje potrebe po
tekoþini zadovoljijo na drugaþne naþine

odvisna od umetnega sistema
prezraþevanja, je treba zagotoviti
ustrezen rezervni sistem za
zagotavljanje zadostnega kroženja
zraka, da se ohrani zdravje in dobro
poþutje živali, tudi þe se sistem pokvari,
in alarmni sistem za opozarjanje na
okvaro. Alarmni sistem je treba redno
preizkušati.
Krma, voda in druge snovi

33

Vse živali morajo imeti dostop
do primernega vodnega vira ali
pa jim mora biti omogoþen
dostop do napajanja na drug
naþin.

10

Št.

V prehrano živali se sme vkljuþevati
dovoljene snovi za dovoljene
preventivne, terapevtske ali
zootehniške namene.

Vse živali morajo imeti dostop do
primernega vodnega vira ali pa jim
mora biti omogoþen dostop do
napajanja na drug naþin.
Oprema za napajanje in krmljenje
mora biti oblikovana, grajena in
namešþena tako, da se prepreþuje
kontaminacija vode in krme ter da so
poškodbe zaradi prerivanja za vodo
in krmo med živalmi minimalne.

Skrbnik živali mora živalim
zagotoviti primemo prehrano v
skladu s predpisi, ki urejajo zašþito
živali, ustaljenimi izkušnjami in
znanstvenimi spoznanji.

sistemu. Alarmni sistem mora biti
redno vzdrževan in preizkušen v
skladu z navodili proizvajalca.
Zagotovljen mora biti rezervni sistem
zraþenja, ki zadošþa za ohranitev
zdravja in dobrega poþutja živali do
odprave napake na osnovnem
sistemu.

Uradni list Republike Slovenije

34 / 17. 4. 2007 /
Stran

4857

DIREKTIVA
SVETA
z dne 19.
novembra 1991
o doloþitvi
minimalnih
pogojev za
zašþito telet
(91/629/EGS)

1. Države þlanice zagotovijo, da od 1.
januarja 1994 in za prehodno
obdobje štirih let vsa novo zgrajena ali
prenovljena gospodarstva in/ali
taka, ki se zaþnejo prviþ uporabljati po
tem datumu, izpolnjujejo vsaj
naslednje zahteve:
— kjer so teleta nastanjena v skupinah,
morajo imeti dovolj prostora,
da se lahko neovirano obraþajo in
legajo, in sicer najmanj 1,5 m2 za
vsako tele z živo maso 150 kg,
— kjer so teleta nastanjena v
posamiþnih boksih ali privezana v
stojišþih, morajo imeti boksi ali stojišþa

ýlen 3

Ta doloþba ne izkljuþuje uporabe
nekaterih postopkov, ki bi lahko
povzroþili minimalno ali trenutno
trpljenje ali poškodbo ali ki bi lahko
zahtevali posege, ki ne bi povzroþili
trajne poškodbe, þe to dovoljujejo
nacionalne doloþbe.
21. Nobena žival se ne sme rediti, razen
þe se na podlagi njenega genotipa ali
fenotipa lahko upraviþeno priþakuje, da
reja ne more škodljivo vplivati na njeno
zdravje ali dobro poþutje.

teleta, starejša od 8 tednov, ne
smejo biti namešþena
individualno, ampak samo v
skupinah;

teleta se lahko namesti v
individualne bokse v primerih,
kadar veterinar presodi, da je
izolacija potrebna zaradi
zdravstvenih ali etoloških

b)

biti, glede
izpolnjeni

34

Individualni boksi za zdrava
teleta, imajo take pregrade, da
se teleta med seboj vidijo in
zaznavajo in ustrezajo
predpisani širini in dolžini.
(ne velja za gospodarstva, ki

Teleta, starejša od 8 tednov so
namešþena v skupinah;
(ne velja za gospodarstva, ki
imajo na dan pregleda manj kot
6 telet in sesna teleta, ki so ob
materi)

Tele je govedo do 6 meseca
starosti.

od leta 2009
5

0

V letih 2007 in
2008

od leta 2009
5

0

V letih 2007 in
2008

34 / 17. 4. 2007

a)

V rejah morajo
namestitve
telet,
naslednji pogoji:

Živali se sme rediti le, þe je na osnovi
njihovega genotipa ali fenotipa
možno priþakovati, da to ne škoduje
njihovemu zdravju in dobremu
poþutju.

Št.

20. Metode ekstenzivne in intenzivne
reje, ki povzroþajo ali lahko povzroþijo
trpljenje ali poškodbo katere koli
zadevne živali, niso dovoljeni.

19. Pred sprejetjem posebnih doloþb o
pohabljenjih v skladu s postopkom iz
þlena 5 in brez vpliva na Direktivo
91/630/EGS veljajo ustrezne nacionalne
doloþbe v skladu s splošnimi pravili
Postopki reje
10

Pohabljenja

Na živalih ni oþitnih znakov
poškodb zaradi neustreznega
sistema reje.

4858 /

Reja in postopki z živalmi, ki lahko
povzroþijo živalim nepotrebno
trpljenje ali škodljivo vplivajo na
poþutje živali, vkljuþno z zdravjem,
so prepovedani. Izjemoma je
dovoIjeno izvajati doloþene
postopke, ki predstavljajo za žival
kratkotrajno obremenitev, vendar pa
ne povzroþajo trajnih poškodb.

Stran
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vsa teleta v skupini morajo
imeti dovolj prostora, da se brez
težav obraþajo, vstajajo in
legajo;
minimalna talna površina, ki jo
mora imeti vsako tele v skupini,
je:

f)

g)

c)
individualni boksi za teleta,
razen boksov za bolna teleta, morajo
imeti take pregradne stene, da se
lahko teleta med seboj vidijo in
zaznavajo;
d)
širina individualnega boksa
mora biti vsaj enaka višini vihra
teleta;
e)
dolžina individualnega boksa
mora biti vsaj enaka dolžini teleta od
konice nosu do sedniþne grþe,
pomnoženi s faktorjem 1,1;

zahtev;

5
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Vsa teleta v skupini imajo
dovolj prostora, da se brez
težav obraþajo, vstajajo in
legajo in imajo na voljo
najmanj predpisano površino
glede na težo.

imajo na dan pregleda manj kot
6 telet in sesna teleta, ki so ob
materi)

Št.

(b) Za teleta, nastanjena v skupinah,
meri neovirani prostor, ki je na
voljo vsakemu teletu, najmanj 1,5 m2
za tele z živo maso pod 150
kilogrami, najmanj 1,7 m2 za tele z živo
maso 150 kilogramov ali
veþ in manj kakor 220 kilogramov ter
najmanj 1,8 m2 za tele z živo
maso 220 ali veþ kilogramov.
Vendar pa se doloþbe iz tega odstavka
ne uporabljajo za:

perforirane stene in njihova
širina ne sme biti manj kakor 90 cm
plus ali minus 10 %, ali 0,80krat višina pri vihru.
2. Doloþbe iz odstavka 1 se ne
uporabljajo za gospodarstva z manj
kot šestimi teleti.
3. Od 1. januarja 1998 veljajo za vsa na
novo zgrajena ali obnovljena
gospodarstva in za vsa tista, ki se bodo
po tem datumu uporabljala
prviþ, naslednje doloþbe:
(a) teleta, starejša od osem tednov, ne
smejo biti nastanjena v individualnih
boksih, razen þe veterinar potrdi, da je
žival zaradi njenega
zdravja ali vedenja potrebno izolirati,
da bi se jo lahko zdravilo.
Širina vsakega individualnega boksa, v
katerem je nastanjeno tele,
je enaka najmanj višini teleta pri vihru,
merjeni v stojeþem položaju,
višina pa najmanj telesni dolžini teleta,
merjeni od konice nosu do
repnega roba tuber ischii (sedniþna
grþa), pomnoženo z 1,1.
Individualni boksi za teleta (razen tistih,
ki se uporabljajo za izolacijo
bolnih živali) ne smejo imeti polnih
sten, temveþ perforirane, ki
teletom omogoþajo, da lahko drug
drugega vidijo in se med seboj
dotikajo;
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Teleta v objektih ne smejo biti v
stalni temi. Zagotovljena mora biti
zadovoljiva naravna ali umetna
osvetlitev v jakosti najmanj 80 lx. V

Elektriþna napeljava mora biti
namešþena in elektriþno orodje
montirano v skladu s predpisi.

Materiali za gradnjo objektov,
boksov in opreme, s katerimi pridejo
živali v stik, ne smejo biti škodljivi
za živali. Biti morajo dovolj odporni
in primerni za enostavno þišþenje in
razkuževanje.

36

V primeru naravne osvetlitve
predstavljajo 1/20 talne
površine odprtine v steni (okna
in vrata).

10
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1. Materiali, ki se uporabljajo za
gradnjo prostorov za teleta ter zlasti
boksov in
opreme, s katero lahko teleta pridejo v
stik, ne smejo biti škodljivi za teleta in
mogoþe jih mora biti povsem oþistiti in
razkužiti.
2. Do doloþitve pravil Skupnosti o tej
zadevi morajo biti elektriþna vezja in
oprema namešþeni v skladu z
veljavnimi nacionalnimi pravili, da se
prepreþijo
elektrošoki.
5. Teleta ne smejo biti nenehno v temi.
Za zadovoljevanje njihovih vedenjskih
in fizioloških potreb je treba poskrbeti,
ob upoštevanju razliþnih podnebnih

Št.

PRILOGA

Minimalna talna
površina na žival v
m2
1,5

manj kot
150
150-220
1,7
220 in veþ
1,8
(2) Doloþbe prejšnjega odstavka
ne veljajo za:
a)
gospodarstva s 5 ali manj
teleti;
b)
sesna teleta, ki so ob materi.
Te zahteve se zaþnejo za novo
zgrajene ali prenovljene in za rejo
telet prviþ uporabljene objekte
uporabljati 1. januarja 2004, za vse
ostale že obstojeþe objekte za rejo
telet pa se zaþnejo uporabljati 1.
januarja 2007.

Živa teža
teleta v kg

4860 /

ýlen 4
1. Države þlanice zagotovijo, da pogoji
za rejo telet izpolnjujejo
splošne doloþbe iz Priloge.

— gospodarstva z manj kot šestimi
teleti,
— sesna teleta, nastanjena skupaj z
materjo.
Od 31. decembra 2006 se uporabljajo
zgoraj navedene doloþbe za vsa
gospodarstva.
4. Trajanje uporabe objektov, zgrajenih
— pred 1. januarjem 1994, ki ne
izpolnjujejo zahtev iz odstavka 1,
doloþi pristojni organ na podlagi
rezultatov pregledov iz þlena 7(1),
in pod nobenim pogojem ne traja dlje
kot do 31. decembra 2003.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Vsa teleta v objektu so vsaj
dvakrat dnevno pod kontrolo
skrbnika.
Vsa teleta, ki so namešþena
izven objekta, so vsaj enkrat
dnevno pod kontrolo skrbnika.

Teleta se ne privezuje.

Bokse, opremo in posodo, ki se

Vsa teleta v objektu morajo biti vsaj
dvakrat dnevno pod kontrolo
skrbnika.
Vsa teleta, ki so namešþena izven
objekta, morajo biti vsaj enkrat
dnevno pod kontrolo skrbnika.
Bolne, poškodovane in onemogle
živali morajo biti takoj ustrezno
oskrbljene, tako da se prepreþi
njihovo nepotrebno trpljenje.
Zagotovljena mora biti ustrezna
loþena namestitev bolnih,
poškodovanih ali onemoglih živali.
Skrbnik živali mora pravoþasno
zahtevati veterinarsko pomoþ in
oskrbo bolnih ali poškodovanih
živali, veterinarsko pomoþ pri
porodih, kadar je potrebna, ter
ustrezno nego bolnih, poškodovanih
in onemoglih živali.
Telet se praviloma ne sme
privezovati. Privezovanje je dopustno
v þasu napajanja z mlekom ali
mleþnim nadomestkom, vendar ne
veþ kot eno uro. Privezi teletom ne
smejo povzroþati poškodb in
pretiranega zategovanja, dopušþati
morajo nemoteno vstajanje, leganje,
stanje, ležanje in nego telesa. Priveze
je treba redno pregledovati.
Bokse, opremo in posodo, ki se

Stran
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od leta 2010
5

0

V letih od 2007 do
2009

5
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V primeru umetne osvetlitve je
zagotovljenih 11W/m2
Osvetlitev v slednjem primeru
ustreza naravni osvetlitvi od 9.
do 17. ure.

primeru umetne osvetlitve mora ta
ustrezati najmanj naravni osvetlitvi
od 9. do 17. ure.

Št.

8. Telet se ne sme privezovati, razen
telet v skupni hlevski reji, ki so lahko
med pitjem mleka ali mleþnih
nadomestkov privezana za najveþ eno
uro. Priprave za privez na teletih ne
smejo povzroþati poškodb in se morajo
redno pregledovati in po potrebi
naravnati, tako da se udobno prilegajo
telesu. Vsaka priprava za privez mora
biti narejena tako, da se tele ne more
zadušiti ali poškodovati in da teletu
omogoþa gibanje v skladu s toþko 7.
9. Namestitveni objekti, boksi, oprema

sprememb v državah þlanicah, za
primerno naravno ali umetno osvetlitev;
slednja mora delovati najmanj toliko,
kolikor traja obdobje naravne svetlobe,
ki je navadno na voljo med 9. in 17.
uro. Poleg tega mora biti na voljo
dovolj
moþna primerna osvetlitev (pritrjena ali
prenosna), ki omogoþa preverjanje
telet kadarkoli.
6. Lastnik ali oseba, ki je odgovorna za
živali, vsa teleta v hlevski reji pregleda
najmanj dvakrat na dan, teleta v pašni
reji pa najmanj enkrat na dan. Teleta, ki
kažejo znake bolezni ali poškodbe, se
takoj ustrezno zdravijo, pri þemer se za
vsako tele, ki se na oskrbo skrbnika ne
odziva, þim prej pokliþe veterinarja.
Kadar je to potrebno, se bolna ali
poškodovana teleta izolirajo v
primernih
prostorih s suhim in udobnim nastiljem.
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Teleta od 8. tedna dalje imajo
na razpolago zadostne koliþine
strukturne krme.

Teletom se mora zagotoviti ustrezna
prehrana, primerna njihovi starosti,
telesni teži ter etološkim in
fiziološkim potrebam.
Krma za teleta mora vsebovati dovolj
železa, ki zagotavlja povpreþno
stopnjo krvnega hemoglobina
najmanj 4,5 mmol/l.
Teleta, starejša od dveh tednov,
morajo imeti ponujeno mrvo
primerne kakovosti tako, da jo lahko
zauživajo, kadar želijo; koliþina mrve
se zvišuje od 50g do 250g na dan za
teleta od 8. do 20. tedna starosti.
(4) Teletom je prepovedano
natikati nagobþnike.
Vsa teleta morajo biti krmljena
najmanj dvakrat dnevno. V skupinski
reji in pri restriktivnem krmljenju
brez elektronskih krmilnih postaj
morajo imeti vsa teleta istoþasno

12. Vsa teleta se morajo krmiti najmanj
dvakrat na dan. ýe so teleta nastanjena
v skupinah in se ne krmijo po želji ali
prek avtomatskega sistema za
krmljenje, mora imeti vsako tele dostop

38
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Št.

5

5
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Vsa teleta so krmljena najmanj
dvakrat dnevno. V skupinski
reji in pri restriktivnem
krmljenju brez elektronskih
krmilnih postaj imajo vsa teleta

Vsem teletom, mlajšim od 2
tednov, je zagotovljen nastil.

Tla morajo biti takšna, da teletom ne
povzroþajo poškodb, bolezni in
neugodja.
Vsa teleta morajo imeti ves þas
neomejen dostop do ležišþa, ki mora
biti udobno, þisto, suho in ne sme
škodljivo vplivati na teleta.
Vsem teletom, mlajšim od 2 tednov,
je treba zagotoviti primeren þist, suh
in zdravju telet neškodljiv nastil.

Blato, urin ter polito ali raztreseno
krmo je treba redno odstranjevati

uporablja za teleta, se redno
þisti. Blato, urin ter polito ali
raztreseno krmo se redno
odstranjuje. Navedeno se izvaja
skladno z naþinom reje.

uporabljajo za teleta, je treba redno
þistiti in razkuževati.

in pripomoþki za teleta morajo biti
ustrezno þišþeni in razkuženi, da se
prepreþi okužba prek njih in kopiþenje
organizmov, ki prenašajo bolezni.
Iztrebke, urin ter nepojedeno ali
raztreseno krmo je treba þim pogosteje
odstranjevati, da se þim bolj zmanjša
smrad in prepreþi zbiranje muh ali
glodalcev.
10. Tla morajo biti gladka, toda ne
spolzka, da se teleta ne poškodujejo, in
zasnovana tako, da ne morejo
povzroþiti poškodb ali boleþin teletom,
ki na
njih stojijo ali ležijo. Ustrezati morajo
velikosti in masi telet ter imeti trdno,
ravno in stabilno površino. Ležišþe
mora biti udobno, þisto in imeti
primerne odtoke ter ne sme škodljivo
vplivati na teleta. Vsem teletom,
mlajšim od dveh tednov, je treba
zagotoviti primerno steljo.
11. Z namenom spodbujanja zdravja in
dobrega poþutja se vsem teletom
zagotovi ustrezna prehrana, prilagojena
njihovi starosti, telesni masi ter
vedenjskim in fiziološkim potrebam. V
ta namen krma za teleta vsebuje
zadostne
koliþine železa, ki zagotavlja, da znaša
povpreþna vrednost krvnega
hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l,
vsakemu teletu, starejšemu od dveh
tednov, pa se zagotovi najmanjši dnevni
obrok vlakninaste krme, ki se za teleta,
stara od osem do dvajset tednov, poveþa
za 50 g do 250 g na dan. Teletom se ne
sme natikati nagobþnikov.

Stran
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DIREKTIVA
SVETA
z dne 19.
novembra 1991
o doloþitvi
minimalnih
pogojev za
zašþito prašiþev
(91/630/EGS)

Vsa teleta morajo imeti dostop do
sveže in þiste pitne vode v zadostnih
koliþinah ali pa morajo biti njihove
potrebe po tekoþini zadovoljene s
pomoþjo drugih, za napajanje
primernih tekoþin.

13. Vsa teleta, starejša od dveh tednov,
morajo imeti dostop do zadostne
koliþine sveže vode ali pa potrebe po
napajanju zadostiti s pitjem drugih
tekoþin. Vendar pa se teletom, ki so
izpostavljena visokim temperaturam ali
ki so bolna, zagotovi stalen dostop do
sveže pitne vode.
14. Oprema za krmljenje in napajanje
mora biti naþrtovana, konstruirana,
namešþena in vzdrževana tako, da se
þim bolj zmanjša kontaminacija krme in
vode za teleta.
15. Vsako tele prejme kolostrum þim
prej po rojstvu in v vsakem primeru v
prvih šestih urah življenja.
Mimalna talna površina, ki jo mora
imeti vsak tekaþ ali pitanec v skupini,
razen mladice po osemenitvi in
svinje, je:
Teža (kg) m2
do 10….. 0,15
10-20..… 0,20
20-30..… 0,30
30-50….. 0,40
50-85….. 0,55
85-110..…0,65
veþ kot 110…1,00

ýlen 3
Države þlanice zagotovijo da:
1. vsa gospodarstva izpolnjujejo
naslednje zahteve:

(a) vsakemu tekaþu ali pitancu, ki živi v
skupini, razen mladicam po
osemenitvi in svinjam, mora biti na
voljo neovirana talna
površina, ki meri najmanj:
živa masa, kg m2
do 10 0,15
nad 10 do 20 0,20

Oprema za napajanje in krmljenje
mora biti oblikovana, grajena,
namešþena in zašþitena tako, da je
kontaminacija vode in krme
minimalna.
Vsako tele mora prejeti goveji
kolostrum þimprej po rojstvu,
vsekakor pa v prvih šestih urah
življenja.

nemoten dostop do krme.

do krme soþasno kot druga v skupini.

39

Zagotovljena je minimalna
predpisana površina.

istoþasno nemoten dostop do
krme.
Vsa teleta imajo dostop do
sveže in þiste pitne vode v
zadostnih koliþinah ali pa
zadovoljijo potrebe po tekoþini
s pomoþjo drugih, za napajanje
primernih tekoþin.

10
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Kalegorija
prašiþev
Pujski in tekaþi
Pitanci,
mladice in
svinje

(ii) mora širina rešetke znašati najmanj:
— 50 mm za pujske in odstavljence ter
— 80 mm za pitance, mladice po
osemenitvi in svinje;

Maksimalna
širina rešetk
(mm)
50
80

40

(velja za novozgrajene in
obnovljene hleve; za obstojeþe
hleve ta standard zaþne veljati
leta 2013)

Maksimalna širina rež in
minimalna širina rešetk
ustrezata predpisanim
dimenzijam.

10

10
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b) minimalna širina rešetk:

(b) kadar se betonske rešetke
uporabljajo za prašiþe v skupinah,
(i) najveþja širina rež med rešetkami ne
sme presegati:
— 11 mm za pujske,
— 14 mm za odstavljence,
— 18 mm za pitance,
— 20 mm za mladice po parjenju in
svinje;

a) maksimalna širina rež med
rešetkami:
Kalegorija Maksimalna
prašiþev
širina rež
(mm)
Pujski
11
Tekaþi
14
Pitanci
18
Mladice in
20
svinje

ýe se uporabljajo betonske rešetke za
prašiþe v skupini, mora biti:

Za breje živali mora biti minimalna
površina polnih tal 0,95 m2 na
mladico in 1,30 m2 na svinjo. Najveþ
15 % te površine lahko predstavljajo
drenažne odprtine.

(velja za novozgrajene in
obnovljene hleve; za obstojeþe
hleve ta standard zaþne veljati
leta 2013)

Zagotovljena je minimalna
predpisana površina.

Št.

ýe je v skupini 40 ali veþ živali, je
lahko talna površina na žival manjša
za 10%.

ýe je v skupini 5 ali manj živali,
mora biti talna površina na žival
veþja za 10%.

Minimalna talna površina za živali v
skupini mora biti na mladico po
osemenitvi 1,64 m2, na svinjo pa 2,25
m2.

4864 /

(b) skupna neovirana talna površina, ki
je na voljo vsaki mladici po
osemenitvi in vsaki svinji, kadar so
mladice in/ali svinje v istih
skupinah, mora meriti najmanj 1,64 m2
oziroma 2,25 m2. ýe so
živali nastanjene v skupinah z manj kot
6 živalmi, mora biti
neovirana talna površina veþja za 10 %.
ýe so živali nastanjene
v skupinah s 40 ali veþ živalmi, je lahko
neovirana površina
manjša za 10 %.
2. površine izpolnjujejo naslednje
zahteve:
(a) za mladice po osemenitvi in breje
svinje: na celotnem delu talne
površine iz 1(b), ki meri najmanj 0,95
m2 za mladico in najmanj
1,3 m2 za svinjo, morajo biti polna tla,
pri katerih je lahko najveþ
15 % namenjenih drenažnim odprtinam;

nad 20 do 30 0,30
nad 30 do 50 0,40
nad 50 do 85 0,55
nad 85 do 110 0,65
nad 110 1,00

Stran
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Prašiþe je treba krmiti najmanj enkrat
dnevno. V skupinski reji in
restriktivnem krmljenju brez
elektronskih krmilnih postaj morajo
imeti vse živali istoþasen dostop do
krme.
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Št.

Prašiþe se krmi najmanj enkrat
dnevno. V skupinski reji imajo
vse živali istoþasen dostop do
krme.

5

6. krmljenje svinj in mladic v skupinah
mora potekati na naþin, ki vsaki
živali zagotovi zadostno koliþino krme,
tudi þe se zanjo hkrati potegujejo
druge živali;

Vsi prašiþi imajo na voljo
material oziroma predmete za
zadostitev njihovih etoloških
potreb.

10

Svinje in mladice so v þasu od
4 tednov po osemenitvi do 1
tedna pred priþakovano
prasitvijo namešþene v skupine.
Stranice boksa, v katerem je
skupina 6 ali veþ živali, so
daljše od 2,8 m. Stranice boksa,
v katerem je namešþenih 5 ali
manj živali, so daljše od 2,4 m.
Na gospodarstvih z manj kot 10
svinjami in mladicami so živali
v þasu od 4 tednov po
osemenitvi do 1 tedna pred
priþakovano prasitvijo lahko
tudi v individualnih boksih, v
katerih imajo dovolj prostora za
obraþanje.

Svinje in mladice morajo biti v þasu
od 4 tednov po osemenitvi do 1 tedna
pred priþakovano prasitvijo
namešþene v skupine. Stranice boksa,
v katerem je skupina 6 ali veþ živali,
morajo biti daljše od 2,8 m. Stranice
boksa, v katerem je namešþenih 5 ali
manj živali, morajo biti daljše od 2,4
m.
Ne glede na doloþbe prejšnjega
odstavka so na gospodarstvih z manj
kot 10 svinjami in mladicami živali v
þasu od 4 tednov po osemenitvi do 1
tedna pred priþakovano prasitvijo
lahko tudi v individualnih boksih, v
katerih imajo dovolj prostora za
obraþanje. Treba je skrbeti, da med
živalmi v skupini ne prihaja do
medsebojnega agresivnega vedenja.
Vsi prašiþi morajo imeti na voljo
slamo ali drug material oziroma
predmete za zadostitev njihovih
etoloških potreb in s tem
prepreþevanje grizenja repov in
drugih motenj v obnašanju.

4) (a) svinje in mladice se v obdobju od
4 tednov po parjenju do 1
tedna pred predvideno prasitvijo redijo
v skupinah. Stranice
boksa, v katerem je nastanjena skupina,
morajo biti daljše od
2,8 m. ýe je v skupini manj kot 6 živali,
morajo biti stranice
boksa, v kateri je nastanjena skupina,
daljše od 2,4 m;
(b) z odstopanjem od doloþb iz (a) so
lahko svinje in mladice, ki se
redijo na gospodarstvih z manj kot 10
svinjami, v obdobju iz (a)
nastanjene individualno, pod pogojem,
da se v boksih lahko
neovirano obraþajo;

5. brez poseganja v zahteve iz Priloge
se svinjam in mladicam omogoþi
trajen dostop do materiala, s katerim se
lahko ukvarjajo in ki izpolnjuje
vsaj ustrezne zahteve iz Priloge;

5

Svinje in mladice se ne
privezujejo.

Gradnja in ureditev objektov, v
katerih so svinje in mladice
privezane, sta prepovedani.
Prepovedano je privezovanje svinj in
mladic.

3. gradnja ali predelava objektov, v
katerih so svinje in mladice privezane,
je prepovedana. Od 1. januarja 2006
dalje je privezovanje svinj
in mladic prepovedano;
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POGLAVJE I
SPLOŠNI POGOJI
Poleg ustreznih doloþb Priloge k
Direktivi 98/58/ES se uporabljajo
naslednje
zahteve:
2. Prašiþi morajo biti najmanj osem ur
na dan nastanjeni pri svetlobi z moþjo
najmanj 40 luksov.

42
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PRILOGA

Zagotovljena je minimalna
osvetlitev 40 lux (5.7 W/m2)
najmanj 8 ur dnevno.

Št.

Vendar pa do 30. junija 1995 pristojni
organi držav þlanic lahko
odobrijo odstopanje od odstavkov 3, 5,
8 in 11 poglavja I.

Prašiþe, ki so pretirano agresivni do
drugih ali so pretirano izpostavljeni
agresiji drugih, je treba odstraniti iz
skupine ter jih zaþasno namestiti v
individualne bokse. V tem primeru
morajo biti boksi tako veliki, da se
lahko prašiþ nemoteno obraþa, vstaja
in lega.

8. prašiþi, ki morajo živeti v skupinah,
moþno agresivni prašiþi, prašiþi,
ki so jih napadli drugi prašiþi ter bolni
ali poškodovani prašiþi so
lahko zaþasno nastanjeni v
individualnih boksih. V tem primeru
individualni
boks živali omogoþa neovirano
obraþanje, þe to ni v
nasprotju s posebnimi veterinarskimi
nasveti;
ýlen 4
1. Države þlanice zagotovijo, da pogoji
za rejo prašiþev ustrezajo
splošnim doloþbam, doloþenim v
Prilogi.

4866 /

Prašiþi v objektih ne smejo biti stalno
v temi. Zagotovljena mora biti
minimalna osvetlitev 40 lx najmanj 8
ur dnevno. Na voljo mora biti stalen
dovolj moþen vir svetlobe, tako da je
ob vsakem þasu možen pregled
prašiþev.

Živalim je treba pokladati zadostno
koliþino krme. Vse breje živali
morajo imeti dovolj krme z visokim
deležem surove vlaknine kot tudi
dovolj moþnih krmil, da bi se nasitile
in zadovoljile potrebo po žveþenju.

7. za potešitev lakote in potrebe po
žveþenju morajo vse breje svinje in
mladice dobiti zadostno koliþino
voluminozne ali visoko vlakninaste
krme in visoko energetske krme;
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3. Prostori za prašiþe morajo biti
zgrajeni tako, da živalim omogoþajo:
— dostop do ležišþa, ki je primerno
glede velikosti in temperature ter þisto
in
opremljeno z ustreznim sistemom
odvajanja, tako da lahko vse živali
ležijo
istoþasno,
— da lahko ležijo in normalno vstajajo,
— da lahko vidijo druge prašiþe, pri
þemer so lahko v tednu pred naþrtovano
prasitvijo in med prasitvijo svinje in
mladice loþene od sovrstnikov.
8. Vsi posegi, ki se ne opravljajo za
terapevtske ali diagnostiþne namene ali
ki niso namenjeni oznaþevanju prašiþev
v skladu z ustrezno zakonodajo, ki pri
živalih povzroþijo poškodbo ali izgubo
obþutljivega dela telesa ali spremembo
zgradbe kosti, so prepovedani, razen:
— enakomernega skrajšanja
podoþnikov z brušenjem ali šþipanjem
pri
pujskih, ki niso stari veþ kot sedem dni,
pri þemer se mora oblikovati
nepoškodovana gladka površina; pri
merjascih se lahko þekani skrajšajo,
kjer je to potrebno zaradi prepreþevanja
poškodb pri drugih živali ali
zaradi varnosti,
— krajšanje dela repa,
— kastracije samcev na naþin, ki ne
vkljuþuje pretrganja tkiva,
— namešþanja nosnih obroþev samo pri
živalih, ki se redijo na prostem, in v
skladu z nacionalno zakonodajo.
Krajšanje repa in krajšanje podoþnikov
se ne smeta opravljati rutinsko, temveþ
samo takrat, kadar se lahko dokaže, da
so na seskih svinj ali na uhljih ali repih
drugih prašiþev nastale poškodbe. Pred
izvajanjem takšnih posegov se
sprejmejo drugi ukrepi za prepreþevanje
grizenja repov in drugih vedenjskih
Kastracija in krajšanje repkov pri
sesnih pujskih, starejših od 7 dni,
morata biti opravljena pod anestezijo.
Takšen poseg lahko opravlja le
veterinar ali druga ustrezno
usposobljena oseba pod nadzorom
veterinarja.
Krajšanje repov in brušenje ali
šþipanje zob je do-voljeno opravljati
le v rejah, kjer je to treba zaradi
nastalih poškodb na vimenih, ušesih
ali repih. Brušenje ali šþipanje zob je
dovoljeno opraviti do 7. dneva
starosti pujskov.

Reja in postopki z živalmi, ki lahko
povzroþijo živalim nepotrebno
trpljenje ali škodljivo vplivajo na
poþutje živali, vkljuþno z zdravjem,
so prepovedani. Izjemoma je
dovoIjeno izvajati doloþene
postopke, ki predstavljajo za žival
kratkotrajno obremenitev, vendar pa
ne povzroþajo trajnih poškodb.

Tla morajo biti takšna, da živalim ne
povzroþajo poškodb, bolezni in
neugodja. Ustrezati morajo velikosti
in teži živali. Vsi prašiþi morajo imeti
dostop do ležišþa, ki mora biti
udobno, þisto, suho in ne sme
škodljivo vplivati na njih. Biti mora
dovolj prostora, da lahko vsi prašiþi
istoþasno ležijo, normalno vstajajo in
legajo.
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Kastracijo in krajšanje repkov
pri sesnih pujskih, se opravlja
do starosti 7 dni. Pri starejših
živalih, opravlja to le veterinar.
Brušenje ali šþipanje zob se
opravlja do 7. dneva starosti.
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A. MERJASCI
Boksi za merjasce morajo biti
postavljeni in zgrajeni tako, da se v njih
merjasec lahko obraþa ter sliši, voha in
vidi druge prašiþe. Odraslemu
merjascu mora biti na voljo neovirana
površina, ki meri najmanj 6 m2.
ýe se boksi uporabljajo tudi za pripust,
mora površina, ki je na voljo odraslemu
merjascu, meriti najmanj 10 m2, boks
pa ne sme imeti ovir. Od 1. januarja
2003 dalje velja ta doloþba za vsa na
novo zgrajena ali obnovljena
gospodarstva ali gospodarstva, ki se
bodo po tem datumu uporabljala prviþ.
Od 1. januarja 2005 velja ta doloþba za
vsa gospodarstva.
B. SVINJE IN MLADICE
1. Sprejmejo se ukrepi za zmanjšanje
agresivnosti v skupinah.
2. ýe je potrebno, se morajo breje
svinje in mladice tretirati pred
zunanjimi

44
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Treba je skrbeti, da med živalmi v
skupini ne prihaja do medsebojnega
agresivnega vedenja.
Brejim svinjam in mladicam se mora,
þe je to potrebno, odpraviti zunanje in
notranje zajedavce.

Talna površina boksa za
odraslega merjasca je najmanj 6
m2 ali 10 m2 þe se boks
uporablja tudi za pripust.

Št.

Boksi za merjasce morajo biti
namešþeni in zgrajeni tako, da se
lahko merjasci obraþajo, slišijo,
vohajo in vidijo ostale prašiþe.
Na voljo morajo imeti þist, primerno
suh in udoben prostor za ležanje.
Talna površina boksa za odraslega
merjasca mora biti najmanj 6 m2.
ýe je boks za merjasce namenjen tudi
za pripust, mora biti talna površina
boksa za odraslega merjasca najmanj
10 m2.

2. Posebni pogoji za razliþne
kategorije prašiþev
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POGLAVJE II
POSEBNE DOLOýBE ZA
RAZLIýNE KATEGORIJE
PRAŠIýEV

motenj, pri þemer se upoštevata okolje
in gostota živali. Zaradi tega se morajo
neprimerne bivalne razmere nastanitve
ali sistemi reje spremeniti.
Vse zgoraj navedene posege lahko
opravi samo veterinar ali skladno s
þlenom 5 te direktive usposobljena
oseba z izkušnjami pri opravljanju
takšnih posegov z ustreznimi sredstvi in
pod ustreznimi higienskimi pogoji.
Kastracijo ali krajšanje repov pri
pujskih, starih veþ kot sedem dni, lahko
opravi samo veterinar z uporabo
anestezije ali dodatne dolgotrajne
analgezije.
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in notranjimi zajedavci. ýe so
nastanjene v prasitvenih boksih, je treba
breje svinje in mladice temeljito oþistiti.
3. V tednu pred predvideno prasitvijo
morajo svinje in mladice dobiti na
razpolago zadostne koliþine ustreznega
materiala za izdelavo gnezda, razen
kadar to zaradi sistema za odvajanje
gnojevke, ki se uporablja na obratu,
ni tehniþno izvedljivo.
4. Za svinjo ali mladico mora biti
neoviran prostor, ki omogoþa lažji
potek
naravne prasitve ali prasitve, pri kateri
je potrebna pomoþ.
5. Prasitveni boksi, v katerih se svinje
lahko prosto gibljejo, morajo omogoþati
zašþito pujskov, na primer z zašþitnimi
rešetkami.
C. SESNI PUJSKI
1. Del celotne površine tal, ki živalim
omogoþa, da lahko ležijo istoþasno,
mora biti poln ali prekrit z blazino,
slamo ali drugim primernim materialom
2. Kadar se uporablja prasitveni boks,
morajo imeti pujski dovolj prostora, da
lahko sesajo brez težav..
3. Sesni pujski, mlajši od 28 dni, ne
smejo biti odstavljeni od svinje, razen
kadar bi nadaljnje sesanje škodljivo
vplivalo na dobro poþutje ali zdravje
svinje ali pujska.
Vendar pa se lahko sesni pujski
odstavijo do sedem dni prej, þe se
premestijo v posebne prostore, ki se
pred nastanitvijo nove skupine
izpraznijo, temeljito oþistijo in
razkužijo ter so loþeni od prostorov, v
katerih se nahajajo svinje, z namenom
zmanjševanja možnosti prenosa bolezni
na pujske.
5

Pujski se ne odstavljajo pred 21
dnem starosti razen iz
zdravstvenih razlogov in
razlogov dobrega poþutja.

Pujske je dovoljeno odstavljati po 28.
dnevu starosti.
Ne glede na doloþbo prejšnjega
odstavka je pujske dovoljeno
odstaviti tudi do 7 dni prej, þe so
preseljeni v oþišþena in razkužena
vzrejališþa, loþena od objektov za
svinje. Izjemoma je odstavitev
dovoljena tudi prej, þe je to potrebno
zaradi dobrega poþutja ali zdravja
živali.

Št.

34 / 17. 4. 2007 /
Stran

45

10

Ležišþe breje svinje ali mladice
je dovolj veliko, da omogoþa
nemoteno prasitev ali pomoþ
pri prasitvi. V prasitvenih
boksih je pujskom zagotovljena
možnost umika.
Tla v gnezdu so polna
(neperforirana). ýe so
perforirana, so pokrita z
blazino, slamo ali drugim
primernim materialom. Vsi
pujski imajo možnost
istoþasnega poþivanja.
Pri uklešþenih svinjah imajo
pujski možnost, da nemoteno
sesajo.

Za ležišþem vsake breje svinje ali
mladice mora biti na razpolago
dovolj velik prostor, ki omogoþa
nemoteno prasitev ali pomoþ pri
prasitvi. Prasitveni boksi morajo
imeti pregrado, ki loþuje gnezdo od
preostalega dela boksa.
Tla v gnezdu morajo biti polna
(neperforirana). ýe so tla v gnezdu
perforirana, morajo biti pokrita z
blazino, slamo ali drugim primernim
materialom. Vsi pujski morajo imeti
možnost istoþasnega poþivanja.
Pri uklešþenih svinjah morajo imeti
pujski možnost, da nemoteno sesajo.

Breje svinje in mladice je treba pred
namestitvijo v prasitvene bokse
temeljito oþistiti.
Na voljo morajo imeti þist, primerno
suh in udoben prostor za poþitek ter
primeren material za gradnjo gnezda,
þe to ni onemogoþeno zaradi sistema
perforiranih tal in gnojevke.
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Žetveni ostanki na njivah se
ne smejo kuriti.

V triletnem obdobju od leta
2006 naprej je upoštevan
ustrezen kolobar.
(Kontrola se izvede na kraju
samem, na podlagi pregleda
vsakoletnih zbirnih vlog)

10

STOPNJA KRŠITVE
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Delež organske snovi in humusa v tleh je rezultat
delovanja podnebja in rastlinja na matiþno
osnovo. Razgradnja organskih ostankov in
biokemiþni procesi v tleh so najpomembnejši za
rodovitnost in stabilnost talnega ekosistema.
Gospodarjenje z organsko snovjo v tleh je
pomembno za prepreþevanje erozije in drugih
negativnih vplivov na tla (slabšanje strukture,
sposobnost za zadrževanje vode), še posebno
na plitvih, lahkih in hidromorfnih tleh. Za
naþrtovanje poveþevanja in/ali vzdrževanja
deleža organske snovi in humusa v tleh se
predvsem upoštevajo kolobar, zaoravanje
žetvenih ostankov, redno in uravnoteženo
gnojenje z živinskimi gnojili ali vkljuþevanje
metuljnic v kolobar ter þim daljša pokritost tal z
rastlinami ali zastirko.

Obvezen je triletni
kolobar na najmanj 50
% njivskih površin
celotnega kmetijskega
gospodarstva. Trave,
detelje, travno deteljne
mešanice in deteljno
travne mešanice na
njivskih površinah so
del kolobarja in so
lahko na isti površini
dlje kot tri leta. Praha,
podsevki in dosevki se
štejejo kot kolobarni
þleni. Koruza na vseh
njivskih površinah
gospodarstva se lahko
v monokulturi prideluje
najveþ tri leta.

– standardi za kolobarjenje, kjer je primerno
– upravljanje z ornimi strnišþi

2. Organska snov v
tleh:
Ohranjanje ravni
organske snovi v tleh
s primerno
dejavnostjo

Obdelava kmetijskega
zemljišþa ne povzroþa vidne
erozije

ZAHTEVE
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Žetvene ostanke na
njivah se ne sme kuriti

Erozija tal je razpadanje in premešþanje talnih
delcev zaradi delovanja vode ali vetra na tla. Pri
naþrtovanju varovanja tal pred erozijo je treba
predvsem
upoštevati
naklon
kmetijskega
zemljišþa, njegovo izpostavljenost vodni ali vetrni
eroziji ter þas in naþin obdelave tal (poleg ostalih
dejavnikov). Z oranjem po plastnicah preþno na
naklon, ob upoštevanju pravega þasa, v veliki
meri prepreþimo vodno erozijo (ki je v naših
krajih najpogostejša).

SMERNICE

Kmetijska zemljišþa je
potrebno obdelovati na
naþin, da bo možnost
erozije tal þim manjša
in hkrati uporabljati
agrotehniþne ukrepe, ki
zmanjšujejo
uþinek
erozije.

UKREP

– minimalno upravljanje zemljišþ, ki odraža
specifiþne razmere na zemljišþih

NAýIN DELOVANJA

1. Erozija tal:
Zašþita tal s
primernimi ukrepi

TEMA

Priloga 2: Standard za dobre kmetijske in okoljske pogoje

Stran
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Pri obdelavi tal je
potrebno upoštevati
razmoþenost tal.
Globina kolesnic na
pretežnem delu parcele
ne sme presegati 20
cm.

Površine v zarašþanju
se ne smejo
poveþevati. Upošteva
se podatek iz zbirne
vloge za leto 2005; þe v
letu 2005 ni vložena
zbirna vloga, se
upošteva leto prve
vložitve zbirne vloge po
letu 2005. Izjema so
zarašþene površine, ki
jih kmetijsko
gospodarstvo pridobi in
jih mora oþistiti v dveh
letih od pridobitve.

– uporaba primerne mehanizacije (strojev)

– minimalna obremenitev z živalmi in/ali ustrezni
režimi
– zašþita trajnih pašnikov
– ohranitev krajinskih znaþilnosti
– izogibanje širitvi nezaželene vegetacije na
kmetijska zemljišþa

3. Struktura tal:
Ohranjanje strukture
tal s primernimi
ukrepi

4. Minimalna raven
vzdrževanja:
Zagotavljanje
minimalne ravni
vzdrževanja in
izogibanje slabšanju
habitatov

Kmetijska zemljišþa so
obdelana vsako leto.

Na pretežnem delu zemljišþa
ni oþitnih sledi uporabe
neprimerne mehanizacije.
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Dober gospodar na kmetijskih zemljišþih v rabi
izvaja najnujnejše ukrepe v okviru ustrezne
tehnologije zlasti s tem, da:
– redno obdeluje in vzdržuje kmetijska zemljišþa;
– zagotavlja ohranjanje oziroma izboljševanje
rodovitnosti tal z ustreznim naþinom rabe;
– ne povzroþa degradacije zemljišþ (erozija,
zbitost, onesnaženje) z neustrezno tehnologijo;
– zgledno in stalno vzdržuje zemljišþa;
– obdeluje zemljišþe tako, da je ob uporabi
ustrezne agrotehnike omogoþena optimalna in
ekonomiþna pridelava;
– upravlja z vsemi zemljišþi, ki pripadajo
kmetijskemu gospodarstvu tako, da ni ogrožena
vitalnost gospodarstva;
v primeru svoje nezmožnosti za delo ali daljše
odsotnosti poskrbi za ustrezno obdelavo
zemljišþ.

Zbitost tal je najveþkrat posledica þezmerne
uporabe kmetijskih strojev v neprimernem þasu.
Obþutljivost tal za zbijanje se poveþuje z veþjim
deležem gline v tleh in z neustrezno setveno
sestavo (monokulture in ozki specializirani
kolobarji). Pri prepreþevanju nastajanja zbitih tal
se ob tipu tal upošteva tudi raba primernih
kmetijskih strojev v primernem stanju tal,
kolobar, razliþna in s potrebami rastlin usklajena
globina oranja, obþasno globoko rahljanje in
vzdrževanje drenaže.
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Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za
pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz
sekundarnih surovin

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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

Uradni list Republike Slovenije
dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah v proizvodnji
neželeznih kovin 2002/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za
namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju
in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 12 z dne 16. 1.
2002, str. 5), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)

UREDBO
o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje
svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS
z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz
industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra
1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju
določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne
31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za pridobivanje svinca
in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin po pirometalurškem
postopku (v nadaljnjem besedilu: naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin) v zvezi z emisijo
snovi v zrak:
– določitev naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin
iz sekundarnih surovin,
– posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v
odpadnih plinih,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
– prilagoditev obstoječih naprav za pridobivanje svinca in
njegovih zlitin iz sekundarnih surovin določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, ki
niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja
obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za
pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin se
uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, v katerih
se izvaja eden ali več naslednjih tehnoloških procesov:
– skladiščenje sekundarnih svinčevih surovin, vključno
s stroji oziroma vozili za prevoz surovin na območju skladiščenja,
– drobljenje odpadnih svinčevih kislinskih baterij,
– uporaba ločevalnih naprav sekundarnih surovin,
– taljenje svinčenih kovinskih ostankov ali redukcijo svinčevih spojin v pečeh,
– rafiniranje surovega svinca ali izdelavo rafiniranega
svinca in svinčevih spojin v pečeh,
– neposredna predelava sekundarnih svinčevih surovin
v plavžih,
– rafiniranje surovega svinca v kotlih ter izdelava svinčevih zlitin.
(2) Naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz
sekundarnih surovin se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo barvnih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemičnimi ali elektrolitskimi
postopki, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s
številko 3.3.1.
(3) Naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz
sekundarnih surovin so podrobneje opisane v Referenčnem

(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin so določene v preglednici iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Vrednosti emisije snovi se ugotavljajo za vsak posamičen izpust naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin
iz sekundarnih surovin posebej.
(3) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za pridobivanje
svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin je treba pri
vrednotenju emisije snovi oceniti in količine izpuščenih snovi
prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za pridobivanje svinca
in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.
(4) Izmerjene koncentracije v odpadnih plinih iz plavža za
neposredno predelavo sekundarnih svinčevih surovin se preračunajo na 3-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)
Upravljavec naprave za pridobivanje svinca in njegovih
zlitin iz sekundarnih surovin mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje
emisije snovi v zrak:
– skladiščenje surovin in vmesnih produktov pridobivanja
svinca v zaprtih prostorih,
– priključitev naprav separacije za pripravo sekundarnih
surovin na ustrezno čistilno napravo za čiščenje odpadnih
plinov,
– čiščenje odpadnih plinov peči oziroma plavžev v suhih
odpraševalnih napravah (vrečasti filtri),
– zajemanje odpadnih plinov, kjer se naprave polnijo z
vložkom in odlivata svinec ali žlindra z napami, in čiščenje teh
plinov v suhih odpraševalnih napravah,
– zmanjševanje emisije žveplovega dioksida, ki nastaja
kot produkt zgorevanja fosilnih goriv in reducentov (koks, antracit) ter reakcij žvepla ali žveplovih spojin vložka, z uporabo
goriva z majhno vsebnostjo žvepla, z razžveplanjem paste
svinčevih spojin, z razžveplanjem odpadnih plinov ali z dodajanjem snovi, ki vežejo žveplo,
– priključitev pokritih rafinacijskih kotlov na suhe odpraševalne naprave za čiščenje odpadnih plinov,
– nadzor temperature v rafinacijskih kotlih in
– pri kondicioniranju taline se heksakloretan ne uporab
lja.
5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za pridobivanje svinca in
njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 4. ali
7. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
upravljavca naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz
sekundarnih surovin.
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7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav za pridobivanje svinca in
njegovih zlitin iz sekundarnih surovin)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za pridobivanje svinca
in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin mora prilagoditi njeno
obratovanje mejnim vrednostim emisije snovi iz prvega odstavka 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za pridobivanje
svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin določbam te
uredbe se za mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih
surovin uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, ki so določene v preglednici priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

zlitin iz sekundarnih surovin (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04
– ZVO-1).

8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih

Vlada Republike Slovenije

9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-19/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0075

Janez Janša l.r.
Predsednik
priloga

PRILOGA 1

Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za pridobivanje svinca in
njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.
Vrsta emisije snovi
Mejna koncentracija
celotni prah
5 mg/m3
vsota
anorganskih
delcev
II.
2 mg/m3
nevarnostne skupine
vsota
anorganskih
delcev
III.
2 mg/m3
nevarnostne skupine
0,15 mg/m3
arzen razen arzina, izražen kot As,
þe je masni pretok arzena (razen
arzina), izražen ko As, enak ali manjši
od 0,4 g/h
dioksini in furani
žveplovi dioksid, izražen kot SO2
žveplov trioksid, izražen kot SO2

0,4 mg/m3
0,4 ng/m3
450 mg/m3 (a)
60 mg/m3

(a) velja za uporabo težkega kurilnega olja v skladu s predpisom, ki ureja fizikalnokemijske lastnosti tekoþih goriv
PRILOGA 2
Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za obstojeþe naprave za pridobivanje
svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin.
Vrsta emisije snovi
Mejna koncentracija
celotni prah
10 mg/m3
vsota
anorganskih
delcev
II.
5 mg/m3
nevarnostne skupine
vsota
anorganskih
delcev
III.
5 mg/m3
nevarnostne skupine
arzen razen arzina, izražen kot As,
0,15 mg/m3
þe je masni pretok arzena (razen
arzina), izražen ko As, enak ali manjši
od 0,4 g/h
dioksini in furani
žveplovi oksidi, izraženi kot SO2

0,4 mg/m3
0,4 ng/m3
800 mg/m3
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Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za
proizvodnjo lesnih kompozitov

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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 emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo
lesnih kompozitov
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS
z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz
industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra
1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju
določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne
31. 12. 1991, str. 48), določa za naprave za proizvodnjo lesnih
kompozitov v zvezi z emisijo snovi v zrak:
– določitev naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov,
– posebne mejne vrednosti za nekatere snovi v odpadnih
plinih in
– prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo lesnih
kompozitov določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov, ki niso urejena s to uredbo, se
uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa
emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov
se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo naslednjih lesnih kompozitov:
– vezani les: furnirne plošče, mizarske plošče, opažne
plošče, vezane plošče iz različnih lesnih kompozitov, odpreski
iz furnirja;
– iverne plošče: iverne plošče za splošne pohištvene in
konstrukcijske ali gradbene namene, iverne plošče iz usmerjenega ploščatega iverja, ekstrudirane iverne plošče (polne in z
odprtinami), iverno – mavčne plošče, odpreski iz lesnih iveri;
– vlaknene plošče: izolacijske vlaknene plošče, trde
vlaknene plošče, srednje goste vlaknene plošče, vlakneno
– mavčne plošče, odpreski iz lesnih vlaken.
(2) Naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov se uvrščajo
med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo ivernih plošč,
vlaknenih plošč ali izolacijskih plošč iz lesnih vlaken, ki je v
Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko 6.3.
3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov, razen za sušilnike iverja in lesnih
vlaken ter stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov,
so določene v preglednici 1 iz priloge 1, ki je sestavni del te
uredbe.
(2) Mejne vrednosti emisije snovi za sušilnike iverja in lesnih vlaken so določene v preglednici 2 iz priloge 1 te uredbe.
(3) Mejne vrednosti emisije snovi za stiskalnice pri proizvodnji plošč iz lesnih kompozitov so določene v preglednici 3
iz priloge 1 te uredbe.
(4) Pri vrednotenju emisije snovi v preglednicah 1, 2 in 3
iz priloge 1 te uredbe se izmerjene vrednosti ne preračunajo
glede na vsebnost kisika v odpadnih plinih.
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(5) Vrednosti emisije snovi se v odpadnih plinih ugotavljajo za vsak posamičen izpust naprav za proizvodnjo lesnih
kompozitov posebej.
(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in
količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za proizvodnjo in naprave za predelavo lesnih kompozitov.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)
Upravljavec naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov
mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti uporabo
veziv, ki povzročajo čim manjšo emisijo, kot so veziva z majhno
vsebnostjo ali brez formaldehida.
5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
če ravna v nasprotju z določbami 4. in 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo lesnih kompozitov.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo
lesnih kompozitov)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih
kompozitov mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za
proizvodnjo lesnih kompozitov mejnim vrednostim emisije snovi
iz 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo
lesnih kompozitov določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za proizvodnjo lesnih
kompozitov uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi, ki so
določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe sušilnike
iverja in lesnih vlaken so določene v preglednici 2 iz priloge 2
te uredbe, pri čemer se za snovi, pri katerih so navedene
računske vsebnosti kisika, pri vrednotenju emisije izmerjene
vrednosti emisije snovi preračunajo glede na vsebnost kisika
v odpadnih plinih.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo in predelavo lesnih
tvoriv (Uradni list RS, št. 73/94, 49/03 in 41/04 – ZVO‑1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-16/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0072
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za proizvodnjo lesnih
kompozitov razen za sušilnike iverja in lesnih vlaken.
Emisija prahu
Mejna koncentracija
celotni prah pri obdelavi trdih lesov
5 mg/m3
celotni prah iz brusilnikov
15 mg/m3
celotni prah iz vseh drugih naprav
20 mg/m3
Preglednica 2: Mejne vrednosti emisije snovi za sušilnike iverja in lesnih vlaken.
Emisija snovi
Mejna koncentracija
celotni prah vkljuþno z mineralnim prahom in s
15 mg/m3 v mokrih plinih
pepelom pri neposrednem ogrevanju sušilnika
celotni prah iz sušilnika s posrednim ogrevanjem
10 mg/m3 v mokrih plinih
plinaste organske snovi, izražene kot celotni organski
300 mg/m3 v mokrih plinih
ogljik (TOC)
benzen
5 mg/m3
Preglednica 3: Mejne vrednosti emisije snovi za stiskalnice pri proizvodnji plošþ iz
lesnih kompozitov.
Emisije organskih spojin
Mejni emisijski faktor
organske snovi I. nevarnostne skupine
0,12 kg/m3 proizvedenih plošþ

priloga
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne koncentracije za obstojeþe naprave za proizvodnjo lesnih
kompozitov razen za sušilnike iverja in lesnih vlaken.
Emisija prahu
Mejna koncentracija
celotni prah iz brusilnikov
15 mg/m3
celotni prah iz vseh drugih naprav
20 mg/m3
Preglednica 2: Mejne koncentracije za obstojeþe sušilnike iverja in lesnih vlaken.
Emisija snovi
Mejna
koncentracija
celotni prah vkljuþno z mineralnim prahom in s pepelom pri
50 mg/m3 v
neposrednem ogrevanju sušilnika
mokrih plinih
celotni prah iz sušilnika s posrednim ogrevanjem
20 mg/m3 v
mokrih plinih
30 mg/m3
plinaste anorganske klorovodikove spojine, izražene kot HCl,
pri masnem pretoku > 0,3 kg/h (raþunska vsebnost kisika v
odpadnih plinih je 17 %)
500 mg/m3
dušikovi oksidi, izraženi kot NO2, pri masnem pretoku > 5
kg/h (pri neposrednem sušenju, raþunska vsebnost kisika je
17 vol. %)
250 mg/m3
ogljikov monoksid (samo za trdna goriva pri neposrednem
sušenju in na merilnem mestu neposredno na izhodu iz
kurišþa pred mešanjem z zunanjim zrakom, raþunska
vsebnost kisika je 11 vol. %)
50 mg/m3
organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik (TOC)
(samo pri neposrednem sušenju na merilnem mestu
neposredno na izhodu iz kurišþa pred mešanjem z zunanjim
zrakom, raþunska vsebnost kisika je 11 vol. %)
benzen (raþunska vsebnost kisika je 17 vol. %)
5 mg/m3
Preglednica 3: Mejne koncentracije za obstojeþe stiskalnice pri proizvodnji plošþ iz
lesnih kompozitov.
Emisije organskih spojin
Mejna koncentracija
organske snovi I. nevarnostne
0,12 kg/m3 proizvedenih plošþ
skupine
organske snovi II. nevarnostne
100 mg/m3
skupine
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Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive
litine, zlitin z železom in jekla

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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 emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine,
zlitin z železom in jekla
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z
dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o
standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih
direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12.
1991, str. 48), določa za naprave za taljenje, pretaljevanje,
zadrževanje na temperaturi in litje sive litine, zlitin z železom in
jekla (v nadaljnjem besedilu: livarna sive litine, zlitin z železom
in jekla):
– posebne mejne vrednosti za nekatere snovi v odpadnih
plinih,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
– prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo sive litine,
zlitin z železom in jekla tej uredbi.
(2) Za zadeve v zvezi z emisijo snovi v zrak iz livarn sive
litine, zlitin z železom in jekla, ki niso urejena s to uredbo, se
uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za zadeve v zvezi z obratovalnim
monitoringom emisije snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z
železom in jekla se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naslednje naprave v livarnah sive litine, zlitin z železom in jekla:
– kupolne peči, rotacijske peči, indukcijske lončne peči in
indukcijske kanalne peči za taljenje, pretaljevanje, zadrževanje
na temperaturi in litje sive litine,
– obločne peči za elektrotermično in metalotermično izdelavo zlitin z železom,
– obločne peči in konvertorje za izdelavo jekla,
– za vse pripadajoče naprave za pripravo surovin, jeder,
form, obdelavo taline, litje in hlajenje ulitkov ter obdelavo izdelkov.
(2) Livarne sive litine, zlitin z železom in jekla se uvrščajo med naprave iz skupine livarn sive litine, zlitin z železom
in jekla, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07), označena s
številko 3.7.
(3) Livarne sive litine, zlitin z železom in jekla so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah kovačij in livarn 2005/C107/05 z dne 15. aprila
2005 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 107
z dne 3. 5. 2007, str. 12), ki je dostopen preko spletne strani
Agencije Republike Slovenije za okolje.
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3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) Mejne vrednosti emisije snovi za livarne sive litine,
zlitin z železom in jekla so določene v preglednici priloge 1, ki
je sestavni del te uredbe.
(2) Vrednosti emisije snovi se na izpustih livarn sive litine,
zlitin z železom in jekla ugotavljajo za vsak posamičen izpust
posebej.
(3) Razpršeno emisijo snovi iz livarne sive litine, zlitin z
železom in jekla je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in
količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov livarne
sive litine, zlitin z železom in jekla.
(4) Izmerjene vrednosti emisije snovi v odpadnih plinih iz
kupolnih peči se preračunajo na 3-odstotno vsebnost kisika v
odpadnih plinih.
(5) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja emisije snovi iz
nepremičnih virov onesnaževanja, se v odpadnih plinih iz livarn
sive litine, zlitin z železom in jekla ne ugotavljata masni pretok
celotnih organskih snovi in koncentracija celotnih organskih
snovi.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)
(1) Upravljavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla
mora pri načrtovanju in obratovanju naprav v livarni zaradi
zmanjševanja emisije snovi zagotoviti, da se:
– talijo čiste odpadne kovine tako, da se preprečuje vnos
rjastih in s peskom onesnaženih odpadnih kovin,
– izvajajo ukrepi dobre prakse taljenja in prevoza taline,
– pri skladiščenju vhodnih surovin preprečuje onesnaževanje tal, odpadne vode pa se zaradi čiščenja zajete odvajajo
v kanalizacijo,
– naprave pri pripravi peska zaprejo, odpadni plini, ki
nastanejo pri tem, pa se morajo zajemati in odvajati v čistilno
napravo,
– naprave za litje in hlajenje ulitkov zaprejo, odpadni plini,
ki nastanejo pri litju in hlajenju ulitkov, pa se morajo zajemati in
odvajati v čistilno napravo, in
– naprave za odstranjevanje jeder, iztresanje in čiščenje
odlitkov zaprejo, odpadni plini, ki pri tem nastanejo, pa se morajo zajemati in odvajati v čistilno napravo.
(2) Upravljavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla
mora zagotoviti:
– pri obratovanju kupolne peči na koks nadzor nad onesnaženostjo odpadnih plinov, ki vsebujejo prah, zajem na kraju
njihovega nastajanja in čiščenje v čistilni napravi odpadnih
plinov;
– pri obratovanju konverterja, da se odpadni plini, ki vsebujejo prah, zajemajo na kraju njihovega nastajanja, to je na
kraju pretakanja, pobiranja zgornje plasti taline in pen, razžveplanja, polnjenja in praznjenja konverterja, obdelave surovega
jekla, in odvajajo v odpraševalno napravo pri čemer je treba
filtrirani prah reciklirati;
– pri obratovanju obločne peči, da se odpadni plini, ki vsebujejo prah, zajemajo na kraju njihovega nastajanja, predvsem
z odvzemanjem odpadnih plinov na četrti luknji, in tudi z izsesavanjem odpadnih plinov in njihovim zajemanjem pri polnjenju
peči, taljenju in izlivanju taline, ter odvajajo v čistilno napravo
odpadnih plinov, pri čemer je treba filtrirani prah reciklirati;
– pri obratovanju indukcijske peči, da se odpadni plini, ki
vsebujejo prah, zajemajo na kraju njihovega nastajanja, to je
predvsem z odvzemanjem odpadnih plinov na pokrovu peči in
tudi z izsesavanjem odpadnih plinov in njihovim zajemanjem
pri polnjenju peči, taljenju in izlivanju taline, ter odvajajo v čistilno napravo odpadnih plinov. Uporaba srednjefrekvenčnega
električnega napajanja indukcijske peči je za nove naprave
obvezna;
– pri obratovanju naprave za nodulizacijo sive litine, da se
odpadni plini, ki vsebujejo prah, zajemajo na kraju njihovega
nastajanja, ter odvajajo v čistilno napravo odpadnih plinov.
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(3) Upravljavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla
mora pri uporabi kemično vezanih peskov zagotoviti zajem
odpadnih plinov, ki nastajajo pri pripravi jeder ali drugem ravnanju z njimi ali njihovem začasnem skladiščenju in uporabljati
premaze jeder in modelov na alkoholni ali vodni osnovi.
(4) Upravljavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla
mora za odstranjevanje prahu iz odpadnih plinov zagotoviti
obratovanje čistilnih naprav za suho izločanje prahu (npr. separatorji, cikloni, elektrofiltri ali vrečasti filtri, ali čistilnih naprav
za mokro izločanje prahu).
(5) Upravljavec livarne sive litine, zlitin z železom in jekla
mora izvajati ukrepe za preprečevanje razpršenih emisij pri
prevozu in skladiščenju surovin.
5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec livarne sive litine, zlitin z železom in
jekla, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
če ravna v nasprotju s 4. ali 7. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca livarne sive litine, zlitin z železom in jekla.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe livarne sive litine, zlitin z železom in jekla mora prilagoditi obratovanje obstoječe livarne sive
litine, zlitin z železom in jekla mejnim vrednostim emisije snovi
iz 3. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe livarne sive litine, zlitin z železom in jekla tej uredbi se za mejne vrednosti emisije snovi za
obstoječe livarne sive litine, zlitin z železom in jekla uporabljajo
mejne vrednosti emisije snovi, ki so določene v preglednici
priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi v zrak iz naprav za izdelavo sive litine, ferozlitin in
jekla (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-13/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0076
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

34 / 17. 4. 2007 /

Stran

4879

PRILOGA 1
Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za livarne sive litine, zlitin z železom in
jekla.
Vrsta emisije snovi
Vrsta naprave
Mejna vrednost
celotni prah
kupolna peþ z odsesavanjem plinov
nad zakladalno odprtino
kupolna peþ z odsesavanjem plinov
pod zakladalno odprtino
20 mg/m3
indukcijska peþ
obloþna peþ
konverter
druge talilne peþi
naprave za pripravo surovin, jeder,
form, hlajenje in obdelavo izdelkov
10 mg/m3
(drobilniki, mlini, sita, transportne
naprave)
priprava in regeneracija jeder iz
kemiþno vezanih peskov
10 mg/m3
naprava za nodulizacijo
10 mg/m3
PCDD/F
kupolna peþ, obloþna peþ, indukcijska
0,1 ng/m3
peþ, rotacijska peþ, konverter
vsota anorganskih
delcev:
0,05 mg/m3
I. nevarnostna skupina
II. nevarnostna
0,5 mg/m3
skupina
III. nevarnostna
1 mg/m3
skupina
vsota rakotvornih
snovi:
II. nevarnostna
0,5 mg/m3
skupina
anorganske spojine v plinastem stanju:
fluor in njegove
1 mg/m3
spojine, izražene kot
HF
ogljikov monoksid
obloþna peþ
200 mg/m3
kupolne peþi na vroþi zrak
150 mg/m3
rotacijska peþ
30 mg/m3
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Vrsta emisije snovi
žveplovi oksidi,
izraženi kot SO2
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Vrsta naprave
kupolne peþi na vroþ zrak

Mejna vrednost
100 mg/m3

kupolne peþi na mrzel zrak
rotacijska peþ
regeneracija jeder iz kemiþno vezanih
peskov
kupolne peþi na vroþ zrak

400 mg/m3
130 mg/m3
120 mg/m3

kupolne peþi na mrzel zrak
kupolne peþi brez uporabe koksa
obloþna peþ
rotacijska peþ
regeneracija jeder iz kemiþno vezanih
peskov
organske spojine v plinastem stanju
amini:
priprava form in jeder
masni pretok
koncentracija
benzen:
priprava form in jeder
masni pretok
koncentracija

70 mg/m3
400 mg/m3
50 mg/m3
250 mg/m3
150 mg/m3

dušikovi oksidi,
izraženi kot NO2

200 mg/m3

25 g/h
5 mg/m3
5 g/h
5 mg/m3
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PRILOGA 2
Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za obstojeþe livarne sive litine, zlitin z
železom in jekla.
Vrsta emisije snovi
Vrsta naprave
Mejna
vrednost
celotni prah
kupolna peþ z odsesavanjem
plinov nad zakladalno odprtino
20 mg/m3
kupolna peþ z odsesavanjem
plinov pod zakladalno odprtino
50 mg/m3
indukcijska peþ
20 mg/m3
obloþna peþ
20 mg/m3
konvertor
50 mg/m3
druge talilne peþi
50 mg/m3
naprave za finalizacijo izdelkov
(drobilniki, mlini, sita, transportne
50 mg/m3
naprave)
vsota anorganskih delcev:
I. nevarnostna skupina
0,2 mg/m3
II. nevarnostna skupina
1 mg/m3
III. nevarnostna skupina
5 mg/m3
vsota rakotvornih snovi:
II. nevarnostna skupina
1 mg/m3
anorganske spojine v
plinastem stanju:
5 mg/m3
fluor in njegove spojine,
izražene kot HF
žveplovi oksidi, izraženi
500 mg/m3
kot SO2
dušikovi oksidi, izraženi
500 mg/m3
kot NO2
ogljikov monoksid
samo za kupolne peþi na vroþi 1.000 mg/m3
zrak z rekuperatorjem na lastno
kurjavo
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1. člen

(3) Naprave za proizvodnjo anod se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo grafita ali elektrografita z
zgorevanjem ali grafitiranjem za izdelavo elektrod, krtačk ali
drugih delov opreme, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07)
označena s številko 4.7.
(4) Naprave za proizvodnjo aluminija so podrobneje
opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih
tehnikah v proizvodnji neželeznih kovin 2002/C12/04 z dne
21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja
okolja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije za
okolje.

(namen)

3. člen

Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav
za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim
postopkom

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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 emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo
aluminija z elektrolitskim postopkom

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z
dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o
standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih
direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12.
1991, str. 48), določa za naprave za proizvodnjo aluminija z
elektrolitskim postopkom (v nadaljnjem besedilu: naprava za
proizvodnjo aluminija) v zvezi z emisijo snovi v zrak:
– mejne vrednosti emisije snovi,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije v zrak in
– prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo aluminija
določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja
predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije
snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija se uporablja
predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo aluminija, in sicer:
1. naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija v pečeh
(v nadaljnjem besedilu: naprave za elektrolizno proizvodnjo
aluminija) sestavljajo:
– zaprte elektrolizne peči s predpečeno anodo in točkovnim odmerjanjem surovin,
– pripadajoče naprave za skladiščenje in pripravo surovin,
– naprave za menjavo anodnih in katodnih blokov,
– pripadajoče naprave za skladiščenje, razstavljanje in
recikliranje izrabljenih anod,
– čistilne naprave za odpadne pline;
2. naprave za izdelavo anod, ki se uporabljajo v elektroliznih pečeh za pridobivanje aluminija (v nadaljnjem besedilu:
naprave za izdelavo anod), sestavljajo:
– naprave za raztovarjanje in skladiščenje surovin,
– naprave za pripravo surovin (npr. mletje, sejanje in
notranji transport surovin),
– naprave za mešanje anodne mase, oblikovanje in skladiščenje zelenih anod,
– naprave pečenje anod v pečeh,
– naprave skladiščenje pečenih anod in
– čistilne naprave za odpadne pline.
(2) Naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo barvnih
kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemičnimi ali elektrolitskimi postopki, ki je v Uredbi o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni
list RS, št. 31/07) označena s številko 3.3.

(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija so določene v preglednici 1 iz
priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za izdelavo
anod so določene v preglednici 2 iz priloge 1 te uredbe.
(3) Ne glede na mejne vrednosti emisije snovi iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi
vloge upravljavca naprave za izdelavo anod dovoli opustitev
ugotavljanja emisij posameznih skupin organskih snovi, ki se
uvrščajo v eno od skupin policikličnih aromatskih ogljikovodikov, opredeljenih v preglednici 2 iz priloge 1 te uredbe kot
skupine PAH I, PAH II in PAH III, če iz dokumentacije, priložene
k vlogi za opustitev, izhaja, da masni tok snovi iz posamezne
skupine ne presega mejnega masnega toka, ki je za te snovi
določen v predpisu, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja.
(4) Razpršeno emisijo snovi iz naprav za elektrolizno
proizvodnjo aluminija in naprav za izdelavo anod je treba pri
vrednotenju emisije snovi prišteti emisiji snovi iz odvodnikov
odpadnih plinov teh naprav.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)
(1) Upravljavec naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija mora pri načrtovanju in obratovanju peči zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov za zmanjševanje emisije snovi v zrak:
– nadzorovano vodenje procesa elektrolize v pečeh ter
nadzor obratovalnih parametrov z namenom zmanjšanja števila
in trajanja anodnih efektov,
– zmanjševanje števila anodnih efektov, ki ne sme presegati 0,1 anodnega efekta na celico na dan,
– zagotavljanje zaprtega obratovanja elektrolizne peči in
njihove opremljenosti z učinkovitim odsesavanjem in čiščenjem
odpadnih plinov,
– uporaba glinice, namenjene čiščenju odpadnih plinov v
elektroliznih pečeh, in
– zagotavljanje menjave anod pri najmanjšem možnem
času odprtja peči in učinkovitega zajemanja odpadnih plinov
tudi v času, ko so peči odprte.
(2) Upravljavec naprave za proizvodnjo anod mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti izvajanje naslednjih
ukrepov za zmanjševanje emisije snovi v zrak:
– zajemanje, odsesavanje in čiščenje odpadnih plinov iz
naprav za proizvodnjo anod,
– skladiščenje surovin in izrabljenih anod na način, ki zagotavlja, da se preprečuje onesnaževanje tal, izcedne vode pa
se zajemajo in odvajajo v čistilno napravo odpadnih vod, in
– skladiščenje surovin, vključno z njihovim pretovarjanjem, na način, ki preprečuje ali zmanjšuje nastanek razpršenih
emisij.
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5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo aluminija
oziroma upravljavec naprave za proizvodnjo anod, ki je pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 4. ali 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo aluminija oziroma upravljavca
naprave za proizvodnjo anod.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječih naprav za izdelavo anod mora
prilagoditi obratovanje obstoječih naprav mejnim vrednostim
emisije snovi, določenim v 3. členu te uredbe, najpozneje do
31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječih naprav za izdelavo anod
določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisije snovi za
obstoječe naprave za izdelavo anod uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi iz preglednice 1 v prilogi 2, ki je sestavni
del te uredbe.
(3) Upravljavec obstoječe naprave za elektrolizno proizvodnjo aluminija v odprtih pečeh, ki je začela obratovati
pred 10. decembrom 1994, mora v zvezi z mejnimi vrednostmi
emisije snovi in ukrepi za zmanjševanje emisij prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo aluminija mejnim
vrednostim emisije snovi iz preglednice 1 v prilogi 1 te uredbe
najpozneje do 31. oktobra 2007.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi v zrak iz naprav pri pridobivanju aluminija (Uradni
list RS, št. 73/94, 49/00 in 41/04 – ZVO-1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-9/2007/6
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0074
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za elektrolizno proizvodnjo
aluminija.
Vrsta emisije
Mejna vrednost emisije snovi za naprave za
elektrolizno proizvodnjo aluminija v peþeh
celotni prah:
koncentracija prahu
5 mg/Nm3
emisijski faktor
2 kg/t Al
plinasti fluoridi, izraženi kot
F:
koncentracija fluoridov
1 mg/Nm3
emisijski faktor
0,5 kg/t Al
žveplov dioksid:
koncentracija SO2
130 mg/Nm3
emisijski faktor
13,6 kg/t Al
ogljikov monoksid:
2 g/Nm3
koncentracija CO
emisijski faktor
200 kg/t Al
Preglednica 2: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za izdelavo anod.
Vrsta snovi
Naprava
Emisija iz þistilne
naprave
celotni prah:
skladišþenje in transport
5 mg/Nm3
koncentracija prahu
surovin
sejanje, mletje, mešanje in
oblikovanje anodne mase
peþenje anod
plinasti fluoridi, izraženi peþenje anod
1 mg/Nm3
kot F:
koncentracija fluoridov
skupni organski ogljik skladišþenje
katranske
(TOC):
smole
50 mg/Nm3
koncentracija ogljika
mešanje
in
oblikovanje
anodne mase
peþenje anod
žveplovi
dioksidi, peþenje anod
350 mg/Nm3
izraženi kot SO2
NOx
peþenje anod
350 mg/Nm3
Benzen
peþenje anod
3 mg/Nm3
PAH III (1)
peþenje anod
500 µg/Nm3
PAH II (2)
mešanje
in
oblikovanje
100 µg/Nm3
anodne mase
PAH I (3)
mešanje
in
oblikovanje
10 µg/Nm3
anodne mase
Oznake v preglednici 2 imajo naslednji pomen:
(1) PAH III je skupina naslednjih policikliþnih aromatskih ogljikovodikov: piren, benzo
(a) piren, dibenzo (a, h) antracen, benzo (a) antracen, benzo (b) fluoranten, benzo (k)
fluoranten, krizen, indeno (1,2,3-cd) piren, benzo (ghi) perilen, naftalen, acenaftilen,
acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten;
(2) PAH II je skupina naslednjih policikliþnih aromatskih ogljikovodikov: benzo (a)
piren, dibenzo (a, h) antracen, dibenzo (a) antracen, benzo (b) fluoranten, benzo (j)
fluoranten, benzo (k) fluoranten, krizen, indeno (1,2,3-cd) piren, benzo (b) nafto (2,1d) tiofen;
(3) PAH I je skupina naslednjih policikliþnih aromatskih ogljikovodikov: benzo (a)
piren, dibenzo (a, h) antracen.

priloga
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za obstojeþe naprave za izdelavo anod.
Vrsta snovi
Naprava
Emisija iz
þistilne
naprave
celotni prah:
koncentracija prahu

skladišþenje in transport surovin
sejanje, mletje, mešanje in
oblikovanje anodne mase
peþenje anod
plinasti fluoridi, izraženi kot F: peþenje anod
koncentracija fluoridov
skupni organski ogljik (TOC): skladišþenje katranske smole
koncentracija ogljika
mešanje in oblikovanje anodne
mase
peþenje anod
žveplovi dioksidi, izraženi kot peþenje anod
SO2
NOx
peþenje anod
Benzen
peþenje anod
PAH III (1)
peþenje anod
PAH II (2)
mešanje in oblikovanje anodne
mase
PAH I (3)
mešanje in oblikovanje anodne
mase

20 mg/Nm3
1 mg/Nm3
200 mg/Nm3
350 mg/Nm3
350 mg/Nm3
3 mg/Nm3
500 µg/Nm3
100 µg/Nm3
10µg/m3

Oznake v preglednici 1 imajo naslednji pomen:
(1) PAH III je skupina naslednjih policikliþnih aromatskih ogljikovodikov: piren, benzo
(a) piren, dibenzo (a, h) antracen, benzo (a) antracen, benzo (b) fluoranten, benzo (k)
fluoranten, krizen, indeno (1,2,3-cd) piren, benzo (ghi) perilen, naftalen, acenaftilen,
acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten;
(2) PAH II je skupina naslednjih policikliþnih aromatskih ogljikovodikov: benzo (a)
piren, dibenzo (a, h) antracen, dibenzo (a) antracen, benzo (b) fluoranten, benzo (j)
fluoranten, benzo (k) fluoranten, krizen, indeno (1,2,3-cd) piren, benzo (b) nafto (2,1d) tiofen;
(3) PAH Ije skupina naslednjih policikliþnih aromatskih ogljikovodikov: benzo (a)
piren, dibenzo (a, h) antracen.
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Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn aluminija
in magnezija

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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 emisiji snovi v zrak iz livarn aluminija
in magnezija
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z
dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o
standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih
direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12.
1991, str. 48), določa za naprave za taljenje, zadrževanje na
temperaturi ter litja aluminija ali magnezija (v nadaljnjem besedilu: livarna ulitkov) in naprave za pretaljevanje odpadnega
aluminija ali magnezija (v nadaljnjem besedilu: livarna zlitin) v
zvezi z emisijo snovi v zrak:
– posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v
odpadnih plinih,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
– prilagoditev obstoječih livarn ulitkov in livarn zlitin tej
uredbi.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz livarn ulitkov in
livarn zlitin, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki
ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak
iz livarn ulitkov in livarn zlitin se uporablja predpis, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naslednje naprave v livarnah ulitkov in livarnah zlitin:
– rotacijske peči, indukcijske lončne peči, indukcijske kanalne peči, vzdrževalne peči, jaškaste peči, ognjiščne peči,
lončne in komorne peči;
– za vse naprave za pripravo surovin, toplotno predobdelavo vložka, obdelavo taline, litje in hlajenje zlitin ali ulitkov ter
obdelavo izdelkov.
(2) Livarne zlitin se uvrščajo v skupino naprav za taljenje,
litja ali rafiniranje barvnih kovin, ter livarne ulitkov, ki se uvrščajo
v skupino naprav za ulivanje barvnih kovin in sta v Uredbi o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni
list RS, št. 31/07) označeni s številkama 3.4 in 3.8.
(3) Livarne ulitkov so podrobneje opisane v Referenčnem
dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah kovačij in livarn
2005/C107/05 z dne 15. aprila 2005 za namene Direktive Sveta
96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 107 z dne 3. 5. 2007, str. 12), ki je
dostopen preko spletne strani Agencije Republike Slovenije
za okolje.
(4) Livarne zlitin so podrobneje opisane v Referenčnem
dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah industrije neželeznih kovin 2002/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za namene
Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C št. 12 z dne 16. 1. 2002,
str. 5), ki je dostopen preko spletne strani Agencije Republike
Slovenije za okolje.
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3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) Mejne vrednosti emisije snovi iz livarn ulitkov so določene v preglednici 1 v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Mejne vrednosti emisije snovi iz livarn zlitin so določene v preglednici 2 v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Vrednosti emisije snovi v odpadnih plinih se ugotavljajo za vsak posamičen izpust livarne ulitkov in livarne zlitin
posebej.
4. člen
(ukrepi zmanjševanja emisije snovi iz livarn ulitkov)
(1) Upravljavec livarne ulitkov mora pri načrtovanju in
obratovanju naprav izvajati enega ali več naslednjih ukrepov
za zmanjševanje emisije snovi v zrak:
– preprečevati vnos nečistoč v vložek,
– uporabljati dobre prakse taljenja in prevoza taline,
– skladiščiti vhodne surovine in izdelke tako, da se preprečuje onesnaževanje tal in se izcedne vode zajemajo ter
odvajajo v čistilno napravo,
– zmanjševati porabo hladilnih ločevalnih sredstev pri
visokotlačnem litju,
– preprečevati emisije snovi z zapiranjem naprav za odstranjevanje jeder, iztresanje in čiščenje odlitkov,
– preprečevati razpršene emisije pri prevozu in skladiščenju surovin.
(2) Upravljavec livarne ulitkov mora zagotoviti pri obratovanju:
– indukcijske peči uporabo srednje frekvenčnega napajanja pri namestitvi novih peči,
– rotacijske peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja, to je predvsem z zajemanjem odpadnih plinov
nad pečjo pri polnjenju, taljenju in izlivanju taline ter njihovo
odvajanje skozi odvodnik odpadnih plinov,
– ognjiščne peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnik
odpadnih plinov,
– jaškaste peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnik
odpadnih plinov,
– vzdrževalne peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnik
odpadnih plinov,
– lončne peči zajem odpadnih plinov na kraju njihovega
nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnik odpadnih plinov.
(3) Za kondicioniranje taline je prepovedana uporaba
heksakloretana, razen pri proizvodnji ulitkov iz aluminijevih
zlitin z visoko ravnjo kakovosti ter za žarjenje na drobno zrno
magnezijevih zlitin AZ81, AZ91 in AZ92, pri čemer pa poraba
heksakloretana ne sme preseči 1,5 kg na dan, uporabo heksakloretana pa je treba dokumentirati.
(4) Upravljavec livarne ulitkov lahko pri taljenju magnezija
uporablja namesto SO2 kot zaščitni plin SF6, če za tako uporabo pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje.
5. člen
(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi iz livarne zlitin)
(1) Upravljavec livarne zlitin mora pri načrtovanju in obratovanju naprave izvajati enega ali več naslednjih ukrepov za
zmanjševanje emisije snovi:
– izbirati vložek glede na uporabljeno tehniko taljenja in
tehnike čiščenja odpadnih plinov,
– preprečevati razpršene emisije pri doziranju, prevozu in
skladiščenju surovin, odpadne pline, ki nastajajo pri polnjenju,
taljenju in izlivanju taline pa zajemati na kraju njihovega nastajanja ter zagotoviti njihovo odvajanje skozi odvodnik odpadnih
plinov,
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– uporabljati tehnike naknadnega sežiga organskih snovi
skupaj s polikloriranimi dibenzodioksini in polikloriranimi dibenzofurani (v nadaljnjem besedilu: dioksini in furani) v odpadnih
plinih,
– dozirati aktivno oglje in apno za zmanjševanje kislih
plinov in organskih snovi skupaj z dioksini in furani v odpadnih
plinih,
– izvajati ukrepe dobre prakse taljenja in prevoza taline,
– skladiščiti surovine in izdelke tako, da se preprečuje
onesnaževanje tal in zajemajo ter čistijo izcedne vode.
(2) Za kondicioniranje taline je prepovedana uporaba heksakloretana.
6. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
7. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec livarne ulitkov, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 4. ali
8. členom te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec livarne zlitin, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 5. ali
8. členom te uredbe.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca livarne ulitkov oziroma upravljavca
livarne zlitin.
8. člen
(prilagoditev obstoječih livarn)
(1) Upravljavec livarne ulitkov ali livarne zlitin mora prilagoditi obratovanje obstoječe livarne ulitkov oziroma obstoječe
livarne zlitin mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te
uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe livarne ulitkov in obstoječe
livarne zlitin tej uredbi se za mejne vrednosti emisije snovi za
obstoječe livarne ulitkov in obstoječe livarne zlitin uporabljajo
mejne vrednosti emisije snovi, ki so določene v preglednici 1
in 2 v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-10/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0070
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za livarne ulitkov.
Vrsta emisije snovi
Vrsta naprave
celotni prah
naprave za litje v trajne kalupe in
obdelave izdelkov
talilne peþi
TOC
jaškasta peþ
ognjišþna peþ
litje v trajne kalupe
ogljikov monoksid
jaškasta peþ
ognjišþna peþ
SO2
jaškasta peþ
ognjišþna peþ
NOx
jaškasta peþ
ognjišþna peþ
amini:
priprava form in jeder
masni pretok
koncentracija
Preglednica 2: Mejne vrednosti emisije snovi za livarne zlitin.
Vrsta emisije snovi
Vrsta naprave
celotni prah
naprava za toplotno predobdelavo
vložka in talilnih peþeh
klor
(v
primeru naprava za toplotno predobdelavo
razplinjevanja s klorom)
vložka in talilnih peþeh
fluor in njegove spojine naprava za toplotno predobdelavo
kot HF
vložka in talilnih peþeh
NOx
naprava za toplotno predobdelavo
vložka in talilnih peþeh
PCDD/F
naprava za toplotno predobdelavo
vložka in talilnih peþeh
TOC
naprava za toplotno predobdelavo
vložka in talilnih peþeh
amini:
priprava form in jeder
masni pretok
koncentracija

priloga

Mejna vrednost
20 mg/m3
20
150
5
10
150
5
50
15
120
50

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

25 g/h
5 mg/m3

Mejna vrednost
5 mg/m3
5 mg/m3
1 mg/m3
300 mg/m3
0,1 ng/m3
50 mg/m3
25 g/h
5 mg/m3
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PRILOGA 2
Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za obstojeþe livarne ulitkov.
Vrsta emisije snovi
Vrsta naprave
Mejna vrednost
naprave za taljenje in litje s filternimi
celotni prah
odpraševalnimi napravami
masni pretok
0,5 kg/h
koncentracija
20 mg/m3
naprave za taljenje in litje brez filternih
naprav in naprave za finalizacijo
izdelkov
0,5 kg/h
masni pretok
50 mg/m3
koncentracija
SO2
jaškasta peþ
500 mg/m3
ognjišþna peþ
NOx
jaškasta peþ
ognjišþna peþ
amini:
priprava form in jeder
masni pretok
25 g/h
koncentracija
5 mg/m3
Preglednica 2: Mejne vrednosti emisije snovi za obstojeþe livarne zlitin.
Vrsta emisije snovi
Vrsta naprave
Mejna vrednost
naprave za taljenje in litje s filternimi
celotni prah
odpraševalnimi napravami
masni pretok
0,5 kg/h
koncentracija
20 mg/m3
naprave za taljenje in litje brez filternih
naprav in naprave za finalizacijo
izdelkov
0,5 kg/h
masni pretok
50 mg/m3
koncentracija
klor
(v
primeru naprava za toplotno predobdelavo 30 mg/m3
razplinjevanja
s vložka in talilnih peþeh
klorom)
fluor
in
njegove naprava za toplotno predobdelavo 5 mg/m3
spojine kot HF
vložka in talilnih peþeh
NOx
naprava za toplotno predobdelavo 500 mg/m3
vložka in talilnih peþeh
PCDD/F
naprava za toplotno predobdelavo 0,5 ng/m3
vložka in talilnih peþeh
amini:
priprava form in jeder
masni pretok
25 g/h
koncentracija
5 mg/m3
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Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za
pripravo asfaltnih zmesi

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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 emisiji snovi v zrak iz naprav za pripravo
asfaltnih zmesi
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z
dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o
standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih
direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12.
1991, str. 48), določa za naprave za pripravo asfaltnih zmesi v
zvezi z emisijo snovi v zrak:
– posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v
odpadnih plinih,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
– prilagoditev obstoječih naprav za pripravo asfaltnih
zmesi določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za
pripravo asfaltnih zmesi, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za pripravo asfaltnih zmesi
pa se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za pripravo asfaltnih zmesi, v katerih se izvaja eden ali več naslednjih tehnoloških procesov:
– prevoz vročih vhodnih mineralnih surovin,
– mešanje vhodnih mineralnih surovin z bitumnom vključno s prevozom vročih vhodnih mineralnih surovin na območju
naprave za pripravo asfaltnih zmesi in
– doziranje ter nakladanje asfaltnih zmesi na prevozna
sredstva.
(2) Če se na območju naprave za pripravo asfaltnih zmesi
izvaja pranje vhodnih mineralnih surovin, drobljenje recikliranega asfalta ali sušenje vhodnih mineralnih surovin vključno s
sušenjem asfaltnega granulata, se tudi te naprave štejejo za
sestavni del naprave za pripravo asfaltnih zmesi.
(3) Naprave za pripravo asfaltnih zmesi se uvrščajo med
naprave iz skupine naprav za proizvodnjo zmesi bitumna z
mineralnimi surovinami vključno z napravami za proizvodnjo
bituminoznih materialov in naprav za predelavo recikliranega
asfalta, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s številko
2.14.
3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) V odpadnih plinih iz naprave za pripravo asfaltnih
zmesi je:
– mejna koncentracija celotnega prahu 20 mg/m3,
– mejna koncentracija ogljikovega monoksida pri uporabi
plinastih in tekočih goriv 500 mg/m3 ter pri uporabi trdnih fosilnih gorivih 1.000 mg/m3 in
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– mejna koncentracija vsote rakotvornih snovi III. nevarnostne skupine 5 mg/m3.
(2) Mejne koncentracije, določene za organske snovi
I. in II. nevarnostne skupine v skladu s predpisom, ki ureja
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, se za
naprave za pripravo asfaltnih zmesi ne uporabljajo.
(3) Koncentracije snovi v odpadnih plinih se določajo na
skupnem odvodniku iz naprave za pripravo asfaltnih zmesi.
(4) Razpršene emisije snovi iz naprave za pripravo asfaltnih zmesi je treba preprečevati z zajemanjem odpadnih plinov
na kraju njihovega nastajanja in odvajanjem zajetih odpadnih
plinov skozi odvodnik naprave za pripravo asfaltnih zmesi.
(5) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih naprave za pripravo asfaltnih zmesi se preračunajo na 17-odstotno
vsebnost kisika v odpadnih plinih. Če se za segrevanje zmesi
vhodnih mineralnih surovin z bitumnom uporablja termično olje,
se izmerjene koncentracije snovi v dimnih plinih kurilne naprave za segrevanje termičnega olja preračunajo na 3-odstotno
vsebnost kisika v odpadnih plinih.
4. člen
(ukrepi za zmanjševanje emisije snovi)
(1) Uporaba katrana za pripravo asfaltnih zmesi ni dovoljena. Če se kot vhodna surovina uporablja reciklirani asfalt, ki
je bil proizveden kot zmes mineralnih surovin s katranom, masa
takega recikliranega asfalta ne sme presegati 5 odstotkov
mase vseh vhodnih mineralnih surovin, vključno s surovinami
iz recikliranega asfalta.
(2) Upravljavec naprave za pripravo asfaltnih zmesi mora
pri načrtovanju in obratovanju naprave zagotoviti naslednje
ukrepe za zmanjševanje emisije prahu v okolje:
– odpadne pline, ki vsebujejo prah, je treba zajemati na
sušilniku mineralnih surovin, sušilniku asfaltnega granulata,
transportu vročih mineralnih surovin, pralniku vhodnih mineralnih surovin in mešalniku mineralnih surovin z bitumnom in jih
odvajati v odpraševalno napravo;
– drobilnike recikliranega asfalta je treba zapreti in opremiti za učinkovito preprečevanje emisije prahu v zrak (npr. z
vodnim pranjem odpadnih plinov);
– z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami je treba zniževati
temperaturo pripravljenih asfaltnih zmesi, kot je na primer uporaba aditivov ali izvajanje drugih ukrepov v procesu priprave
asfaltnih zmesi.
(3) Upravljavec naprave za pripravo asfaltnih zmesi mora
pri načrtovanju in obratovanju naprave zagotoviti naslednje
ukrepe za zmanjševanje emisij organskih snovi v zrak:
– odpadne pline, ki vsebujejo organske snovi, je treba
zajemati ob iztoku iz mešalnika mineralnih surovin z bitumnom,
na krajih polnjenja bitumna v mešalnik in na krajih nakladanja
asfaltnih zmesi v silose in jih odvajati v sistem čiščenja odpadnih plinov in
– emisijo organskih snovi, ki nastaja pri polnjenju rezervoarjev bitumna, je treba preprečiti s tehnikami, ki se uporabljajo
za vračanje izpodrinjenih par iz rezervoarjev naprave za pripravo
asfaltnih zmesi v rezervoarje vozil za prevoz hlapnih tekočin.
5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za pripravo asfaltnih zmesi, ki
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna
v nasprotju s 4. ali 7. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za pripravo asfaltnih zmesi.
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7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav za pripravo asfaltnih zmesi)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za pripravo asfaltnih
zmesi mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe najpozneje 10 let po uveljavitvi te uredbe oziroma
36 mesecev po tem, ko je naprava za pripravo asfaltnih zmesi
obratovala več kakor 15 let, če je to prej.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za pripravo asfaltnih
zmesi določbam te uredbe se za mejno koncentracijo celotnih
organskih snovi, izražene kot celotni ogljik, iz obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi uporablja vrednost 100 mg/m3,
koncentracija ogljikovega monoksida pa se ne ugotavlja.
(3) Do prilagoditve obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi določbam te uredbe je mejna koncentracija vsote
rakotvornih snovi III. nevarnostne skupine 5 mg/m3.
(4) Do prilagoditve obstoječe naprave mora upravljavec
obstoječe naprave za pripravo asfaltnih zmesi najpozneje do
31. decembra 2010 zagotoviti, da se:
– odpadni plini izpuščajo v zrak skozi skupni odvodnik in
– zmanjša emisija organskih snovi, ki nastaja pri polnjenju
rezervoarjev bitumna, s tehnikami, ki se uporabljajo za vračanje
izpodrinjenih par iz rezervoarja obstoječe naprave za pripravo
asfaltnih zmesi v rezervoarje vozil za prevoz hlapnih tekočin.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-11/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0080
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

1842.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
plinskih turbin z vhodno toplotno močjo
manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev
z notranjim zgorevanjem

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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 emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih
turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW
in nepremičnih motorjev
z notranjim zgorevanjem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS
z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz
industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra
1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju
določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne
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31. 12. 1991, str. 48), določa za nepremične plinske turbine z
vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremične motorje
z notranjim zgorevanjem:
– posebne mejne vrednosti emisije snovi,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak,
– prilagoditev obstoječih nepremičnih plinskih turbin z
vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in obstoječih nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem tej uredbi.
(2) Za vprašanja emisij snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem, ki niso urejena
s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz teh plinskih turbin in
motorjev se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja.
2. člen
(pojmi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. nepremični motor z notranjim zgorevanjem je nepremična naprava, ki s tem, da gorivo zgoreva v enem ali več valjih
z izmenično delujočimi bati, pretvarja toploto v mehansko delo
z vrtenjem gredi (v nadaljnjem besedilu: motor);
2. nepremična plinska turbina z vhodno toplotno močjo
manj kot 50 MW je nepremična naprava, ki izkorišča toploto
plinov za opravljanje dela z neposrednim vrtenjem gredi in
ima enega ali več vrtečih se kompresorjev, gorilnik za zgorevanje goriva in eno ali več turbin, njena vhodna toplotna
moč pa je manjša od 50 MW (v nadaljnjem besedilu: plinska
turbina);
3. emisija snovi je kakršen koli izpust snovi iz plinske
turbine in motorja z notranjim zgorevanjem v zrak;
4. odpadni plini so odpadni plini iz plinske turbine ali
motorja, ki so onesnaženi s snovmi v trdnem, tekočem ali
plinastem stanju; njihov prostorninski pretok je izražen v kubičnih metrih na uro (m3/h) pri normni temperaturi 273 K in tlaku
101,3 kPa ter po korekciji za vsebnost vodnih hlapov v m3/h (v
nadaljnjem besedilu: pri normnih pogojih);
5. vhodna toplotna moč plinske turbine ali motorja je toplotna moč, ki se izračuna na podlagi spodnje kurilnosti goriva
in količine goriva, ki lahko pri trajnem pogonu plinske turbine
ali motorja zgori v časovni enoti;
6. goriva so vse v plinsko turbino ali motor dovedene gorljive snovi, vključno z njihovimi negorljivimi sestavinami;
7. dimno število je merilo za sajavost dimnih plinov. Potemnelost filtrirnega papirja ima lestvico 10 polj različne intenzitete črnosti, pri čemer se ugotavlja, kateri stopnji v lestvici
je počrnelost najbližja. Dimno število se meri pri tekočih in
plinastih gorivih;
8. obstoječi motor je motor, ki obratuje na dan uveljavitve
te uredbe;
9. obstoječa plinska turbina je plinska turbina, ki obratuje
na dan uveljavitve te uredbe;
10. upravljavec plinske turbine ali motorja je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki ima v
posesti plinsko turbino ali motor v času njegovega obratovanja
ali oseba, ki je vložila zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje plinske turbine ali motorja.
3. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za posamično plinsko turbino
ali posamičen motor, ki je namenjen pridobivanju električne
energije ali toplote ali opravljanju mehanskega dela.
(2) Ta uredba se ne uporablja za motorje, katerih moč
je manjša ali enaka 560 kW in za katere je izdano potrdilo o
tipski odobritvi, iz katerega je razvidno, da so emisije snovi v
zrak skladne z zahtevami predpisa, ki ureja emisije plinastih
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onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem,
namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje.
(3) Plinske turbine po tej uredbi se uvrščajo med naprave
iz skupine nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo
manj kot 50 MW, ki so v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označene s številko 1.4, motorji po tej uredbi pa se uvrščajo med naprave iz skupin nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem,
ki so v tem predpisu označeni s številkama 1.5 in 8.1.2.
(4) Ta uredba se uporablja tudi za plinsko turbino z vhodno močjo 50 MW ali več, če je bilo zanjo izdano gradbeno dovoljenje pred 27. novembrom 2002, ali je bila vložena zahteva
za izdajo gradbenega dovoljenja pred 27. novembrom 2002, in
je plinska turbina začela obratovati najpozneje 27. novembra
2003.

II. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI
4. člen
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– 1.000 mg/m3 pri motorjih na prisilni vžig s pogonom na
bioplin ali plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč
manjša od 3 MW;
– 500 mg/m3 pri motorjih na razredčeno zmes goriva in
zraka in štiritaktni ottov s pogonom na bioplin in plin iz čistilnih
naprav;
– 500 mg/m3 pri motorjih na razredčeno zmes goriva in
zraka in prisilni vžig s pogonom na druga plinasta goriva;
– 500 mg/m3 pri motorjih, ki uporabljajo odlagališčni plin;
3. za druge 4-valjne motorje na prisilni vžig: 250 mg/m3;
4. za druge 2-valjne motorje: 800 mg/m3;
4. mejna koncentracija formaldehida 60 mg/m3, pri čemer
se vsebnost formaldehida v odpadnih plinih ugotavlja, če se v
motorju uporablja kot gorivo odlagališčni plin, bioplin, plin iz
čistilnih naprav ali odpadno mineralno ali jedilno olje;
5. računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 5 odstotkov.
(2) Mejne vrednosti emisije snovi iz prejšnjega odstavka
se uporabljajo tudi za motorje, v katerih se kot gorivo uporablja
odpadno mineralno ali jedilno olje.

(mejne vrednosti emisije snovi za plinske turbine)
Mejne vrednosti emisije snovi za plinske turbine so:
1. mejna vrednost dimnega števila je pri obratovanju 2 in
pri zagonu 4, če se uporabljajo tekoča goriva;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida je
100 mg/m3, če je obremenitev plinske turbine 70- ali več odstotna;
3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2, je:
– 75 mg/m3 za pogon na zemeljski plin, če je obremenitev
plinske turbine 70- ali več odstotna. Pri plinskih turbinah z enostavnim plinskim procesom, katerih izkoristek znaša pri 15 °C,
101,3 kPa in relativni zračni vlagi 60 odstotkov več kot 32 odstotkov, se mejna koncentracija izračuna tako, da se 75 mg/m³
pomnoži s količnikom med izkoristkom plinske turbine, če je ta
večji od 32 odstotkov, in izkoristkom 32 odstotkov,
– 150 mg/m3 za pogon na druga plinasta goriva in tekoča
goriva;
4. računska vsebnost kisika v odpadnih plinih plinske
turbine 15 odstotkov.
5. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za motorje)
(1) Mejne vrednosti emisije snovi za motorje so:
1. mejna koncentracija celotnega prahu 20 mg/m3;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:
– 300 mg/m3 za motorje na prisilni vžig ali kompresijski
vžig na tekoča goriva in plinasta goriva razen bioplina, plina iz
čistilnih naprav in rudniškega plina;
– 650 mg/m3 na prisilni vžig na bioplin in plin iz čistilnih
naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;
– 1.000 mg/m3 na prisilni vžig na bioplin in plin iz čistilnih
naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;
– 650 mg/m3 na prisilni vžig na rudniški plin;
– 650 mg/m3 na kompresijski vžig na bioplin in plin iz
čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;
– 2.000 mg/m3 na kompresijski vžig na bioplin in plin iz
čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;
– 650 mg/m3 za motorje, ki uporabljajo odlagališčni plin;
3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2:
1. tekoča goriva:
– 500 mg/m3 pri motorjih na kompresijski vžig, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;
– 1.000 mg/m3 pri motorjih na kompresijski vžig, če je
vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;
2. plinasta goriva:
– 500 mg/m3 pri motorjih na prisilni vžig s pogonom na
bioplin ali plin iz čistilnih naprav, če je vhodna toplotna moč
3 MW ali več;

III. OBRATOVALNI MONITORING EMISIJE SNOVI
6. člen
(obratovalni monitoring emisije snovi)
(1) Upravljavec plinske turbine in motorja mora zagotoviti
izvajanje občasnih meritev emisije snovi v skladu s predpisom,
ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v
zrak.
(2) Občasne meritve emisije snovi se ne opravljajo na
plinskih turbinah in motorjih, če njihov obratovalni čas ne presega 300 ur letno in so plinske turbine oziroma motorji namenjeni
samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike.
Upravljavec plinske turbine ali motorja iz tega odstavka mora
vsako leto do 31. marca predložiti ministrstvu, pristojnemu za
okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poročilo o obratovanju naprav za preteklo leto, iz katerega je razvidno, da
obratovalni čas v preteklem letu ni presegal 300 ur.
(3) Občasne meritve niso potrebne, če ima plinska turbina
ali motor vgrajene umerjene merilnike emisije snovi za trajno
merjenje emisije snovi.
7. člen
(opravljanje trajnih meritev za prah in ogljikov monoksid)
(1) Za plinske turbine in motorje mora upravljavec plinske turbine oziroma motorja glede na vrste goriva in vhodno
toplotno moč zagotoviti opravljanje trajnih meritev za merjenje
koncentracij:
– celotnega prahu za motorje, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 25 MW, in
– ogljikovega monoksida za plinske turbine in motorje, če
je njihova vhodna toplotna moč večja od 2,5 MW.
(2) Trajne meritve iz prejšnjega odstavka se ne opravljajo
na plinskih turbinah in motorjih, če njihov obratovalni čas ne
presega 300 ur letno in so plinske turbine oziroma motorji
namenjeni samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja
elektrike. Upravljavec plinske turbine ali motorja iz prejšnjega
stavka mora vsako leto do 31. marca predložiti ministrstvu poročilo o obratovanju naprav za preteklo leto, iz katerega je razvidno, da obratovalni čas v preteklem letu ni presegal 300 ur.

IV. NADZOR
8. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
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V. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec plinske turbine ali motorja, ki je pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s 6.,
7., 10. in 11. členom te uredbe.
(2) Z globo od 40 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
upravljavec plinske turbine ali motorja, ki je fizična oseba, če
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena in 10. členom
te uredbe.
(3) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
upravljavca plinske turbine oziroma motorja.

10. člen
(prilagoditev obstoječih plinskih turbin)
(1) Upravljavec obstoječe plinske turbine mora prilagoditi
obratovanje obstoječe plinske turbine mejnim vrednostim emisije snovi iz 4. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra
2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe plinske turbine tej uredbi se
za mejne vrednosti emisij snovi za obstoječe plinske turbine
uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi iz 4. člena te uredbe,
razen za koncentracijo dušikovih oksidov, za katere je mejna
koncentracija 200 mg/m3 za tekoča goriva in 100 mg/m3 za
plinasta goriva.
11. člen
(prilagoditev obstoječih motorjev)
(1) Upravljavec obstoječega motorja mora prilagoditi obratovanje obstoječega motorja mejnim vrednostim emisije snovi
iz 5. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječega motorja tej uredbi se za
mejne vrednosti emisij snovi za obstoječe motorje uporabljajo
naslednje mejne vrednosti emisije snovi:
1. mejna koncentracija celotnega prahu je 130 mg/m3;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida je:
– 650 mg/m3 za motorje na tekoča goriva in plinasta goriva razen bioplina, plina iz čistilnih naprav in rudniškega plina;
– 1.500 mg/m3 za motorje na bioplin in plin iz čistilnih
naprav, če je vhodna toplotna moč 3 MW ali več;
– 2.500 mg/m3 za motorje na bioplin in plin iz čistilnih
naprav, če je vhodna toplotna moč manjša od 3 MW;
3. mejna koncentracija dušikovih oksidov je:
– 1.000 mg/m3 za motorje na plinasta goriva, če je vhodna
toplotna moč motorja 3 MW ali več;
– 2.000 mg/m3 za motorje na plinasta goriva, če je vhodna
toplotna moč motorja manj kot 3 MW;
– 2.000 mg/m3 za motorje na ekstra lahko kurilno olje, če
je vhodna toplotna moč motorja 3 MW ali več, in
– 4.000 mg/m3 za motorje na ekstra lahko kurilno olje, če
je vhodna toplotna moč motorja manj kot 3 MW.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim
zgorevanjem in iz nepremičnih plinskih turbin (Uradni list RS,
št. 73/94, 51/98, 46/02, 92/03 in 41/04 – ZVO-1).
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13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-18/2007/6
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

1843.
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Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za
proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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 emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo
keramike in opečnih izdelkov
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS
z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz
industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra
1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju
določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne
31. 12. 1991, str. 48), določa posebne zahteve za naprave za
proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov na podlagi gline v
zvezi z emisijo snovi v zrak, in sicer:
– določitev naprav za proizvodnjo keramike in opečnih
izdelkov na podlagi gline,
– posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v
odpadnih plinih,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
– prilagoditev obstoječih naprav za pridobivanje keramike
in opečnih izdelkov določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov, ki niso urejena s to
uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo
keramike in opečnih izdelkov se uporablja predpis, ki ureja
prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem (v nadaljnjem besedilu:
naprava za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov), v katerih
se izvaja eden ali več naslednjih tehnoloških procesov:
– priprava homogene mase, oblikovanje in sušenje surovih oblikovancev,
– glaziranje in žganje in
– skladiščenje končnih izdelkov na območju izvajanja tehnoloških procesov.
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(2) Za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem iz prejšnjega odstavka se šteje proizvodnja:
– strešnikov,
– opek,
– ognjevzdržnih izdelkov,
– cevovodov iz zastekljene gline,
– proizvodov, odpornih proti obrabi in kemikalijam,
– okrasne keramike, lončevine ali porcelana za rabo v
gospodinjstvih,
– gradbenih izdelkov iz grobe keramike in fine keramike
(npr. ploščice in sanitarna keramika),
– tehnične keramike (npr. elektroporcelan ali porcelan za
uporabo v zobozdravstvu),
– ekspandirane gline,
– anorgansko vezanih abrazivnih sredstev in drugih specialnih izdelkov iz keramike.
(3) Naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov
se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07)
označena s številko 2.10.
(4) Naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov
so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših
razpoložljivih tehnikah v industriji keramike Direktive Sveta
96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je dostopen preko spletne strani Agencije
Republike Slovenije za okolje.
3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) Mejna koncentracija celotnega prahu za izpuste naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov je 20 mg/m3.
Za emisijo prahu iz razpršilnega stolpa je mejna koncentracija celotnega prahu 30 mg/m3 pri uporabi vrečastih filtrov in
50 mg/m3 pri uporabi ciklonov in mokrega izločevalnika prahu,
če se odpadna voda, ki pri tem nastane, ponovno uporabi.
(2) Če masni pretok svinca in njegovih spojin, izraženih
kot Pb, iz izpusta iz žgalnega dela opekarske ali keramične
peči presega 2,5 g/h, je mejna koncentracija svinca in njegovih
spojin, izraženih kot Pb, za posamezen izpust 0,5 mg/m3, sicer
pa je mejna koncentracija svinca in njegovih spojin, izraženih
kot Pb, enaka 3 mg/m3.
(3) Mejne koncentracije za snovi v odpadnih plinih za vsak
izpust iz žgalnega dela opekarske ali keramične peči so:
1. 500 mg/m3 za žveplove diokside, izražene kot SO2;
2. 500 mg/m3 za dušikove okside, izražene kot NO2;
3. 5 mg/m3 za fluor in njegove hlapne spojine, izražene
kot HF, za peči, ki obratujejo šaržno pa je mejni masni pretok
enak 30 g/h in mejna koncentracija 10 mg/m3;
4. 30 mg/m3 za klor in hlapne kloride, izražene kot HCl;
5. 20 mg/m3 za celotne organske snovi, izražene kot
celotni organski ogljik;
6. 3 mg/m3 za benzen.
(4) Mejne koncentracije snovi iz I. in II. nevarnostne skupine organskih snovi, določene s predpisom, ki ureja emisijo
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja, se za opekarske
in keramične peči ne uporabljajo.
(5) Koncentracije snovi v odpadnih plinih iz prvega do četrtega odstavka tega člena se določajo za vsak posamičen izpust iz naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov.
(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za proizvodnjo
keramike in opečnih izdelkov je treba pri vrednotenju emisije
snovi oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi
iz izpustov naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov.
(7) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih se
preračunajo na 17-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.
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4. člen
(ukrepi zmanjševanja emisije snovi)
(1) Upravljavec naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov mora pri načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije snovi v zrak:
– uporabo zaprtega sistema drobljenja in prevoza pri pripravi in homogenizaciji surovine,
– uporabo čistejših surovin in dodajanje snovi, ki tvorijo s
fluoridi temperaturno stabilnejše spojine,
– uvajanje tehnologij hitrega žganja, ki skrajšajo zadrževalni čas vložka v žgalni coni,
– uporabo goriv, ki so dovoljena za uporabo v kurilnih
napravah,
– uporabo dozirnih naprav, ki pri solnem glaziranju zmanjšujejo emisijo hlapnih kloridov.
(2) Če je kljub izvedenim ukrepom iz prejšnjega odstavka
emisija snovi iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov pri serijski proizvodnji keramičnih in opečnih izdelkov na
podlagi gline čezmerna, mora upravljavec naprave zagotoviti
uporabo čistilnih naprav za odpadne pline.
5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo keramike in
opečnih izdelkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 4. ali 7. člena
te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo keramike
in opečnih izdelkov)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov mora prilagoditi obratovanje obstoječe
naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov mejnim
vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe najpozneje do
31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov določbam te uredbe se za mejne
koncentracije celotnega prahu za obstoječe naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov uporabljajo naslednje
vrednosti:
– 50 mg/m3 za celotni prah za posamezen izpust, če
masni pretok celotnega prahu iz vseh izpustov naprave za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov presega 0,5 kg/h, sicer
pa je mejna koncentracija celotnega prahu 150 mg/m3.
(3) Do prilagoditve obstoječe opekarske ali keramične
peči določbam te uredbe se za mejne koncentracije za obstoječe opekarske ali keramične peči uporabljajo naslednje
vrednosti:
1. žveplovi dioksidi, izraženi kot SO2:
– 500 mg/m3, če je vsebnost žvepla v surovini pod
0,12 odstotkov;
– 1.500 mg/m3, če je vsebnost žvepla v surovini nad
0,12 odstotkov;
2. 500 mg/m3 za dušikove okside, izražene kot NO2;
3. 5 mg/m3 za fluor in njegove hlapne spojine, izražene
kot HF;
4. 30 mg/m3 za klor in hlapne kloride, izražene kot HCl;
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5. organske spojine:
– benzen 5 mg/m3,
– fenol 20 mg/m3,
– stiren 100 mg/m3,
– metanol 20 mg/m3,
– 50 mg/m3 za celotne organske snovi, izražene kot celotni organski ogljik.
(4) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih obstoječih opekarskih ali keramičnih peči se preračunajo na 18-odstotno vsebnost kisika v odpadnih plinih.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-14/2007/6
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0081
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

1844.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za
proizvodnjo cementa

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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 emisiji snovi v zrak iz naprav
za proizvodnjo cementa
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z
dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o
standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih
direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12.
1991, str. 48), določa za naprave za proizvodnjo cementa v
zvezi z emisijo snovi v zrak:
– določitev naprav za proizvodnjo cementa,
– posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v
odpadnih plinih,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
– prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo cementa
določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja
predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz
naprav za proizvodnjo cementa se uporablja predpis, ki ureja
prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja.
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2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za proizvodnjo cementa, v katerih se izvaja eden ali več naslednjih
tehnoloških procesov:
– skladiščenje in priprava surovin,
– skladiščenje in priprava goriv,
– žganje cementnega klinkerja v pečeh, vključno z napravami za doziranje surovin in goriv,
– priprava in skladiščenje produktov in
– pakiranje in odprema produktov.
(2) Naprave za proizvodnjo cementa se uvrščajo med
naprave iz skupine naprav za proizvodnjo cementnega klinkerja
ali cementov, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) označena s
številko 2.3.
(3) Naprave za proizvodnjo cementa so podrobneje opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih
tehnikah industrije cementa in apna 2005/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C
št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen preko spletne
strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
(4) Če se v pečeh za žganje cementnega klinkerja sosežigajo ali sežigajo odpadki, se za emisije snovi v zrak iz peči
za žganje cementnega klinkerja uporabljajo mejne vrednosti
emisije snovi, določene s predpisom, ki ureja emisijo snovi v
zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov.
3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
(1) Če masni pretok celotnega prahu iz vseh izpustov
naprav za proizvodnjo cementa presega 0,5 kg/h, je mejna
koncentracija celotnega prahu za posamezen izpust 20 mg/m3,
sicer pa je mejna koncentracija celotnega prahu 150 mg/m3.
(2) Mejne koncentracije snovi v odpadnih plinih za vsak
izpust iz peči za žganje cementnega klinkerja so:
1. 350 mg/m3 za žveplove diokside, izražene kot SO2,
2. 500 mg/m3 za dušikove okside, izražene kot NO2 in
3. 5 mg/m3 za benzen.
(3) V odpadnih plinih iz peči za žganje cementnega klinkerja se ne ugotavlja koncentracija amoniaka in organskih
snovi, razen če se te snovi uporabljajo pri čiščenju odpadnih
plinov iz peči za žganje cementnega klinkerja, pri čemer pa se
mejne koncentracije za amoniak in organske snovi, določene v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi iz nepremičnih virov
onesnaževanja, ne uporabljajo.
(4) Koncentracije snovi v odpadnih plinih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se določajo za vsak posamičen izpust naprave za proizvodnjo cementa.
(5) Če se kot surovina ali gorivo uporabljajo odpadne
snovi s pomembno vsebnostjo organskih snovi ali amoniaka,
katerih uporaba ni urejena s predpisom, ki ureja emisijo snovi
v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov, mora
biti dovod odpadnih snovi izveden preko dovoda surovin v
peč, kjer pogoji omogočajo izgorevanja amoniaka in organskih snovi.
(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprav za proizvodnjo
cementa je treba pri vrednotenju emisije snovi iz naprav za
proizvodnjo cementa oceniti in količine izpuščenih snovi prišteti
emisiji snovi iz izpustov naprave za proizvodnjo cementa.
(7) Izmerjene koncentracije snovi v odpadnih plinih peči
za žganje cementnega klinkerja se preračunajo na 10-odstotno
vsebnost kisika v odpadnih plinih.
(8) Ne glede na velikost masnega pretoka snovi v odpadnih plinih peči za žganje cementnega klinkerja upravljavcu
peči ni treba zagotavljati trajnega merjenja in prikazovanja koncentracije ogljikovega monoksida, fluora in njegovih plinastih
anorganskih spojin ter klora in njegovih plinastih anorganskih
spojin.
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4. člen

(ukrepi zmanjševanja emisije snovi)
(1) Upravljavec naprave za proizvodnjo cementa mora
zagotoviti izločanje prahu iz odpadnih plinov z uporabo vrečastih filtrov, filtrov z nasuto plastjo, elektrostatskih filtrov ali
aerociklonov.
(2) Upravljavec naprave za proizvodnjo cementa mora pri
načrtovanju in obratovanju naprav zagotoviti naslednje ukrepe
za zmanjševanje emisije snovi v zrak:
– pazljivo ravnanje z materiali pri prevozu surovin in izdelkov, prevoz z majhnim obribom materiala in izogibanje padanju
in stresanju materiala z velikih višin za zmanjšanje prašenja,
– čiščenje odpadnih plinov, ki ustrezajo najboljšim razpoložljivim tehnikam,
– pri pečeh z napravami za hlajenje cementnega klinkerja,
sušilnikih, napravah za mletje in prevoz, silosih in prekladalnih
napravah njihovo obratovanje pri podtlaku ter zajemanje in
odpraševanje zraka, ki pri tem nastaja,
– vračanje prahu surovin, prahu surove moke, prahu peči
za žganje cementnega klinkerja, prahu cementnega klinkerja,
premogovega prahu in cementnega prahu, ki v različni sestavi
in zrnatosti nastaja pri posameznih postopkih proizvodnje cementa, v celoti v postopek proizvodnje cementa na ustreznih
mestih naprave za proizvodnjo cementa in
– izločanje alkalijskih, žveplovih, klorovih, fluorovih in drugih spojin, ki se pojavljajo v napravah za izločanje teh snovi
iz procesa, z odpraševalnimi napravami in njihovo ponovno
dodajanje zmesi surovin, če to ne vpliva škodljivo na kakovost
končnega proizvoda.
(3) Upravljavec naprave za proizvodnjo cementa mora pri
načrtovanju in obratovanju naprave zagotoviti naslednje ukrepe
za zmanjševanje razpršene emisije snovi v zrak na mestih, kjer
se izvajajo skladiščenje, pakiranje, pretovarjanje surovin in
trdnih goriv ter pri pakiranju in odpremi proizvodov, in sicer:
– zaščita pred vetrom z uporabo protivetrnih ovir,
– utrjevanje manipulativnih površin, mokrenje transportnih
poti in manipulativnih površin,
– premično in nepremično vakuumsko odsesavanje in
– zapiranje silosov ter zajem prahu z vrečastimi filtri pri
polnjenju in praznjenju silosov.
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– 150 mg/m3, če masni pretok celotnega prahu ni večji
od 0,5 kg/h.
(3) Do prilagoditve obstoječe peči za žganje cementnega
klinkerja določbam te uredbe se za mejne koncentracije za
obstoječe peči za žganje cementnega klinkerja uporabljajo
naslednje vrednosti:
– 400 mg/m3 za žveplove diokside, izražene kot SO2, in
– 1.300 mg/m3 za dušikove okside, izražene kot NO2,
za peči s ciklonskim predgrevalnikom in izkoriščanjem toplote
odpadnih plinov.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje cementa (Uradni
list RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-12/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0069
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

1845.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za
vroče pocinkanje

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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

5. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za proizvodnjo cementa, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v
nasprotju s 4. ali 7. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za proizvodnjo cementa.
7. člen
(prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo cementa)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za proizvodnjo cementa mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo cementa mejnim vrednostim emisije snovi, določenim s to
uredbo, najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za proizvodnjo
cementa določbam te uredbe se za mejne koncentracije celotnega prahu za obstoječe naprave za proizvodnjo cementa
uporabljajo naslednje vrednosti:
– 50 mg/m3 za posamičen izpust, če masni pretok celotnega prahu iz vseh izpustov naprave za proizvodnjo cementa
presega 0,5 kg/h, in

UREDBO
o emisiji snovi v zrak iz naprav
za vroče pocinkanje
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z
dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o
standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih
direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12.
1991, str. 48), določa za naprave za vroče pocinkanje v zvezi
z emisijo snovi v zrak:
– določitev naprav za vroče pocinkanje,
– posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v
odpadnih plinih,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in
– prilagoditev obstoječih naprav za vroče pocinkanje določbam te uredbe.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče
pocinkanje, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki
ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak
iz naprav za vroče pocinkanje se uporablja predpis, ki ureja
prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja.
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2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naprave za vroče
pocinkanje, kar zajema predobdelavo površin izdelkov oziroma
obdelavo izdelkov s talili pri zaščiti trakov, pločevine, cevi, žice,
jeklenih ograj, jeklenih konstrukcij ali drugih železnih in jeklenih
izdelkov pred korozijo.
(2) Naprave iz prejšnjega odstavka so:
– razmastilne kopeli,
– kopeli za luženje,
– kadi s talino za pocinkanje,
– naprave za kontinuirano vroče pocinkanje trakov in
žic,
– naprave za pocinkanje cevi.
(3) Naprave za vroče pocinkanje se uvrščajo med naprave iz skupine naprav za nanašanje zaščitnih prevlek iz staljenih
kovin na železo in jeklo, ki je v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07)
označena s številko 3.9.
(4) Naprave iz prvega odstavka tega člena so podrobneje
opisane v Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih
tehnikah v industriji obdelave železnih kovin 2002/C12/04 z
dne 21. decembra 2005 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL C
št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za okolje.
3. člen
(mejne vrednosti emisije snovi)
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– obratovanje zadostnih zmogljivosti pokritih kopelih za
luženje,
– vzdrževanje take temperature in koncentracije kisline
pri luženju, da je emisija plinastih anorganskih klorovih spojin iz
kopeli za luženje čim manjša, koncentracija teh spojin, izražena
kot klorovodik (HCl), pa ne presega 10 mg/m3,
– dokumentiranje obratovanja kopeli za luženje in izmerjenih vrednosti temperature in koncentracije kisline HCl pri
luženju,
– čiščenje plinastih anorganskih klorovih spojin v odpadnih plinih iz kopeli za luženje, če koncentracija teh spojin,
izražena kot klorovodik (HCl), presega 10 mg/m3,
– zajem odpadnih plinov iz kadi s talino za pocinkanje na
primer z vgradnjo kadi v zaprto ohišje ali z zvonovi za odvod
odpadnih plinov ter odvajanje odpadnih plinov v napravo za
čiščenje odpadnih plinov,
– zmanjševanje emisije snovi v plinastem stanju z mokrim
absorpcijskim postopkom ali suhim postopkom, pri katerem se
plinaste sestavine kemično vežejo na trdno površino.
6. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
7. člen
(prekrški)

(1) Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za vroče
pocinkanje so določene v preglednici iz priloge 1, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) Vrednosti emisije snovi se na izpustih naprav za vroče
pocinkanje ugotavljajo za vsak posamičen izpust posebej.
(3) Razpršeno emisijo snovi iz naprave za vroče pocinkanje je treba pri vrednotenju emisije snovi oceniti in količine
izpuščenih snovi prišteti emisiji snovi iz izpustov naprave za
vroče pocinkanje.

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za vroče pocinkanje, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v
nasprotju z določbami 5. ali 8. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za vroče pocinkanje.

4. člen

(prilagoditev obstoječih naprav za vroče pocinkanje)

(izvajanje meritev)
(1) Pri pocinkanju cevi, trakov in žice se emisijo meri pri
največji obremenitvi naprave v obratovalnih razmerah, ko se
lahko pričakujejo največje emisije snovi.
(2) Pri pocinkanju kosovnih izdelkov se emisija meri med
predobdelavo površin in potapljanjem izdelkov v kopelih za luženje in pocinkanje. Merilni čas pri potapljanju izdelkov ne sme
biti krajši od 30 minut. Koncentracije prahu in snovi v plinastem
stanju se izračunajo po naslednji enačbi:

c=

m
×
V

n

t0

∑ ∆t i
1

m3 ,

kjer je:
c koncentracija v mg/m3,
n število potapljanj v merilnem času t0,
m zajeta masa izpuščene snovi v mg,
V prostornina odsesanega plina pri normnih pogojih v
t0 merilni čas,
ti trajanje enkratnega potapljanja.
5. člen
(ukrepi zmanjševanja emisije snovi)

Upravljavec naprave za vroče pocinkanje mora pri načrtovanju in obratovanju naprave zagotoviti naslednje ukrepe za
zmanjševanje emisije snovi:

8. člen
(1) Upravljavec obstoječe naprave za vroče pocinkanje
mora prilagoditi obratovanje obstoječe naprave za vroče pocinkanje mejnim vrednostim emisije snovi iz 3. člena te uredbe
najpozneje do 31. decembra 2010.
(2) Do prilagoditve obstoječe naprave za vroče pocinkanje določbam te uredbe se za mejne vrednosti za obstoječe
naprave za vroče pocinkanje uporabljajo mejne vrednosti, ki so
določene v preglednici priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje (Uradni list
RS, št. 73/94 in 41/04 – ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-21/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0079
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za naprave za vroþe pocinkanje.
Vrsta naprave
Vrsta emisije snovi
Mejna koncentracija
kopel za luženje (HCl)
Plinaste anorganske
10 mg/m3
klorove spojine, izražene
kot HCl
HCl
10 mg/m3
kopel za luženje
HF
(zmesna kislina HCl–
5 mg/m3
HF–H2O)
5 mg/m3
kad s talino za
celotni prah
10 mg/m3
pocinkanje
plinaste anorganske
klorove spojine, izražene
kot HCl
prepihovanje cevi
anorganski delci cinka
10 mg/m3

PRILOGA 2
Preglednica: Mejne vrednosti emisije snovi za obstojeþe naprave za vroþe
pocinkanje.
Vrsta naprave
Vrsta emisije snovi
Mejna koncentracija
kopel za luženje (HCl)
Plinaste anorganske
20 mg/m3
klorove spojine, izražene
kot HCl
HCl
20 mg/m3
kopel za luženje
(zmesna kislina HCl– HF
5 mg/m3
HF–H2O)
kad s talino za
celotni prah
10 mg/m3
pocinkanje
plinaste anorganske
20 mg/m3
klorove spojine, izražene
kot HCl
prepihovanje cevi
anorganski delci cinka
10 mg/m3

priloga
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Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in
srednjih kurilnih naprav

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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 emisiji snovi v zrak iz malih
in srednjih kurilnih naprav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS
z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz
industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra
1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju
določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne
31. 12. 1991, str. 48), določa v zvezi z emisijo snovi v zrak za
srednje kurilne naprave:
– posebne mejne vrednosti emisije za nekatere snovi v
dimnih plinih srednjih kurilnih naprav,
– določitev goriva, ki se sme kuriti v srednjih kurilnih
napravah,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak,
– prilagoditev obstoječih srednjih kurilnih naprav določbam te uredbe.
(2) Ta uredba določa tudi posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi v zrak za male kurilne naprave:
– mejne vrednosti emisije snovi iz malih kurilnih naprav,
– določitev goriva, ki se sme kuriti v malih kurilnih napravah,
– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak,
– prilagoditev obstoječih malih kurilnih naprav določbam
te uredbe.
(3) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih
naprav, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki
ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz
malih in srednjih kurilnih naprav se uporablja predpis, ki ureja
prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za emisijo snovi iz
malih in srednjih kurilnih naprav ne glede na to, ali je uporabljeno gorivo trdno, tekoče ali plinasto, in ne glede na to, ali gre za
pripravo tople vode, pare ali vročega olja ali posredno sušenje
ali druge postopke obdelave predmetov ali materialov, razen
za kurilne naprave:
– v katerih se odpadki sosežigajo skladno z določbami
predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov,
ali
– pri katerih se produkti zgorevanja uporabljajo neposredno v proizvodnem procesu, predvsem če gre za neposredno
segrevanje, sušenje ali druge postopke obdelave predmetov ali
materialov, kakor se to izvaja v pečeh za ponovno segrevanje
ali v pečeh za toplotno obdelavo.
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za napravo, ki
je namenjena dogorevanju zaradi čiščenja odpadnih plinov s
sežiganjem, če ta ne obratuje kot samostojna kurilna naprava,
ter za napravo, ki je reaktor za kemijske procese.
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3. člen
(pojmi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. emisija snovi je kakršen koli izpust snovi iz male ali
srednje kurilne naprave v zrak;
2. dimni plini so odpadni plini iz male ali srednje kurilne
naprave, ki so onesnaženi s snovmi v trdnem, tekočem ali
plinastem stanju; njihov volumski pretok je izražen v kubičnih
metrih na uro (m3/h) pri normni temperaturi 273 K in tlaku
101,3 kPa ter po korekciji za vsebnost vodnih hlapov v m3/h (v
nadaljnjem besedilu: pri normnih pogojih);
3. kurilna naprava je generator toplote, v katerem se
toplota pridobiva z zgorevanjem goriva (npr. kondenzacijski,
nizkotemperaturni, toplovodni, vročevodni in parni kotli) ter
generatorji toplega ali vročega zraka, vključno s pomožnimi
napravami, zlasti za pripravo, razprševanje oziroma mešanje
fosilnega goriva z zgorevalnim zrakom. Kurilna naprava je
lahko mala, srednja ali velika;
4. mala kurilna naprava je kurilna naprava, ki je sestavljena iz enega ali več kurišč in veznih elementov za odvajanje
dimnih plinov skozi odvodnik, če njena vhodna toplotna moč
ne presega vrednosti, določene s to uredbo za male kurilne
naprave;
5. srednja kurilna naprava je kurilna naprava, ki je sestavljena iz enega ali več kurišč, ne glede na vrsto uporabljenega
goriva, ter veznih elementov za odvajanje dimnih plinov skozi
odvodnik in odvodnika dimnih plinov, če njena vhodna toplotna
moč ne presega vrednosti, določene s to uredbo za srednje
kurilne naprave. Srednje kurilne naprave se uvrščajo med
naprave iz dveh skupin naprav za proizvodnjo elektrike, pare,
vroče vode, procesne toplote ali vročih odpadnih plinov z vhodno toplotno močjo manj od 50 MW, ki sta v Uredbi o emisiji
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 31/07) označeni s številko 1.2 in 1.3;
6. kurišče je del kurilne naprave, v kateri zgoreva gorivo;
7. kurilna naprava s kombinirano kurjavo je tista, v kateri
lahko izmenično zgorevata dve ali več vrst goriva;
8. kurilna naprava z mešano kurjavo je tista, v kateri hkrati
zgorevata dve ali več vrst goriva;
9. gorivo so vse v kurišče dovedene gorljive snovi, vključno z negorljivimi sestavinami;
10. naravni les je tisti, ki je obdelan samo mehansko;
11. biomasa so proizvodi, ki v celoti ali delno vsebujejo
snovi rastlinskega izvora iz kmetijstva ali gozdarstva in se lahko
uporabljajo kot gorivo zaradi izkoriščanja njihove energetske
vrednosti, in naslednji odpadki, ki se uporabljajo kot gorivo:
– rastlinski odpadki iz kmetijstva in gozdarstva,
– rastlinski odpadki, ki nastajajo v napravah za proizvodnjo hrane, če se pridobljena toplota uporablja,
– vlaknati rastlinski odpadki iz proizvodnje primarne papirne kaše in proizvodnje papirja iz papirne kaše, če gre za
sosežig na kraju proizvodnje in se s sosežiganjem pridobljena
toplota uporablja,
– odpadna pluta,
– odpadki iz barvanega, lakiranega ali oplemenitenega
lesa in njegovih ostankov, če nanj niso bila nanesena sredstva
za zaščito lesa oziroma jih les ne vsebuje zaradi obdelave ali
prevleke, premazi pa ne vsebujejo halogeniranih organskih
spojin,
– odpadki iz vezanega lesa, ivernih ali vlaknenih plošč ali
kako drugače lepljenega lesa in njihovih ostankov, če na les
niso bila nanesena sredstva za zaščito lesa oziroma jih les ne
vsebuje zaradi obdelave ali prevleke, premazi pa ne vsebujejo
halogeniranih organskih spojin;
12. vhodna toplotna moč kurilne naprave je toplotna moč,
izračunana na podlagi spodnje kurilnosti goriva in količine goriva, ki pri trajnem pogonu kurilne naprave lahko zgori v časovni
enoti. Kurilnost se opredeli za vsak primer posebej;
13. nazivna toplotna moč kurilne naprave je najvišja, v
trajnem pogonu koristno oddana toplota v časovni enoti. Če
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ima kurilna naprava izraženo območje toplotne moči, je nazivna
toplotna moč tista, ki je trenutno nastavljena in označena na tej
napravi. Brez te posebne oznake se za nazivno toplotno moč
šteje najvišja vrednost znotraj območja toplotne moči, ki je
dosežena pri normalnem obratovanju kurilne naprave;
14. poraba goriva kurilne naprave je poraba, izražena
v količini goriva na časovno enoto in izmerjena med trajnim
obratovanjem kurilne naprave;
15. največja temperatura ogrevalnega medija je njegova
največja temperatura pri izstopu iz kurilne naprave;
16. toplotni izkoristek kurilne naprave je razmerje med
toplotno močjo, ki jo ta naprava oddaja ogrevalnemu mediju,
ter zmnožkom kurilnosti in porabe goriva, izraženo v odstotkih.
Toplotni izkoristek kurilne naprave se lahko izračuna iz izmerjene toplotne izgube z dimnimi plini na način iz priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe;
17. toplotna izguba z dimnimi plini je toplota, ki jo kurilna
naprava oddaja z njimi;
18. energetska učinkovitost kurilne naprave je energetska
učinkovitost, izražena s toplotnim izkoristkom kurilne naprave
pri nazivni moči le-te;
19. dimno število je merilo za sajavost dimnih plinov, ki se
ugotavlja na podlagi stopnje potemnelosti filtrirnega papirja. Potemnelost filtrirnega papirja se primerja z lestvico desetih polj
različne intenzitete počrnelosti od popolnoma bele na prvem
polju lestvice do popolnoma črne na desetem polju lestvice, pri
čemer se ugotavlja, kateri stopnji v lestvici je počrnelost najbližja. Dimno število se meri pri tekočem in plinastem gorivu;
20. črnina dimnih plinov je po Ringelmanu merilo za njihovo sajavost pri zgorevanju goriva. Njihova črnina se primerja z
lestvico šestih polj različne črnosti (Ringelmanova lestvica), ki
se stopnjujejo od 0 do 5, pri čemer je vsako naslednje polje za
20 odstotkov bolj črno od prejšnjega. S to lestvico se vizualno
presoja črnina dimnih plinov, izpuščenih skozi odvodnik kurilne
naprave;
21. obstoječa kurilna naprava je kurilna naprava, ki je
bila zgrajena ali je obratovala na dan uveljavitve te uredbe, in
kurilna naprava, za katero je bilo pred uveljavitvijo te uredbe
pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje;
22. upravljavec kurilne naprave je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki ima v posesti
kurilno napravo v času njenega obratovanja, ali oseba, ki je
vložila zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje kurilne naprave.

II. MALE IN SREDNJE KURILNE NAPRAVE
4. člen
(merila za razvrščanje kurilnih naprav)
Posamična kurilna naprava se določi kot mala ali srednja
kurilna naprava glede na:
– namen uporabe z zgorevanjem goriva pridobljene toplote,
– svojo vhodno toplotno moč in
– vrsto goriva, ki se uporablja za zgorevanje v kurišču.
5. člen
(male kurilne naprave)
(1) Mala kurilna naprava je tista, ki proizvaja toploto za
ogrevanje prostorov v stavbah, če njena vhodna toplotna moč
ni večja od:
– 1 MW pri uporabi trdnega goriva iz 1. točke tretjega
odstavka tega člena,
– 5 MW pri uporabi tekočega goriva iz 2. točke tretjega
odstavka tega člena in
– 10 MW pri uporabi plinastega goriva iz 3. točke tretjega
odstavka tega člena.
(2) Za malo kurilno napravo se šteje tudi naprava za
soproizvodnjo toplote in elektrike, če vhodna toplotna moč ne
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presega vrednosti iz prejšnjega odstavka in se proizvedena
toplota uporablja za ogrevanje prostorov stavb.
(3) V mali kurilni napravi se lahko uporabljajo naslednje
vrste goriva:
1. trdno gorivo:
– naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki,
lubje, storži) in lesni ostanki, ki nastajajo pri obdelavi naravnega
lesa,
– briketi iz biomase ter
– premog, briketi iz premoga in koks, če vsebnost celotnega žvepla ne presega 0,5 g/MJ;
2. tekoče gorivo: ekstra lahko kurilno olje v skladu s predpisom, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva;
3. plinasto gorivo: zemeljski plin in utekočinjeni naftni
plin.
6. člen
(srednje kurilne naprave)
(1) Srednja kurilna naprava je kurilna naprava, ki proizvaja toploto za izvajanje tehnoloških procesov, (npr. priprava
tople vode, pare ali vročega olja) ali posredno sušenje ali
drugi postopki obdelave predmetov ali materialov, proizvodnja
elektrike ali ogrevanje stavb, če njena vhodna toplotna moč
presega vhodne toplotne moči iz prvega odstavka prejšnjega
člena in ni večja od 50 MW.
(2) V srednji kurilni napravi se lahko poleg goriva iz tretjega odstavka prejšnjega člena uporablja še:
1. trdno gorivo za srednje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo, večjo od 1 MW:
– naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki,
lubje, storži) in lesni ostanki, ki nastajajo pri obdelavi naravnega
lesa,
– gorivo iz biomase,
– premog, briketi iz premoga in koks z vsebnostjo celotnega žvepla, večjo od 0,5 g/MJ, če je naprava opremljena s
čistilno napravo dimnih plinov,
– trdno gorivo iz odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
predelavo odpadkov v trdno gorivo;
2. tekoče gorivo: metanol, etanol, neobdelano rastlinsko
olje ter metilester iz rastlinskih olj in za srednje kurilne naprave
z vhodno toplotno močjo, večjo od 1 MW:
– emulgirani naravni bitumen in težka kurilna olja, če se
uporabljajo v skladu z določbami predpisa, ki ureja fizikalno-kemijske lastnosti tekočega goriva,
– biogorivo, pridobljeno z biološko obdelavo odpadkov
v skladu s predpisom, ki ureja predelavo odpadkov v biogorivo, in
– masti in olja iz živalskih stranskih proizvodov, če so izpolnjeni pogoji iz Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni
prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1), zadnjič
spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 2007/2006 z dne
22. decembra 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvozom in tranzitom nekaterih vmesnih proizvodov, pridobljenih iz snovi
kategorije 3 in namenjenih za tehnično uporabo v medicinskih
pripomočkih, in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
in laboratorijskih reagentih, ter o spremembi te uredbe (UL L
št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 98) (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1774/2002/ES);
3. plinasto gorivo: koksni plin, plavžni plin, rudniški plin,
sintetični plin, rafinerijski plin, plin iz blata čistilnih naprav, odlagališčni plin in bioplin.
7. člen
(združevanje več kurilnih naprav v eno veliko kurilno napravo)
(1) Ob namestitvi dveh ali več srednjih kurilnih naprav,
katerih skupna vhodna toplotna moč presega 50 MW, se te
štejejo kot ena velika kurilna naprava, če ministrstvo, pristojno
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za okolje, v postopku za presojo vplivov na okolje ali v postopku
izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje kurilnih naprav ugotovi, da je tehnično izvedljivo izpuščati njihove dimne
pline skozi skupni odvodnik dimnih plinov in da tako odvajanje
ne bi povečalo za več kakor 100-odstotno cene siceršnje namestitve posamičnih odvodnikov dimnih plinov.
(2) Ugotovitev o presoji iz prejšnjega odstavka se vključi
v poročilo o presoji vplivov na okolje oziroma v okoljevarstveno
dovoljenje za obratovanje kurilnih naprav.
III. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI ZA MALE
KURILNE NAPRAVE
8. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za male kurilne naprave)
(1) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo trdno
gorivo, je:
1. črnina dimnih plinov 1;
2. toplotne izgube z dimnimi plini:
– 19 odstotkov za vhodno toplotno moč 8 kW ali več in
manjšo od 25 kW,
– 18 odstotkov za vhodno toplotno moč 25 kW ali več in
manjšo od 50 kW,
– 12 odstotkov za vhodno toplotno moč 50 kW ali več in
manjšo ali enako 1 MW;
3. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:
– 4.000 mg/m3 za vhodno toplotno moč 50 kW ali več in
manjšo od 150 kW,
– 2.000 mg/m3 za vhodno toplotno moč 150 kW ali več in
manjšo od 500 kW,
– 1.000 mg/m3 za vhodno toplotno moč 500 kW ali več in
manjšo ali enako 1 MW;
4. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2, 250 mg/m3 za vhodno toplotno
moč 100 kW ali več in manjšo ali enako 1 MW;
5. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne
naprave, ki uporablja za gorivo premog, brikete iz premoga ali
koks, 7 odstotkov, za drugo trdno gorivo pa 13 odstotkov.
(2) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče
gorivo, je:
1. dimno število:
– 2 za vhodno toplotno moč, manjšo od 11 kW,
– 1 za vhodno toplotno moč 11 kW ali več in manjšo od
400 kW,
– 1 za vhodno toplotno moč 400 kW ali več in manjšo ali
enako 5 MW;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:
– 175 mg/m3 za vhodno toplotno moč, manjšo od
400 kW,
– 120 mg/m3 za vhodno toplotno moč 400 kW ali več in
manjšo od 2,5 MW ter
– 80 mg/m3 za vhodno toplotno moč 2,5 MW ali več in
manjšo ali enako 5 MW;
3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2:
– 180 mg/m3, če je največja temperatura vode v kotlu
manjša od 110 °C, presežek pritiska v njem pa ni večji od
0,05 MPa,
– 200 mg/m3, če je največja temperatura vode v kotlu med
110 °C in 210 °C, presežek pritiska v njem pa je med 0,05 MPa
in 1,8 MPa, ter
– 250 mg/m3, če je največja temperatura vode v kotlu večja od 210 °C, presežek pritiska v njem pa večji od 1,8 MPa;
4. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne
naprave, ki uporablja tekoče gorivo, 3 odstotke.
(3) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto
gorivo, je:
1. mejna koncentracija ogljikovega monoksida:
– 100 mg/m3 za vhodno toplotno moč, manjšo od
400 kW, in
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– 80 mg/m3 za vhodno toplotno moč 400 kW ali več in
manjšo ali enako 10 MW;
2. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2:
– 100 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin in je
največja temperatura vode v kotlu manjša od 110 °C, presežek
pritiska v njem pa ni večji od 0,05 MPa,
– 110 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin in je največja temperatura vode v kotlu med 110 °C in 210 °C, presežek
pritiska v njem pa je med 0,05 MPa in 1,8 MPa,
– 150 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin in je
največja temperatura vode v kotlu večja od 210 °C, presežek
pritiska v njem pa večji od 1,8 MPa, ter
– 200 mg/m3, če naprava uporablja utekočinjeni naftni
plin;
3. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne
naprave, ki uporablja plinasto gorivo, 3 odstotke.
(4) Za male kurilne naprave na tekoče in plinasto gorivo
z nazivno toplotno močjo od 4 do vključno 400 kW se toplotne izgube določajo na podlagi predpisa, ki ureja zahtevane
izkoristke za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali
plinasto gorivo.

IV. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI ZA SREDNJE
KURILNE NAPRAVE
9. člen
(uporaba mejnih vrednosti emisije snovi)
Za odpadne pline iz srednjih kurilnih naprav se ne uporabljajo določbe predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, v zvezi z mejnimi vrednostmi za:
– masni pretok celotnega prahu,
– anorganske delce, razen če se kot gorivo uporablja
koks,
– anorganske snovi v plinastem stanju,
– organske snovi I. in II. nevarnostne skupine,
– rakotvorne snovi ter
– dioksine in furane.
10. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za srednje kurilne naprave na
trdno gorivo)
Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo, je:
1. mejna koncentracija celotnega prahu:
– 20 mg/m3 za naprave z vhodno toplotno močjo 5 MW
ali več,
– 50 mg/m3 za naprave z vhodno toplotno močjo, manjšo
od 5 MW,
– 50 mg/m3 za naprave, ki uporabljajo trdno gorivo iz
odpadkov,
– 100 mg/m3 za naprave z vhodno toplotno močjo, manjšo
od 2,5 MW, če naprava uporablja za gorivo naravni les v vseh
oblikah ali brikete iz biomase;
2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida 150 mg/m3,
pri čemer se za naprave z vhodno toplotno močjo, manjšo od
2,5 MW, koncentracija ogljikovega monoksida ugotavlja pri
nazivni toplotni moči srednje kurilne naprave;
3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2:
– 250 mg/m3, če naprava uporablja kot gorivo naravni les
v vseh oblikah ali brikete iz biomase,
– 300 mg/m3 za napravo s kuriščem z zgorevanjem v
vrtinčnem sloju, če uporablja katero koli trdno gorivo, razen
naravnega lesa v vseh oblikah ali briketov iz biomase,
– 400 mg/m3, če naprava, ki ni naprava s kuriščem z
zgorevanjem v vrtinčnem sloju, uporablja drugo gorivo kakor
tisto iz prve alinee te točke in je njena vhodna toplotna moč
10 MW ali več, in
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– 500 mg/m3, če naprava, ki ni naprava s kuriščem z
zgorevanjem v vrtinčnem sloju, uporablja drugo gorivo kakor
tisto iz prve alinee te točke in je njena vhodna toplotna moč
manjša od 10 MW;
4. mejna koncentracija didušikovega oksida, izraženega
kot N2O, 150 mg/m3 za napravo s kuriščem z zgorevanjem v
vrtinčnem sloju, če uporablja premog;
5. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izraženih kot SO2:
– 250 mg/m3 za napravo s kuriščem z zgorevanjem v
vrtinčnem sloju, razen če te mejne koncentracije ni mogoče
doseči z ekonomsko upravičenimi ukrepi, pri čemer pa mejni emisijski faktor, izražen kot razmerje med maso žvepla v
odpadnih plinih in maso žvepla v gorivu, ne sme presegati
25 odstotkov,
– 1.300 mg/m3, če naprava uporablja črni premog,
– 1.000 mg/m3, če naprava uporablja drugo trdno gorivo;
6. mejna koncentracija celotnega organskega ogljika za
srednjo kurilno napravo 10 mg/m3, če se uporablja za gorivo
naravni les v vseh oblikah, briketi iz biomase ali trdno gorivo
iz odpadkov;
7. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne
naprave, ki uporablja za gorivo premog, brikete iz premoga ali
koks, je 7 odstotkov, za odpadno lužino pri proizvodnji celuloze
je 6 odstotkov, za drugo trdno gorivo pa 11 odstotkov.
11. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za srednje kurilne naprave na
tekoče gorivo)
Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče
gorivo, je:
1. mejna koncentracija celotnega prahu 50 mg/m3 razen
za naprave, ki uporabljajo za gorivo ekstra lahko kurilno olje,
metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali metilester iz
rastlinskih olj, pri katerih se koncentracija celotnega prahu v
dimnih plinih ne ugotavlja;
2. dimno število 1 za naprave, ki uporabljajo za gorivo
ekstra lahko kurilno olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko
olje ali metilester iz rastlinskih olj;
3. mejna
koncentracija
ogljikovega
monoksida
80 mg/m3;
4. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2:
– 180 mg/m3, če naprava uporablja ekstra lahko kurilno
olje in je največja temperatura vode v kotlu manjša od 110 °C,
presežek pritiska v njem pa ni večji od 0,05 MPa,
– 200 mg/m3, če naprava uporablja ekstra lahko kurilno olje
in je največja temperatura vode v kotlu med 110 °C in 210 °C,
presežek pritiska v njem pa je med 0,05 MPa in 1,8 MPa,
– 250 mg/m3, če naprava uporablja ekstra lahko kurilno
olje in je največja temperatura vode v kotlu večja od 210 °C,
presežek pritiska v njem pa večji od 1,8 MPa, in
– 350 mg/m3, če naprava uporablja drugo tekoče gorivo;
5. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izraženih kot SO2:
– 1.300 mg/m3, če naprava uporablja težko kurilno
olje, in
– 850 mg/m3, če naprava uporablja drugo tekoče gorivo;
6. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne
naprave, ki uporablja tekoče gorivo, 3 odstotke.
12. člen
(mejne vrednosti emisije snovi za srednje kurilne naprave na
plinasto gorivo)
(1) Za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo plinasto
gorivo, je:
1. mejna koncentracija celotnega prahu:
– 5 mg/m3 za naprave, ki uporabljajo zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, rafinerijski plin, odlagališčni plin, plin iz blata
čistilnih naprav ali bioplin,
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rivo;

– 10 mg/m3 za naprave, ki uporabljajo drug plinasto go-

2. mejna
koncentracija
ogljikovega
monoksida
80 mg/m3;
3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2:
– 100 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin in je
največja temperatura vode v kotlu manjša od 110 °C, presežek
pritiska v njem pa ni večji od 0,05 MPa,
– 110 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin in je največja temperatura vode v kotlu med 110 °C in 210 °C, presežek
pritiska v njem pa je med 0,05 MPa in 1,8 MPa,
– 150 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin in je
največja temperatura vode v kotlu večja od 210 °C, presežek
pritiska v njem pa večji od 1,8 MPa, in
– 200 mg/m3, če naprava uporablja drugo plinasto gorivo,
pri čemer je treba pri uporabi plinastih goriv, ki vsebujejo dušikove spojine, v odpadnih plinih zmanjševati vsebnost dušikovih
oksidov z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij čiščenja
odpadnih plinov;
4. mejna koncentracija žveplovega dioksida in žveplovega trioksida, izraženih kot SO2:
– 5 mg/m3, če naprava uporablja utekočinjen naftni plin,
– 10 mg/m3, če naprava uporablja zemeljski plin,
– 50 mg/m3, če naprava uporablja plavžni ali rafinerijski
plin,
– 350 mg/m3, če naprava uporablja drugo plinasto gorivo;
5. računska vsebnost kisika v dimnih plinih srednje kurilne
naprave, ki uporablja plinasto gorivo, 3 odstotke.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se določbe
o mejnih koncentracijah ne uporabljajo za uporabo odlagališčnega plina v srednji kurilni napravi oziroma za kakršno koli
sežiganje tega plina.

V. VREDNOTENJE EMISIJE SNOVI
13. člen
(vsebnost dušika v tekočem gorivu)
(1) Mejna koncentracija dušikovih oksidov v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja ekstra lahko kurilno
olje, določena v 11. členu te uredbe, se uporablja za ekstra
lahko kurilno olje, v katerem vsebnost dušika ne presega
referenčne vrednosti dušika 140 mg/kg, za večje vsebnosti
dušika v ekstra lahkem kurilnem olju pa je treba izmerjeno
koncentracijo dušikovih oksidov v odpadnih plinih preračunati
na referenčno vsebnost dušika po metodi iz standarda SIST
EN 267 (dodatka b in c).
(2) Mejna koncentracija dušikovih oksidov v dimnih plinih srednje kurilne naprave, ki uporablja težko kurilno olje,
določeno v 11. členu te uredbe, se uporablja za olja, v katerih
vsebnost dušika ne presega 0,09 odstotka, izračunanega glede na maso težkega kurilnega olja, za večje vsebnosti dušika
v težkem kurilnem olju pa se mejna koncentracija določi na
podlagi naslednjega izračuna:
mejna koncentracija dušikovih oksidov = – 830 . x2 + 1700 . x + 200,

pri čemer je x vsebnost dušika v težkem kurilnem olju,
izražena v masnih odstotkih.
14. člen
(upoštevanje računske vsebnosti kisika)
Koncentracije snovi v dimnih plinih iz kurilnih naprav se
preračunajo na koncentracijo v suhih dimnih plinih, upoštevajoč
računske vsebnosti kisika, ki so določene s to uredbo.
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15. člen

19. člen

(kurilne naprave z mešano kurjavo)

(izvajanje trajnih meritev)

(1) Za kurilno napravo z mešano kurjavo se določi mejna
koncentracija tako, da se mejne koncentracije za vsako vrsto
goriva posebej pomnožijo z deležem toplotne energije, ki ga
gorivo prispeva v kurišče. Tako pomnožene vrednosti mejnih
koncentracij se seštejejo.
(2) Mejne koncentracije v dimnih plinih odvodnika kurilne
naprave z več kurišči, v katerih se uporablja različno gorivo, se
določijo na način iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je toplotni prispevek goriva, za katerega so v
skladu s to uredbo določene največje mejne koncentracije, v
kurilni napravi z mešano kurjavo vsaj 50 odstotkov, veljajo za
emisijo snovi iz take kurilne naprave mejne koncentracije, ki so
določene za to gorivo.
(4) Za kurilno napravo s kombinirano kurjavo veljajo
mejne koncentracije za tisto gorivo, ki trenutno zgoreva. Pri
preklopu obratovanja kurišča s trdnega goriva na plinasto ali
tekoče veljajo še štiri ure po preklopu mejne koncentracije za
trdno gorivo.
(5) Za kurilno napravo s kuriščem z zgorevanjem v vrtinčnem sloju veljajo mejne koncentracije za trdno gorivo, določene
s to uredbo, tudi ob mešani oziroma kombinirani kurjavi.

(1) Za srednje kurilne naprave mora upravljavec naprave
glede na vrsto goriva in vhodno toplotno moč zagotoviti izvajanje trajnih meritev naslednjih koncentracij:
– celotnega prahu za naprave na trdno gorivo, če je njihova vhodna toplotna moč večja od 25 MW,
– celotnega prahu za naprave na tekoče gorivo, če je
njihova vhodna toplotna moč večja od 20 MW, razen za tiste,
ki uporabljajo ekstra lahko kurilno olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali metilester iz rastlinskih olj,
– dimnega števila za naprave na tekoče gorivo, če je
njihova vhodna toplotna moč večja od 20 MW in uporabljajo
ekstra lahko kurilno olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko
olje ali metilester iz rastlinskih olj,
– ogljikovega monoksida za naprave na trdno gorivo, in
sicer:
1. če je njihova vhodna toplotna moč večja od 2,5 MW,
2. na trdno gorivo iz odpadkov v skladu s predpisom, ki
ureja predelavo odpadkov v trdno gorivo, če je njihova vhodna
toplotna moč večja od 1 MW,
– ogljikovega monoksida za naprave na tekoče gorivo,
in sicer:
1. na ekstra lahko kurilno olje, metanol, etanol, neobdelano rastlinsko olje ali metilester iz rastlinskih olj, če je njihova
vhodna toplotna moč večja od 20 MW,
2. na tekoče gorivo iz odpadkov v skladu s predpisom, ki
ureja predelavo odpadkov v tekoče gorivo, če je njihova vhodna
toplotna moč večja od 1 MW, in
3. na drugo tekoče gorivo, če je njihova vhodna toplotna
moč večja od 10 MW,
– žveplovih oksidov za naprave na premog, brikete iz
premoga in koks z vsebnostjo celotnega žvepla, večjo od
0,5 g/MJ,
– žveplovih oksidov za naprave na emulgirani naravni
bitumen in težko kurilno olje.
(2) Ne glede na določbe prve alinee prejšnjega odstavka
mora biti naprava z vhodno toplotno močjo, večjo od 5 MW in
enako ali manjšo od 25 MW, opremljena z merilnikom za trajno
merjenje kakovosti celotnega prahu v dimnih plinih, če uporablja katero koli trdno gorivo.

VI. UKREPI ZMANJŠEVANJA EMISIJ SNOVI V ZRAK
16. člen
(uporaba čistilnih naprav dimnih plinov)
(1) Srednje kurilne naprave, ki imajo vgrajene naprave za
razžveplanje dimnih plinov in naprave za zmanjševanje anorganskih halogenskih spojin v dimnih plinih, lahko obratujejo
brez teh naprav največ 240 ur na leto, od tega največ 72 ur
nepretrgoma.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora upravljavec srednje kurilne naprave vsak izpad čistilnih naprav
prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.
(3) Čas obratovanja iz prvega odstavka tega člena, v
katerem je presežena dvakratna mejna koncentracija, se upošteva kot čas izpada čistilnih naprav.
17. člen
(izpuščanje dimnih plinov)
(1) Upravljavec male in srednje kurilne naprave mora
zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje samo skozi njen
odvodnik.
(2) Upravljavec srednje kurilne naprave mora zagotoviti,
da se pri načrtovanju in izračunu potrebne višine dimnika
upoštevajo določbe predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaženja.

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.

VII. OBRATOVALNI MONITORING EMISIJE SNOVI

IX. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen

21. člen

(obratovalni monitoring emisije snovi)
(1) Upravljavec male in srednje kurilne naprave mora
zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v
skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak.
(2) Prve in občasne meritve emisije snovi se ne opravljajo
na malih kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo, katerih
nazivna toplotna moč je manjša ali enaka 8 kW, in na malih
kurilnih napravah na trdno gorivo, katerih nazivna toplotna moč
je manjša ali enaka 50 kW.
(3) Občasne meritve niso potrebne, če ima mala ali srednja kurilna naprava vgrajene umerjene merilnike emisije snovi
za trajno merjenje, ki delujejo nepretrgoma.

VIII. NADZOR
20. člen
(inšpekcijski nadzor)

(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje upravljavec naprave, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 6. člena ter 16., 17.,
18., 19., 22. in 23. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek
kaznuje upravljavec naprave, ki je fizična oseba, če ravna v
nasprotju z določbami tretjega odstavka 5. člena ter 16., 17.,
18. in 22. člena te uredbe.
(3) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
upravljavca naprave.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prilagoditev obstoječih malih kurilnih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe male kurilne naprave mora prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije
snovi določbam te uredbe:
– najpozneje 60 mesecev po uveljavitvi te uredbe, če je
mala kurilna naprava na tekoče in plinasto gorivo obratovala
na dan uveljavitve več kakor 15 let,
– najpozneje 60 mesecev po tem, ko mala kurilna naprava na tekoče in plinasto gorivo obratuje več kakor 15 let.
(2) Do prilagoditve obstoječe male kurilne naprave določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisij snovi za obstoječe
male kurilne naprave uporabljajo mejne vrednosti emisije snovi
iz 8. člena te uredbe, razen za:
– ogljikov monoksid, za katerega je mejna koncentracija
za trdno gorivo:
1. 4.000 mg/m3 za vhodno toplotno moč, večjo od 50 kW
in enako ali manjšo od 150 kW,
2. 2.000 mg/m3 za vhodno toplotno moč, večjo od 150 kW
in enako ali manjšo od 500 kW,
3. 1.000 mg/m3 za vhodno toplotno moč, večjo od
500 kW,
– ogljikov monoksid, za katerega je mejna koncentracija
175 mg/m3 za tekoče gorivo in 100 mg/m3 za plinasto gorivo,
– dušikove okside, za katero je mejna koncentracija
280 mg/m3 za tekoče gorivo, 200 mg/m3 za zemeljski plin in
300 mg/m3 za utekočinjeni naftni plin.
23. člen
(prilagoditev obstoječih srednjih kurilnih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe srednje kurilne naprave mora
prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z izvajanjem trajnih meritev najpozneje 36 mesecev po uveljavitvi te uredbe.
(2) Upravljavec obstoječe srednje kurilne naprave mora
prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z mejnimi vrednostmi
emisije snovi določbam te uredbe:
– najpozneje 90 mesecev po uveljavitvi te uredbe, če je
srednja kurilna naprava obratovala na dan uveljavitve te uredbe
več kakor 20 let,
– najpozneje 90 mesecev po tem, ko srednja kurilna naprava obratuje več kakor 20 let.
(3) Do prilagoditve obstoječe srednje kurilne naprave
določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisij snovi uporabljajo mejne vrednosti iz 10., 11. in 12. člena te uredbe,
razen za:

Uradni list Republike Slovenije
– ogljikov monoksid, za katerega je mejna koncentracija
250 mg/m3 za trdno gorivo, 170 mg/m3 za tekoče gorivo in
100 mg/m3 za plinasto gorivo,
– dušikove okside, za katere je mejna koncentracija
650 mg/m3 za trdno gorivo, 250 mg/m3 za ekstra lahko kurilno
olje, 350 mg/m3 za težko kurilno olje in 200 mg/m3 za plinasto
gorivo ter
– žveplove okside, za katere je mejna koncentracija
1.700 mg/m3 za trdno gorivo, 1.700 mg/m3 za tekoče gorivo in
35 mg/m3 za plinasto gorivo.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora upravljavec srednje kurilne naprave
prilagoditi emisijo snovi v zrak določbam te uredbe najpozneje
v 36 mesecih po njeni uveljavitvi, če uporablja kot gorivo:
– trdno gorivo iz odpadkov,
– tekoče gorivo iz odpadkov,
– biogorivo, pridobljeno z biološko obdelavo odpadkov,
– masti živalskega izvora, pridobljene s toplotno obdelavo živalskih stranskih proizvodov v skladu z Uredbo
1774/2002/ES;
– koksni plin, plavžni plin, rafinerijski plin, odlagališčni
plin, plin iz blata čistilnih naprav ali bioplin.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 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, 49/03, 41/04 –
ZVO-1 in 45/04), razen določb 13. člena, ki se uporabljajo v
zvezi s prilagoditvijo velikih kurilnih naprav do 31. oktobra 2007
v skladu z določbami 32. člena Uredbe o mejnih vrednostih
emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS,
št. 73/05).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-17/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0073
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
IZRAýUN TOPLOTNEGA IZKORISTKA KURILNE NAPRAVE

Toplotni izkoristek kurilne naprave se izraþuna na podlagi meritev toplotnih izgub z
dimnimi plini na naslednji naþin:

K celotni

100  Pdp _ dop  1,5

pri þemer sta:
– K celotni toplotni izkoristek kurilne naprave, izražen v odstotkih, in
– Pdp_dop toplotna izguba z dimnimi plini, ki se izraþuna na podlagi naslednjih
enaþb:

Pdp

·
§ A2
t dp  t z ¨¨
 B ¸¸ ali Pdp
¹
© 21 O2

·
§ A
t dp  t z ¨¨ 1  B ¸¸
¹
© CO2

pri þemer so:
– Pdp toplotna izguba z dimnimi plini v %,
– tdp temperatura dimnih plinov v ºC,
– tz temperatura zgorevalnega zraka v ºC,
– O2 izmerjena vsebnost kisika v suhih dimnih plinih v %,
– CO2 izmerjena vsebnost ogljikovega dioksida v suhih dimnih plinih v %.
Konstante A1, A2 in B so navedene v spodnji preglednici.
Preglednica: Konstante A1, A2 in B

A1
A2
B

Ekstra
lahko
kurilno
olje
0,50
0,68
0,007

Zemeljski
plin

Mestni
plin

Koksni
plin

Utekoþinjeni
naftni plin

0,37
0,66
0,009

0,35
0,63
0,011

0,29
0,60
0,011

0,42
0,63
0,008

Izraþun toplotnih izgub z dimnimi plini se ne uporablja za kondenzacijske kotle.

priloga
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Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
mednarodni mejni prehod Zavrč

Na podlagi petega odstavka 10. člena Zakona o graditvi
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02
– ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni
mejni prehod Zavrč
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) sprejme
državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Zavrč (v
nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelalo podjetje Arcus,
d.o.o., Kranj, pod št. projekta DLN 63/05, v marcu 2007.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev za prometno infrastrukturo, za objekte in spremljajoče objekte, za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, za urbanistično, arhitekturno in
krajinsko oblikovanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja,
kulturne dediščine, ohranjanje narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, druge ureditve, rešitve za zaščito pred nesrečami,
etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev ter dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane in pojasnjene v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj
z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in
prostor, Direktoratu za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje
prostora, v Občini Zavrč.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega:
– območje mednarodnega mejnega prehoda Zavrč (v nadaljnjem besedilu: MMP Zavrč) z vsemi spremljajočimi objekti
in ureditvami,
– območja prestavitev in ureditev infrastrukturnih objektov
in naprav.
(2) Funkcionalno ureditev območja MMP Zavrč, dimenzije
ter umestitev posameznih ureditev in objektov prikazuje grafični
del državnega lokacijskega načrta.
(3) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani
trajni objekti in ureditve z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami, ter parcele oziroma dele parcel, na katerih so predvidene
ureditve za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po izvedbi
katerih se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območja novogradenj komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja MMP Zavrč).
(4) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski
občini Zavrč:
29/1, 29/2, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/6, 31/7, 31/8,
31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 32/1, 32/2, 32/3,
32/4, 32/5, 32/6, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 37, 38/1, 39/1, 39/2,
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39/3, 39/4, 47/9, 172/1(R 1-228-cesta), 172/2 (R 1-228-cesta),
177/8 in 177/10.
(5) Območja prestavitev, odstranitev, novogradenj in ureditev komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja zvez
in drugih ureditev, ki jih zahteva gradnja MMP Zavrč v katastrski
občini Zavrč:
a) vodovod:
47/8, 47/15, 53, 172/1(R 1-228-cesta), 172/3, 174/2,
174/3, 174/6 in 174/15;
b) električno omrežje – visoka napetost:
32/2, 32/3, 33/1, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, *42, 46/1, 46/2
in 175/1;
c) telekomunikacijski vodi:
32/2, 32/3, 33/1, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, *42, 46/1 in 46/2.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
PROMETNE INFRASTRUKTURE
4. člen
(prometne površine)
(1) MMP Zavrč je postavljen na državni cesti R 1-228
Spuhlja–Zavrč (v nadaljnjem besedilu: glavna cesta) neposredno ob državni meji pred mejno črto od km 13,4 + 77,76 do
km 13,9 + 32,24. Glavna cesta se pred državno mejo razširi v
mejno ploščad, na kateri poteka potniški in blagovni promet ob
izstopu iz države in vstopu vanjo, z objekti za mejni nadzor, tik
pred državno mejo se spet zoži na obstoječo širino.
(2) Obstoječa glavna cesta širine 7,0 m, ki poteka po ravnini in v premem poteku, se na območju ploščadi MMP Zavrč
razširi na širino 100 m na območju parkirišč za tovornjake in na
širino 75 m na območju objekta policije in carine.
(3) Zaradi zaznavanja in preglednosti so deli ploščadi
MMP Zavrč kljub administrativni omejitvi hitrosti projektirani ob
upoštevanju računske hitrosti 90 km/h.
(4) Za dostop do občinske čistilne naprave in zemljišča na
severovzhodni strani območja MMP Zavrč se zgradi dostopna
makadamska pot.
5. člen
(ploščad za pretok potnikov – vstop v državo in izstop iz nje)
Na ploščadi za pretok potnikov pri vstopu v državo in
izstopu iz nje so naslednji objekti:
– ploščad s šestimi voznimi pasovi, od tega dva za avtobuse, za pretok potnikov pod nadstrešnico,
– prometni otoki s kabinami policije in carine za nadzor
nad potniškim in blagovnim prometom,
– objekt policije in carine,
– parkirišče za službena vozila policije in carine z 9 parkirnimi mesti,
– parkirišče za začasno ustavljanje avtobusov,
– parkirišče s 5 parkirnimi mesti za pregled osebnih
vozil,
– parkirišče za zaposlene z 31 parkirnimi mesti.
6. člen
(ploščad za blagovni promet – izstop iz države)
Na ploščadi za blagovni promet pri izstopu iz države so
naslednje ureditve in objekti za nadzor nad pretokom blaga s
tovornimi vozili:
– parkirišče za tovornjake z 20 parkirnimi mesti,
– ploščad z enim voznim pasom in rampo za pregled vozil
pod nadstrešnico,
– prometni otok s kabino carine in policije.
7. člen
(ploščad za blagovni promet – vstop v državo)
Na ploščadi za blagovni promet pri vstopu v državo so
naslednji objekti in ureditve za nadzor nad pretokom blaga s
tovornimi vozili:

Uradni list Republike Slovenije
– ploščad z dvema voznima pasovoma, rampo in tehtnico
za pregled vozil pod nadstrešnico objekta policije in carine,
– kabina carine in policije z rampo vzdolž osrednjega
objekta policije in carine,
– parkirišče za tovornjake z 20 parkirnimi mesti,
– javne sanitarije,
– objekt carine in špedicije z dvema voznima pasovoma
ter rampo s kabino carine za pregled vozil pod nadstrešnico.
8. člen
(prečni prerezi cest)
(1) Prečni prerez glavne ceste pri vstopu v državo in izstopu iz nje pri objektu policije in carine je 33,50 m, in sicer:
– vozišče 5 × 3,50 m + 2 × 3,00 m,
– otoki 4 × 2,50 m.
(2) Prečni prerez terminala za tovornjake pri vstopu v
državo pri objektu policije in carine je 9,20 m, in sicer:
– vozišče 2 × 3,50 m,
– otok 2,20 m.
(3) Prečni prerez terminala za tovornjake pri vstopu v
državo pri objektu carine in špedicije je 7,00 m, in sicer:
– vozišče 2 × 3,50 m.
(4) Prečni prerez dovozne ceste k parkirišču za zaposlene
je 5,00 m, in sicer:
– vozišče 2 × 2,50 m.
(5) Prečni prerez ceste pri navezavi na državno cesto je
7,00 m, in sicer:
– vozišče 2 × 3,50 m.
(6) Prečni prerez ceste pri vstopu v državo je 7,00 m, in
sicer:
– vozišče 2 × 3,50 m.
9. člen
(kolesarski in pešpromet)
(1) Za kolesarski promet niso predvidene ločene kolesarske steze.
(2) Na območju MMP Zavrč sta po osrednjem delu ploščadi med objektoma carine in špedicije ter glavnim objektom
policije in carine ter med objektom carine in špedicije ter parkiriščem za zaposlene urejena hodnika za pešce širine 1,50 m.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV OBJEKTOV
IN SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV
10. člen
(objekti)
Objekti MMP Zavrč so:
– objekt policije in carine, višinski gabarit P + 1, z nadstrešnicama nad parkiriščema za službena vozila,
– nadstrešnica nad ploščadjo za nadzor nad blagovnim
prometom pri izstopu iz države, minimalna svetla višina nad
koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
– nadstrešnica nad ploščadjo za nadzor nad blagovnim
prometom pri vstopu v državo, minimalna svetla višina nad koto
asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
– objekt carine in špedicije pri nadzoru nad blagovnim
prometom pri vstopu v državo, višinski gabarit P, z nadstrešnico
nad ploščadjo za nadzor nad tovornimi vozili, minimalna svetla
višina nad koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
– agregat, višinski gabarit P,
– javne sanitarije, višinski gabarit P.
11. člen
(spremljajoči objekti)
(1) Ob vstopu na območje MMP Zavrč so znotraj ograjenega območja kot sestavni del objekta za carinski nadzor
nad blagovnim prometom pri vstopu v državo nameščeni tipski
zabojniki špedicije.
(2) Ob parkirišču za tovornjake pri vstopu v državo je
postavljen objekt javnih sanitarij.

Št.

34 / 17. 4. 2007 /

Stran

4907

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA UREJANJE
KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE
12. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
Padavinska odpadna voda z utrjenih cestnih in parkirnih
površin ploščadi se vodi po ceveh iz materiala, neprepustnega
za vodo, skozi peskolove v lovilnike olj, standardizirane s predpisi, in naprej v ponikovalna polja. Ponikovalna polja morajo
biti v največji mogoči meri zaščitena pred vplivi s povoznih
in manipulativnih površin. Omogočeno mora biti neškodljivo
odvajanje zalednih voda.
13. člen
(kanalizacija)
(1) Predviden je ločen kanalizacijski sistem za odvod odpadnih voda – posebej za vodo s strešin, posebej za vodo s
ploščadi in cest ter posebej za fekalno vodo.
(2) Padavinska odpadna voda z utrjenih površin se vodi
po ceveh iz materiala, neprepustnega za vodo, skozi peskolove
v lovilnike olj, standardizirane s predpisi, in naprej v ponikovalna polja.
(3) Padavinska voda s strešin se vodi posebej neposredno v ponikovalnico in ponikovalna polja.
(4) Predvideni objekti na območju MMP Zavrč nimajo
kletnih etaž, ki bi se odvodnjavale v zunanjo kanalizacijo prek
internih črpališč. Komunalne odpadne vode iz objektov na
območju mejnega prehoda (objekt policije in carine ter objekt
carine in špedicije) se vodijo po kanalu fekalne kanalizacije
do biološke čistilne naprave, ki je predvidena za 60 ekoloških
enot. Čistilna naprava je postavljena na območju zelenice pri
objektu javnih sanitarij. Prečiščena odpadna voda se vodi v
ponikovalnice, ki so na območju navedene zelenice.
14. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
Za oskrbo s sanitarno, pitno in požarno vodo se območje
MMP Zavrč naveže s cevovodom premera 125 mm na obstoječo prečrpalnico, na vejo sistema iz vodohrana Turški vrh.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Zaradi povečane odjemne moči za objekt MMP Zavrč
se obstoječi jamborski transformator moči 160 kVA zamenja
z novo transformatorsko postajo moči 2 × 1000 kVA, priključenim na omrežje z zemeljskim 20-kilovoltnim priključkom od
zadnjega droga. Nizkonapetostni razvod je predviden do vseh
objektov in naprav na območju mejnega prehoda v ustrezni
kabelski kanalizaciji.
(2) Carinski in policijski objekt je opremljen z dizelskim
generatorskim agregatom, s katerim se v celoti oskrbuje nujne
porabnike ob izpadu električne napetosti.
(3) Ploščad se osvetli s svetilkami z navzdol usmerjenimi
svetlobnimi snopi višine od 10 m do 15 m, nameščenimi večinoma na ločilnih otokih.
(4) Predvidena je javna razsvetljava celotne ploščadi z
napajanjem z ločenega odjemnega mesta.
16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Območje se priključi na telekomunikacijsko omrežje s
podaljšanjem zemeljskega kabla od obstoječega telekomunikacijskega priključka do razvodne omarice, od koder je predviden
razvod do vseh uporabnikov na območju MMP Zavrč v ustrezni
kabelski kanalizaciji.
17. člen
(ogrevanje objektov)
Objekti se ogrevajo z utekočinjenim naftnim plinom, ki
se hrani v treh rezervoarjih, vsak s prostornino 5 m3. Dva
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sta postavljena na območju zelenice na severozahodni strani
objekta policije in carine, eden na območju zelenice na južni
strani objekta carine in špedicije pri nadzoru nad blagovnim
prometom pri vstopu v državo.
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največjimi obremenitvami MMP Zavrč. Nadaljnje spremljanje
hrupa poteka odvisno od rezultatov prvih meritev.
(3) Za povečanje varstva pred hrupom se prometne površine prevlečejo s tihim asfaltom.

18. člen

22. člen

(križanja infrastrukturnih vodov)

(varstvo zraka)

Križanja in medsebojni odmiki predvidenih in obstoječih
infrastrukturnih vodov se izvedejo v skladu s standardi.

(1) Projektant in izvajalec gradbenih del morata zagotoviti,
da se v okolici gradbišča in pozneje ob obratovanju objekta
ne presegajo mejne vrednosti onesnaževal v zraku. Natančni
ukrepi za preprečitev in zmanjšanje onesnaženja zraka morajo
biti podrobno opredeljeni v projektni dokumentaciji.
(2) Treba je zagotoviti stalen nadzor nad tehnično brezhibnostjo gradbenih strojev in drugih prevoznih sredstev ter
njihovo ustrezno in racionalno obratovanje.
(3) Vse manipulativne površine (vstopna in izstopna ploščad z voznimi pasovi, parkirni prostori) morajo biti utrjene in
morajo omogočati čiščenje ob nezgodah. Brežine morajo biti
ozelenjene. Natančno je treba izdelati tudi načrte za ravnanje
ob nezgodah (razlitje, raztros, požari ipd.).

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
19. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Objekti in nadstrešnice imajo jekleno konstrukcijo, sestavljeno iz navpičnih stebrov in vodoravnih nosilcev oziroma
jeklenih okvirjev, sidranih v armirane betonske temelje. Ostrešje
je konstrukcija jeklenih nosilcev s podkonstrukcijo za kritino.
(2) Nadstrešnice so ločena konstrukcija. Glavni vhodi
v objekte za zaposlene, uporabnike in neposredni vhodi za
stranke v postopku so s pločnikov ob voznih površinah. Ob
vzdolžnih komunikacijah – hodnikih so nanizani pisarne, prostori za stranke, skupni prostori za zaposlene, arhivi, priročna
skladišča, itn.
(3) Fasade objektov so plašč profiliranih tipskih plošč iz
jeklene, pocinkane, barvane pločevine, zasteklitve in lesenih
oblog.
(4) Strehe so ravne iz profiliranih tipskih plošč iz jeklene,
pocinkane in barvane pločevine.
20. člen
(oblikovanje drugih prostih površin in obcestnega prostora)
(1) Zaradi večje preglednosti in odprtosti prostora se večji
del zelenih površin zaseje s travo.
(2) Posamezne skupine srednje visokih dreves se posadijo kot vodila za orientacijo v prostoru in se izmenjavajo
z izbranimi vrstami skupin zimzelenih grmovnic. Poleg tega
se zasadijo skupine grmovnic, ki cvetijo zgodaj spomladi, in
skupine grmovnic, ki cvetijo pozno v jesen.
(3) Zagotoviti je treba redno vzdrževanje in ohranjanje
oblike zasaditve.
(4) Za preprečitev nenadzorovanega dostopa na ploščad
za blagovni promet se postavi varovalna žična ograja višine
2,0 m, prilagojena poteku prometnih poti in prometnemu režimu
na MMP Zavrč.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE IN
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
21. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri gradnji je treba upoštevati naslednje ukrepe za
zmanjšanje vpliva hrupa:
– gradnja naj poteka le podnevi med 7. in 19. uro, ponoči
samo zaradi neodložljivih del;
– v skladu s predpisi, ki urejajo emisije hrupa strojev, je
za nove stroje določena največja dovoljena zvočna moč za
večino gradbenih strojev v odvisnosti od čiste inštalirane moči.
Proizvajalci morajo stroje označiti z vrednostmi njihove zvočne
moči in zagotoviti, da niso presežene;
– če se delovne naprave ne uporabljajo, jih je treba izklapljati (npr. daljši postanki tovornjakov, bagrov ipd.).
(2) Prve meritve hrupa v okolju se opravijo v skladu s
predpisi, ki urejajo hrup, najpozneje v petnajstih mesecih po
začetku obratovanja MMP Zavrč. Meritve je treba opraviti med

23. člen
(varstvo voda)
Med gradnjo in obratovanjem MMP Zavrč je treba zagotoviti nadzor nad kakovostjo izvedbe in obstojnostjo zaščitnih
ukrepov v skladu s poslovnikom, ki ga je treba obvezno pripraviti
pred začetkom gradnje in obratovanja MMP Zavrč, v katerem je
treba upoštevati tudi vse spremembe projekta zaradi morebitnih
nepredvidenih dogodkov med gradnjo. Preprečiti je treba nenadzorovano razlivanje odpadnih voda med gradnjo in obratovanjem. Transformator in dizelski generatorski agregat morata biti
postavljena v ustrezno dimenzionirane lovilne sklede.
24. člen
(ohranjanje narave)
Območje MMP Zavrč je na desnem bregu rokava reke
Drave z imenom Rukavac, ki spada med vodotoke l. reda.
Načrtovana ureditev sicer posega deloma na območje, ki je
opredeljeno kot posebno območje varstva (SPA) SI5000011
Drava in kot EPO Drava – spodnja (IŠ 41 500), vendar minimalno in le na območju, kjer je že obstoječ mejni prehod oziroma
asfaltirane površine.
25. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta so naslednje evidentirane enote kulturne dediščine, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine (RKD):
– Zavrč – arheološko najdišče Prodnica (EŠD 14510) in
– območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v
odprtem prostoru Borl (OKV št. 3).
(2) Na zavarovanih območjih kulturne dediščine iz prejšnjega odstavka je treba ohranjati obstoječa prostorska razmerja in krajinske kvalitete (gozdne robove v vidnih stikih z
dediščino, značilne silhuete, vedute in poglede, razgledišča in
druge krajinske strukture). Investitor mora pred gradnjo zagotoviti arheološko zavarovalno izkopavanje (na zemljiščih s parc.
št. 38/1 (del), 39/2 (del), 39/1 (del), 39/3 (del), 39/4, 33/2, 33/1
(del), 32/3 (del), 32/4, 32/5, 32/6, 32/2 (del), 32/1 (del), 31/8
(del), 31/9, 31/10, 31/14, 31/7 (del), 31/11, 31/13, 31/4 (del),
k.o. Zavrč) ter arheološki nadzor med gradnjo (na parc. št. 31/6,
31/12 in 31/15, 31/3 (del), 31/2 (del), 31/1 (del), 30 (del), 29/1
(del), 29/2 (del), k. o. Zavrč).
26. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
Komunalni odpadki na območju MMP Zavrč se zbirajo v
tipskih zabojnikih, ki se redno praznijo, odpadki pa organizirano
odvažajo na komunalno odlagališče.
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VIII. DRUGE UREDITVE
27. člen
(potrebne rušitve)
(1) Obstoječe ureditve MMP Zavrč, ki so namenjene policijski in carinski službi ter špedicijam in so sestavljene iz tipskih
zabojnikov in nadstrešnic se skupaj z obstoječo komunalno
ureditvijo odstranijo.
(2) Poruši in odstrani se poslovni objekt na parcelah
št. 31/12 in 31/15, k. o. Zavrč.
28. člen
(odlagališče presežka materiala)
(1) Z odstranitvijo asfalta obstoječega cestišča nastane
okoli 400 m3 odpadkov bitumenske mešanice, ki se odpelje na
odlagališče Cestnega podjetja Maribor.
(2) Drug gradbeni material, ki nastane z rušitvijo gradbenih objektov na območju obstoječega MMP Zavrč, se v soglasju
z Občino Zavrč odpelje na najbližje obstoječe odlagališče, ki
ima pridobljena potrebna dovoljenja.
29. člen
(ravnanje z rodovitno zemljo)
Rodovitna zemlja se odgrne in ustrezno skladišči ter uporabi za urejanje zelenih površin.
IX. REŠITVE ZA ZAŠČITO PRED NESREČAMI
30. člen
(zaščita pred požarom)
(1) Požarna varnost objektov na MMP Zavrč je zagotovljena z dovozom za intervencijska vozila po obstoječi cesti. Zgraditev vodovoda in hidrantnega omrežja pa zagotavlja preskrbo
s požarno vodo. Ob požaru in drugih nesrečah so zagotovljene
površine za varen umik ljudi in živali na utrjene površine ter na
površine v okolici.
(2) Voda za gašenje požara se zagotavlja s hidrantnim
omrežjem v skladu s predpisom, ki ureja tehnične normative za
zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov.
(3) Med gradnjo mora izvajalec ravnati v skladu s predpisom, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
X. ETAPNOST IZVEDBE
31. člen
(etape izvajanja)
Gradnja MMP Zavrč je predvidena v eni etapi ter obsega
komunalno opremljanje območja in gradnjo ploščadi MMP Zavrč z vsemi zunanjimi ureditvami in objekti.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
32. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitoringa med obratovanjem in gradnjo MMP Zavrč za področja
hrupa in varstvo zraka. Zavezanec za izvedbo monitoringa
med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa
ministrstvo, pristojno za upravo.
(2) Imisija hrupa in zraka se meri na stanovanjski hiši Zavrč 9 a, ki je na zemljišču s parcelno št. 38/3, k. o. Zavrč. Stanje
se spremlja v skladu s predpisi. Rezultati monitoringa so javni,
investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
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(3) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor
izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in zgostitve vegetacije,
– sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– sprememba rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi.
33. člen
(organizacija gradbišča)
Gradbišče se organizira tako, da se zagotovi dvosmerni promet na glavni cesti. K načrtu gradbišča in za ureditev
obvozov in delnih zapor med gradnjo mora investitor pridobiti
soglasja pristojnih organov in organizacij.
34. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tej uredbi, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo in po dograditvi
tudi:
– zagotoviti potek prometa,
– zagotoviti nemoten dovoz in dostop do sosednjih zemljišč med gradnjo in po dograditvi,
– obnoviti infrastrukturne vode in druge objekte, če se
zaradi gradnje MMP Zavrč zaradi prevelikih obremenitev ali
tresljajev poškodujejo,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča za varno in nemoteno
uporabo sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu s predpisi čim prej odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve mejnega prehoda
in obratovanja rekonstruirane ceste,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov po
vseh obstoječih infrastrukturnih napeljavah,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe
in organizacijo na gradbišču za preprečitev onesnaženja okolja in voda zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega
goriva in drugih škodljivih snovi oziroma ob nezgodi zagotoviti
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
35. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Vse umestitve in dimenzije, navedene v tej uredbi,
se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Tloris in višina objektov in ureditev se
lahko razlikujeta od opredeljenih za ± 10 odstotkov.
(2) Pri uresničitvi državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo,
če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih,
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer najdejo
take rešitve, ki so oblikovno, prometnotehnično ali okoljevarstveno primernejše ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih
razmer.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka
ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, na katere se nanašajo.

XIII. NADZOR
36. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
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XIV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
37. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta, določenega v 3. členu te
uredbe, šteje, da so spremenjene in dopolnjene prostorske
sestavine naslednjih občinskih prostorskih aktov:
– Dolgoročni plan občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88,
2/90, 12/93 in 16/94);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za
območje občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list
RS, št. 14/97);
– Družbeni plan Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90,
32/90, 25/91, 12/93 in 16/94);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje
1986–1990 za območje Občine Zavrč, dopolnjenega v letu
1996 (Uradni list RS, št. 14/97);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za
območje Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/03);
– Odlok o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za
območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 20/92 in 22/92 – popr.);
– Odlok o spremembi odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 27/93);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 26/94);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Zavrč (Uradni list RS,
št. 51/97).
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ni mejni prehod Imeno, ki ga je izdelal Proplus, d.o.o., Maribor
pod št. 29/E/2006 januarja 2007 in je na vpogled na Ministrstvu
za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana.
2. člen
(1) Ureditveno območje mejnega prehoda obsega:
a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega,
carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico
z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa,
in obsega parcele in dele parcel:
– parc. št. 1962/2, 1963, 2048, 2049 in 2044, vse k.o.
Imeno;
b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer
potekajo znotraj ureditvenega območja, razen za telefonski
priključek v dolžini cca 5 m, ki bo potekal po delu zemljišča
parc. št. 1962/2, k.o. Imeno.
(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu
iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu
1:1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja
mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt Občine Podčetrtek. Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:
– Prostorske sestavine planskih aktov občine: Izbranih
vsebin kartografskega dela prostorskega plana občine Podčetrtek, Dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, prostorske sestavine – dopolnjen 1989 in
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana in srednjeročnega
plana občine Šmarje pri Jelšah – dopolnjen 1993 (Uradni list
RS, št. 63/93);
– Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 69/93).

38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-31/2007/6
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2511-0105
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

1848.

Uredba o določitvi ureditvenega območja
meddržavnega mejnega prehoda Imeno

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o
graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01,
110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega
mejnega prehoda Imeno
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega
mejnega prehoda Imeno (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod)
na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za meddržav-

na:

4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenje-

– za novogradnjo, postavitev objekta carine in policije ter
objektov za podroben pregled blagovnega prometa, s potrebno
razširitvijo vozišča;
– za odstranitev obstoječih objektov, razen nadstrešnice;
– za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih voznih
površin;
– za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture;
– za zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na
ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna
korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor
prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-19/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-3111-0014
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o določitvi ureditvenega območja
meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o
graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01,
110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega
mejnega prehoda Razkrižje
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje (v nadaljnjem besedilu: mejni
prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za
meddržavni mejni prehod Razkrižje, ki ga je izdelal Proplus,
d.o.o., Maribor pod št. 32/E/2006 januarja 2007, in je na vpogled na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21,
Ljubljana.
2. člen
(1) Ureditveno območje mejnega prehoda obsega:
a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega,
carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico
z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa,
in sicer zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. 555, 554/3,
560/3, 587/2, 730/1 in 744/2, vse k.o. Razkrižje;
b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer
potekajo znotraj ureditvenega območja, razen za:
– električni priključni NN kabel v dolžini cca 1 m, ki bo
potekal po zemljišču parc. št. 554/1, k.o. Razkrižje, in v dolžini cca 5 m, ki bo potekal po zemljišču parc. št. 554/2, k.o.
Razkrižje,
– kanalizacijo, za katero se opravi zamenjava kanalizacijske cevi v dolžini cca 3,5 m, ki bo potekala po zemljišču parc. št. 744/1, rušitev dela greznice na zemljišču
parc. št. 744/4, rušitev in izvedba nove odtočne glave na zemljišču parc. št. 554/2, rušitev obstoječih kanalov in iztočnih
glav v dolžini cca 3,5 m ter izvedba novih v dolžini cca 3,5 m
na zemljišču parc. št. 560/2, vse k.o. Razkrižje.
(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu
iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu
1:1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja
mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt občine Razkrižje.
Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje občine
Razkrižje dopolnjen v letu 2001 (Uradni list RS, št. 73/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko
celoto občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89, in Uradni
list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98 in 39/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer
za območje občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 65/05).
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:
– za novogradnjo, postavitev objekta carine, policije in
nadstrešnice,
– za odstranitev obstoječih objektov,
– za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih voznih
površin,
– za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture,
– za zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena
na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna
korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor
prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2007/8
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-3111-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o določitvi ureditvenega območja
meddržavnega mejnega prehoda Ormož

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o
graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01,
110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega
mejnega prehoda Ormož
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega
mejnega prehoda Ormož (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod)
na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za meddržavni mejni prehod Ormož, ki ga je izdelal Proplus, d.o.o., Maribor
pod št. 28/E/2006 januarja 2007, in je na vpogled na Ministrstvu
za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana.
2. člen
(1) Ureditveno območje mejnega prehoda obsega:
a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega,
carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico
z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa,
in sicer zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. 1012, 1235/1,
1283 in 1301, vse k.o. Ormož;
b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer
potekajo znotraj ureditvenega območja, razen za:
– kanalizacijo v dolžini dvakrat po cca 5 m, ki bo potekala
po zemljišču parc. št. 1235/1, k.o. Ormož,
– TK kabel v dolžini cca 5 m, ki bo potekal po delu zemljišča parc. št. 1235/1, k.o. Ormož,
– NN kabel v dolžini cca 12 m, ki bo potekal po zemljišču
parc. št. 1283 in v dolžini cca 5 m, ki bo potekal po zemljišču
parc. št. 1235/1, vse k.o. Ormož.
(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu
iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu
1:1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja
mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt občine Ormož.
Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:
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– Dolgoročni plan občine Ormož za obdobje 1986–2000
(Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 14/86, 9/90),
– Družbeni plan občine Ormož za obdobje 1986–1990
(Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 28/86),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož v letu
1994 (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 27/94, 33/95, in
Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za južni nižinski
del občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 8/00).
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:
– za novogradnjo, postavitev objekta carine in policije ter
nadstrešnice,
– za odstranitev obstoječih objektov,
– za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih voznih
površin,
– za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture,
– za zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena
na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna
korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor
prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-17/2007/8
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-3111-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o določitvi ureditvenega območja
meddržavnega mejnega prehoda Zg. Leskovec

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o
graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01,
110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega
mejnega prehoda Zg. Leskovec
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega
mejnega prehoda Zg. Leskovec (v nadaljnjem besedilu: mejni
prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi
za meddržavni mejni prehod Zg. Leskovec, ki ga je izdelal
Proplus, d.o.o., Maribor pod št. 33/E/2006 januarja 2007, in
je na vpogled na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za
investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave,
Tržaška 21, Ljubljana.
2. člen
(1) Ureditveno območje mejnega prehoda obsega:
a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega,
carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico
z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa,
in sicer zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. 301/1, 301/3,
302, 355/4, 356/1, 365/6 in 365/7, vse k.o. Gradišče, in parc.
št. 1039/4, k.o. Velika Varnica;
b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so
električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki
sicer potekajo znotraj ureditvenega območja. V času gradnje
bo začasni promet potekal po zemljišču parc. št. 1039/2, k.o.
Velika Varnica.
(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu
iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu
1:1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja
mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt Občine Videm.
Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:
– Prostorske sestavine Družbenega plana občine Ptuj
za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj,
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št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93 in 16/94),
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje
1986–1990 za območje Občine Videm, dopolnjenega v letu
1996 (Uradni list RS, št. 57/97), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje občine Videm (Uradni list RS,
št. 87/03) ter Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci (Uradni list RS, št. 73/05),
– Prostorski ureditveni pogoji: Prostorski ureditveni pogoji
za območje občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj,
št. 20/92, 22/92 – popravek, 27/93, 26/94 in Uradni list RS,
št. 58/98).
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:
– za novogradnjo, postavitev objekta carine, policije in
nadstrešnice,
– za odstranitev obstoječih objektov,
– za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih voznih
površin,
– za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture,
– za zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena
na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna
korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor
prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-18/2007/8
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-3111-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi
ureditvenega območja mednarodnega
mejnega prehoda Babno Polje

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o
graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01,
110/02 – ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o določitvi ureditvenega
območja mednarodnega mejnega prehoda
Babno Polje
1. člen
V Uredbi o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje (Uradni list RS, št. 21/07) se
v točki a) prvega odstavka 2. člena doda parc. št. »1037/1«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-20/2007/7
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-3111-0033
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

1853.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi
Republike Slovenije

Na podlagi 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04,
26/06 in 71/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje
pri Vladi Republike Slovenije
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– 1 predstavnik Fakultete za socialno delo Univerze v
Ljubljani,
– 1 predstavnik Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
– 1 predstavnik Zbornice delovnih terapevtov Slovenije.
3. predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) s področja duševnega zdravja, ki imajo status
društva v javnem interesu, in sicer:
– 1 predstavnik uporabnikov,
– 1 predstavnik svojcev,
– 1 predstavnik društva Šent – slovenskega združenja za
duševno zdravje,
– 1 predstavnik društva Ozara Slovenija – nacionalnega
združenja za kakovost življenja,
– 1 predstavnik društva Altra – odbora za novosti v duševnem zdravju.
Predstavnik uporabnikov in predstavnik svojcev iz prve
in druge alinee tretje točke ne moreta biti člana društev, ki so
navedena v tem členu.«.
3. člen
V 6. členu se črta drugi odstavek.
4. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet vodi predsednik sveta. Predsednik ima dva namestnika – podpredsednika, ki mu pomagata voditi delo sveta in
ga nadomeščata v času njegove odsotnosti. Predsednika in
podpredsednika izvoli svet na svoji prvi seji in o tem obvesti
Vlado Republike Slovenije.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika sveta predlagajo predstavniki ministrstev,
enega podpredsednika sveta predlagajo predstavniki nevladnih organizacij, enega podpredsednika sveta pa predstavniki
strokovnih institucij.«.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01301-1/2007/5
Ljubljana, dne 5. aprila 2007
EVA 2007-2711-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/03 in 61/05) se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Sklep o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za
duševno zdravje«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Svet ima 15 članov in je sestavljen iz:
1. predstavnikov ministrstev, in sicer:
– 1 predstavnik Ministrstva za zdravje,
– 1 predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve,
– 1 predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport,
– 1 predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,
– 1 predstavnik Ministrstva za pravosodje.
2. predstavnikov strokovnih institucij, in sicer:
– 2 predstavnikov Razširjenega strokovnega kolegija za
psihiatrijo, iz primarne in sekundarne ravni zdravstvene dejavnosti,

MINISTRSTVA
1854.

Odločba o soglasju k spremembi Akta o
ustanovitvi Ustanove Županov sklad

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na
podlagi prvega odstavka 3. člena in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k spremembi
Akta o ustanovitvi Ustanove Županov sklad, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče, naslednjo

ODLOČBO
1. Izdaja se soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi
Ustanove Županov sklad, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče,
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ki je sestavljen v obliki notarskega zapisa št. SV 275/07 z dne
25. 1. 2007 in s katerim je ustanovitelj Ustanove Županov
sklad, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, razširil dejavnost in
namen ustanove z naslednjimi dejavnostmi:
– sodelovanje v raznih dobrodelnih akcijah drugih dobrodelnih ustanov ali fundacij,
– sodelovanje v raznih dobrodelnih akcijah posameznikov
ali skupin državljanov.
2. Skladno z 12. členom ZU stroške objave soglasja k
aktu o ustanovitvi v Uradnem listu RS nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 01704-2/2006/14
Ljubljana, dne 28. marca 2007
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

USTAVNO SODIŠČE
1855.

Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega
in Upravnega sodišča ter o vrnitvi zadeve
Upravnemu sodišču v novo odločanje

Številka: Up-220/05-10
Datum: 29. 3. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. na seji 29. marca 2007

odločilo:
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 549/2000 z dne 16. 12.
2004 in sodba Upravnega sodišča št. U 702/99 z dne 21. 3.
2000 se v delu, v katerem se nanašata na A. A., razveljavita in
se zadeva vrne Upravnemu sodišču v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Skupaj z dvema drugima tožnikoma je pritožnik tožil Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju Ministrstvo) zaradi
nezakonitega posega v ustavne pravice posameznika. Do tega
naj bi prišlo, ker naj bi Ministrstvo pri pripravi Poročila o zlorabi
dokumentacije in podatkov Policije (v nadaljevanju Poročilo)
brez zakonite podlage pridobilo in uporabilo register klicanih
številk mobilnih telefonov. Upravno sodišče je tožbi dveh tožnikov ugodilo, tožbo pritožnika pa je zavrnilo z utemeljitvijo, da
v njegovem primeru v Poročilu njegovi telefonski klici niso bili
prikazani. Vrhovno sodišče je pritožbo pritožnika zavrnilo.
2. Pritožnik izpodbija obe sodbi in zatrjuje kršitev 22. in
24. člena Ustave. Kršitev pravice do enakega varstva pravic
pritožnik utemeljuje z navedbo, da je Ministrstvo ves čas upravnega spora razpolagalo s Poročilom, njemu pa je bil dovoljen
zgolj vpogled v Poročilo, ki sicer ima oznako "uradna tajnost,
strogo zaupno". Ker je bilo gradivo obsežno, naj bi vpogled
vanj ne zadostoval za izjavo o vseh okoliščinah in dejstvih,
pomembnih za postopek. Odločitev Upravnega sodišča, ki mu
Poročila ni dovolilo prepisovati in preslikovati, naj bi bila tudi v
neskladju z določbo 150. člena Zakona o pravdnem postopku
(Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. – ZPP), ki se v postopku pred
Upravnim sodiščem uporablja glede določb, ki niso urejene v
Zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. – v
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nadaljevanju ZUS). Ista človekova pravica naj bi mu bila kršena
tudi zato, ker sta obe sodišči odločitev oprli le na Poročilo, ne
da bi pri tem razpolagali s prilogami k Poročilu; s tem naj bi mu
bila onemogočena dostop do pomembnega dokaza in njegova
izvedba. Kršitev človekove pravice iz 24. člena Ustave pritožnik
utemeljuje z navedbo, da je sodišče prve stopnje izključilo javnost glavnih obravnav, ne da bi o tem izdalo obrazložen sklep
in ta sklep tudi razglasilo.
3. Senat Ustavnega sodišča je 30. 1. 2007 odločil, da se
ustavna pritožba sprejme v obravnavo. Ustavno pritožbo je
Ustavno sodišče v skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) poslalo
Vrhovnemu sodišču ter v skladu z 22. členom Ustave toženi
stranki v upravnem sporu in jima omogočilo, da na ustavno
pritožbo odgovorita, česar pa nista storila.
B.
4. Očitek, da je bil toženec v upravnem sporu v privilegiranem položaju, ker je ves čas razpolagal s Poročilom, pritožnik
pa je vanj lahko le vpogledal, sam po sebi ne zadošča za utemeljitev zatrjevane kršitve človekove pravice iz 22. člena Ustave. Toženec je v drugačnem položaju že zato, ker je omenjeni
dokument nastal pri njem. Z vidika pravice do enakega varstva
pravic bi bilo dejstvo, da je toženec ves čas imel na razpolago
Poročilo, pritožnik pa je vanj lahko le vpogledal, pomembno,
če bi mu tak način seznanjanja s procesnimi gradivi onemogočil uveljavljanje pravic. Pritožnik sicer zatrjuje, da si zaradi
obsežnosti gradiva ni mogel zapomniti vsebine Poročila, zaradi
česar naj se ne bi mogel izjaviti o vseh okoliščinah in dejstvih,
pomembnih za postopek, pri čemer ostaja pri pavšalnem zatrjevanju. Ob tem v ustavni pritožbi ne zatrjuje, da bi ga sodišče
pri pregledovanju Poročila časovno omejevalo ali da ne bi smel
v Poročilo vpogledati večkrat.
5. Glede očitka, ki se nanaša na izključitev javnosti v postopku pred Upravnim sodiščem, je treba ugotoviti, da pritožnik
te zatrjevane kršitve človekovih pravic ni uveljavljal v pritožbi
zoper sodbo Upravnega sodišča, zaradi česar v tem delu ni
izčrpal pravnih sredstev po vsebini. Zato teh domnevnih kršitev
ni mogoče uveljavljati v ustavni pritožbi.
6. Z vidika pravice do enakega varstva pravic (22. člen
Ustave) pa je utemeljena trditev pritožnika, da sta sodišči
svojo odločitev oprli le na Poročilo, ne da bi pri tem razpolagali
s prilogami. Vrhovno sodišče je pri tem navedlo, da je sodišče prve stopnje Poročilo pridobilo od toženca (in to po več
pozivih), toženec pa ni predložil prilog, na katere se sklicuje
pritožnik. Ob taki dejanski podlagi je Vrhovno sodišče štelo,
da je sodišče prve stopnje pravilno odločalo zgolj na podlagi
razpoložljivih spisov, med katerimi pa ni bilo prilog k Poročilu.
Tako odločanje naj bi bilo skladno z določbo četrtega odstavka
36. člena ZUS.
7. Po četrtem odstavku 36. člena ZUS mora tožena stranka v določenem roku poslati vse spise, ki se nanašajo na zadevo. Če tožena stranka tudi na novo zahtevo ne pošlje spisov o
zadevi ali če izjavi, da jih ne more poslati, sme sodišče odločiti
o stvari tudi brez spisov.
8. V predmetni zadevi sta obe sodišči odločali, ne da bi
pri tem razpolagali z vsemi listinami, na katere se sicer sklicuje
pritožnik. Pritožnik navaja, da je med postopkom na prvi stopnji ugotovil, da toženec ni predložil prilog k Poročilu, in je na
to tudi opozoril sodišče. V pritožbi zoper sodbo sodišča prve
stopnje je pritožnik zatrjeval, da so priloge izjemnega pomena
za ugotavljanje neustavnosti in nezakonitosti Poročila, ker so
služile kot podlaga za njegov nastanek.
9. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje, da mu je bil z ravnanjem obeh sodišč, ki sta odločali brez vseh delov Poročila,
onemogočen dostop do dokazov in njihovo izvajanje v sodnem
postopku. Pravica predlagati dokaze in si zagotoviti njihovo
izvajanje v sodnem postopku je del pravice do izjave in je
varovana z 22. členom Ustave. Ta pravica sicer ni neomejena, morebitne omejitve pa ne smejo iti na škodo zahteve po
enakopravnem položaju (enakosti orožij) strank, ki v postopku
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nastopajo. Če dokaza, ki bi bil v prid stranki, ki ga predlaga,
ni mogoče izvesti iz razloga, ki ni na njeni strani, to njenega
položaja ne sme poslabšati.
10. V obrazložitvah obeh sodb ni navedb, da bi toženec
sodišče obvestil o tem, da teh prilog ne more poslati, kar
pomeni, da je sodiščema za odločanje zgolj na podlagi izvedenega dokaza (poslanega nepopolnega Poročila) zadoščalo
dejstvo, da toženec pač ni predložil vseh spisov. Vrhovno
sodišče je možnost takega odločanja pojasnilo z določbo
četrtega odstavka 36. člena ZUS. Ta določba je procesne
narave. Glede na trditve v ustavni pritožbi je treba preizkusiti,
ali ni razlaga zakonske norme, ki jo je dalo Vrhovno sodišče
v izpodbijani sodbi, neskladna s pravico iz 22. člena Ustave,
kot to zatrjuje pritožnik.
11. Določba četrtega odstavka 36. člena ZUS je sodiščem
dajala možnost, da odločajo, tudi, če sodišču tožena stranka ni
poslala spisov zadeve ali če je poslala le del spisov. Vrhovno
sodišče je, izhajajoč iz prej navedene določbe ZUS, v obrazložitvi sodbe pravilnost sodbe sodišča prve stopnje utemeljilo z
razlago, da o prilogah k Poročilu to sodišče ni moglo odločiti,
ker z njimi ni razpolagalo. Tako stališče za pritožnika, ki je
zatrjeval, da priloge vsebujejo pomembne dokaze o kršitvah
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človekovih pravic, pomeni omejitev dostopa do dokazov in
njihovega izvajanja in s tem kršitev pravice do izjave (22. člen
Ustave). Omejitev glede na naravo upravnega spora in glede
na položaj strank v njem posega v enakost orožij strank, saj
tožniku kot šibkejši strani v sporu dejansko onemogoča uveljavljanje varstva pravic.
12. Glede na navedeno je Ustavno sodišče izpodbijano
sodbo Vrhovnega sodišča v delu, ki se nanaša na pritožnika,
razveljavilo. Razveljavilo pa je tudi sodbo Upravnega sodišča,
ki je odločilo na način, za katerega je Ustavno sodišče ugotovilo, da pomeni kršitev človekove pravice iz 22. člena Ustave,
ter zadevo vrnilo temu sodišču v novo odločanje.
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik
in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1856.

Navodilo o dopolnitvi Navodila o vsebini
podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb
pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji,
potrebnih za statistično raziskovanje Anketa
o strukturi plače, in o načinu sporočanja teh
podatkov za leto 2006

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

NAVODILO
o dopolnitvi Navodila o vsebini podatkov
o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih
subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za
statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače,
in o načinu sporočanja teh podatkov
za leto 2006
1. člen
V Navodilu o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih
oseb pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za
statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače, in o načinu

sporočanja teh podatkov za leto 2006 (Uradni list RS, št. 26/07)
se v 1. členu za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
»To navodilo velja za poslovne subjekte oziroma enote v
sestavi, v kolikor imajo 250 in več zaposlenih oseb in so glede
na navedeno merilo izbrani v vzorec, ostali poslovni subjekti
oziroma enote v sestavi pa so v vzorec izbrani z naključnim
izborom.
Vsi poslovni subjekti oziroma enote v sestavi po elektronski oziroma po običajni pošti prejmejo obvestilo o obveznosti
sporočanja podatkov za izvedbo statističnega raziskovanja
ZAP-SP/4L.«
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-78/2006/34
Ljubljana, dne 3. aprila 2007
EVA 2007-1522-0005
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada RS
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OBČINE
AJDOVŠČINA
1857.

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske
javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega
plina in gospodarske javne službe dobave
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Na podlagi 30. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 26/05, 118/06, 9/07 – popr., v nadaljevanju: Energetski
zakon), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07), v zvezi s 6. členom Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98) in na podlagi 33. člena
Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št 7/99, Uradni list
RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina
na seji dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne
službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in gospodarske
javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja način izvajanja izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: javni službi), in sicer:
– dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja),
– dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: dobava tarifnim odjemalcem).
Izvajalec javnih služb iz prejšnjega odstavka (v nadaljevanju: izvajalec) mora v javnem interesu izvajati obveznosti
javne službe, zlasti varnost obratovanja, zanesljivost dobave
zemeljskega plina, zagotavljanje dobave zemeljskega plina in
storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje predpisane kvalitete in razumne cene
dobavljenega zemeljskega plina oziroma storitev ter varovanje
okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in ohranjanje podnebnih razmer.
2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost ter varovanje
okolja.
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje
definicije:
– Agencija za energijo: Javna Agencija Republike Slovenije za energijo,
– dobavitelj: izvajalec dobave tarifnim odjemalcem,
– dostop do omrežja: je uporaba distribucijskega omrežja
za odjem dogovorjene količine zemeljskega plina ob dogovorjenem času,
– infrastruktura: je energetska infrastruktura za distribucijo zemeljskega plina, ki jo sestavljajo distribucijska omrežja,
objekti in naprave za distribucijo zemeljskega plina,
– občina: Občina Ajdovščina,
– odjemalec: fizična ali pravna oseba, ki je na pogodbeni
osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom,

– priključitev: je fizična priključitev na distribucijsko omrežje, pod pogoji Energetskega zakona in tega odloka,
– sistemski operater: izvajalec dejavnosti sistemskega
operaterja,
– tarifni odjemalec: gospodinjski odjemalec, ki je oskrbovan z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah
Energetskega zakona ni upravičeni odjemalec,
– trošila: naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo
in trošijo plin,
– uporabnik: fizična ali pravna oseba, ki uporablja distribucijsko omrežje za odjem zemeljskega plina.
3. člen
(območje izvajanja javnih služb)
Javni službi se izvajata na celotnem območju občine. Kolikor se javni službi izvajata na ožjem območju, to določi občina
s koncesijskim aktom.
II. DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA TER
IZVAJANJE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA
1. Opredelitev javne službe in izvajanje
4. člen
(opredelitev javne službe)
Dejavnost sistemskega operaterja obsega:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega
plina,
– izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem z omrežji, s katerimi je omrežje, ki ga upravlja,
povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri porabnikih.
Dejavnost sistemskega operaterja izvaja pravna ali fizična
oseba.
5. člen
(čas trajanja izvajanja javne službe)
Pravica izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja se
podeli za največ 35 let.
2. Javna pooblastila
6. člen
(javna pooblastila)
Sistemski operater ima pri izvajanju dejavnosti sistemskega operaterja naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s
predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– izdaja sistemska obratovalna navodila,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi
o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na
omrežje, s katerim upravlja sistemski operater.
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3. Financiranje javne službe
7. člen
(omrežnina)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo dejavnost sistemskega operaterja, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo
uporabniki omrežja sistemskemu operaterju.
Višino omrežnine določi sistemski operater v skladu z akti,
ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu Republike Slovenije
mora pridobiti soglasje Agencije za energijo.
Sistemski operater zaračunava uporabnikom omrežnino v
skladu z zakonom, aktom o določitvi metodologije za določitev
omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, aktom o določitvi
metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina in drugimi predpisi.
8. člen
(drugi prihodki sistemskega operaterja)
Sistemski operater pridobiva dohodke tudi od priključitev
na omrežje in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja.
4. Obveznosti sistemskega operaterja
9. člen
(pregled zmogljivosti)
Sistemski operater vsaki dve (2) leti pripravi in objavi
pregled, ki vsebuje:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
– napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih 5 (pet)
let.
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemski operater izda oziroma uskladi v roku 6 mesecev
po objavi tega odloka sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljevanju: sistemska
obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanje distribucijskih omrežij v kriznih
stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja
omrežij različnih sistemskih operaterjev.
Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil v Uradnem
listu Republike Slovenije, mora sistemski operater pridobiti
soglasje Agencije za energijo.
11. člen
(splošni pogoji)
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme oziroma uskladi v 6 mesecih po objavi tega odloka
po javnem pooblastilu sistemski operater v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo. K splošnim pogojem
morata pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije dati
soglasje Agencija za energijo in občina.
Splošni pogoji morajo obsegati tudi:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino
pogodbe med izvajalcem in odjemalcem,
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– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o
spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah,
– pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov,
– različne možnosti plačila dobave plina,
– postopke odločanja o pritožbah odjemalcev,
– določitev ukrepov, ki jih mora izvesti sistemski operater
pred ustavitvijo dobave iz razlogov, navedenih v šesti alineji
prvega odstavka 76. člena Energetskega zakona,
– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega
omrežja,
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko
omrežje.
12. člen
(program ukrepov)
Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za
doseganje ciljev iz 31.b člena Energetskega zakona ter spremljati njihovo izvajanje. O programu in izvajanju mora letno
poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.
13. člen
(informiranje odjemalcev)
Sistemski operater mora najmanj enkrat letno informirati
na svoji spletni strani odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju, kjer sistemski
operater opravlja javno službo.
14. člen
(vzdrževanje in gradnja infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi infrastrukturo, s katero izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja
njeno nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi
v koncesijski pogodbi ter pod pogojem, da mu višina omrežnine
to omogoča.
Sistemski operater mora za vsako koledarsko leto pripraviti načrt rednega vzdrževanja infrastrukture in ga uskladiti
z občino.
Okvirni načrt investicijskega vzdrževanja pa mora pripraviti vsaki dve leti in ga uskladiti z občino.
15. člen
(razvoj infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan vsaki dve leti izdelati načrt
razvoja infrastrukture. Načrt razvoja mora biti sestavljen za najmanj 10 let, oziroma največ za čas trajanja koncesije. Usklajen
mora biti z občinskim letnim planom investicij in z občinskim
načrtom razvojnih programov, v kolikor mu višina omrežnine
to omogoča.
Pri načrtovanju razvoja infrastrukture si mora sistemski
operater prizadevati v čim večji meri upoštevati razvojne smernice občine.
16. člen
(zavarovanje)
Sistemski operater je dolžan infrastrukturo ustrezno škodno zavarovati.
17. člen
(kataster infrastrukture)
Sistemski operater je dolžan voditi kataster infrastrukture,
ki jo upravlja, vzdržuje in gradi, in ga posredovati občini po
vsakokratni dograditvi infrastrukture oziroma po izgradnji nove
infrastrukture.
Prav tako je dolžan voditi zbirko podatkov o številu uporabnikov in jo posredovati občini na njeno zahtevo oziroma
najmanj enkrat letno.
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18. člen
(vzpostavitev prvotnega stanja)
Po dokončanju del na infrastrukturi je sistemski operater
dolžan vzpostaviti prvotno stanje na javnih površinah, zajetih
pri izvajanju del.
Način ugotavljanja dokončanja del se podrobneje določi
s koncesijsko pogodbo.
5. Distribucijsko omrežje
19. člen
(definicija distribucijskega omrežja)
Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenim s strani občine, kot območje izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja, po katerem se izvaja distribucija zemeljskega
plina do uporabnikov.
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do
predajnih mest uporabnikom, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.
20. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
Sistemski operater mora na primeren način, skladno s
predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o
možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in
pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom,
s splošnimi pogoji in s sistemskimi obratovalnimi navodili.
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le sistemski operater.
21. člen
(vloga za priključitev)
Sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge
izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem s prepisi,
ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja
ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v
splošnih pogojih.
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča Agencija za energijo.
22. člen
(pogodba o priključitvi)
Po dokončnosti odločbe o soglasju je sistemski operater
dolžan priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje,
če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s
sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik
omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo,
premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem
priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek
in priključitev.
Ceno priključka izračuna sistemski operater na osnovi cen
materiala, potrebnega dela in drugih stroškov.
23. člen
(lastnina priključka in stroški priključitve)
Priključek je last uporabnika.
Stroške izvedbe priključitve na distribucijsko omrežje praviloma nosi uporabnik.
Sistemski operater zagotavlja vzdrževanje priključnega
plinovoda v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili.
24. člen
(pogodba o dostopu)
Sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, skladno z Energetskim za-
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konom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji,
v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja za
odjem ali oddajo dogovorjene količine plina ob dogovorjenem
času.
S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa za
določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za
določeno prenosno zmogljivost in smer prenosa.
Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna
od obstoječih zmogljivosti dostopa do distribucijskega omrežja, predvsem glede rekonstrukcij ali dograditev obstoječega
priključka ali odjemnega mesta.
III. DOBAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI DOBAVE
TARIFNIM ODJEMALCEM
1. Opredelitev javne službe in izvajanje
25. člen
(dejavnost dobavitelja)
Dobava tarifnim odjemalcem obsega predvsem:
– izključno pravico prodaje zemeljskega plina tarifnim odjemalcem;
– dolžnost oskrbe zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
nepretrgano skozi vse leto;
– zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določajo
predpisi.
Dobava tarifnim odjemalcem se izvaja v pravni ali fizični
osebi, ki je izbrana v skladu s predpisi in v skladu s predpisi
izvaja to javno službo.
26. člen
(dobava zemeljskega plina)
Dobavitelj izvaja dobavo tarifnim odjemalcem do 1. julija
2007.
2. Financiranje javne službe
27. člen
(cena zemeljskega plina, zaračunavanje in plačilo)
Dobavitelj zaračunava tarifnim odjemalcem ceno zemeljskega plina v skladu z zakonom, z aktom o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina ter v skladu z drugimi predpisi. V računu
morata biti ločeno prikazana najmanj znesek za porabljeni plin
in cena za uporabo omrežja.
3. Dobava tarifnim odjemalcem
28. člen
(pogodba o oskrbi))
Dobavitelj je dolžan skleniti pogodbo o oskrbi zemeljskega plina (v nadaljevanju: pogodba o oskrbi) z vsakim
tarifnim odjemalcem, ki je priključen oziroma se priključi
na distribucijsko omrežje na območju, na katerem izvaja to
javno službo.
Dobavitelj mora tarifnim odjemalcem ves čas zagotavljati
zemeljski plin v skladu s pogodbo o oskrbi ter pod pogoji, ki jih
določajo drugi predpisi.
Pogodbe o oskrbi s tarifnimi odjemalci se praviloma sklenejo največ do 1. 7. 2007, za čas trajanja izvajanja javne službe, razen če tarifni odjemalec ne zahteva oziroma soglaša z
drugačnim obdobjem.
Za eno priključno mesto se lahko za isto obdobje sklene
le ena pogodba o oskrbi.
Vsebina pogodbe mora biti tarifnemu odjemalcu znana
vnaprej. O kakršnikoli spremembi pogodbenih pogojev morajo
biti tarifni odjemalci obveščeni vnaprej.

Stran

4924 /

Št.

34 / 17. 4. 2007
29. člen

(vsebina pogodbe o oskrbi)
Pogodba o oskrbi mora vsebovati:
– splošne podatke o pogodbenih strankah,
– priključno mesto, podatke o plinomeru, navedbo instalirane priključne moči,
– predvideni letni odjem zemeljskega plina,
– odjemno skupino tarifnega odjemalca,
– opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja merilnih
in obračunskih podatkov,
– način obračunavanja odjema zemeljskega plina,
– obvezo dobavitelja tarifnim odjemalcem, da bo podatke,
neposredno ali posredno pridobljene od tarifnega odjemalca,
uporabljal le za namene, vezane na dobavo zemeljskega plina
in dostop do omrežja in jih ne bo posredoval tretjim strankam,
– vrsta storitev dobavitelja in standardi kvalitete, ki jih
zagotavlja,
– vzdrževalne storitve, ki jih zagotavlja,
– trajanje pogodbe, način njenega podaljšanja ali prenehanja ter pravica tarifnega odjemalca o odstopu od pogodbe,
– pravica tarifnega odjemalca do odškodnine ali nadomestila, če niso doseženi s pogodbo določeni standardi kvalitete,
– način odločanja o pritožbah tarifnih odjemalcev, ki mora
biti pregleden, enostaven in ne sme povzročati stroškov tarifnim odjemalcem,
– način razreševanja sporov,
– datum sklenitve in rok veljavnosti pogodbe, če se dobavna pogodba sklepa za določen čas.
30. člen
(dodatni razlogi za prenehanje pogodbe o oskrbi)
Poleg razlogov pogodbenega prava preneha pogodba o
oskrbi veljati tudi v naslednjih primerih:
– če tarifni odjemalec pisno obvesti dobavitelja o odstopu
od pogodbe s 7 (sedem) dnevnim odpovednim rokom, razen
če ni v pogodbi določen drugačen odpovedni rok,
– če dobavitelj odstopi od pogodbe v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi,
– ob spremembi odjemalca.
Pogodba o oskrbi za skupne prostore v večstanovanjski
hiši ne preneha veljati ob zamenjavi upravnika večstanovanjske
hiše, če se s tem strinjajo lastniki delov stavbe ter novi upravnik. V tem primeru novi upravnik hiše izjavi, da se z obstoječo
pogodbo strinja in da dobavitelju na voljo svoje podatke, ki jih
ta zahteva ob sklenitvi dobavne pogodbe.
31. člen
(informiranje)
Dobavitelj mora najmanj enkrat letno informirati posameznega tarifnega odjemalca o gibanju in značilnostih porabe
plina značilnih skupin tarifnih odjemalcev.
Pri tem mora dobavitelj opozarjati tarifne odjemalce na
obstoječe in načrtovane programe vzpodbujanja teh odjemalcev k učinkoviti rabi energije, bodisi tiste, ki jih izvaja dobavitelj
ali tiste, ki jih na njegovem območju izvajanja javne službe
izvajajo druge pravne ali fizične osebe.
IV. SKUPNE DOLOČBE
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– da pri gradnji infrastrukture občina lahko sodeluje kot
soinvestitor,
– da ostane infrastruktura v lasti izvajalca ali občine,
oziroma se prenese na občino ob prenehanju koncesijskega
razmerja,
– dolžnost izvajalca, da odčitava števce porabe plina,
– dolžnost organizacije vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov.
Izvajalec pridobi izključno pravico izvajanja javne službe
na območju, določenem v 3. členu tega odloka. Na podlagi te
izključne pravice ima sistemski operater pravico in dolžnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika oziroma
odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, določene s predpisi in splošnimi akti, razen v
primeru premajhne zmogljivosti distribucijskega omrežja.
33. člen
(postopek izbire izvajalca)
Izbira izvajalca se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo
gospodarske javne službe, koncesije gradenj in javno – zasebno partnerstvo, z upoštevanjem nacionalnega energetskega
programa, energetskih bilanc ter lokalne energetske zasnove.
34. člen
(upravljavski in organizacijski ukrepi)
Sistemski operater mora zagotoviti izvajanje upravljavskih
in organizacijskih ukrepov iz 31.b člena Energetskega zakona,
razen v primeru, če ima sistemski operater manj kot 100.000
priključenih odjemalcev.
2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb
35. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb)
Uporabnik in/ali tarifni odjemalec, kolikor je uporabnik
distribucijskega omrežja in/ali odjema zemeljski plin, mora imeti
z izvajalcem sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega
omrežja in/ali o oskrbi zemeljskega plina.
3. Nadzor nad opravljanjem javnih služb
36. člen
(nadzor nad izvajanjem službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo s predpisi
določeni organi ter občinski inšpektorat.

V. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec:
– če po dokončanju del na infrastrukturi ne vzpostavi
prvotnega stanja na javnih površinah, zajetih pri izvajanju del
(prvi odstavek 18. člena).
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca.

1. Organizacijska zasnova izvajanja javnih služb
32. člen
(oblika izvajanja javnih služb)
Za izvajanje javnih služb se podeli skupno koncesijo.
V koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi se določi
tudi naslednje:
– da mora sistemski operater, pod pogoji, določenimi v
koncesijski pogodbi ali koncesijskem aktu, zgraditi infrastrukturo, ki je potrebna za delovanje distribucijskega omrežja,

VI. PREHODNE DOLOČBE
38. člen
(ločenost pravnih oseb)
Z dnem 1. 7. 2007 mora izvajalec zagotoviti, da se dejavnost sistemskega operaterja in dobave tarifnim odjemalcem
opravljata v samostojnih pravnih osebah, razen če ima sistemski operater manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.
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39. člen
(sprememba predpisov)
Izvajalec, ki je postal izvajalec na podlagi predpisov pred
sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04), z aneksom k obstoječi
koncesijski pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo uredi področja, ki jih predpisi, ki so bili sprejeti po podpisu koncesijske
pogodbe, urejajo na novo. Uskladitev obstoječe koncesijske
pogodbe ne pomeni sklenitve nove koncesijske pogodbe.
Pri uskladitvi obstoječe koncesijske pogodbe z novimi
predpisi, se lahko koncesijska pogodba podaljša tako, da od
podpisa koncesijske pogodbe, ki velja na dan uveljavitve tega
odloka, ne traja več kot 35 let, vendar se trajanje koncesije ne
sme podaljšati za več kot polovico roka koncesije pred spremembo pogodbe.
Pogodbe o oskrbi, sklenjene s tarifnimi odjemalci, ostanejo po sprejemu tega odloka v veljavi ob pogoju, da tarifni
odjemalci s tem soglašajo. Izvajalec v takšnem primeru samo
zaradi razloga sprejetja tega odloka, ni dolžan sklepati novih
pogodb o oskrbi.
40. člen
(določbe, ki veljajo za tarifne odjemalce)
Določbe, ki se v tem odloku nanašajo na dejavnost dobave plina, se z 1. 7. 2007 prenehajo uporabljati.
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41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji 29. 3.
2007 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina ter gospodarske javne službe dobave
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določajo predmet in pogoji koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne
službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in za koncesijo gospodarske javne službe dobave
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: javni
službi ali posamezno: javna služba).
Koncesija se do 1. 7. 2007 podeli za opravljanje obeh
javnih služb skupaj.
2. člen
(definicije)

VII. KONČNE DOLOČBE
41. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o oskrbi uporabnikov s plinom v omrežju (Uradno
glasilo št. 11/93),
– Tarifni sistem za prodajo zemeljskega plina (Uradno
glasilo št. 5/99).
42. člen
Do izdaje akta iz 11. člena tega odloka se uporabljajo
Pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina (Uradno glasilo
št. 5/99), in sicer tiste določbe, ki niso v nasprotju z Energetskim zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in s tem
odlokom.
43. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3544-01/2006
Ajdovščina, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

1858.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina ter gospodarske
javne službe dobave zemeljskega plina
tarifnim odjemalcem

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 30. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 118/06, 9/07 – popr., v
nadaljevanju: Energetski zakon) ter 33. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02,

Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so definirani v
predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost, okolje ter varovanje
okolja.
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje
definicije:
– Agencija za energijo: Javna Agencija Republike Slovenije za energijo,
– dobavitelj plina: izvajalec javne službe dobave tarifnim
odjemalcem na podlagi koncesije,
– infrastruktura: je energetska infrastruktura za distribucijo zemeljskega plina, ki jo sestavljajo distribucijska omrežja,
objekti in naprave za distribucijo zemeljskega plina,
– koncedent: Občina Ajdovščina,
– koncesionar: izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja in/ali izvajalec javne službe dobave plina
tarifnim odjemalcem,
– sistemski operater: izvajalec javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja na podlagi koncesije,
– tarifni odjemalec: gospodinjski odjemalec, ki je oskrbovan z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah
Energetskega zakona ni upravičeni odjemalec.
II. KONCESIJA ZA DEJAVNOST SISTEMSKEGA
OPERATERJA
3. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter
trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora koncesionar
izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:
– biti mora lastnik distribucijskega omrežja zemeljskega
plina,
– z lastnikom distribucijskega omrežja mora imeti sklenjeno pogodbo po četrtem odstavku 31.b člena Energetskega
zakona ali mora izkazati za verjetno, da bo tako pogodbo z
lastnikom omrežja sklenil po podelitvi koncesije,
– izkazati mora za verjetno, da bo distribucijsko omrežje
na območju koncesije zgradil.
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Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki ne
opravlja druge dejavnosti, razen dejavnosti sistemskega operaterja, razen v primeru, da ima izvajalec javne službe sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.
4. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesijsko razmerje za dejavnost sistemskega operaterja nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost sistemskega operaterja se določi s koncesijsko pogodbo in traja največ
35 let od njene sklenitve.
5. člen
(javna pooblastila koncesionarja)
Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s
predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– izdaja sistemska obratovalna navodila,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi
o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na
omrežje, s katerim upravlja.
Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena ima
koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma
v času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski akti in
drugi predpisi.
6. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti
koncesije za dejavnost sistemskega operaterja, ali kateregakoli
dela te koncesije, na drugo osebo.
7. člen
(gradnja, vzdrževanje in razvoj infrastrukture)
Koncesionar je dolžan skladno z določili odloka, ki ureja
način izvajanja javne službe sistemskega operaterja, načrtovati
gradnjo, vzdrževanje in razvoj infrastrukture.
8. člen
(zavarovanje)
Koncedent mora v koncesijski pogodbi zagotoviti, da se
v njej koncesionar zaveže kot dober gospodar skleniti z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture
in rizikov, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti sistemskega
operaterja, ki je predmet te koncesije.
III. KONCESIJA ZA DOBAVO TARIFNIM ODJEMALCEM
9. člen
(predmet koncesije za dobavo tarifnim odjemalcem)
Gospodarska javna služba dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem obsega predvsem:
– izključno pravico dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
– dolžnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
nepretrgano skozi vse leto,
– zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določajo
predpisi.
10. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter

Uradni list Republike Slovenije
trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost
dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.
11. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesijsko razmerje za dejavnost dobave plina tarifnim
odjemalcem nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe ter
preneha z dnem 1. 7. 2007.
12. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti
koncesije za dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, ali kateregakoli dela te koncesije, na drugo osebo.
IV. SKUPNE DOLOČBE ZA OBE KONCESIJI
13. člen
(predmet koncesije in način izvajanja koncesije)
Javni službi, ki sta predmet koncesije, obsegata dejavnosti in naloge, ki so določene v Energetskem zakonu, odloku
občine, ki določa način njunega izvajanja, ali v vsakokratnem
predpisu, ki na podlagi zakona določa vsebino javnih služb, ki
je predmet te koncesije.
Koncesionar je dolžan izvajati javni službi, ki sta predmet
koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu,
drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja posamezne javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku,
sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo
in odjem, in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po
javnem pooblastilu.
Koncesionar opravlja javni službi v svojem imenu in za
svoj račun, na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe.
14. člen
(območje izvajanja koncesije)
S podelitvijo koncesije koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja gospodarskih javnih služb na območju občine,
za katerega je bila razpisana podelitev koncesije.
15. člen
(način podelitve koncesije)
Obe koncesiji po tem odloku se podelita skupno, in sicer
po ustreznem postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo
postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe, in
predpisi, ki urejajo javno zasebno partnerstvo ter koncesije
gradenj.
16. člen
(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar
po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati
koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi
lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so
primeroma:
– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja,
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo,
– stavke in drugi podobni dogodki, zaradi katerih pride
do motenj v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo
višje sile,
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.
17. člen
(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov)
Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost
poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko pov-
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zročijo škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih
dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega
plina v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni podatki
ali poslovna tajnost.
18. člen
(nadzor)
Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega
nadzora ima koncedent tudi pravico neposredno pri koncesionarju nadzirati izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije
in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s koncesijsko
pogodbo.
Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
19. člen
(spremenjene okoliščine in višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob spremenjenih okoliščinah
ter v primeru višje sile, ob upoštevanju določil Energetskega
zakona.
Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega
prava šteje tudi spremembe pogojev izvajanja koncesijskih
dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in
drugih predpisov Evropske skupnosti ali Republike Slovenije,
če izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacijskega prava.
20. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– zaradi prenehanja koncesionarja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati
javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec, če zakon, ki
ureja gospodarske javne službe ne določa drugače, vendar
najdlje 1 leto.
Vsa infrastruktura, ki jo je koncesionar zgradil ali drugače
pridobil za namen izvajanja koncesije, preide v uporabnem stanju v last koncedenta ob prenehanju koncesijskega razmerja.
Način in pogoji prenosa se podrobneje določijo v koncesijski
pogodbi.
21. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

be,

Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogod-

– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in splošna
pravila pogodbenega prava.
22. člen
(odvzem koncesije)
Občina z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame
koncesijo, če:
– koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge
predpise, ki urejajo izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje te javne
službe,
– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami
pristojnih državnih organov, občine ali Agencije za energijo, v
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zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja in/ali dobavitelja zemeljskega plina tarifnim odjemalcem iz Energetskega zakona in odloka o načinu
izvajanja javnih služb, ki sta predmet koncesije,
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v
3. členu tega koncesijskega akta.
23. člen
(odkup objektov in naprav infrastrukture)
S koncesijsko pogodbo se za primer predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja uredi morebitna obveznost ali
pravica koncedenta do odkupa dela ali celotne infrastrukture
javne službe, ki je predmet koncesije in je v lasti koncesionarja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(licenca koncesionarja)
Do pridobitve licence v skladu z Uredbo o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje dejavnosti
(Uradni list RS, št. 21/01 ter 66/05) se šteje, da izpolnjuje pogoj
iz prvega odstavka 3. člena tega koncesijskega akta pravna
oseba, ki ima veljavno licenco za dejavnost »distribucije in dobava zemeljskega in drugega energetskega plina in upravljanje
distribucijskega omrežja«.
25. člen
(dobava plina tarifnim odjemalcem)
Koncesijska pogodba ter določbe tega odloka v delu, ki
se nanaša na dobavo plina tarifnim odjemalcem, z dnem 1. 7.
2007 prenehajo, skladno z Energetskim zakonom.
26. člen
(obveznosti izvajalcev javnih služb po 1. 7. 2007)
Obveznost iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka začne veljati za koncesionarja po 1. 7. 2007.
Prepoved iz 6. člena tega odloka ne velja v primeru, ko
koncesionar po 1. 7. 2007 prenese koncesijo ali del koncesije
na drugo pravno osebo, če jo ustanovi zaradi izpolnjevanja
obveznosti iz 31.b člena Energetskega zakona.
27. člen
(uskladitev koncesijskih pogodb)
Občina v roku 2 mesecev po objavi tega odloka s koncesionarjem z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo
koncesijsko pogodbo uskladi obstoječo koncesijsko pogodbo
s tem odlokom in predpisi, na podlagi katerih je bil sprejet ta
odlok. Z aneksom oziroma novo pogodbo se uredi tudi:
– način prenehanja javne službe dejavnosti dobave plina
z dnem 1. 7. 2007,
– morebiten način podaljšanja koncesijske pogodbe.
Uskladitev obstoječe koncesijske pogodbe ne pomeni
sklenitve nove koncesijske pogodbe.
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3544-01/2006
Ajdovščina, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
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1859.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo za območje, ki se ureja z občinskim
lokacijskim načrtom Vstopna točka na
območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje
Jezero – (MT-1)

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94
– odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl.
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96
– odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS,
70/00 in 51/02), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05)
ter 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00)
je Občinski svet Občine Cerknica na 2. redni seji dne 29. 3.
2007 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za
območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim
načrtom Vstopna točka na območje Cerkniškega
jezera pri vasi Dolenje Jezero – (MT-1)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč
za gradnjo, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje
Jezero – (MT-1) (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je
izdelalo podjetje Ipsum, okoljske investicije, d.o.o. pod številko
106-015/07.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) prikaz obstoječe komunalne infrastrukture,
c) podlage za izmero komunalnega prispevka (nadomestitveni stroški).
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA
OPREMLJANJA
2. člen
(območje programa opremljanja)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega
odloka je izdelan na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu
Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje
Jezero – (MT-1) (Uradni list RS, št. 52/06) (v nadaljevanju:
občinski lokacijski načrt).
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega severni del parcele št. 2574, k.o. Dolenja vas. Meja
lokacijskega načrta poteka na zahodni strani po parcelni meji
med parcelama št. 2573 in 2574, na severni in vzhodni strani
po parcelni meji med parcelama 3534 (javna površine) vse k.o.
Dolenja vas. Na južni strani se meja zaključi iz presečišča mej
med parcelami št. 3534, 2574 in 2578, pravokotno na mejo
med parcelama št. 2574 in 2573 vse k.o. Dolenja vas. Površina
območja je ca. 800 m2.
Območje se priključi na obstoječo komunalno infrastrukturo izven ureditvenega območja.
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III. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
3. člen
(priključevanje na obstoječo infrastrukturo)
Območje se na obstoječo komunalno infrastrukturo priključuje na naslednje načine:
– cestno omrežje: priključek za dovoz in dostop do objekta oziroma funkcionalnih površin objekta bo izveden iz lokalne
ceste št. 041032 (Cerknica–Dolenje Jezero–Otok–Laze–Gorenje Jezero), ki poteka po vzhodni strani območja,
– vodovod za oskrbo s pitno vodo: ob območju poteka
javen vodovod, na katerega se priključi predviden objekt pod
pogoji upravljavca,
– kanalizacija za komunalno odpadno vodo: objekt ne bo
priključen na javno kanalizacijo odpadnih komunalnih vod,
– sistem meteorne kanalizacije za odvajanje padavinske
odpadne vode: objekt ne bo priključen na javno kanalizacijo
odpadnih padavinskih vod,
– javna razsvetljava: na območju ni javne razsvetljave,
– plinsko omrežje: na območju ni plinskega omrežja v
upravljanju gospodarske javne službe.
Znotraj območja, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom, ni treba izvesti opremljanja s komunalno infrastrukturo.
Gre za območje ene gradbene parcele, ki se bo priključilo na
obstoječo komunalno infrastrukturo ob območju urejanja.
IV. PODLAGE ZA IZMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunsko območje)
Celotna površina območja urejanja občinskega lokacijskega načrta tvori gradbeno parcelo. Površina obračunskega
območja 800 m2.
5. člen
(izračun nadomestitvenih stroškov oziroma komunalnega
prispevka)
Kot osnovo za izračun nadomestitvenih stroškov in komunalnega prispevka se uporabi obstoječ Odlok o povprečni
gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v občini Cerknica za leto 2004 (Uradni list
RS, št. 32/04) in Sklep – Sorazmerni del stroškov za minula
vlaganja v pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami se obračunava po naslednjem
kriteriju (Občinski svet Občine Cerknica je na 8. redni seji dne
25. 3. 2004).
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
6. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka je na vpogled
na Občini Cerknica.
7. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 354-21/2007
Cerknica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.
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ČRNA NA KOROŠKEM
1860.

Sklep o soglasju k ceni storitve socialne
oskrbe na domu

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na podlagi
15. in 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in 16. člena
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) na
3. redni seji dne 13. 3. 2007 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občina Črna na Koroškem daje soglasje k ceni storitve
socialne oskrbe na domu, ki jo je predlagal Center za socialno
delo Ravne na Koroškem.
II.
Cena za neposredno socialno oskrbo na domu znaša:
1. Polna cena
10,54 EUR,
2. 50% subvencija občine 5,27 EUR,
3. Subvencija ZZZZ
2,18 EUR,
4. Cena za uporabnika
3,09 EUR.
III.
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 36/04) mora Občina Črna na Koroškem financirati
izvajanje pomoči na domu najmanj v višini 50% cene storitve.
Občina Črna na Koroškem bo v letu 2007 financirala storitev v višini 50% višine cene, torej 5,27 EUR.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 122-0001/2007-2
Črna na Koroškem, dne 3. aprila 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

GROSUPLJE
1861.

Tabela posebnih meril in pogojev k Odloku o
spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine
Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje,
in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6,
I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9

Na podlagi 23. člena in 175. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) se objavi

TABELA POSEBNIH MERIL
IN POGOJEV
k Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine
Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3,
I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
(Uradni list RS, št. 118/05, 75/06 in 5/07)

1. člen
Objavi se Tabela posebnih meril in pogojev k Odloku o
spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih po-
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gojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine
Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7
in I/8, PPC I/5 in PPC I/9 (Uradni list RS, št. 118/05, 75/06 in
5/07)
PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI
ZA OBMOČJE OBČINE GROSUPLJE
Generalni PUP Občine Grosuplje,
in sicer za
PPC I/1, PPC I/2, PPC I/5, PPC I/9 in PPC I/3, I/4, I/6,
I/7 in I/8
TABELA POSEBNIH MERIL IN POGOJEV
Tabela posebnih meril in pogojev obsega celotna
poselitvena območja, zazidljiva zemljišča in rekreacijske
površine v odprtem prostoru.
V tabeli so prikazane naslednje vsebine:
– Nova oznaka območja – stolpec I. (del oznake je povezan z oznako naselja. V UZ se izpisuje celotna šifra območja,
izven UZ se izpiše samo namenska raba)
– Prostorski plan – podrobnejša namenska raba –
stolpec II. (območja iz drugega stolpa se izrisujejo v območju
UZ in sicer vsebina, določena v prostorskem planu; ista vsebina je z oznakami vpisana tudi v strokovnih podlagah)
– Ime naselja ali poimenovanje bližnje lokacije (ime
naselja, ki nosi osnovno šifro ali krajevna določitev lege dela
večjega naselja)
– Urejanje s PIN predvideno, v izvajanju ali zaključeno
(podatki o načinih urejanja območja in navedba širšega območja urejanja za dele območij)
– Posebna merila in pogoji (navedba dopustnih posegov iz 8. člena odloka in oštevilčena posebna merila in pogoji
– izpisana so v grafiki PUP-a. Nanašajo se na območje lokacije
izpisa št. oziroma za opisano območje parcel)
– Opis območja – območja, ki se urejajo s PUP (kratka
oznaka območja – opis vsebine, druge posebnosti in ponekod
opis objektov)
– Infrastruktura – del posebnih omejitev (ostalo po
grafiki ali določilih Odloka; navedene so le omejitve, ki iz grafike ali besedila odloka niso razvidne, so pa bistvene za pogoje
možnosti poselitve, ki se navede v LI)
– Potrebna dodatna soglasja (ostalo razvidno v grafiki;
navedena so le nekatera območja, ki so poleg ostalih pomembna za opredelitve v LI)
– Hrupna cona (opredelitev hrupne cone za posamezno
območje, kolikor je dopuščala dejanska točnost namenske
rabe. V območju UZ – mešana območja ter posledično dve
oznaki)
– Mestno jedro (deli naselja, ki v celoti ali v delu segajo
v območje mestnega jedra – točna opredelitev parcele je razvidna iz grafike PUP)
– Št. lista dosedanjega PUP (za povezavo z do sedaj
veljavnimi PUP, na podlagi katerih so se izdajala upravna dovoljenja, je navedena oznaka grafičnega izrisa – v pomoč pri
pregledovanju ali primerjanju)
– Manj zahtevni pomožni objekti se lahko gradijo povsod, kjer niso izrecno prepovedani, v skladu s pogoji, ki
veljajo znotraj namenske rabe
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Posebna merila in pogoji ter opisi naselij – nova oznaka in seznam posebnih meril in pogojev
Naselje Mali vrh pri Šmarju
Seznam posebnih meril in pogojev za obmoþje naselja 1-1- Mali vrh pri Šmarju
1. Dopustna je enodružinska stanovanjska gradnja v skladu z doloþili zakljuþenega ZN.
3. vaško naselje s prostimi površinami, ki ostanejo nepozidane
4. ozke ceste, zgošþanje pomeni obremenitev
5. dopustna oskrbna in storitvena dejavnost
6. dopustna so vzdrževalna dela in nadomestne gradnje obstojeþih objektov
7. izgradnja obmoþja s pogoji širšega obmoþja urejanja in sicer
- enodružinske stanovanjske hiše
- parcele cca 600 do 700 m²
- gabariti objektov K+P+M ali P+M
- prometna ureditev z lokalno dovozno potjo do vsake parcele
9. zunanje ureditve površin ob sakralnem objektu predvidoma kot parkovna ureditev (vsak drug poseg omejevan zaradi dedišþine)
11. obmoþje je v prvi vrsti namenjeno za zavarovanje strmine in prostora nad tunelom in gradnja objektov ni dopustna.
12. dopustna nadomestna gradnja objektov z možnostjo spremembe namembnosti v poslovno dejavnost
13. nadomestne gradnje objektov z možnostjo spremembe s stanovanjsko rabo kompatibilne namembnosti
14. višinski gabariti objektov P+1+M, K+P+M ali še dodatna možnost za objekte severno od ceste K+P+1+M
15. nadomestne gradnje se zaradi bližine regionalne ceste lahko prestavijo v globino gradbene parcele
16. dopustna gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, ki ne povzroþajo poveþanja sanitarnih odpadnih voda
17. dopustna gradnja le za pomožne objekte ob predhodnem soglasju upravljalca prikljuþka na avtocesto
19. dopustna gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, ki ne povzroþajo poveþanja sanitarnih odpadnih voda, gradnja drugih stavb ni dopustna
20. gradnja objektov ni dopustna

SE1

»

Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15

1-1-E4 -4

SE2

»

1-1-E5-1-d

SE5

»

Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------4.
Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15

1-1-E5-1-d

SE5

»

1-1-E5-2

SE5

»

1-1-E6

SE7

»

1-1-E7

SE5

»

1-1-E8

SE5, ZD5

»

1-1-E9

SE3

»

Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------6. velja za ured. enoto 1-1-E5-1-d: enota se ne uvršþa v širše
obmoþje urejanja, þeprav je oznaþena v grafiþnem delu
Širše obmoþje Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
urejanja
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------7. vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega obmoþja
urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto
v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do 46. þlen PUP), ki veljajo za
predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega
Generalnega PUP. Doloþila 41.b þlena v obmoþju ne veljajo.
Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------9.zunanje ureditve površin ob sakralnem objektu predvidoma kot
parkovna ureditev (vsak drug poseg omejevan zaradi dedišþine)
Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------13. nadomestne gradnje objektov z možnostjo spremembe s
stanovanjsko rabo kompatibilne namembnosti
14. višinski gabariti objektov P+1+M, k+P+M ali še dodatna možnost
za objekte severno od ceste K+P+1+M
15. nadomestne gradnje se zaradi bližine regionalne ceste lahko
prestavijo v globino gradbene parcele

INFRASTRUKTUR POTREBNA
A – del posebnih
DODATNA
omejitev
SOGLASJAOstalo po grafiki
ostalo v
grafiki
enodružinska gradnja
prepoved
2
ob ZN Mali vrh, so že bile pozidane manjše površine novogradenj,
z manjšimi stanovanjskimi objekti
dokler se ne uredi
kanalizacija
enodružinska gradnja
prepoved
2
ob ZN Mali vrh, so že bile pozidane manjše površine novogradenj,
s manjšimi stanovanjskimi objekti
dokler se ne uredi
kanalizacija
enodružinska gradnja
prepoved
2
ob ZN Mali vrh, so že bile pozidane manjše površine novogradenj,
s manjšimi stanovanjskimi objekti
dokler se ne uredi
kanalizacija
enodružinska gradnja
2
novejše enodružinske stanovanjske gradnje ob stari
cesti. Mirno stanovanjsko okolje.
enodružinska gradnja
2
novejše enodružinske stanovanjske gradnje ob stari
cesti. Mirno stanovanjsko okolje.
enodružinska gradnja
Novo predvideno podroþje poselitve s
stanovanjskimi objekti na prisojnem poboþju

2

enodružinska gradnja in sakralni objekt
velika verjetnost omejitve zaradi arheologije

2

enodružinska gradnja

2

- V obmoþju predvidenem za stanovanjske hiše, na zemljišþu s
parc. št. 182/1 k.o. Mali Vrh je zgrajena delavnica: po planu v
obmoþju SE – obmoþja eno in dvostanovanjskih stavb; na to
opredelitev se je nanašal tudi 33. þlen odloka, ki je omejeval moteþe
dejavnosti v teh obmoþjih (hrup ipd.). Objekt je v naravi umaknjen od
naselja, zato bi s predpisano zašþito do sosednjih stanovanjskih hiš,
v objektu lahko opravljali dejavnost, ki povzroþa obþasno hrup 3.
stopnje, vendar naj se dejavnike v þim veþji meri omeji.
Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
enodružinska gradnja
1a, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------12. dopustna nadomestna gradnja objektov z možnostjo spremembe
namembnosti v poslovno dejavnost
Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
Pri rabi zemljišþa predloga 9A (parc. 583 k.o. Mali Vrh) je treba
zagotoviti 10m odmik objektov od potoka Gorenjca ter dvig objektov
nad koto Q100 + 50cm

2

- 10 m odmik 2
od potoka
(glej posebna
merila in
pogoje)

Št.li.nevel.
PUP-a

1-1-E4 -3

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

Mest. jedro

1-1-E4 -1

PROSTORSKI IME NASELJA
Urejanje s
POSEBNA MERILA IN POGOJI
PLAN –
Ali poimenovanje
PIN
PODR. NAM.
bližnje lokacije
predvideno, v
RABA
izvajanju ali
stolpec II.
zakljuþeno
SE3
Mali vrh pri Šmarju
Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

21
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SE3

»

POSEBNA MERILA IN POGOJI

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 14, 15

Prosta površina nad cesto – severno-vzhodno
poboÿje pod stan. objekti

Na podlagi 34 ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 3, 6, 7, 9, 12, 13 (prvi stavek), 15
-------------------------------------------------------------------------------------16.
Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
Na podlagi 33 e in 33c, 40d. ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------3.vaško naselje z osrednjimi prostimi površinami, ki ostanejo
nepozidane
4. ozke ceste, zgošþanje pomeni obremenitev
16. dopustna gradnja kmetijskih gospodarskih objektov , ki ne
povzroþajo poveþanja sanitarnih odpadnih voda
Na podlagi 33c, 33e in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------6. dopustna so vzdrževalna dela in nadomestne gradnje objektov.
Na podlagi 33c, 33e in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
9, 10, 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------17. dopustna gradnja le za pomožne objekte ob predhodnem
soglasju upravljalca prikljuþka na avtocesto
Na podlagi 33c, 33e in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------3.vaško naselje s prostimi površinami, ki ostanejo nepozidane
4. ozke ceste, zgošþanje pomeni obremenitev

Kmetija – nekdaj samina

Pozidano obmoÿje dvojÿki.

1-1-S1

SE5

»

1-1-V1-1
1-1-V1-2

SE4, ZD2

»

1-1-V2

SE5

»

1-1-V3

SE8

»

1-1-V4-1

SE3

»

1-1-V4-2

SE3

»

Na podlagi 33c, 33e in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15

1-1-V5

SE2

»

1-1-Z1
1-1-Z2

SE3

»

1-1-Z3

SE2

»

1-1-Z4

SE4, ZD2

»

1-1-Z5

SE5

»

1-1-Z6

ZD3

»

1-1-ZPr1

ZD4, ZD2

»

1-1-ZPr2

ZD4

»

Na podlagi 40c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 14 (razen plošþadi, 15

1-1-ZN-E1

SE2, SE3,
ZD1

ZN - Mali Vrh - Ur. ZN-izveden,
l. SRS št. 24/76
se ureja s
PUP

1. Dopustna je enodružinska stanovanjska gradnja v skladu z doloþili Pod vasjo, na strmih za kmetijstvo neprimernih
zakljuþenega ZN.
površinah, je zraslo novo naselja z ZN. Površine so
pozidane v skladu z možnostmi – veliki nakloni
terena. Problem je neurejeno odvajanje odpadnih
voda. Predvidena je sicer izgradnja kanalizacijskega
omrežja. Objekti niso enotni po tipologiji in gabaritih.
enodružinska gradnja Obmoÿje je pozidano v
skladu z izvedenim in zakljuÿenim ZN.
namembnost - stanovanjska gradnja
gabariti objektov - višine - K+VP+M

Razložena vas – osnovna naselitvena enota
zakljuþka grosupeljske kotline.
Vas in vaško jedro

INFRASTRUKTUR POTREBNA
DODATNA
A – del posebnih
SOGLASJAomejitev
ostalo v
Ostalo po grafiki
grafiki

4931
Št.li.nevel.
PUP-a

1-1-K1

Urejanje s
PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Stran

Mest. jedro

1-1-E10

PROSTORSKI IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
ZD4
»
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CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

2

prepoved
novogradenj,
dokler se ne uredi
kanalizacija

3

prepoved
novogradenj,
dokler se ne uredi
kanalizacija

3

2

Del - Vas in vaško jedro, ki je ostalo izven LN
Razdrto

3

Del - Vas in vaško jedro, ki je ostalo izven LN
Razdrto

3

Prvotna vas je obcestna vas, ob prehodu iz
Ljubljanskega barja na grosupeljsko »planoto«.
Naselje leži na izravnavi nad poboþjem, nad
rodovitnimi površinami. Ostali del vaškega obmoþja
je obcestna gradnja ob stari glavni cesti. Za ta del je
znaþilna strnjena lega v bregu nad ali pod cesto. Le
redko veþja kmetijska gospodarstva. Razložena
obcestna gradnja se zapolnjuje z vmesnimi
zapolnitvami.
Proste površine – Predvidena novogradnja eno in
dvostanovanjskih objektov

prepoved
novogradenj,
dokler se ne uredi
kanalizacija

Na podlagi 33c, 33e in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------5.oskrbna in storitvena dejavnost

enodružinska gradnja z dopolnilnimi dejavnostmi –
obrtna dejavnost

prepoved
novogradenj,
dokler se ne uredi
kanalizacija

1-1-Z1:
Na podlagi 40c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
19. dopustna gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, ki ne
povzroþajo poveþanja sanitarnih odpadnih voda, gradnja drugih
stavb ni dopustna
-------------------------------------------------------------------------------------1-1-Z2:
Na podlagi 40c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 14, 15
20. gradnja objektov ni dopustna
Na podlagi 40c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------20. strm teren – gradnja je možna v kolikor je na razpolago dovolj
primerne površine za gradnjo
Na podlagi 40c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------20. strm teren – gradnja je možna v kolikor je na razpolago dovolj
primerne površine za gradnjo
Na podlagi 40c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
9, 10, 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------11. obmoþje je v prvi vrsti namenjeno za zavarovanje strmine in
prostora nad tunelom in gradnja objektov ni dopustna.
Na podlagi 40c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------20.
Na podlagi 40c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 14 (razen plošþadi), 15

Zelene površine v predelih, kjer so bile
opredeljene že po veljavnem PUP do leta 2005.
Veÿinoma strmi teren.

2

Zelene površine v predelih, kjer so bile
opredeljene že po veljavnem PUP do leta 2005.
Veÿinoma strmi teren.

2

Zelene površine v predelih, kjer so bile
opredeljene že po veljavnem PUP do leta 2005.
Veÿinoma strmi teren.

2

Zelene površine – teren nad tunelom Glavne
ceste

2

Obmoÿje strmega poboÿja med novogradnjami
in na robu naselja – ni možnosti za gradnje.

2

Prometne in zelene površine ob prometnici

3

Prometne in zelene površine ob prometnici

4

3

3

prepoved
novogradenj,
dokler se ne uredi
kanalizacija

3

2

2

Stran

4932 /

Št.
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Obmoÿje za sprehajanje in rekreacijo

-

1

Obmoÿje vrtiÿkov, ki leži na najboljših kmetijskih
zemljišþih, je prednostno namenjeno preživljanju
prostega þasa v naravi. Obmoþje je na prisojni legi,
na terasah, ter primerno za intenzivno kmetijsko
pridelavo vrtiþkarstvo. Rek. obmoþje je že sedaj v
takšni rabi, interes je, da se obmoþje uredi tako, da
bo ustrezno za veþje število uporabnikov.

v obmoþju se ne
dopušþa izgradnja
prikljuþkov
komunalne
infrastrukture za
namen vrtiþkarstva

1

Gruÿasta vas in obmoþje prostih površin ob kmetiji
Omejitve pri gradnji obrtnih delavnic
Dosedanje opredelitve v PUP in družbene razmere:
V do sedaj veljavnem PUP je bilo obmoþje Velikega
Vrha oznaþeno z oznako V. To je pomenilo, da so tu
dopustne ureditve kmetij, oziroma v vrstni vasi ali v
gruþasti vasi se je odpiralo obrtno dejavnost
predvsem kot dopolnilno za prebivalce vasi.
Omejitveni faktor so bile velikosti kmetij, dvorišþ
oziroma funkcionalnih zemljišþ, za vsak poseg se je
pripravila LD, kjer se je preverilo tudi kaj to pomeni
za krajane, oziroma za prebivalce ob prometnih
komunikacijah. Dopolnilna dejavnost, ki se je
izvajala do leta 1999, je bila predvsem storitvene
narave, kjer je obrtnik le del svojega þasa deloval na
svojem domu, druga drobna storitev ob domu ali pa
znaþilna lesna – obrtna delavnica za izdelavo
stavbnega pohištva ali pohištva – notranje opreme.
V þasu od 1998 do danes, se je razumevanje
dejavnosti ob kmetijah zelo spremenilo. Ker je
kmetijska dejavnost malih kmetov v zatonu, prihaja
do prodaje celih kmetij, obenem pa zaradi velikosti
parcel do interesa veþjih obrtnikov, da priþnejo z
dejavnostjo v takšnem okolju, kjer so stroški
opremljanja stavbnega zemljišþa in izgradnja
objektov povezani z manjšimi stroški. (veþ o tem v
Obrazložitvi za Veliki Vrh- Šmarje-Sap z dne
28.2.2006)

Znotraj naselja
Veliki Vrh so
prometne
komunikacije
skrþene na
minimalni širini
poti, kar pomeni,
da naselje ne
prenese veþjih
prometnih
obremenitev.

3

ZS- 1/1
sprehod
Zacurek

Kmet. zemlj.

Nad Farovškim hr.

ZS-1/1 vrticki

Kmet. zemlj.

Ob Gajniþah

1-2-(S)V

S

Veliki vrh pri
Šmarju

1-2-(S)E

S

»

Na podlagi 33a in 40d ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 3, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15
1.dopustna gradnja eno, dvostanovanjskih objektov in dvojþkov, v
katerih se dopušþa opravljanje mirne poslovne ali storitvene
dejavnosti

Stanovanjska zazidava

2

1-2-(S)Vr

S

»

Na podlagi 33g in 40d ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
7, 9, 10, 12, 15

Proste površine ob križišÿu pri mostu ÿez AC

3

1-3-V, Vr

A

Podgorica pri
Šmarju

Gruþasta vas
vaško naselje z zelenim robom na jugu
- parkirišþe na koncu vasi ni ustrezno urejeno – je
sicer
tlakovano,
vendar
ni
urejenega
odvodnjavanja, vse gre na polje
K naselju sodi tudi farma.

3

1-3 – E

A

»

1.na vzhodnem delu naselja se ohranja oziroma pri premiku meje
zazidanih površin prestavi zeleni rob naselja
2. ograjevanje gradbenih parcel s polnimi zidanimi vrtnimi ograjami
ni dopustno
3. obvezno je ohranjanje zelenih površin ob cesti in ob vhodih na
dvorišþa
6. kmetijske objekte locirane tik ob prometnici je dopustno spremeniti
v stanovanjske objekte, vendar z vhodom z dvorišþnega dela
gradbene parcele.
4. obvezna je ohranitev zelenega pasu med poselitvenimi enotami.

K naselju sodijo tudi otoki enodružinske gradnje

2

Št.li.nevel.
PUP-a

Na podlagi 18., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------1. Dopustni le posegi – postavitev oznak in navodil, postavitev posod
za odpadke, ureditev pešþenih poti za pešce
Na podlagi 18., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 12, 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------1. dopustna postavitev objektov za spravilo orodja dimenzij 2x3 m –
v leseni izvedbi, na toþkovnih temeljih globine do 30 cm, s streho z
opeþno kritino, ter nadstreškom ob vhodu širine 1,5 m. 2+3 m, s
streho dvokapnico, dopustno podzemno spravilo plastiþne posode
za lovljenje deževnice do 4 kubiþne metre, za potrebe zalivanja v
sušnem obdobju.
2. objektu pripada minimalno 200 m² površine njivskega sveta.
3. razen toþkovnih temeljev objektov in cistern za vodo, ni dovoljena
nobena gradnja z betonskimi, plastiþnimi, bitumenskimi ali kamnitimi
gradbenimi materiali (ograj, škarp, utrditev terena ipd.).
4. Dopustna postavitev montažnih sanitarij ob javni poti prometnici,
ki jih ureja pristojna organizacija obþine . Objekt za pokritje otoka, je
identiþen ostalim objektom, vendar le kot nadstrešek, zaradi potrebe
menjave, þišþenja in vzdrževanja.
Obmoþje Velikega Vrha je v planski oznaki S. Ta oznaka pomeni
mešano stanovanjsko obmoþje, kjer je dopustna v posebni kategoriji
tudi kmetijska in obrtna dejavnost, vendar je obmoþje v skladu s
planom namenjeno predvsem stanovanjski gradnji.
1-2-(S)V:
Na podlagi 33c, 33e in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
V južnem delu obmoþja V, ki je razmejeno z zemljišþi z naslednjimi
parcelnimi številkami 1214/1, 1214/5, 301/7, 1225/2 (ceste) vse k.o.
Mali Vrh in v severnem delu na naslednjih zemljišþih s parc. št.
324/1, 324/2, 324/3, 324/6, 324/9, 325/4, 325/8, 325/9 in 325/10 vse
k.o. Mali Vrh, v skladu z grafiþnim delom PUP velja naslednje
posebno doloþilo št. 2:
2. nova poselitev stanovanjske gradnje:
dopustna gradnja eno in dvostanovanjskih objektov, v katerih se
dopušþa sprememba namembnosti le za opravljanje mirne poslovne
ali obrtne dejavnosti–hrupnost dejavnosti sme biti le v okviru
maksimalnih obremenitev druge hrupne cone. Odpiranje
samostojnih obrtnih delavnic ni dovoljeno, ampak le kot dopolnilna
dejavnost v sklopu hiše. Na primerno veliki parceli, v skladu s PUP
se lahko zgradi dvojþek, ki pa se ne more spremeniti v dva
dvostanovanjska objekta.

INFRASTRUKTUR POTREBNA
DODATNA
A – del posebnih
SOGLASJAomejitev
ostalo v
Ostalo po grafiki
grafiki
dedišÿina
2-4

Mest. jedro

PROSTORSKI IME NASELJA
Urejanje s
POSEBNA MERILA IN POGOJI
OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)
PLAN –
Ali poimenovanje
PIN
PODR. NAM.
bližnje lokacije
predvideno, v
RABA
izvajanju ali
stolpec II.
zakljuþeno
1-1-Pr1-LN – SE5, SE8,
»
predviden LN Za obmoþje predvidenega LN velja splošno merilo :
Prometne površine in del starejše in novejše
ŠS P Razdrto ZD4, SK1
-promet
Dopustna so vsa dela na obstojeþih objektih in pozidanih stavbnih
obcestne vaške poselitve ob stari regionalni
zemljišþih, ki niso v nasprotju z naþrtovanimi vsebinami LN in
cesti.
namensko rabo obmoþja.
Iz lokacijskega naþrta Razdrto se po preveritvi DARS-a, DDC in
obþine Grosuplje izzvzame naslednja zemljišþa s parc. št. vse k.o.
Mali Vrh, skladno z dopisom z dne 22.3.07 št. 3500-11/2006:
- pod Rimsko ulico – št. parc. 205/6, 205/8, 205/13, 205/18, 205/19,
205/20, 206, *143, *138, *77,
- nad Rimsko ulico in Ljubljansko cesto – št. parc. 899/1, 899/2, 900,
905/2, 905/3, 905/12, 905/24, 905/27, 905/32, 905/33, *74, *73, *72
- izvzem naslednjih parcel *71, *112 in 904/1 je možen delno v pasu
cca 3m, ki meji na regionalno cesto R-646 oz. Ljubljansko cesto
(opozorilo: za potrebe izgradnje ploþnika za pešce in spremljajoþih
cestnih ureditev bo na navedenih parcelah potrebno izvesti delne
odkupe v okvirnih površinah, ki so navedene v tabelii – parc. *718m², *112-38m², 904/1-25m²).
Predlagano obmoþje za izvzem parcel obmoþja dela Rimske in
Ljubljanske ceste v naselju Šmarje Sap iz obmoþja lokacijskega
naþrta Razdrto – obþina Grosuplje je razvidno tudi iz priloge dopisu.

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

21

24

3
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Naselje Šmarje – Sap

1-4-V2
LN ŠS Staro
jedro
1-4-V3

SE9, SK1,
MSOS1,
MSOS2
SK1, SE10

LN predvidenSTARO
JEDRO

»
»

POSEBNA MERILA IN POGOJI

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP) INFRASTRUKTURA POTREBNA
DODATNA
– del posebnih
SOGLASJAomejitev
ostalo v
Ostalo po grafiki
grafiki
Primarna oblika vasi je gruþasta vas. Vmesna
3
urbana aglomeracija je vmesni prostor zapolnila z
urbano vsebino, ki se nadgrajuje z izgradnjo
centralnih funkcij.
Drugo vodilno naselje obÿine
- stanovanjski objekti P+2, P+1+M
- potekajo razširitvena dela ceste, urejajo
ploþnike
Vaško obmoÿje
3
- arheološko obmoÿje

Na podlagi 33c, 33e in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15

Na podlagi 33c, 33e in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15

LN predvidena 1. dopustni so posegi za ureditev obstojeÿih objektov za
ŠOLA
centralne družbene dejavnosti, ki niso v nasprotju s
programsko zasnovo za pripravo LN
LN predviden 2. dopušÿa se le vzdrževanje, adaptacije ali nujna dela
TRGOVSKI
rekonstrukcije za potrebe delovanja obstojeÿih objektov in
CENTER
naprav.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
opisani dopustni posegi za obmoþje ZK v þlenu 40d
-------------------------------------------------------------------------------------5. dopustna ureditev površine parkirišþa in komunikacij za pešce s
parkovnimi zasaditvenimi drevesnimi sestoji ali elementi
enostavnih objektov.
LN predviden 4- Novogradnja objektov ali naprav ni dopustna do sprejema
STARO
PIN. Varovanje dedišÿine primarno pred drugimi posegi
POKOPALIŠýE
ZN Šmarje – 3 . Zakljuþen ZN, sprememba namembnosti celotnega objekta v
Sap P2 Ur. L ne-stanovanjsko dejavnost ni dopustna.
SRS št. 1/80
in 19/82

Vaško obmoþje; pas, ki se nahaja zahodno od
zakljuþenega ZN Šmarje-Sap.

3

Predvidena ureditev za centralne družbene
dejavnosti
- arheološko obmoÿje
Predvidena ureditev za centralno družbene
dejavnosti
- arheološko obmoÿje
Pokopališþe

3

2

Zelene površine

3

Stanovanjska gradnja enodružinskih stan.
objektov
Kratek povzetek pogojev gradnje iz ZN : Pravilnika
za izvajanje zazidalnega naþrta.
Na obmoþju, ki ga pokriva zakljuþen ZN, je bilo
predvidenih 63 individualnih hiš. Gradbene
parcele velikost pr. 700 m2, v skladu s
pravilnikom, je bila prepovedana gradnja
dvorišþnih objektov, provizorijev ter vseh objektov,
ki jih ZN ni predvideval. Prav tako so bili v ZN
predpisani vsi ostali pogoji gradnje (enotna višina
objektov, odmiki od parcelnih meja, dovozi, ipd.)
Prepovedana je bila samovolja postavljanja ograj,
zidcev in podobnih naþinov ograjevanja parcel, ki
niso bile v skladu s pravilnikom o postavitvi
zaþasnih ograj.
Do sedaj, se je kar nekaj teh omejitev poseganja v
prostor prezrlo, niso veþ v veljavi, vendar se
varuje z upravnimi dovoljenji pridobljene pravice
lastnikov objektov z varovanjem pred
nedovoljenimi obremenitvami novih posegov v
prostor.
Enodružinska stanovanjska gradnja
- arheološko obmoþje

2

1-4-V4 LN ŠS MSOS1
Šola

»

1-4-V5 UrN_P MSOS2
–ŠS TtgCenter
1-4-POK
ZK1

»

1-4-Z1 LN –
Staro
Pokopališþe

ZP1

»

1-4-ZN-E1

SE10

»

1-4-E2

SK2

Šmarje-Sap –ob
železnici

Na podlagi 33a in 40d ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15

1-4-E3

S1

»

Na podlagi 33a in 40d ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15
7- nadomestne gradnje in rekonstrukcije obstojeþih objektov so
dovoljene na manjših parcelah kot so predpisane v splošnih
doloþilih PUP

Enodružinska stanovanjska gradnja
- arheološko obmoþje

2

1-4-E4

SE10

Šmarje-Sap

Na podlagi 33a in 40d ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15

Enodružinska stanovanjska gradnja

2

»

2

»

Enodružinska stanovanjska gradnja

2

Šmarje-Sap –
železniška postaja

Na podlagi 40c ÿlena : doloÿila 8. ÿlena :
9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15, 19

Prometne površine
- arheološko obmoþje

3

1-4-Pr2

IP, IZ1

»

Na podlagi 40c ÿlena : doloÿila 8. ÿlena :
9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15, 19

Prometne površine
- arheološko obmoþje

3

1-4-V6

SK3

Šmarje-Sap – stara
vas

Na podlagi 33c, 33e in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15

3

1-4-V7

Na podlagi 33c, 33e in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13(prvi stavek), 14, 15

1-4-Vr1

SE11, SE12, I Šmarje-Sap – ob
glavni cesti –
novejše
SK3
Šmarje-Sap ob vasi

Vaško obmoÿje – naselje
Vas je ohranila notranjo strukturo poselitve,
morfološke enote kmetij in notranje komunikacije.
Ohranjena je tudi kmetijska dejavnost.
- arheološko obmoþje
Enodružinska stanovanjska gradnja, v objektih
se že odvijajo tudi sprejemljive dopolnilne
dejavnosti.
Vaški rob
- arheološko obmoþje

1-4-Vr2

SE10

»

Na podlagi 33g in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
7, 9, 10, 12, 15

Vaški rob

2

1-4-Vr3

SK3

»

Na podlagi 33g in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
7, 9, 10, 12, 15

Vaški rob

2

1-5-V

A

Paradišþe

1. vaško naselje je deljeno na dva dela, med katerima se ohranja
zeleni rob kmetijskih zemljišþ
2. na zahodu se varuje ohranjen rob naselja s kozolci tako, da se
po eventuelnem posegu izgled roba naselja bistveno ne spremeni.

Razpotegnjena vas
Vas
Pretežno kmetijska raba z novimi poslovno
storitvenimi dejavnostmi

3

Na podlagi 33g in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
7, 9, 10, 12, 15

22

3

1-4-E5 LN-ŠS MSOS3
Šmarje
1-4-Pr1
IP-IZ1

LN predviden

Št.li.nevel.
PUP-a

Urejanje s
PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Mest. jedro

1-4-V1

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
SE9, SK1
Šmarje-Sap

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

2
2

24

4
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S

»

1-7-V

A

Gajniþe

1-8-V, Vr

A

Zgornja Slivnica

1-8-E

A

»

1-9-E

S

Cikava

1-9-Z1

S

»

I-IP-1

I, IP

BS Cikava

ZN Pentlja –
Cikava I-IP2

I-IP

»

1-10-V in Vr

A

Sela pri Šmarju

1-11-V in Vr

A

Huda Polica

1-12-(S)E

S

Farovški hrib

1-12(S)E

S

»

1-12(S)E

S

»

1-12(S)K

S

»

2-1-V in VJ

A

Hrastje pri
Grosupljem

POSEBNA MERILA IN POGOJI

Širše obmoþje Na podlagi 33a in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
urejanja
1a, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15
-------------------------------------------------------------------------------------3. Predvideno širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z 41.b
þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj
širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki se
prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka. Širino
individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi projektant v
PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj predvidenega širšega
obmoþja urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v
prejšnjem odstavku.
Na podlagi 34 in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 15
1.ureditev vhoda v vas
2. zgostitev s stanovanjsko gradnjo v obmoþju urejanja, robna
sanacijska gradnja
3. oblikovanje vaškega jedra (centralna funkcija + zelena
dominanta)

prosta površina – nezazidane parcele

- Možnost priklopa
na kanalizacijo

Št.li.nevel.
PUP-a

1-6-(S)Vr

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP) INFRASTRUKTURA POTREBNA
DODATNA
– del posebnih
SOGLASJAomejitev
ostalo v
Ostalo po grafiki
grafiki
Na podlagi 33c, 33e in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Obcestna vas – z ohranjeno notranjo strukturo
3
1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
pozidave in rabo objektov
vas
- južni del vaško naselje z novejšo netipiþno
gradnjo
- nadaljevanje v bregu, tipiÿna obcestna vas
- smeri slemen pravokotno na cesto
- kmetijski del v dolini; P+M; gospodarski objekti
dobro vzdrževani
Na podlagi 33g in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
zelene površine v robu vasi se ohranjajo kot
3
7, 9, 10, 12, 15
do sedaj predvidene površine za razvoj
primarne dejavnosti naselja
1. znotraj vasi se novogradnje ne smejo približati prometnici, bolj, Gruÿasta vas
- 10m odmik 3
kot obstojeþi stanovanjski objekti, enaka omejitev odmika velja
vas in dislocirana obcestna enota
od jarka (glej
tudi za gradnjo enostavnih objektov, razen za infrastrukturne
- gornji del starega tradicionalnega naselja je z
posebna
objekte in naprave.
novo cesto dobro povezan s Šmarje-Sap,
merila in
Pri rabi zemljišþ predloga 10 (parc. št. 828/2, 828/4 k.o. Mali Vrh) - dislocirana stanovanjska enota je sestavljena iz
pogoje)
je treba zagotoviti 10m odmik objektov od jarka, ki gravitira v Tlaški popolnoma razliþnih tipov stanovanjskih
jarek, dvig objektov nad koto Q100+50cm ter ohranitev vseh
objektov
površinskih odvodnikov, ki kakorkoli tangirajo predmetno obmoþje.
2. Pozidava v naselju po vsem obodu tvori prepoznavni rob Gruþasto naselje v bregu
-TP v naselju
2
naselja. To zasnovo je potrebno ohranjati pri vsaki novogradnji v vaško naselje s prostimi površinami
- cesta v naselju
celotnem naselju.
- v osrednjem delu so stan. objekti dokaj
izredno ozka; nujna
1. v naselju ni dopustno ograjevanje gradbenih parcel proti javnim prenovljeni, velikost obstojeþih objektov ostaja prepoved
komunikacijam do globine 4m ali do gradbene linije enaka.
ograjevanja
stanovanjskega objekta na parceli.
enodružinska stanovanjska zazidava
2
- starejši objekti skromni, vmes tudi novi
- nova razpršena gradnja
Širše obmoþje Na podlagi 33a in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Obcestna vas – ob glavni prometnici – profani
- TP v naselju
2
urejanja
1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
znaþaj poselitve
- proste površine
-------------------------------------------------------------------------------------- enodružinska stan. gr., posamezne enote
pod daljnovodom
1.cesta je dovolj široka, potrebna ureditev s ploþniki in
gostinske dej., oskrbne, storitvene dej. in
ostajajo
drevoredom; poenotenje uliþne opreme
posamezne kmetije
nepozidane
3. prepovedani vsi posegi ob progi, ki bi lahko zmanjšali vidljivost
pri križanju proge in prometnice; vkljuþno z zasaditvijo vrtnin ali
sadnega drevja v liniji do obstojeþih legalno zgrajenih objektov.
4. vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega obmoþja
urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na javno pot ali
cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do 46. þlen PUP), ki
veljajo za predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega
Generalnega PUP. Doloþila 41.b þlena v obmoþju ne veljajo.
Na podlagi 40 c in 40d, ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Zeleni pas
»4«
10, 12, 13 14, 15
klanþina useka med prikljuþkom avtoceste in vasjo
-------------------------------------------------------------------------------------- – protihrupna bariera proti vasi.
2. v obmoþju poboþja dopustna le gradnja infrastukturnih objektov
in naprav. Gradnja dovoznih poti ni dopustna, razen v primeru, ko
se pridobi soglasje DARS-a.
LN – ŠS SAP
PIN v izgradnji – predvidena izgradnja bencinske
4
bencinski
þrpalke
servis
ZN
Obmoÿje delavnic in parkirišþe za potrebe cestne
4
baze
- Obmoþje, ki se ureja z ZN
1. varovana veduta – sakralni objekt ob vstopu v vas
Strnjena obcestna vas
3
vas in vaško jedro
nove hiše P+1+M
1.varovanje sadovnjaka – roba vasi ob vstopu v vas s smeri
Gruÿasto naselje
3
Šmarje - Sap
vas
- do vasi gozdna cesta
- stanovanjski objekti P+M starejši, P+1+M
novejši
- visokoraslo sadno drevje
- naselje je na razgibanem reliefu na robu
ravnine med dokaj ravnimi polji
vaško jedro
- Možnost priklopa
2
Na podlagi 33a in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
na kanalizacijo
1a, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15
- del Šmarje – Sap odmaknjen zaradi obvoznice,
-------------------------------------------------------------------------------------- - del nova poselitve severno nad naseljem , kjer
4.Obmoþje na parcelah št. 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 75/2, 75/3 k.o.
je se predvideva gradnja
Šmarje , se že ureja v skladu z (Zazidalnim preizkusom)
parcelacijo P63, z dne 30. sept. 2003, naroþnika Kastelic Mihe,
Lahova c. 12, Šmarje Sap, izdelava projekta parcelacije, podjetje
ULA d.o.o.
Razpoložljivi prostor v celoti omogoþa gradnjo dveh dvojþkov ali
dveh enodružinskih hiš ob Lahovi cesti in 7 prosto-stojeþih eno ali
dvostanovanjskih stanovanjskih hiš ali dvojþkov. Parcelacija je bila
izvedena pred veljavnostjo tega PUP ter se za to obmoþje
upoštevajo velikosti parcel iz zazidalnega preizkusa, ne glede na
to, da so parcele morebiti manjše površine od dopustnih.
Prometna ureditev v je usklajena s splošnimi zahtevami
infrastrukturnega urejanja gradbenih parcel.
Na podlagi 33a in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
enodružinska gradnja z možnostjo gostitve.
- Možnost priklopa
3
1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15
Nova poselitvena enota je kot sanacija razpršene
na kanalizacijo
gradnje in nove površine na prisojnem poboþju.
Urejanje s
PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Mest. jedro

1-6-(S)V

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
S
Tlake
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CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

21

21

24

23

23
23

11

2

Obmoÿje kmetije

3

Obcestna vas
vaško naselje
- na vstopu v naselje stara hiša, ruševina
- nova pozidava ob AC; P+1, P+M, manjši novi
objekti
- razpršena gradnja, proste površine

3

26

5
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SE14

Spodnje Brvace

Na podlagi 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16

2-3-SE2

SE13

»

2-3-MSOS1

MSOS4

»

Na podlagi 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 12, 13 prvi stavek),,14, 15, 16
-------------------------------------------------------------------------------------1 – notranja struktura poselitve mora ohranjati oblikovanje
obcestnega prostora – ograjevanje pred gradbeno linijo objektov
proti cestni komunikaciji ni dopustno.
2 – gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe in ograj se ne
dopušþa, razen þe so že navedeni v projektni dokumentaciji za
gradnjo že zgrajenih objektov
Na podlagi 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 prvi stavek), 14, 15, 16

2.-3-Z1

ZD7

»

2.-3-Z2

ZD24

»

2.-3-Z3

ZD23

»

2-4-V, VJ

A

Perovo

2-4- E

A

»

2-5-V

A

Potok pri Perovem

2-5-K

A

»

2-5-SOS

A

»

-------------------2-5-R

»

POSEBNA MERILA IN POGOJI

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP) INFRASTRUKTURA POTREBNA
DODATNA
– del posebnih
SOGLASJAomejitev
ostalo v
Ostalo po grafiki
grafiki
Zaselek – kmetij
3
vas
- na hribþku, vedutno izpostavljeno
- stari in novi stanovanjski objekti, skednji
- pretežno kmetijska raba, 2 veliki kmetiji, najveþji
objekt je nova delavnica
stanovanjski objekti
obvezni prikljuþek na
2
javno kanalizacijo

4935

1.varovanje poselitvene identitete in gabaritov starejših objektov
ob prenovi, ohranitev zelenja v vasi ter ograje ob prometni
komunikaciji – cesti niso dopustne
2. ureditev vhoda v zaselek

Vas – mešana struktura poselitve . kmetijski
objekti – starejši in novejše in prenovljene
stanovanjske hiše
Zahodni del obmoÿja vrstne hiše
- K+P+M (kolenþni zid do 120 cm)

obvezni prikljuþek na
javno kanalizacijo

2

stanovanjsko in oskrbno- storitveno obmoÿje obvezni prikljuþek na
- oskrbni objekt – nakupovalni center z znaþilno
javno kanalizacijo
tipologijo , ki je znaþilna za investitorja trgovske
hiše, že zgrajena parkirna hiša ob regionalni cesti.
- zahodni del - stanovanjski objekti so
enodružinske stanovanjske hiše
Na podlagi 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Zeleni pas med nekdanjo vasjo in naseljem
10, 11, 12, 14, 15
enodružinskih stanovanjskih objektov naselja
---------------------------------------------------------------------------------------- Grosuplje
8 – obvezna je ohranitev zelenega pasu
- gradnja stavb ali drugih objektov nad terenom ni dopustna
(doloþilo velja znotraj s planom opredeljene namen. rabe ZD)
Na podlagi 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
pas zelenice ob cesti
10, 11, 14, 15

3

Na podlagi 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 11, 14, 15
1. vizualna ureditev vhoda v vas
2. varovanje poselitvene dedišþine – velja za celotno vas
3. jedro vasi naj definira dopustna centralna funkcija objektov in
površin
4. sanacija severnega roba vasi
5. zapolnitev prostih površin s stanovanjsko gradnjo

3

1. sanacija roba zaselka z robno posaditvijo sadovnjakov za
celotno naselje (velja tudi za 2-5-SOS)
2- dopustna le drobna struktura objektov in višina do maksimalno
P+1, priporoþljivo P+M
3. gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe ali ograj
dopustna v skladu s Pravilnikom o objektih 130/04.
----------------------------------------------------------------------------------------Pri rabi zemljišþ predloga 20 (parc. št. 1280/1 k.o. Grosuplje) je
treba zagotoviti 10m odmik objektov od potoka ter dvig objektov
nad koto Q100+50cm

pas zelenice ob cesti

26

26

3

3

-

Naselje z gruþastim jedrom
vaško naselje
tipologija poselitve že spremenjena
P+1+M, novogradnje med obstojeþimi
objekti in na robu naselja
Novo stanovanjsko naselje enodružinskih hiš, na
slemenu nad Perovim – lega v bregu, med
gozdnimi sestoji. Oblikovanje objektov v slogu
nizkih tlorisno razgibanih atrijskih hiš. Etažnost se
menja glede na lego na terenu. Znaþilno je, da
objekti vedutno niso izpostavljeni – zakriti so za
gozdno vegetacijo.
zaselek pod Perovim – delno nekdanje vaško
naselje
Kmetiji nad potokom v robu naselja

3

25

2

3

25

3

Novo obmoþje med kmetijama ob potoku
nepozidana stavbna zemljišþa
Obmoþje je pozidano z dvostanovanjskimi objekti
– dvojþki

Površine rezervatov za infrastrukturo – v UZ doloÿena trasa obvozne ceste – južni del in obmoÿje, kjer se predvideva izgradnja nadvoza nad železniško progo
2. kmet. z..
obmoþje med
Zavarovanje 1 . dopustne aktivnosti za raziskovanje terena za gradnjo
obmoþje drugih kmetijskih zemljišþ – po UZ se tu
REZERVAT
prometne infrastrukture – komunalna infrastruktura, železnica,
predvideva gradnja nadvoza nad
ZA
industrijsko cono
obmoþja za
ceste, križanja, nadvozi preko železniške proge
železnico – ter gradnja drugega tira železniške
DOLOýITEV
pred Grosupljem in izgradnjo
2 . smernice naþrtovanja nadvoza – širši objekt s prometnico in
proge, rezervat za izgradnjo dvotirne proge
TRASE
gospodarsko cono – nadvoza in
NADVOZ
Grosuplje
drugega žel. zeleno površino ob robu nadvoza z enostransko kolesarsko potjo Ljubljana Grosuplje
tira
in hodnikom za pešce ozelenjeno z drevesno vegetacijo
3 . vsi drugi posegi gradnje niso dopustni
obmoþje kmetijskih zemljišþ. stavbnih zemljišþ,
REZERVAT
stavbna. z. in trasa je doloþena v Zavarovanje Do doloþitve meje obmoþja za gradnjo ceste PIN-a so dopustna
dela, ki so potrebna za odloþanje pred pripravo PIN-a, obvezna
vodnih zemljišþa – preþkanje vodotokov,
ZA
kmet. z.
UZ naselja Grosuplje obmoþja za
DOLOýITEV
doloþitev
dela na infrastrukturi (gradnje in vzdrževalna dela) , oziroma druga
obmoþja za
dela, ki bi zaradi njihove opustitve prišlo do škode na naravnih
TRASE
gradnjo ceste dobrinah, objektih infrastrukture ali na stavbah oziroma
OBVOZNE
CESTE
premoženju prebivalcev.
Na obstojeþih objektih, ki se nahajajo v obmoþju rezervata trase
so dopustna vzdrževalna dela in spremembe namembnosti za
katere ni bistvenih posegov v gabaritu in konstrukciji obstojeþega
objekta. Vsi ostali posegi, ki niso navedeni, niso dopustni.

Št.li.nevel.
PUP-a

2-3-SE1

2-5-E

Urejanje s
PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Stran

Mest. jedro

2-2-V

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
A
Zgornje Brvace

34 / 17. 4. 2007 /

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

3
2

- 10 m odmik
od potoka
(glej posebna
merila in
pogoje)
železnica, regionalna
cesta, komunalna
infrastruktura

2

železnica, regionalna
cesta, komunalna
infrastruktura,
naravna dedišþina,
kulturna dedišþina,
obmoþja poselitve

2

6

Stran
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Št.
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Naselje Grosuplje in Jerova vas
Seznam dela posebnih meril in pogojev obmoþje naselja 2-6-GROSUPLJE in 2-7- Jerova vas
1. ureditev nadcestnega obrežja (linijski park z mikro-urbano opremo)
2. revitalizacija arhitekturne dedišþine
3. linijska stanovanjska pozidava
4. ureditev vhoda v mesto, vas, zaselek
5. centralne družbene dejavnosti
6. ohranitev zelene površine ob cerkvah
7. ureditev parkirišþa ob cerkvah
8. zgostitev s stanovanjsko gradnjo
9. ureditev rekreacijskih trim poti
10. ureditev mestnega parka ob Grosupeljšþici
11. spremembe namembnosti – ukinitev bencinske þrpalke
12. koridor železnice
13. dopustna tudi stanovanjsko obrtna dejavnost
14. šolski center
15. sprememba namembnosti zaprtih prostorov objektov v športno rekreacijsko dejavnost z zagotovljenimi parkirnimi površinami na gradbeni parceli - parcele – št. 780/5, 798/7,
1042/6, 882/7, vse k.o. Stranska vas
16. Obmoþje zelenega pasu se namenja širitvi ýN in širitvi obstojeþe dejavnosti na severnem robu obmoþja. Opredelitve so naslednje:
16a. parcela 151/13 k.o. Slivnica se opredeli za razširitev ýN
Parcelo 151/4 k.o. Slivnica , 1135/1 k.o. Ponova vas in 2289/1 k.o. Slivnica se v 15 metrskem pasu opredeli :
16b.neposredno ob ýN se predvidi 5 m pas intenzivne zazelenitve,
16c. preostali 10 m pas pa je namenjen vplivnemu obmoþju ýN oz. varovanju pasu do objektov, možna je izvedba komunikacije do objektov. Gradnja stavb ali drugih objektov ni
možna. Meja za gradnjo objektov je regulacijska linija
16d. na severnem delu trikotne zelene površine (veþji del parce. 1135/1 k.o. Ponova vas in 151/4 k.o. Slivnica ) je možna le gradnja za obstojeþe dejavnosti sosednjega obmoþja na
datum jinij 2005. Na obmoþju opravljanja dejavnosti je dopustna obremenitev s 3. hrupno cono.
Obmoþja v mestu Grosuplje, ki se urejajo z PUP po zakljuþenem PIN – prostorskem izvedbenem naþrtu

2-6-ZN1-OS2
2-6-ZN1-PS1

MOS3
MB1

»
»

PUP po ZN
PUP po ZN

»
»

PUP po ZN
PUP po ZN

ZN severni del
Brinjskega hriba v
Grosupljem
»
ZN DVORI - APRIL
1986 –
DOPOLNITVE
Ob Grosupeljšþici,
Ur. l. RS št. 27/84
»

PUP po ZN

2-6-ZN1-S1,

2-6-ZN1-PS2 MP
2-6-ZN1-PS-1- 2. kmet. z.
1
2-6-ZN2-SPS1 SE14
2-6-ZN2-S1
2-6-ZN3-S1

SE14
SE14

2-6-ZN4-S1

SE14

2-6-ZN4-SOS2 SE14,MSOS7
2-6-ZN4-SOS1 SE14

»

PUP po ZN

PUP po ZN

PUP po ZN

PUP po ZN

SE14

ZN ST. Brvace , Ur. PUP po ZN
l. RS št. 41/70

2-6-ZN6-S1

SE14

PUP po ZN

2-6-ZN7-S1

MSOS6

2-6-ZN9-OS3

SE21

2-6-ZN9-SSZ1 ZD14, SE20,
ZD13, DC1
2-6-ZN9-SSZ2 ZD15
2-6-ZN9-V1

SE21, ZD13

2-6-ZN9-S1
2-6-ZN9-S2
2-6-ZN9-S3

SE21
SE21
SE21

»

8.
Vsako poveþanje objektov mora odobriti avtor zazidalnega
naþrta PRESKA -DVORI

PUP po ZN

2-6-ZN5-S1

ZN pod
zdravstvenim
domom Grosuplje
2-6-ZN6-OS1 MSOS6
»
2-6-ZN7-SOS1 SE14, MSOS6 ob Adamiþevi Ur. l
SRS št. 20/73

obmoþje stanovanjske gradnje – individualna
stanovanjska gradnja
obmoþje stanovanjske gradnje – individualna
stanovanjska gradnja
obmoþje stanovanjske gradnje – individualna
stanovanjska gradnja
oskrbni trgovinski lokal za stanovanjsko sosesko –
veþetažni stanovanjsko poslovni oskrbni objekt
dom za ostarele in VVZ
podjetje za elektro distribucijo – servisni objekti in
skladišþe materiala
Obmoþje proizvodnih dejavnosti
ozek pas – promet

PUP po ZN

PUP po ZN
PUP po ZN

PUP po ZN
PUP po ZN

- mešano obmoþje s centralnimi družbenimi dejavnostmi

PUP po ZN

ZN poboþje
cerkvenega hriba
ZN poboþje
cerkvenega hriba

PUP po ZN
PUP po ZN

6.
7.

ZN poboþje
cerkvenega hriba
»

PUP po ZN

6.

»
»
»

PUP po ZN
PUP po ZN
PUP po ZN
PUP po ZN

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

obrtno stanovanjska dejavnost –
- obrtne delavnice s stanovanjskim objektom za
obrtnika
individualna stanovanjska gradnja
tipiþna stanovanjska gradnja po projektu - strnjena
vrstna gradnja z skupnimi dvori – dovoznimi jedri s
krožišþem .
stanovanjska blokovna gradnja P+3 do P+4

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

3

Št.li.nevel.
PUP-a

PUP po ZN

2-6 –UrN1MSOS1
2-6-ZN1-S1,

POSEBNA MERILA IN POGOJI

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Mest. jedro

2-6-ZN1- S2,
S3
2-6-ZN1-OS1

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
MSOS7
UrN Stari gasilski
dom
SE18
ZN Jerova vas – Ur.
l. SRS št. 20/83
SE18
ZN Jerova vas – Ur.
l. SRS št. 20/83
SE19
ZN Jerova vas – Ur.
l. SRS št. 20/83
MS1
»

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

MJ 27

2
2
2
3
3
4,3
4,3
4,3
3
2
2

MJ

2
MJ

Obmoþje ob Adamiþevi cesti – storitveno oskrbne
dejavnosti v pritliþnih delih veþ-etažnih objektov –
blokovnih stanovanjskih objektov P+3 do P+4
Kotlovnica za daljinsko ogrevanje te in sosednjih
obmoþij naselja Grosuplje
stanovanjska gradnja individualnih stanovanjskih
objektov, Atriji do višine P+M in ostali stan. obj. do
max. višine P+1+M.
enodružinska stanovanjska gradnja do max. Višine
P+1+M

4

2

MJ

gostinski lokal
blokovna gradnja z oskrbnimi lokali in manjšimi
storitvenimi dejavnostmi v pritliþnem delu objektov
Bloki do višine P+4
Blokovna gradnja s poslovno dejavnostjo v pritliþju
– bloki do višine P+4. V obmoþju je vzhodno od
blokov zgrajena trgovska stavba – market z
dopolnilnimi dejavnostmi in parkirišþem.
oskrbni objekt – lokal

3
3

MJ
MJ

2

MJ

stanovanjske, storitvene in zelene površine –
ohranjena oblika poselitve, gostota poselitve in
namembnost objektov
zelene površine – ohranjena oblika poselitve,
gostota poselitve in namembnost objektov
poboþje starih kmetijskih gospodarstev severno od
cerkvenega kompleksa
stanovanjska gradnja dvojþki
enodružinska stanovanjska gradnja P+M
enodružinska stanovanjska gradnja do P+1

3

MJ

3

MJ

3
2

3

3
2
2
2

7
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»

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno
PUP po ZN

2-6-ZN10-OS1 MS3, SE20,
MSS1

ZN – G – V Obrtni
coni

2-6-ZN11-OS1 MP3

Url. SRS št. 10/74 PUP po ZN
ZN ob cesti na Krko

2-6-ZN12-S1

SE21

2-6-ZN12-S2

SE21

ZN Mrzle njive –
druga faza
»

2-6-ZN12-S3 SE20, SE21
2-6-ZN12-OS1 DI1
2-6-ZN13-SS1 MP3
2-6-ZN13- PS1
2-6-ZN13-SS2
2-6-ZN13-SS3
2-6-ZN13-SS4
2-6-ZN14-PS1

MP3
MP3
MP2
MP2
MP4

2-6-ZN15-S1

SE21, MS3

2-6-ZN15-S2
2-6-ZN15SOS1

SE21
MSOS9

»
»
Obrtna cona Gros.
O2, Ur. l.SRS št.
41/82
»
»
»
»
Obrtna cona Brezje
– Ur.l. SRS št. 9/88,
RS 50/97, 78/94

POSEBNA MERILA IN POGOJI

enodružinska stanovanjska gradnja z možnostjo
obrti
stanovanjsko storitvena – obrtna cona možna
manjša proizvodna ali storitvena dejavnost, ki je
sprejemljiva za stanovanjsko obmoþje
oskrbna dejavnost – drobno - prodajna trgovina,
trgovski lokali materiala za potrebe kmetijske
dejavnosti, avto -salon
blokovna gradnja VP + 4

PUP po ZN

PUP po ZN
PUP po ZN

stanovanjski objekti etažnosti – VP, medetažni
P+1, dvostanovanjsko objekti P+1, dvojþki P+1
P+1 enostanovanjske hiše
samopostrežna trgovina
stanovanjsko servisne dejavnosti

PUP po ZN
PUP po ZN
PUP po ZN
PUP po ZN
PUP po ZN
PUP po ZN
PUP po ZN
PUP po ZN

zakljuþen ZN Mrzle PUP po ZN
njive – del
zakljuþen ZN
PUP po ZN
zakljuþen ZN
PUP po ZN

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

1d. v notranjosti objektov se dopušþa tudi sprememba
namembnosti in sicer v športno rekreacijske dejavnosti.
Merilo za obseg dejavnosti in vrsto dejavnosti, so parkirna
mesta, ki so na voljo v þasovnih terminih delovanja na
gradbeni parceli objekta ali sosednjega objekta v lasti nosilca
dejavnosti ali s pravico uporabe za þas delovanja. V primeru
zmanjšanja parkirnih mest, se zmanjša obseg dejavnosti.
2d. obmoþje se za nove posege na nezazidana zemljišþa
ureja po doloþilih za enoto D razen doloþila za obliko strehe
in naklon strešin, kjer se upošteva doloþila zakljuþenega PINa.
15.

Proizvodna dejavnost
stanovanjsko servisne dejavnosti
stanovanjsko servisne dejavnosti
stanovanjsko servisne dejavnosti
Proizvodna dejavnost, stanovanjska, trgovska in
stavbe za opravljanje storitev.

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

4937
Št.li.nevel.
PUP-a

IME NASELJA
Ali poimenovanje
bližnje lokacije

Stran

CONA
HRUPA

2-6-ZN9-S4

PROSTORSKI
PLAN –
PODR. NAM.
RABA
stolpec II.
SE21
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Mest. jedro

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

2
3

MJ

3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

stanovanjska namembnost

2

MJ

stanovanjska namembnost – delno zelene površine
delno stanovanjska namembnost, delno mirna
poslovna dejavnost

2
2

MJ
MJ

Obmoþja v mestu Grosuplje, ki se urejajo s prostorskim izvedbenim naþrtom ali je zanje v planskem dokumentu predvideno urejanje s PIN in se zaþasno
urejajo s PUP do sprejetja PIN.
2-6-1ZN G
TOC II
2-6-2ZN- G
TOC III

ZD10

2-6-3ZN Dvori
IV

MSOS5

2-6-4ZN Dvori
III

MSOS5

2-6-5ZN Nova
šola Brinje-del

MSOS5, DI1

ZD10

2-6-6ZN Nova DS1, ZS1
šola Brinje- del

ZN RS-23/99,
69/99, 79/00
ZN RS- 28/99,
39/00, 22/02,
45/04
ZN 23/99,
4.
69/01, 11/03,
34/04, 32/05,
83/05, 88/05
ZN 23/99,
111/03, 34/04,
63/04, 32/05
ZN 35/97,
24/04, 62/04,
119/04
ZN 35/97,
14.
24/04, 62/04,
119/04
PUP do UN
10.

2-6-7UN G
Vodna pot del
2-6-8UN G
Vodna pot del
2-6-9UN Stari
gasilski dom
2-6-10LN G
Adamiþeva
2-6-11LN G
Brinjski hrib
2-6-12LN G
(Klinþkar)
- Vhod v
Grosuplje
2-6-13LN G
Davkarija
2-6-14LN G
Družbeni dom
2-6-15LN Pri
pošti
2-6-16LN SOS
Gospodarska
cona sever

ZS1, ZS2

2-6-17LN G LN
jedro
2-6-18LN G
Gospodarska
cona jug
2-6-19LN G
Nadvoz
2-6-20LN G
Mrzle njive II
2-6-21LN in UN
G Pokopališþe

PD2, MBP4

ZN RS 23/99,
6/03, 22/03,
29/03, 48/03,
104/06
PUP do LN

PD2

PUP do LN

MBP4, ZD17,
ZD18, I
SE21, DI1

PUP do LN

ZK2

PUP do LN in
UN SRS
9/88, RS
56/96, 61/06
PUP do LN
4.

ZS3

PUP do UN

MSOS7

PUP do ZN

MSOS6,
MSOS8, DI3
ZGP , GPN

PUP do UN

5.

PUP do LN

9.

MSOS6

PUP do LN

MJ

PUP do LN

MJ

ZN RS 106/02,
62/04
ZN RS 41/97

MJ

MOS5,
MSOS6
MS2
MS4
MSS2

2-6-22LN G Pri MP1
Mostu Rožna
dolina
2-6-23LN Sp. MBP 3
Brvace

10.

MJ

MJ

PUP do LN

PUP do LN

8

Stran
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Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno
PUP do LN

POSEBNA MERILA IN POGOJI

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

1d. Dopustni vsi posegi, ki bi pomenili izboljšanje storitev
zdravstvenega doma, ali izboljšanje prometne varnosti ter
dostopov za funkcionalno ovirane osebe ter niso v nasprotju
z naþrtovanimi vsebinami predvidenega LN

MOS3

PUP do LN

MBP6, SE21,
ZD19
MBP6

ZN RS 67/99,
103/02
PUP do LN

MS2

ZN RS 115/05, 5.
18/07

MBP3

ZN RS 104/06

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

Št.li.nevel.
PUP-a

2-6-25LN G
Vrtec Grosuplje
2-6-26UrN G
Vele
2-6-27LN G
Rožna dolina II
2-6-28LN G
Upravni
trikotnik
2-6-29 ZN
EUROTRANS

IME NASELJA
Ali poimenovanje
bližnje lokacije

Uradni list Republike Slovenije
Mest. jedro

2-6-24LN G
Zdravstveni
dom

PROSTORSKI
PLAN –
PODR. NAM.
RABA
stolpec II.
DZ1

34 / 17. 4. 2007

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

MJ

Obmoÿja naselja Grosuplje, ki se urejajo s PUP
Na podlagi 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
obmoþje SE - 1a, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
obmoþje MSOS - 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek),
14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------2d. gradnja pod pogoji varstva arheološke dedišþine
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), , 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------1d. gostinska dejavnost ni dopustna
2d. višinski gabariti od K+P+M do K+P+1+M
3d. primeru prikljuþevanja na Ljubljansko cesto, je potrebno
obvezno uporabiti obstojeþe prikljuþke
Na podlagi 40 c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
obmoþje SE - 1a, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------1d. v južnem delu obmoþja glede oblikovanja upoštevati
sosednje objekte, ki so bili zgrajeni po predhodnem
zazidalnem preizkusu
2d. v južnem delu tloris podolgovat, sleme S-J
3d vsi objekti v liniji morajo upoštevati enak odmik od
ceste - min. 6m in v skladu s soglasodajalcem

enodružinska stanovanjska gradnja pod
gozdnim robom

2

enodružinska stanovanjska gradnja ob cesti

2

stanovanjska gradnja ozek pas obcestne
pozidave nad obmoþjem ZN Jerova vas. Obmoþje v
veþjem severnem delu že pozidano – višina
objektov K+P+M, do K+P+1 – tlorisi razgibani ter
strehe razliþnih naklonov in smeri - oblikovanje
sestavljenih tlorisov, oblike L, T ter druge
nepravokotne oblikovne poteze na kubusu
objektov.

2

SE14

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16

stanovanjska gradnja

2

2-6-E62

SE14

2

2-6-E63

SE14

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
stanovanjska gradnja
1a, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------Obmoÿje mestnega jedra
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
stanovanjska gradnja
1a, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

2-6-E64

SE14

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Stanovanjska gradnja pod gozdom

2

2-6-E7

SE14

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Individualna stanovanjska gradnja

2

2-6-E8-1

SE14

nad Brvacami, pod
gozdom

Individualna stanovanjska gradnja
- obmoÿje ob gozdnem robu

2

2-6-E8-2

SE14

ob Brvacah

Obmoÿje še proste površine – med Brvacami in
Grosupljem

2

2-6-E9-1

ZD20

nad Gospodarsko
cono

Individualna stanovanjska gradnja

2

2-6-E9-2

ZD20

nad Gospodarsko
cono

Individualna stanovanjska gradnja

2

2-6-KOM1

OC2, ZD 22

þistilna naprava

Centralna þistilna naprava za mesto Grosuplje z
bližnjimi naselji in naseljem Šmarje –Sap

3

2-6-OS1

MOS1, MOS2

Grosuplje –
HOTEL

obmoþje hotela (po posnovnem projektu Motel) –
turistiÿno gostinski center, parkirni prostori za
goste hotela in zelene površine ureditve
funkcionalnega zemljišþa

3

2-6-OS3

DI3

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------8.
(posebno doloþilo 8 velja znotraj obmoþja 2-6 E-8-1, þeprav je
v grafiki PUP izven obmoþja)
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------8.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 11, 12, 14, 15
----------------------------------------------------------------------------------Razpršena gradnja v pasu za razvoj prometne infrastrukture
1d. dopustno le vzdrževanje obstojeþih stanovanjskih in
drugih objektov; na zemljišþu s parc št. 1238 k.o. Grosuplje
naselje so dopustni tudi posegi iz 9. toþke 8.þlena odloka
PUP-a
12.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 11, 12, 14, 15
----------------------------------------------------------------------------------Razpršena gradnja v pasu za razvoj prometne infrastrukture
1d. dopustno le vzdrževanje obstojeþih stanovanjskih in
drugih objektov
12.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 11, 12, 14, 15
----------------------------------------------------------------------------------16.
16a.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------1d. Vsi novi posegi na obmoþju Motela in spremljajoþih
objektov ter funkcionalnih površin, se lahko izvajajo le s
soglasjem avtorja Motela – Gregorja Košaka, udia.
Izjema so nova stavbna zemljišþa iz leta 2004, parcele št.
262, 261, 260/1 k.o. Grosuplje naselje kjer projektant
projektira v skladu s splošnimi merili in pogoji za UZ.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------Obmoÿje mestnega jedra
5.

obmoÿje osnovne šole Louis Adamiÿ ob
Adamiÿevi cesti (»stara šola Brinje«)

3

2-6-E2

SE14,
MSOS15

2-6-E3

MSOS15

2-6-E5

SE19

2-6-E61

skupna
oblikovalska
izhodišþa

MJ

2

MJ

9
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2-6-OS5

MS4

2-6-OS6

DI1

2-6-PS1

MBP4

gospodarska cona
Grosuplje

2-6-PS2

MBP4

2-6-PS3

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

POSEBNA MERILA IN POGOJI

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------Obmoÿje mestnega jedra
1.d Prednostno varovanje možnosti razvoja VVZ
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------1d. posebna pozornost urejanja funkcionalnih površin –
kombinacija s hortikulturnimi parkovnimi vsebinami

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

obmoÿje vrtca Kekec in trgovsko poslovnih
objektov

obmoÿje pošte in policijske postaje in nekaj
stanovanj

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

3

MJ

3

MJ

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Osnovna šola Louisa Adamiÿa, VVZ Tinkara in
4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16
Trgovina
----------------------------------------------------------------------------------1d. dopustni posegi za potrebe šolskega in vzgojnega
programa
14.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Proizvodni objekti ob Industrijski cesti
2, 3, 4 (v skladu z Obvezno razlago odloka Url. RS št.
111/2003 in 124/2004), 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14,
15, 17, 18

3

gospodarska cona
Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
2, 3, 4 (v skladu z Obvezno razlago odloka Url. RS št.
111/2003 in 124/2004 , 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14,
15, 17, 18

3,4

MBP4

gospodarska cona
Grosuplje

3,4

2-6-PS4

MBP4

gospodarska cona
Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Obmoÿje proizvodne dejavnosti
2, 3, 4 (v skladu z Obvezno razlago odloka Url. RS št.
111/2003 in 124/2004, 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek),, 14,
15, 17, 18
----------------------------------------------------------------------------------1d. Na parcelah št. 870/3del , 873/5del, obe k.o. Stranska
vas, 2023/4 in 2022/7 obe k.o. Grosuplje naselje je dopustna
gradnja objektov za zaþasno bivanje. Ravno tako je dopustna
postavitev zaþasnih objektov za opravljanje obþasnih
izobraževalnih dejavnosti s podroþja otroškega varstva in
izvedbe obþasnih izobraževalnih programov ter študentskih
delavnic na temo izobraževanja.
2d. Varovanje obvodnega biotopa in sonaravna ureditev
obrežnih ravnic in struge
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Obmoÿje proizvodne dejavnosti MOTVOZ IN
3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 17, 18
PLATNO

2-6-PS5

MBP 4

gospodarska cona
Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
3, 4 (kot dopolnilne dejavnosti Veterinarskega zavoda), 6, 9, Veterinarski zavod in nepozidane površine za
10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
proizvodne dejavnosti
----------------------------------------------------------------------------------1d. dopustne so gradnje v skladu z namensko rabo prostora z
upoštevanjem obstojeþih dejavnosti v prostoru,
2d. moteþe dejavnike (hrup, svetloba), ki bi ovirali obstojeþe
dejavnosti v prostoru, pridobljene z upravnim dovoljenjem, je
potrebno v þim veþji meri omiliti.

3,4

2-6-PS6

MBP8

gospodarska cona
Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 17, 18

proizvodno obmoÿje

3,4

2-6-PS7

PD1

gospodarska cona
Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18

Proizvodno obmoÿje GUMA in prometna
komunikacija – Brezje – Grosuplje

3,4

2-6-PS8

MBP7

lokacija mizarstvo
Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18

Proizvodno obmoÿje – mizarstvo Grosuplje in
zahodni del zelene površine z manjšimi objekti

3,4

2-6-PS9

MBP6

komunalno podjetje
Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18

Proizvodno obmoÿje – komunalno podjetje

3,4

2-6-PS10

MBP5

Adamiþeva cesta

Proizvodno obmoÿje – komunalno podjetje

3,4

2-6-PS11

MBP5

Rožna dolina

Mešano – proizvodno obmoÿje

3,4

2-6-PS12

MBP6, ZD19

Pekarna Grosuplje

Mešano-proizvodno obmoÿje

3,4

2-6-PS13

PD2

obrtna cona ob ýN
Grosuplje

Proizvodno obmoÿje

3,4

2-6-PS15

PD2

razvoj ýN Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18
----------------------------------------------------------------------------------4.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18
----------------------------------------------------------------------------------1d. Dopustna nadomestna gradnja, rekonstrukcija,
adaptacija in nadgradnja obstojeþih objektov
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
na obmoþju MBP : 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18
na obmoþju ZD : 10, 11, 12, 14, 15, 20
----------------------------------------------------------------------------------1d. Na parceli 1910/114, k.o. Grosuplje je postavljeno
spominsko obeležje vojne za Slovenije. S posegi v prostor se
ne sme slabšati pogojev v prostoru za navedeno obeležje.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18
----------------------------------------------------------------------------------1d. Na parcelah od št. 100/22 do vkljuþno parc. št. 100/30, in
do parc. št. 100/11 do vkljuþno parc. št. 100/21, vse k.o.
Grosuplje se dopušþa naslednja mešana dejavnost :
- servisna
- osebne storitve
- storitvena
- trgovska- gostinska in podobno
----------------------------------------------------------------------------------16b.
16c.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18, 19

obmoÿje komunalnega objekta þN Grosuplje

3

2-6-PS16

MBP3

proizvodna

proizvodno poslovna enota »Black & Decker«

4

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18, 19

4939
Št.li.nevel.
PUP-a

IME NASELJA
Ali poimenovanje
bližnje lokacije

Stran

CONA
HRUPA

2-6-OS4

PROSTORSKI
PLAN –
PODR. NAM.
RABA
stolpec II.
MOS6

34 / 17. 4. 2007 /

Mest. jedro

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

3,4

3,4

10

Stran

4940 /

2-6-Pr-2

2-6-Pr-3

2-6-Pr-4

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

4

Avtobusna postaja, skladišÿni objekti
železniške dejavnosti

4

Obmoÿje železniških tirov

4

Obmoÿje železniške postaje- potniške in
tovorne

4

Obmoÿje železniških tirov

3

Obmoÿje za promet

3

2-6-Pr-5

MBP4

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje IP- IZ - 12, 14, 15

2-6-Pr-6

PD1

3

2-6-Pr-7

MSOS5, ZD10, Križišþe pred Bý
MOS2

Obmoÿje za promet
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
9, 10, 11, 12, 13, 14 (razen plošþadi), 15, 19
----------------------------------------------------------------------------------12.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Prometno križišÿe - prometne površine
10, 12, 14, 15, 19

2-6-Pr-8

SE14, MSOS6 brežina ob
regionalnli cesti in
cesta

Cesta in brežina zelenega pasu ob cesti med
gradbenimi parcelami in cesto

4,3

2-6-Pr-9

MOS2, ZD10

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 12, 14, 15, 19
----------------------------------------------------------------------------------1. ureditev nadcestnega obrežja (linijski park z mikro-urbano
opremo)
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
14, 15

Podroÿje brežine ob potoku – meliorirana
struga potoka

2

2-6-S-1

SE14

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16

stanovanjska gradnja

2

2-6-S-2

SE21

Levstikova,
Trubarjeva

stanovanjska gradnja
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------Obmoÿje mestnega jedra
1d. Dopustne dejavnost samozaposlitev-osebne storitve za
potrebe gospodinjstva in intelektualne dejavnosti, ki se lahko
opravljajo v bivalnih prostorih oziroma v varovanih prostorih nimajo strank na delovnem mestu, ter ne potrebujejo dodatnih
parkirnih mest.

2

2-6-S-31

SE21

Pod Mrzlimi nj.

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16

stanovanjska gradnja

2

2-6-S-32

SE21

Pod Mrzlimi nj.

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16

2

2-6-S-33

SE21

Ob mostu

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15

stanovanjska gradnja – trasa nekoÿ predvidene
prometne komunikacije iz sosednjega
zakljuÿenega ZN - to je od mostu do šole,
poteka preko parcele 1980.
stan-gradnja obmoÿje ob mostu ÿez železnico

2-6-S-4

MS3

Pod cerkvijo

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15

Starejša gradnja pod starim jedrom ob cerkvenem
sklopu

3

2-6-S-5, 6

SE14

2-6-S-7

SE19

2-6-SOS-1

MSOS6

Brežina potoka ob
PIN-u

Št.li.nevel.
PUP-a

2-6-Pr-1

PROSTORSKI
IME NASELJA Urejanje s PIN
POSEBNA MERILA IN POGOJI
PLAN –
Ali poimenovanje predvideno, v
PODR. NAM.
bližnje lokacije
izvajanju ali
RABA
zakljuþeno
stolpec II.
PD2
proizvodna- promet
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 15, 17, 18, 19
- obmoþje je uporabljeno kot parkirišþe – skladišþe novih vozil,
deloma tudi zelene površine
----------------------------------------------------------------------------------1d Površine parcel 1070/1del , 1071/1 del k.o. Stranska vas
so namenjene reševanju prometnih križanj za novo obvozno
cesto.
MOS5. IP, IZ,
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
I, ZD
za obmoþje MOS - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
za obmoþje IP- IZ - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
za obmoþje I – prometna površina – cesta
za obmoþje ZD - 10, 11, 12, 14, 15
----------------------------------------------------------------------------------1d. dopustna višina objektov je P ali P+M, vendar so v
mansardnem delu objekta dopustne le dejavnosti za potrebe
izvajanja primarnega namena obmoþja
IP-IZ2
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje IP- IZ - 12, 14, 15, 18, 19
----------------------------------------------------------------------------------12.
ZD20
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje IP- IZ - 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19
----------------------------------------------------------------------------------1d. dopustna le vzdrževalna dela, novogradnje niso
dopustne, razen za potrebe opravljanja železniške dejavnosti
12.
I
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje IP- IZ - 12, 14, 15, 19
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Mest. jedro

2-6-PS17

34 / 17. 4. 2007

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

MJ

MJ

2

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
enodružinska stanovanjska gradnja ob cesti
1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
----------------------------------------------------------------------------------1d. obvezni skupni izvoz za vse novogradnje v vmesnem
prostem prostoru
2d. višina stanovanjskih objektov sme biti le enaka ali nižja
od višine sosednjih obstojeþih stanovanjskih objektov
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
stanovanjska gradnja
1a, 2, 3, 9, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15

2

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Stanovanjsko oskrbno storitveno obmoÿje na
obmoþju ob OŠ Brinje do knjižnice ob Adamiþevi,
1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------Obmoÿje mestnega jedra
1d. dopustna gradnja tudi veþ-stanovanjskih objektov z
garažami v kletni etaži objekta ter centralne družbene
dejavnosti

3

2
MJ

11
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MS4

2-6-SOS-4

SE14

2-6-SOS-6

MOS5, MS2, I

2-6-SOS-7

MSOS8

2-6-SOS8

MOS4, SE14

2-6-SOS9

MS3, MSS1

2-6-SOS10

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

POSEBNA MERILA IN POGOJI

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje MS - 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16
za obmoþje SE - 1a, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
----------------------------------------------------------------------------------Obmoÿje mestnega jedra
1d. namembnost centralnih funkcij z ne-stanovanjskimi
dejavnostmi dopustna tudi v drugi etaži objektov
2d. višina se doloþi za vsak poseg graditve posebej, varuje se
možnost gradnje na sosednjih gradbenih parcelah tako, da se
vpliv posega doloþi tako, da je na sosednji parceli mogoþa
gradnja stanovanjskega objekt v odmiku 4 m od parcele
posega
3d. na parcelah št. 1758/1 , 1758/2, 1751, 1752/1, 1752/2,
1752/3, 1753/1 in 1753/3, vse k.o. Grosuplje naselje so
dovoljeni izkljuþno posegi za razvoj kulturnih dejavnosti – za
posege za razvoj glasbene šole, kulturnega objekta in
potrebnih parkirnih in parkovnih površin.
5.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------Obmoÿje mestnega jedra
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje SE - 1a, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
----------------------------------------------------------------------------------Obmoÿje mestnega jedra
1d. dopustna je novogradnja na mestu obstojeþega
bencinskega servisa in izgradnja poslovnega objekta ali
storitvenega objekta – centralne funkcije
2d. dopustna višina poslovnega objekta do P+2+M
5.
11.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje MS - 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16
za obmoþje MOS - 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
za obmoþje I – prometna površina mestne ceste – dopustni le
posegi graditve prometnih in drugih infrastrukturnih objektov in
naprav.
----------------------------------------------------------------------------------Obmoÿje mestnega jedra
5.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje MS - 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16
----------------------------------------------------------------------------------Obmoÿje mestnega jedra
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje M0S - 10, 12, 13, 14, 15
za obmoþje SE – 1a, 2, 3, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15 in
16
----------------------------------------------------------------------------------1.d novogradnje visokih gradenj niso dovoljene

obmoÿje stanovanjsko poslovno oskrbno
storitvenega obmoÿja ob Adamiþevi cesti

ob Grosupeljšþici

MBP4

Proti Slivnici – Jug
gospodarske cone

2-6-SOS11

MOS3

ob domu za
ostarele

2-6-SOS12

MSOS7

Gros. jedro

2-6-SS1

MP3

Rožna dolina

2-6-SS2

MP2

2-6-V1

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

4941

3

MJ

Obmoÿje pretežno stanovanjskih objektov

3

MJ

Stanovanjsko oskrbno obmoÿje – bencinski
servis in stanovanjska gradnja

3

MJ

Banka, obÿina, veþ-stanovanjski objekti

3

MJ

Obmoÿje stanovanjske gradnje z dopolnilno
storitveno dejavnostjo

3

MJ

obmoþje ob Dvorih – grad Brinje oskrbna in
stanovanjska dejavnost

3

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje MSS – 1a, 1b, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
za obmoþje MS – 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Stanovanjsko oskrbno storitveno obmoÿje

3

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
za obmoþje MBP: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14,
15, 17
----------------------------------------------------------------------------------1d. Dopustna le eno ali dvostanovanjska gradnja in vsi
stanovanjski ali poslovni objekti so lahko velikosti najveþ tri
bivalne etaže K+P+1+M Ohranja se stanovanjska gradnja v
sedanjem obsegu
2d. Delavnice obrtnih ali storitvenih dejavnosti, so dopustne
le v pritliþni izvedbi
3d. Dopustni maksimalni tloris za objekte je: širina najveþ 14
m in dolžina najveþ 20 m
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
- 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15, 16
----------------------------------------------------------------------------------1d. Dopustne gradnje objektov le: stanovanjske enote in
oskrbno storitvene mirne dejavnosti kot dograditev ponudbe
doma za ostarele – razvojne možnosti širitve
2d. hrupne dejavnosti niso dopustne
3d. maksimalna višina K+ P+1
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
- 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
----------------------------------------------------------------------------------1.d dopustna nadomestna gradnja kot gradnja stanovanjskih,
oskrbnih ali mirnih storitvenih dejavnosti
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
- 1a, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15

Stanovanjsko oskrbno in storitveno obmoÿje

3

Stanovanjsko oskrbno in storitveno obmoÿje

3

Stanovanjsko storitveno – obrtno obmoÿje

3

Stanovanjsko storitveno – obrtno obmoÿje

3

penzion Podržaj

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15

Stanovanjsko storitveno – obrtno obmoÿje

3

SE16, ZD9

Pod Hotelom

SE: Mešana individualna stanovanjska gradnja z
manjšimi obrtnimi in storitvenimi delavnicami
ZD: zelena površina

3

2-6-V1-2

ZD9

Ob Ljubljanski cesti

Na podlagi 33c ,33e in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
obmoþje SE : 1a, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15
obmoþje ZD : 9, 10, 11, 12, 13(prvi stavek), 14(razen
plošþadi),, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte) in 20
----------------------------------------------------------------------------------1d. dopustna stanovanjska namembnost eno in
dvostanovanjskih objektov in storitvena dejavnost v pritliþnih
delih objektov z izvozom ob Ljubljanski cesti
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 11, 12, 13 (prvi stavek), 14 (razen plošþadi), 15(velja za
podzemne infrastrukturne objekte) in 20

Travnata površina na robu gozda

3

2-6-V-2

SE22

Na podlagi 33c ,33e in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (prvi stavek), 14, 15

Kmetijsko gospodarstvo manjše kmetije , delno
pozidano, delno travnik ali njiva

bencinski servis –
Ljubljanska cesta

Št.li.nevel.
PUP-a

2-6-SOS-3

IME NASELJA
Ali poimenovanje
bližnje lokacije

Stran

Mest. jedro

2-6-SOS-2

PROSTORSKI
PLAN –
PODR. NAM.
RABA
stolpec II.
MS3, SE20

34 / 17. 4. 2007 /

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

MJ

MJ

12

Stran

4942 /

34 / 17. 4. 2007

ZD11

2-6-Z4

ZD20

2.6-Z5

POSEBNA MERILA IN POGOJI

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 11, 12, 13(prvi stavek) , 14, 15(velja za podzemne
infrastrukturne objekte) in 20
----------------------------------------------------------------------------------1.d dopustno urejanje kot parkovna površina – za potrebe
obiskovalcev hotela – poti, ter enostavni objekti in sicer: klopi,
urbana oprema, svetila, vodomet , bajer brez stika z naravnim
vodotokom do površine 50 kvm z naravno obrastjo, enostavna
igrala za najmlajše otroke, zasaditev z okrasnimi rastlinami na
gozdnem robu
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 11, 12, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)

Gozdne površine med obmoþjem Hotela
Grosuplje in med obmoþjem stanovanjske
pozidave

travnik pod zdravstvenim domom in Košþakovim
hribom

2

gospodarska cona
Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)

travnik in druge zelene površin v gospodarski
coni – varovani koridor za drugi tir železnice

3

ZP2

gospodarska cona
Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 11, 12, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)

Gozdiÿek v gospodarski coni – naravna
dedišÿina

»2,3
«

2-6-Z6

MBP4

Gospodarska cona

Vizualna in hrupna bariera med industrijsko cono in
mešanim obmoþjem 2-6-SOS10

»2,3
«

2-6-Z8

ZD21

Ob Pokopališþu
Grosuplje

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)
----------------------------------------------------------------------------------12.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 11, 12, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)

»2,3
«

2-6-Z9

ZD2

ýistilna naprava

Del zelene površine, ki se urejajo s PUP in del
namenska raba v skladu z UrN pokopališþe
Grosuplje
Zeleni pas ob þistilni napravi – funkcija kot zeleni
pas med urbanim prostorom z delovnimi mesti in
komunalnim objektom.

2-6-Z11

ZD12

2-6-Z12

ZD6

Med regionalno
cesto in železniško
progo
Ob ZN Evrotrans

2-6-Z13
2-6-ZS1

2. kmet.z
MBP4

2-7-V1

SK4

Jerova vas

2-7-E1

SE17

Jerova vas – del
južno od
Širše obmoþje
prometnice parcele urejanja
št. 2209/2 k.o.
Grosuplje naselje

2-7-E2

SE17

Jerova vas – del
severno od
prometnice 2209/2
k.o. Grosuplje
naselje

gospodarska cona
Grosuplje

Št.li.nevel.
PUP-a

2-6-Z2

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Mest. jedro

2-6-Z1

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
ZD8
Ob Hotelu

Uradni list Republike Slovenije
CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

3

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 11, 12, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)
ter gradnja v skladu s posebnimi merili in pogoji
----------------------------------------------------------------------------------16. in 16a., 16b., 16c., 16d
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Zeleni pas ob železnici - razvojne površine za
10, 12, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)
železniško dejavnost

»2,3
«

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte)

Zeleni pas med ZN Evrotrans in prometnico

»24«

Kmetijska zemljišþa – gradnja ni dopustna.
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
10, 14, 15(velja za podzemne infrastrukturne objekte) in
dodatne posege navedene v nadaljevanju:
----------------------------------------------------------------------------------1d. Na parcelah št. 870/3del , 870/5del, obe k.o. Stranska
vas 2023/4 in 2022/7 obe k.o. Grosuplje naselje je dopustna
gradnja objektov za zaþasno bivanje. Ravno tako je dopustna
postavitev zaþasnih objektov za opravljanje obþasnih
izobraževalnih dejavnosti s podroþja otroškega varstva in
izvedbe obþasnih izobraževalnih programov ter študentskih
delavnic na temo izobraževanja.
2d. Varovanje obvodnega biotopa in sonaravna ureditev
obrežnih ravnic in struge
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, (prvi stavek)14, 15
----------------------------------------------------------------------------------13. dopustna tudi obrtno-stanovanjska dejavnost

kmetijsko zemljišÿe
Melioriran vodotok – z obrežnimi zelenimi
površinami in plošÿadjo za dvo-namensko rabo

3,4
2

Vaško naselje

3

»2,3 MJ
«

Enodružinska stanovanjska gradnja
Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 9, 10, 12, 13, (prvi stavek)14, 15
----------------------------------------------------------------------------------1d. dovoljena gradnja enostanovanjskih objektov, na parcelah,
ki so manjše kot predpisuje odlok PUP. V primeru gradnje
dvostanovanjskih objektov ali dvojþkov, upoštevati doloþila
PUP glede velikosti gradbene parcele.
- maksimalna višina stanovanjskih objektov v celotnem širšem
obmoþju urejanja je P+M (kolenþni zid max. 120 cm)
8. Predvideno širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z 41.b
þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj
širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice (v tem
primeru najverjetneje dve skupni prometnici), ki se prikljuþuje
na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka. Širino
individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je možna samo v
skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku. . V primeru
spreminjanja parcelacije, zaradi usklajevanja velikosti
gradbenih parcel, upoštevati splošna doloþila PUP glede
velikosti gradbene parcele. V tem primeru možna gradnja
dvostanovanjskih objektov in dvojþkov.

2

Širše obmoþje Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
Enodružinska stanovanjska gradnja
urejanja
1a, 9, 10, 12, 13, (prvi stavek)14, 15
----------------------------------------------------------------------------------Predvideno širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z 41.b
þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj
širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki se
prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka.
Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je izvedena po
predhodnem zazidalnem preizkusu; na vsaki parceli je možna
postavitev enostanovanjskega, dvostanovanjskega objekta ali
dvojþka, vkolikor velikost gradbene parcele zadošþa za
gradnjo po splošnih doloþilih PUP. V primeru spreminjanja
parcelacije, zaradi usklajevanja velikosti gradbenih parcel,
upoštevati splošna doloþila PUP glede velikosti gradbene
parcele za predvideno gradnjo.
2d. skladno s predhodnim ZP: dostopi do objektov z notranjo
prometno komunikacijo s parkirišþem za tovorno vozilo za
potrebe dostave , ki se normalno uporablja tudi kot parkirna
površina za obiskovalce obmoþja – 7 parkirnih mest.

2

24

13
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A

ýemetija

EE1 -RTP

EE1

2-10-E

A

Razdelilna
transformatorska
postaja
Benat

--------------------Benat - V
2-11-V

-------------------------2-10
A

Praproþe

POSEBNA MERILA IN POGOJI

Na podlagi 40c in 40d., ÿlena - doloÿila 8. ÿlena :
1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, (prvi stavek),
14, 15
----------------------------------------------------------------------------------1d. ureditev osrednjega dela vasi, CF
2d. zgostitev gradnje skladno z umestitvijo v širši prostor,
robna sanacijska gradnja
3d. varovanje zahodnega roba z zasaditvijo drevesnih vrstzeleni rob naselja
4d. stanovanjsko – obrtna cona – možnosti spremembe za
sprejemljive dejavnosti dopustno za celotno naselje.
1.ureditev dostopne poti do samostojne kmetije (drevored)
2. pri eventualni dopolnilni gradnji se je potrebno prilagoditi
obstojeþem stanju - višinski gabariti

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

Gruþasta vas z ohranjeno notranjo prometno
komunikacijo in strukturo vaškega jedra
Vaško naselje

3

27

3

27

2

27

Zaselek okoli nekdanjega veþjega kmetijskega
gospodarstva
vaško naselje
cesta je primerna za vaško naselje
objekti iz 60 - ih let
Splošni pogoji – varovanje naravnega okolja , vsi objekti so
Obmoþje je dislocirano od vodilnega naselja,
lahko le montažne izvedbe na toþkovnih temeljih, sanitarije so vendar dovolj blizu za možnost dostopa s kolesom.
le kot montažni objekt, ter se jih odvaža oziroma ob
Obmoþje je na odmaknjeni legi pod gozdnim
prireditvah se obmoþje opremi z zadostnim številom tovrstnih robom, sredi intenzivnega kmetijskega podroþja. V
zaþasnih objektov. Zasloni se izvedejo z zatravljenimi
bližini se nahaja bodoþi suho mokri zadrževalnik, ki
nasipnimi konstrukcijami, ki se ji ozeleni z ustrezno vegetacijo. bo spremenil sestavo živalske in rastlinske
populacije v bližini. Sama lokacija zaradi
obþasnega opravljanja dejavnosti ne bo moteþa.
1 - Splošni pogoji – varovanje naravnega okolja, sanitarije so travniki, ki so primerni za ureditev travnatih igrišþ za
le kot montažni objekt, ter se jih odvaža oziroma ob
športe z žogo, za agiliti in za treninge vešþin, ki se
prireditvah se obmoþje opremi z zadostnim številom tovrstnih lahko izvajajo na travnatih površinah – ne
zaþasnih objektov. dopustna je ozelenitev robov obmoþja z
potrebujejo pokritih prostorov ali tlakovanih površin
visokodebelno avtohtono vegetacijo za ustvarjanje prijetne
mikroklime v vseh letnih obdobjih.
Splošni pogoji – varovanje naravnega okolja , vsi objekti so
Obmoþje pasu med cesto in vodotokom (Biþjem),
lahko le montažne izvedbe na toþkovnih temeljih, sanitarije so je izrazita ravna površina, obþasno poplavljena,
le kot montažni objekt, ter se jih odvaža oziroma ob
vendar po mnenju predlagateljev primerna za
prireditvah se obmoþje opremi z zadostnim številom tovrstnih izvedbo utrjenega vadbišþa za konjeniški šport v
zaþasnih objektov. Za ozelenitev z vegetacijo, se pridobi
obliki preskakovanja ovir in kasaške steze za
mnenje pristojnega zavoda za ohranjanje narave zaradi
treninge in tekmovanja manjšega merila.
bližine naravnega rezervata. Dvig kote terena z nasipanjem je
nedopustno.
2. varovanje poselitvene dedišþine; možne CF
vas, kmetije
1. ureditev osi vasi – pešpot; ureditev vozlišþa
med posameznimi vrstami rabe je ohranjena zelena
cezura, ki se jo varuje kot vaški rob tudi v bodoþe.
Naselje Spodnje Blato sestavljajo tudi obcestne
kmetije, ki so nanizane ob cesti iz Grosuplja.

3

28

2. varovanje poselitvene dedišþine; možne CF

Obcestna vas; celotni severni del je v vplivnem
obmoþju, v katerem je izrecno prepovedana
novogradnja objektov. Intenzivni razvoj
stanovanjske gradnje zaradi bližine Grosuplja, je že
spremenil strukturo poselitve.
vas, vaško jedro: ohranjena notranja razporeditev kmetijskih enot
enodružinska, eno-stanovanjska zazidava

3

Gruþasta vas – pokriva rob doline nad moþvirjem
Gatinskega potoka. Stavbni fond naselja se
intenzivno prenavlja in stanovanjsko objekti z
dvigom za etažo pridobe dodatne površine. Bližnje
samine se ravno tako razvijajo z dopolnilnimi
dejavnostmi se poveþuje standard kmetijskega
prebivalstva.
Vas, kmetije in sakralni objekt
Naselje so kmetijska gospodarstva, ki so ohranila
znaþilno tradicionalno razvrstitev objektov v globino
vrtov. Predel kmet. gosp. objektov.
Obcestna vas - z intenzivno obzidavo površin do
vzporednih novejših cest. Centralno funkcijo ima le
obmoþje železniške postaje, kjer je edina javna
površina in obmoþje gradu Boštanj, ki se ga
trenutno celovito ne ureja. Nedoreþena je
namembnost opušþene kmetijske farme.
vas, in obmoÿje gradu z razpršeno gradnjo
- Pristava je v stanovanjski rabi – urejeni objekti s
skromno urejenimi zunanjimi površinami niso
posegli v ureditveno obmoþje grajskih ruševin.
- Pristava je v stanovanjski rabi – urejeni objekti s
skromno urejenimi zunanjimi površinami niso
posegli v ureditveno obmoþje grajskih ruševin.

3

- kmetijska
Razdelilna transformatorska postaja – obmoþje
izkljuþne rabe

- vas
1.oblikovanje robov naselja (sanacija z ozelenitvijo)
2. ureditev ceste skozi poselitveno obmoþje Benata z
ureditvijo površin za pešce – pogoj pri odmikih objektov od
prometne komunikacije
----------------------------------------------------------------------------------3. mešano obrtno stanovanjsko obmoþje

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

1.revitalizacija arhitekturno- kulturne dedišþine v povezavi s
kmetijo
2. hortikulturna ureditev obmoþja ob dedišþini
3. ureditev vhoda v zaselek

ZS-1/2 strelišþe drugo obm.
kmet. z.

Strelišþe pri
Brezjem

ZS –1/2 šp.
igrišþa

drugo obm.
kmet. z.

Travniki med
avtocesto in Jerovo
vasjo

ZS- 1 /2
hipodrom

drugo obm.
kmet. z.

Ravnina ob
naravnem rezervat
Biþje

3-1-K

A

Spodnje Blato

3-1-V, VJ, Vr

A

»

3-1-E

A

3-2-V, VJ, Vr

A

3-2-K

A

3-3-V , VJ, Tn

A

Veliko Mlaþevo,
železniška postaja s
križišþem in grad
Boštanj

2. ureditev zelenih površin naselja
Vj – velja posebno doloþilo 6 iz enote 3-3-VJ-GRAD

3-3-VJ-GRAD

A

Veliko Mlaþevo,
železniška postaja s
križišþem in grad
Boštanj

6. grad s pristavo in ostala stavb. zemljišþa na slemenu
- dovoljeni so posegi, ki ponovno vzpostavljajo dominanto po
funkciji in formi z ustrezno vkljuþitvijo kulturne dedišþine.
Spreminjanje namembnosti legalno zgrajenih objektov ni
dopustno.

»

Gatina, Gmajna

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

4943
Št.li.nevel.
PUP-a

2-9-K

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Stran

CONA
HRUPA

2-8 –V1

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
MSOS10
Brezje pri
Grosupljem

34 / 17. 4. 2007 /

Mest. jedro

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

3. Novogradnje in bistvene spremembe namembnosti so
dopustne z ustrezno sanacijo robu naselja – ograjevanje s
transparentnimi ograjami in zasaditvijo z srednje-visokimi
sadnimi drevesnimi vrstami
1. ureditev ulice: varovanje poselitvene dedišþine oziroma
identitete, možne CF; ureditev obmoþja cerkve; za oboje
izdelava umestitve v širši prostor skladno z odlokom
2. potrebna vizualna sanacija enote z robno ozelenitvijo – velja za zahodni rob naselja.

1-2

2

2

3

9

2

9

3
LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

10

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

10

14

Stran

4944 /

34 / 17. 4. 2007

A

3-3-E

A

Veliko Mlaþevo

3-4-VJ, V,

A

Malo Mlaþevo

3-4-E

A

»

3-4-K

A

»

3-4-Vr

A

»

3-5-V, VJ

A

Lobþek

3-5-K, Vr

A

»

3-5-E

A

Kmetijska zadruga in staro naselje - vas
- Kmetijska zadruga se ohranja v kmetijski rabi z
ustreznimi novogradnjami spremljajoþih
infrastrukturnih objektov in naprav za varovanje
okolja.
- Osnovno naselje nima veþ znaþilnosti vaškega
naselja. Pozidave in ograjevanje parcel ob notranji
glavni prometnici je lastnikom omogoþilo privatno
rabo skromnih površin ob objektih. Preostale
površine so komaj zadostne za minimalni notranji
motorni promet.
5.pri vseh posegih se zahteva vizualna sanacija enote v krajini poslovna storitveno dejavnost – razgradnja
po izdelavi umestitve v širši prostor in strogih oblikovalskih
avtomobilov s celotno linijo odstranitve in sortiranja
kriterijih.
ter zaþasno skladišþenje in odpremo
7. dopustna intenzifikacija gradnje in spremembe
namembnosti legalno zgrajenih objektov za potrebe dejavnosti
do optimalnega izkorišþanja površine
8. obvezna robna zasaditev z visoko-debelnimi drevesnimi
sestoji avtohtonih hitro rastoþih drevesnih vrst
9. na vzhodni polovici parcele št. 1351/10 se dopušþa gradnja
stanovanjskih objektov za potrebe preselitve stanovalcev in
zaposlenih iz jedra posesti Boštanj. Gabariti 9x14 , maks.
višine K+P+ M (kota pritliþja je 20 cm nad koto sedanjega
terena), kar omogoþa oblikovanje dvojþkov, ali štirih manjših
stanovanj v posameznem objektu – velikosti zunanje mere
9x7; z dovozno potjo skupne širine 6m na parceli 1354/2.
Smer slemen objektov enaka kot smer ostalih objektov v
obmoþju. Vsako stanovanje mora imeti svoje pokrito parkirno
mesto in dodatno min. 20 kvm zelene površine na sonþni legi
gradbene parcele stan. objekta.
3. strnjena pozidava in obvezna vizualna sanacija južnega
stanovanjska in enodružinska zazidava:
roba z intenzivno ozelenitvijo
stanovanjsko objekti nad železniško postajo in nova
pozidava v kmetijsko zaledje Velikega Mlaþevega –
zahodno obmoþje naselja do vodotoka
predmestnih objektov z razgibano tlorisno zasnovo
in netipiþnimi arhitekturnimi fasadnimi odprtinami ali
drugimi stavbnimi elementi podaljšanja bivalnih
prostorov na funkcionalno zemljišþe – terase,
balkoni itd.
7 . parcela 1333/2, k.o. Slivnica je doloþena za potrebe
vas in vaško jedro
dejavnosti varstva pred nesreþami - gasilskega doma
Vaško jedro je ohranilo gosto poselitveno strukturo,
vendar se posegi na fasadah objektov bistveno
odmikajo od osnovnih pojavnih oblik poselitve.
Tipiþna gradnja so le še preostanki starih objektov.
Delna sanacija je zagotovljena z ohranjenimi
kmetijskimi objekti na robu naselja.
Obcestna vas z izrazito ohranjenimi notranjimi
2. ob vsakem posegu v robu naselja mora biti v projektu
prikazana zasaditev roba naselja, ki zagotavlja kontinuiteto
komunikacijami z razširitvenimi zelenimi površinami
znaþilne podobe naselja
ob prometnici. Prometna dostopnost do vseh
3. gradnja štirih stanovanjskih dvojþkov na obmoþju naselja predelov naselje je ugodna in omogoþa intenzivni
razvoj na zahodnih predelih redkeje pozidanega
Malo Mlaþevo – dopustne so manjše dimenzije parcel od
predpisanih v doloþilih Odloka – obmoþje je odmaknjeno od
dela naselja.
naselja.
enodružinska zazidava:
5. potrebno je ohraniti gozdiþ na hribu z obstojeþim þlenjenim - obstojeþi novozgrajeni stanovanjski objekti so
robom ter gozdnimi jeziki
višine P+M. Vendar se ne skladajo z strukturo
naselja – izstopajo zaradi orientacije slemen.
Netipiþno ograjevanje parcel je že spremenilo
znaþaj naselja v eni bistvenih vsebin – vizualna in
fiziþna prehodnost urbanega prostora in s tem
lokalna pripadnost vašþanov vasi in vsemu
urbanemu prostoru vasi.
1. Obmoþje osrednje površine naselja –obvezna ureditev
Kmetijski del vasi
prometnice in obcestnih površin za varno gibanje prebivalcev
6.dopusten razvoj obstojeþe dejavnosti v obmoþju parcele
848/2 k. o. Slivnica

»

1. strnjena robna sanacijska gradnja z enotno ozelenitvijo
Širše obmoþje južnega roba; dovoz v obmoþje s severne notranje prometne
urejanja
komunikacije ; strogi oblikovalski kriterij
Predvideno širše obmoþje ureditvene enote 3-5-E se rešuje
skladno z naslednjimi pogoji:
- širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z 41.b þlenom
odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega
obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki se prikljuþuje na
javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka. Širino
individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je možna samo v
skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.
4.obmoþje ob osrednji komunikaciji se ureja kot odprta
notranja prometnica brez ograjevanja ob cesti (poleg
kvalitetnega prometnega prostora, se varuje pred posegi tudi
zaradi izgradnje kanalizacije)
5.Južni rob gradbenih parcel vizualno izpostavljenega dela
naselja je potrebno ozeleniti tako, da se ohranja tipiko kulturne
krajine

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

2

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)
enodružinska zazidava
LI se izdaja z
- možna še dodatna zapolnitev na vmesnih še
opozorilom o
prostih površinah- prisojna lega. Veþinoma so stan. predvideni gradnji
objekti višine K+P+M – sodobna gradnja
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

Zaselek, nekaj obcestnih kmetij, ki se je s širitvijo
Grosuplja hitro razvil v veþje naselje mešanega
tipa.
vas in vaško jedro
- kmetije ob stari ozki lokalni cesti – mogoþa nova
funkcija kot dopolnilna dejavnost – majhna
obremenjenost ceste ustvarja kvalitetni vaški javni
prostor
Starejše kmetije z robnimi sadovnjaki in
gospodarskimi objekti na blagem prisojnem
poboþju.

10

2

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)
LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)
LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

Vaški rob naselja – zavrtnice kmetij z
gospodarskimi objekti – kozolci in lopami

2. gruþa treh stanovanjskih hiš; kvalitetna arhitektura;
3. ureditev zelenih površin naselja in poti – ob notranjih
prometnicah gradnja ograj ni dopustna – rob ceste se
nadaljuje v travnate površine

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

Št.li.nevel.
PUP-a

3-3-PS

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

Mest. jedro

3-3-K, OS

PROSTORSKI
IME NASELJA Urejanje s PIN
POSEBNA MERILA IN POGOJI
PLAN –
Ali poimenovanje predvideno, v
PODR. NAM.
bližnje lokacije
izvajanju ali
RABA
zakljuþeno
stolpec II.
A
Veliko Mlaþevo vas
1. ureditev osrednje ulice ter vozlišþnih toþk; umestitev v širši
in kmetijska
prostor
zadruga
10. na parcelah št. 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1587/2, 1587/7,
1587/8, 1587/9, 2258/2 vse k.o Slivnica, se lahko razvija
kmetija, kmeþki turizem, ni pa dovoljeno za proizvodnjo in
proizvodnji podobno obrt

Uradni list Republike Slovenije
CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

3

6

2
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Uradni list Republike Slovenije

Št.

A

»

4-1-E

A

»

4-1-EW

A

Vino – vikendi in
prazne površine

4-2-VJ

A

Biþje

1. ureditev vhoda v vas (sanacija vizure)

4-2-K, Vr

A

»

2. ureditev vhoda v vas (drevored, voda, kapela)

4-3-K, VJ, Vr, V A

Pece

1. varovanje stavbne dedišþine; možne CF
2. varovanje vaškega roba – sadovnjak s kozolci
3. ureditev vhoda v vas, dominantne toþke – jedra in ulice

4-3-V

A

»

4-4-K, Vr

A

Podgorica pri Št.
Juriju

4-4-E

A

»

4-5-VJ , Vr

A

Smrjene

4-5-K

A

4-5-E in EW

2. gostitev obmoþja, robna sanacijska gradnja, na robu
naselja potrebno ohranjati zeleni rob

Širše obmoþje 3. možna zapolnitev vrzeli enote, obvezna enotna zarast z
urejanja
drevjem, proti vizualno izpostavljenemu robu - strnjena
pozidava, na robu naselja potrebno ohranjati zeleni rob
4. kompenzacijska površina – razvoj turizma; lahko kolektivna
poþitniška gradnja ali stanovanjska gradnja visoka stopnja
oblikovalske zahtevnosti širše obmoþje urejanja
5 in 6. predvideno širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z
41.b þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele
znotraj širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki
se prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka.
Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je možna samo v
skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.

»
»

Moÿvirni travnik – igrišÿe travnato
Gruþasto kmetijsko naselje , se je kasneje z
prihodom vikendašev in ureditvijo komunikacij
razvilo v sodobno mešano urbano naselje –
pomanjkanje CF.
vas in vaško jedro
-Tradicionalno vaško naselje z veþjimi kmetijskimi
gospodarstvi, zasajeno s sadnim drevjem. Hiše v
veþini P+1+M, kjer teren omogoþa pa tudi
K+P+1+M.
Kmetije in vaški rob – vrtovi kmetij
- Zahodni rob naselja je zeleni rob, v katerem so
gospodarske lope, sicer pa ta rob ostane
nepozidan.
enodružinska zazidava:
pozidava enodružinske gradnje nad strmim
terenom ob cesti. Gradnja na gornji z ograjenimi
vrtovi. Objekti v dolini so višji in vedutno bolj
opazni.

Gruþasto naselje – domaþije v gruþi – þisto
kmetijsko naselje
vaško jedro:
- Smiselno varovanje in ureditev vaškega jedra
- starejši stanovanjski objekti P, P+1+M
- novejše hiše P+1+M
parcele v vasi niso ograjene z vrtnimi ograjami
kmetije in vas:
ohranjene so zelene površine sadovnjakov in
zavrtnic kmetij

2. dopustna sprememba iz vikendov v stanovanjske objekte
ob upoštevanju pogojev za komunalno urejanje , ki veljajo za
stanovanjska obmoþja
- obvezna enotna zelena bariera pred vzhodnim robom;
potrebne globinske drevesne bariere
3. gruþa treh enostanovanjskih hiš
Za celo naselje velja, da je pri vseh posegih varovati
poselitveno identiteto
1. ureditev vhoda v vas, dominantna arh.
2. revitalizacija uliþnega tkiva, dograditev ulice

4-6-V

A

Udje

4-6-K

A

»

3. rezervacija za vrstni nadomestni kmetiji
5. varovanje poselitvene dedišþine – bližnjih samin ob
vodotoku – oznaþene kot razpršene gradnje

4-6-E

A

»

4. strnjena gruþa enostanovanjskih objektov

Razloženo naselje na prevalu iz Grosupeljske
doline proti Ljubljanskemu barju. V obþini Grosuplje
je ostal le historiþni del posameznih samin in vikend
cona, ki se spreminja v stanovanjsko obmoþje.
vaško naselje
- naselje razpršeno na veþ zakljuþenih enot.

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

3
3

1

3

2

Vikend cona
K+P+M – pravokotna lega slemen na teren.
Gabariti objektov Višina je P+1+M.
Južne del površin nepozidan – obmoþje predvideno
za gradnjo – obmoþje nima dostopa z javne poti ali
lokalne ceste.

Gruþasta vas – znaþilna naselitev na pomolu nad
poplavnimi ravnicami. Naselje ima prenovljeni
stavbni fond stanovanjske gradnje.
kmetije in vas:
- kmetijstvo se opušþa
- veliko stanovanjskih objektov
ni škarp in ne vrtnih ograj
4- gradnja stan. objektov z enotnimi odmiki in enotni pozidavi; Novi del vaškega prostora- širitev
- površine za razvoj nadomestnih gradenj
vzpostavitev novega zelenega robu na vzhodnem robu
poselitve proti odprti krajini; parcelacija je bila izvedena
stanovanjskih objektov in nove stanovanjske
skladno s predhodnim zazidalnim preizkusom – dovoljena je objekte
gradnja eno in dvostanovanjskih objektov, þeprav so parcele
manjše kot je to splošno doloþeno v PUP za ureditveno enoto
V.
2. ureditev ulice (vkljuþitev znamenj in izvirov); ureditev
Gruþasto naselje – pretežno že stanovanjsko
osrednje površine vasi
naselje
kmetije in vas:
- varovanje zelenega roba naselja
- proste površine pustiti za sadovnjake
1. robna intenzivna sanacijska gradnja; ki zahteva
enodružinska zazidava:
urbanistiþno preveritev širšega obmoþja pri projektu za
obstojeþi sodobni stanovanjsko objekti od P+M do
gradbeno dovoljenje
P+1
1. ureditev cerkve z okolico; varovanje celotnega obmoþja
sadovnjaka; samini – strogo varovanje kulturne dedišþine
4. novogradnje samo za potrebe razvoja kmetije.

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

Št.li.nevel.
PUP-a

4-1-K, Vr

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

4945
Mest. jedro

PROSTORSKI
IME NASELJA Urejanje s PIN
POSEBNA MERILA IN POGOJI
PLAN –
Ali poimenovanje predvideno, v
PODR. NAM.
bližnje lokacije
izvajanju ali
RABA
zakljuþeno
stolpec II.
ZS-1/3 igrišÿe najbolj.
moÿvirni travniki
– površina za namen travnatega igrišÿa
na parc. 411/4 kmet.z.
in poljske poti
k.o. Grosuplje
4-1-VJ, V
A
Vino
Splošna usmeritev – vse posege v prostor je potrebno
podrediti celotni ureditvi osrednje površine naselja
1.ureditev vaškega jedra - usmeritve za jugovzhodni del –
dograditev jedra – strnjena pozidava (stanovanja in CF)

Stran

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

34 / 17. 4. 2007 /

2

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)
LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

14

14

14

2

2

kmetije
kmetije v funkciji
enodružinska –
- vikend naselje se spreminja v enodružinsko
gradnjo
- enota treh stanovanjskih objektov že zapolnjena

3

Obcestna vas s stegnjenimi domovi. Objekti do
višine P+1+M. Sodobne kmetije in prenovljeni
objekti – prometnica ustrezno urejena.
vaško jedro:
Ohranjena znaþilna podoba glavne prometnice
- kmetije in vas
- starejše hiše P z gankom v mansardi, nove
P+1+M
ob cesti pred vasjo stare domaþije P+M, P+1
stanovanjska gradnja
možna nova stanovanjska cona na blagem poboþju
nad vasjo za stanovanjske gradnje

3

1

2

19

3

2

16

Stran
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A

»

4-7-E

A

»

4-8-VJ

A

Gornji Rogatec

4-8-K, Vr

A

»

4-8-E

A

»

4-9-V, Vr

A

Medvedica

4-9-V

A

»

4-10-V, VJ

A

Ponova vas

4-10-K, Vr

A

»

4-10-E

A

»

4-11-VJ

A

Mala vas

4-11-K, Vr

A

»

POSEBNA MERILA IN POGOJI

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

Za celo naselje velja – vsi posegi morajo biti podrejeni
varovanju poselitvene dedišÿine oziroma identitete
1. ureditev osrednje površine naselja, revitalizacija središþa;
strogo varovanje poselitvene dedišþine
2. varovanje poselitvene identitete kmetij in varovanje
celotnega vaškega robu

Gruþasta vas ob krožni cesti pod slemenom.
Ohranjena struktura poselitve nad cesto – znaþilni
stegnjeni domovi z zakljuþkom v varovanem
vaškem robu
- vas in vaško jedro:
- urejeno in prenovljeno jedro, dovolj široka cesta
- urejene škarpe

4. posegi v vaškem robu z enostavnimi objekti – stroga merila
oblikovanja – dopustno le s tradicionalnimi gradbenimi
materiali zakljuþnih del in fasade – velika vizualna
izpostavljenost obmoþja
3. Usmerjanje h gradnji eno ali dvostanovanjske gradnje z
enotnimi gabariti višine objektov K+P+M z odmikom
gradbene meje od prometne komunikacije minimalno 5m od
utrjenega roba ceste – dopustna je izvedba enotne dovozne
plošþadi - poti za južni del – obmoþje pod cesto.
1. ureditev jedra vasi – cerkev z okolico, možen grajeni obod s
CF, ureditev sklenjenega prevoza skozi vas; umestitev v širši
prostor urejanja
2. varovanje robov naselja po morfologiji temena griþa; tudi
vaški rob

- kmetije:
- razvito kmetijstvo –manjše kmetije

3

enodružinska stanovanjska gradnja
novogradnja mestnih stanovanjskih objektov višina
P+1+M in še proste površine na prisojni legi

2

Gruþasta vas na izravnanem vrhu nad dolino –
osrednji prostor je cerkveni objekt z obodnimi
javnimi površinami – miniaturna grajena formacija z
izrazitimi enotami.
vas in vaško jedro
- Merilo vseh grajenih objektov in prometnih površin
je še vedno stari naþin kmetovanja in bivanja pritliþni objekti. Izjeme so nove kmetije.

3

enodružinska gradnja:
Nad vasjo na razgledni jasi, je predvidena
popolnoma nova pozidava stan. objektov.

2

razložena vas
- kmetije se razvijajo z dodatnimi dejavnostmi
- obmoþje vedutno zaprta celota treh otokov
grajenega prostora- kras

3

2. varovanje robov naselja po morfologiji temena griþa; tudi
vaški rob
4. varovanje poselitvene identitete
5. posegi v vaškem robu z enostavnimi objekti – stroga merila
oblikovanja – dopustno le s tradicionalnimi gradbenimi
materiali zakljuþnih del in fasade – velika vizualna
izpostavljenost obmoþja
Širše obmoþje 3. posebno pozornost posvetiti oblikovanju, materialom in
urejanja
umestitvi v gozdni prostor – eden ali veþ enostanovanjskih ali
dvostanovanjskih objektov po tipologiji vaških objektov
sosednjih naselij. Vedutno zakrite strani fasad objektov, so
lahko oblikovane sodobno, vendar morajo biti s prometnice
zakrite s stalno zeleno bariero. Ograditev z visoko zidano ali
kovinsko ograjo ni dopustna niti proti prometnici, niti proti
krajini.
Predvideno širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z 41.b
þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj
širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki se
prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka.
Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je možna samo v
skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.
4. V odprtem prostoru pred naseljem se dovoli ureditev
križišþa z odcepi s hortikulturno ureditvijo in postavitvijo
kažipotov
2. možnost razvoja CF – kmeþki turizem; varovanje
poselitvene identitete- ureditev objektov in vrtaþe kot turistiþno
ponudbo z urejenimi zunanjimi površinami – park, igrala, mize,
rastlinjak, zelišþni vrt, ipd. – (kulinariþna ponudba).
3. možnost CF na vozlišþni in dominantni lokaciji se dovoli
CF–(gostinstvo, turizem); pod strogimi oblikovalskimi kriteriji
1. gradnja dvojþkov ni dopustna

kmetije:
- starejši stanovanjski objekti K+P+M, novejši
P+1+M
Gruþasta in delno obcestna vas. V osnovi kmetijsko
1. vsi posegi morajo biti podrejeni varovanju poselitvene
dedišþine
naselje z veþjimi kmetijami. V novejšem þasu se
2. za celotno naselje je v ob-uliþnem nizu objektov z
obmoþje proti Grosupljem gosti z enodružinsko
zadostnimi odmiki od prometne komunikacije dopusten razvoj stanovanjsko gradnjo P+1+M. Nekaj dopolnilne
CF ( oskrba, storitev)
dejavnosti.
vaško jedro:
- jedro gosto pozidano
- vas brez škarp in vrtnih ograj ob cesti
- klanþine ob cesti so zatravljene

3

2

2

3
3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)
LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)
2. novo središþe – dovoljeni posegi, ki so v skladu z razvojem V osnovi obcestna vas – kmetije do prometnic na LI se izdaja z
CF
robu poplavnega polja.
opozorilom o
Vas se je širila s pozidavo ob dostopnih cestah, kjer predvideni gradnji
je ob zadružnem-kulturnem domu formirano novo kanalizacije (49.
nastalo neznaþilno vaško jedro
þlen Odloka PUP)
vas in vaško jedro
- javna površina ob zadružnem in kulturnem domu
z ustreznimi parkirnimi površinami.
Za celotno enoto K in Vr velja varovanje poselitvene
kmetije in vas:
LI se izdaja z
dedišþine;
starejše hiše P+M z ganki
opozorilom o
1. dovoljena je ureditev osrednje površine naselja in dovoljen - prometna zožitev v vasi slabša pogoje bivanja v predvideni gradnji
objektih ob cesti in pogoje dela v vasi. Primarna
kanalizacije (49.
razvoj CF
vaška komunikacija je sicer ohranjena, vendar
þlen Odloka PUP)
neurejena.

3

kmetije in vas
- ohranjena je primarna raba kmetijskih
gospodarstev z znaþilnim prehodom vaškega
urbanega tkiva v odprti prostor preko sadovnjakov
– vaškega roba.
Enodružinska pozidava
– Ponova vas se razteza z otoki enodružinske
gradnje do Benata. Tipiþne predmestne gradnje
stan. objektov.

2

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

V obmoþju stavbnih zemljišþ kmetijskih gospodarstev je
dopustne razvoj CF

Št.li.nevel.
PUP-a

4-7-K, Vr

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Mest. jedro

4-7-VJ

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
A
Vrbiþje

Uradni list Republike Slovenije
CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

13

2

3

13

3
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Uradni list Republike Slovenije

A

Kobiljek

4-12-K

A

»

4-12-E

A

»

4-12-E1

A

»

4-12-E2

A

»

4-12-Tn

A

»

4-13-VJ

A

Št. Jurij

4-13-POK
4-13-K

A
A

»
»

4-13-E

A

»

4-13-Vr, Tn

A

»

4-14-VJ, Vr

A

Cerovo

4-14-K-E

A

»

POSEBNA MERILA IN POGOJI

Širše obmoþje 3. stanovanjska enota – gostitev pozidave in robna intenzivna
urejanja
sanacijska gradnja;
4. predvideno širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z 41.b
þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj
širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki se
prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka.
Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je možna samo v
skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku;.
pot- za dostop do parcel št. 194, 251/2, 247 se mora izvesti
parcelacija in opredelitev nove notranje dovozne poti – v
skladu s splošnimi doloþili PUP-a in doloþil širšega obmoþja
urejanja. Pred tem gradnja na teh zemljišþih ni dopustna. Za
parcelo 253/1, se lahko uredi dostop z obstojeþe dovozne poti
severno od parcele, ter se lahko izvede poseg loþeno od
ostalega širšega obmoþja urejanja.
1. odmiki od prometnih površin glavnih prometnih komunikacij
so minimalno 4 m ob cesti dopustne le zelene površine –
pomožni objekti se grade le v veþji oddaljenosti oziroma za
gradbeno linijo stanovanjskega objekta
2. možnostj CF ob pogoju ohranjanja poselitvene dedišþine
oz. identitete

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

enodružinska zazidava:
razložene novejše hiše višine P+1+M

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki
LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

Celotni Kobiljek je nastal s pozidavo enodružinske
stanovanjske gradnje-kot zapolnitev ekstenzivnih
travnikov med lokacijami nekdaj raztresenih kmetij.
Celotno obmoþje predstavljajo sedaj štiri
homogene pretežno pozidane prostorske enote.
vas- novo vaško jedro na križišþu prometnic,

kmetije
prvotna poselitev je nastala na križanjih poti.
Kmetije so bile manjše kot v Ponovi vasi – revnejši
kraški teren.
3. Za celo naselje velja
enodružinska zazidava
varovanje in ureditev osrednjih zelenih površin; robovi in
K+P+M, P+1+M:
gostejši raster obodne pozidave ter nove površine za gradnjo: Gradnja stanovanjskih objektov je razvršþena tako,
gosta pozidava, sanacijska gradnja, kvalitetna arhitektura
kot je bilo predvideno v nesprejetem ZN, kar se
4. vsi posegi morajo biti zasnovani kot vizualna sanacija enote odraža na neenotnih strukturnih in tipoloških
6. obvezna ureditev prometa
vzorcih stanovanjskih objektov. Robovi obmoþij so
še vedno nepozidani in omogoþajo z ustrezno
pozidavo in ozelenitvijo kvalitetno sanacijo
obmoþja.
Širše obmoþje 6. predvideno širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z 41.b Obmoÿje predvideno za stanovanjsko gradnjo –
urejanja
þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj zeleni pas
širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki se
prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka.
Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je možna samo v
skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.
Travnik – poboÿje pod naselje, predvideno za
Širše obmoþje 7. V primeru, da se obmoþje ne uredi do sprejema novega
urejanja
prostorskega akta, bo predlagano za reševanje z LN.
gradnjo v dolgoroÿnem obdobju
6. vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.
5. obvezne zelene cezure
Vrtaÿe na planoti med kraškimi polji – strma
poboþja so razlog, da še niso pozidane – vrtiþki,
sadovnjaki in travniki.
1. za celo enoto VJ velja - varovanje krožne zasnove
Obcestna vas – vodilno naselje za KS in za širše
središþa, razvoj CF z arhitekturno kontinuiteto; širitev središþa zaledje manjših naselij. Izrazit razvoj CF in temu
primerna višina objektov – v vaškem jedru proti
s CF proti vzhodu; možnost postopne transformacije cele
enote v poslovno-stanovanjsko jedro
dolini do višine P+2. V naselju deluje veþje število
oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Možnosti so v
2. obmoþje za šolstvo in šport
5.ureditev osrednje površine naselja ob upoštevanju arh. in
dopolnilnih dejavnostih in v zgostitvi oziroma
urb. zasnove naselja, kar je obvezno upoštevati tudi pri
spremembi namembnosti objektov v obmoþju
vaškega jedra.
novogradnjah ali nadomestnih gradnjah v obmoþju Vj
4.b – Osnovna šola in športno rekreacijske ureditve v parku; vas in vaško jedro:
Znaþilna je intenzivna izraba stavbnega fonda in
varujejo se zelene površine ob vodotokih obmoþja.
funkcionalnih zemljišþ ob glavni prometnici.
Znaþilna je nehomogena struktura fasad, kar izraža
neenotne oblikovalske pogoje.
3. pokopališþe s pripadajoþimi ureditvami; širitev pokopališþa
8. možnost nadomestnih kmetij – za namene prestavitve
kmetije in vas
celotne kmetije ali umešþanje gospodarskih poslopij
Za nadomestne gradnje kmetij iz jedra naselja je
ponujena nadomestna lokacija pod poboþjem
Gradišnice na iz naselja ustrezno odmaknjeni
lokaciji.
enodružinska zazidava:
4. ob objektih poudarjena ureditev parcel z ozelenitvijo
6. upoštevati gradbeno linijo objektov
Naselitvene enote enodružinske pozidave so
7. stanovanjska enota: intenzivna robna sanacijska gradnja
zgrajene v razliþnih obdobjih 20 stoletja, ter se
ureditev lahko dosega le z poenotenjem urejanja
9. oblikovanje vhoda v naselje
funkcionalnih zemljišþ in zahtevami po ustreznih
sanacijskih ukrepih v primeru rekonstrukcije.
4. parkovne ureditve ali obvezne zelene cezure z avtohtono Obmoÿje arheološke dedišÿine- sedaj v kmetijski
vegetacijo – sadno drevje ali gozdna vegetacija
rabi – pašnik, vrt, travnik
4.a. – obvodni biotop;
Naselje je po nastanku gruþasto vaško naselje
kmetij v manjši kraški dolini. Ohranjena redka
pozidava in prenovljeni objekti ter novogradnje.
vaško jedro:
- Veþja odprta ravna prometna površina med
razloženimi kmetijami povezuje obmoþje enoto
- Znotraj te enote je veþja enota kmetijsko
turistiþne kmetije - konjereja
kmetije,
- ohranjene so proste površine za možnost
razširitve kmetij med posameznimi gospodarstvi
- fiziþno odprta gospodarstva
- razvojno ustrezna lokacija dela naselja s
pretežno nizko stanovanjsko gradnjo E.

2

3

1. glej 4-12-Vj,V
2. glej 4-12-Vj,V

1. ureditev ulice kot osrednje površine naselja (tla, fasadi,
konþni toþki)
2. v središþu vasi se dovoli gradnja v skladu s pripadajoþo
tipologijo

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki
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LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)
LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)
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2

3

5

3,2
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4-15-V

A

»

4. možen razvoj CF s pogojem varovanja poselitvene
dedišþine oz. identitete

4-15-Vr

A

»

3. varovanje strukture in arhitekture znotraj enotne površine
Vr, sanacija uþinka novogradenj, možna gradnja dopolnilnih
dejavnosti kmetij - obrtnih dejavnosti in podobno - mirne
proizvodne dejavnosti – transport surovin in izdelkov je
dopusten le z malimi tovornimi vozili, opravljanje
intelektualnih storitev in opravljanje osebnih storitev in
oskrbne dejavnosti.

POSEBNA MERILA IN POGOJI

1. izoblikovanje središþa ob cerkvi
4- možen razvoj CF s pogojem varovanja poselitvene
dedišþine oz. identitete

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

Gruþasta vas z izrazitim razvojem v zadnjih 50
letih. Naselje z veþ centralnimi funkcijami in veþjim
številom novogradenj stanovanjskih objektov.
vaško jedro:
- Ohranjen osrednji vaški prometni prostor z
vhodi v posamezne dele naselja
- ohranjeno vaško jedro z objekti dedišþine
Funkcijske enote kmetij :
- Glavnina vasi ob glavni vaški prometnici, je
ohranjena s kvalitetnimi prometnimi rešitvami
izvozov na dvorišþa kmetij.
- ob cesti brez ograj in škarp, ugodni dovozi
- proste površine se ohranjajo za možno
razširitev kmetij
Obmoÿje travnikov in sadovnjakov med
posameznimi funkcijskimi enotami kmetij na
delu Slivniškega pomola . Predel med funkcijskimi
enotami je idealna možnost vnosa dodatnih
prostorskih kapacitet za dopolnilno dejavnost
kmetij ali preusmeritev v drugo panogo.

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

3

Št.li.nevel.
PUP-a

4-15-VJ, V

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
A
Spodnja Slivnica

Mest. jedro

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Uradni list Republike Slovenije
CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

5

3

2

7- varovanje poselitvene identitete; varovanje in ureditev
vaškega roba
Meja med doloþili 3 in 7 je osrednja vaška cesta.
2. stanovanjska enota: strnjena intenzivna dopolnilna gradnja;
na dominantnih ali vizualno izpostavljenih legah najstrožji
oblikovalski kriterij; umestitev v širši prostor
4.možen razvoj CF s pogojem varovanja poselitvene
dedišþine oz. identitete

4-15-E

A

»

4-15-E1, E2,
E3

A

»

5-1-V

A

Dobje

5-1-EW

A

»

5-2-V

A

Mala Stara vas

1. Za celotno naselje pod oznako V velja, da je dovoljena
dopolnilna in nadomestna gradnja, ki mora upoštevati
obstojeþ zazidalni red (ob cesti) in ohranjati arhitekturne
znaþilnosti avtohtonih objektov.

5-2-Tn
5-3-V

A
A

»
Velika Stara vas

površine okoli cerkve morajo ostati nepozidane
Velja za celotno naselje (enoti E in V)
1. v ureditveni enoti je treba nove objekte locirati skladno z
obstojeþim zazidalnim redom (pravokotno na cesto) in
ohranjati obstojeþa razmerja stavbnih mas in arhitekturnih
znaþilnosti
2. ob cestah ni dopustna (obrazložitev) gradnja ograj
3. sadovnjak pod vasjo – se ohrani
4. Obvezno se varuje osrednji javni prometni prostor

5-3-E

A

»

»

5-4-V

A

Zgornje Duplice

1. v enoti je potrebno ohranjati arhitekturne znaþilnosti
avtohtonih objektov

5-5- VJ

A

Spodnje Duplice

1. dopolnitev obstojeþih drevoredov- pred vasjo
2. varovanje poselitvene dedišþine – velja za celo naselje;
dovoljene CF in prenova v stanovanja

5-5-V, Vr

A

»

2. varovanje poselitvene dedišþine – velja za celo naselje;
dovoljene CF in prenova v stanovanja

Širše obmoþje 6. Tri širša obmoþja urejanja se urejajo z naslednjimi pogoji:
urejanja
- širše obmoþje E3 se rešuje skladno z 41.b þlenom odloka
PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj širšega
obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki se prikljuþuje na
javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka. Širino
individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je možna samo v
skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku, za preostali
obmoþji E1 in E2 velja naslednje: vsaka zgradba zgrajena v
okviru predvidenega širšega obmoþja urejanja mora imeti
izkazano pravico dostopa na javno pot ali cesto, v skladu s
splošnimi doloþili PUP (43. do 46. þlen PUP), ki veljajo za
predvideno namensko rabo v ureditveni enoti veljavnega
Generalnega PUP. Doloþila 41. b þlena PUP-a v obmoþju ne
veljajo.

enodružinska zazidava:
- na južnem delu v poboþju so nove stanovanjske
hiše z neugodnimi ozkimi in strmimi dovozi, brez
obraþališþa, visoke škarpe do 3 m; hiše P+1+M
- potrebno je predvideti obvozno cesto za južni del
naselja
Obmoÿje poboÿja novih gradbenih parcel, brez
urejenih dovoznih javnih poti

Gruþast zaselek kmetijskih gospodarstev
vas in vaško jedro:
- kmeþko naselje, v katerem se proste površine
namenjajo pretežno za razvoj kmetij ali dopolnilnih
dejavnosti
Nekdanja vikend cona z nekaj objekti, ki se je
spremenila v stanovanjsko obmoþje, z oznako EW,
kar zagotavlja mirno obmoþje, brez dejavnosti in
obremenitev vodnega vira, ki pokriva polovico
cone.
Gruþasto naselje na prisojnem poboþju.
vaško naselje
- vzdrževane vizualne bariere in vaški rob
- stara in nova gradnja; pravokotna formacija, 1m
odmika ograj od prometnice
- parcele na terasah, vas se vzpenja po hribu do
cerkve, ki je dislocirana od vasi, poleg je nova
mrliška vežica
- zgostitev v vasi ni mogoþa
- cesta je ozka, asfaltirana; širitve objektov mogoþe
le v globino funkcionalnega zemljišþa
Obmoþje travnikov ob sakralnem objektu
Gruþasta vas – ohranjenih veliko tipiþnih vrhhlevnih objektov - drobna struktura objektov
starejših kmetij.
Vas
- kmetijska gospodarstva, stare hiše s posebnimi
vhodi – zunanje stopnišþe, P+1, v pritliþju so
gospodarski prostori
- prometno križišþe - rondo sredi vasi
- cesta ozka;
Stanovanjska gradnja
v novem delu stanovanjska gradnja P+1, ki je
nekoliko nenavadna glede barv, polken, fasadnih
oblog, asimetriþnih streh, naklonov; in le ena nova
urejena kmetija
Gruþastno naselje – razložena obcestna vas na
slemenu, starejši objekti
vaško naselje
- velik nov kompleks – nastanitvene kapacitete
- 3 nove gradnje; stare so še vrh-hlevne hiše
- cesta dokaj široka, izjema je center, ki je ozko grlo
- ni škarp, ograj, so le mulde za odtok met. vode
Obcestna vas – z veþjimi razmiki med enotami –
novejši sodobni objekti višine P+M
vas in vaško jedro:
- ena stara hiša, sicer urejeno
- cesta dovolj široka, ob cesti le za izravnavo
terena, ni škarp
- pod AC je velika kmetija, stan. objekt
Kmetije
- ohranja se severni del naselja kot vaški rob za
možno širitev kmetij

2

2

III. Obmoþje
varstva
vodnega vira

3

18

III. Obmoþje
2
varstva
vodnega vira del
Obmoþje
Vodnega vira

Obmoþje
Vodnega vira

3

20

3
3

20

2

3

19

3

20

3

19

Uradni list Republike Slovenije

A

5-7-V

A

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

Gruþasta vas na prisojnem poboþju
vaško naselje
Del vasi je že stanovanjska gradnja, predvsem ob
vstopih v vas.
V primeru, da je potrebno zaradi strmega terena ali drugih
Nova poselitvena enota enodružinske
okolišþin izvesti dodatne tehniþne posege, ki vizualno bolj
stanovanjske gradnje in kmetijskega
prizadenejo prostor, je potrebno po izvedbi posegov, lokacijo v gospodarstva v vzhodnem robu obmoÿja kot
þim veþji meri zazeleniti in prilagoditi krajini.
sanacija razpršene gradnje – obmoþje se ureja kot
celota v skladu z zazidalnim preizkusom iz leta
2003., Emi Vega u.d.i.a.
1. objekte na izpostavljenih legah je potrebno maskirati z
Obcestno naselje v zatrepu doline.
ni urejene preskrbe
avtohtono vegetacijo
vaško naselje
z vodo
3. obstojeþa vegetacija se ohranja v þim veþji meri, upošteva pomožni objekti se postavljajo za glavnim
se konfiguracije terena
objektom
4. strma gozdna poboþja, kmetijske površine zašþitenih kmetij gradnja objektov ob cesti z ustreznim
in vizualno izpostavljena travnata poboþja so manj primerna
odmikom in urejenimi dovozi
za gradnjo.
2. prostor okoli cerkve mora ostati nepozidan

Dole pri Polici

»

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

1. obmoþje vrtaþe, zasajene s sadnim drevjem in sadovnjaki,
vzhodno od vasi se ohrani nepozidano in v sedanji rabi
2. stare propadajoþe objekte se nadomesti oz. poruši

(Razpršena g.)

5-7-EW, Vr

POSEBNA MERILA IN POGOJI

del Širše
obmoþje
urejanja

Pred naseljem, na vzpetini je sakralni objekt, ki je
opredeljen kot razpršena gradnja, - samina. Je na
vizualno izpostavljeni legi, ter predstavlja skupaj z
drevoredom ob vstopu v vas, kvalitetno podobo
kulturne krajine obenem pa razmejitev med
tradicionalnim kmetijskim naseljem ter obmoþjem
poþitniških objektov in novogradenj stanovanjskih
objektov.
Obmoÿja vikend cone, ki so se v zadnjih treh
1./
letih spremenile tudi v obmoÿja za individualno
2 .Za spremembo iz vikenda v stanovanjski objekt si je
stanovanjsko gradnjo. Problematiÿna je
potrebno zagotoviti ustrezno komunikacijo do gradbene
komunalna oprema – preskrba z vodo – ni
parcele objekta.
3 .Potrebno je slediti tipologiji sosednjih objektov, predvsem v vodovoda, ter prometna ureditev, ker so za
vikende izdajala dovoljenja tudi brez urejenih
barvi in izbiri materiala fasade in strehe.
4 . Strmo poboþje – ohranja se raba prostora – travnik, gozd , prometnih dovoznih posti. Reševanje ustreznih
dovoznih javnih komunikacij, je velik problem.
pašnik ali sadovnjak (velja za Vr)
5 . Za obmoþje je potrebna doloþitev lokacije odvoza
komunalnih odpadkov.
6. /
7 - Obmoþje 5-7 EW se v treh enotah rešuje skladno z
naslednjimi pogoji, ki veljajo znotraj oznaþenega širšega
obmoþja urejanja. V enote se uvršþajo naslednja zemljišþa s
parcelnimi številkami:
- prvo širše obmoþje urejanja: parcela 811 k.o. Stara Vas,
- drugo širše obmoþje urejanja: parcela 803/2 k.o. Stara Vas,
- tretje obmoþje urejanja: parceli 803/3 in 791 obe k.o.Stara
vas
V okviru prvega, drugega in tretjega širšega obmoÿja se
navedene skupine parcel rešujejo skladno z 41.b þlenom
odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj
posameznega zgoraj navedenega obmoþja, se napajajo iz
ene skupne prometnice, ki se prikljuþuje na javno cesto ali
pot skladno z doloþili odloka. Širino individualnega prikljuþka
za posamezen objekt doloþi projektant v PGD projektu.
Parcelacija zemljišþ znotraj prvega, drugega in tretjega
širšega obmoþja urejanja je možna samo v skladu s pogoji
navedenimi v prejšnjem odstavku.

ni urejene preskrbe
z vodo, veþinoma
parcele nimajo
urejenega dostopa
z javne prometne
komunikacije. ali so
te neprimerne –
preozke, prestrme,
samo služnost za
kmetijska dela ipd.

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

3

4949
Št.li.nevel.
PUP-a

5-6-V1

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Stran

Mest. jedro

5-6-V

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
A
Peþ

34 / 17. 4. 2007 /

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

19

3

3

19

2

Preostala zemljišþa znotraj širšega obmoþja ureditvene enote
5-7 EW se rešujejo skladno z naslednjimi pogoji:
- vsaka zgradba zgrajena v kviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.
5-7 EW-1

»

Širše obmoþje 2. isto kot za 5-7-EW
urejanja
4.. isto kot za 5-7-V
5. isto kot za 5-7- EW
6. /
8 - Obmoþje 5-7 EW-1 se v dveh enotah rešuje skladno s
pogoji, ki veljajo znotraj širšega obmoþja urejanja. V enoti se
uvršþajo naslednja zemljišþa s parcelnimi številkami:
- prvo širše obmoþje urejanja: parceli 916 in 922 obe k.o. Stara
Vas,
- drugo širše obmoþje urejanja: parcela 918 k.o. Stara Vas.
V okviru prvega in drugega širšega obmoÿja se navedene
skupine parcel rešujejo skladno z 41.b þlenom odloka PUP in
ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj posameznega zgoraj
navedenega obmoþja, se napajajo iz ene skupne prometnice,
ki se prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z doloþili
.
odloka. Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt
doloþi projektant v PGD projektu.
Parcelacija zemljišþ znotraj prvega in drugega širšega
obmoþja urejanja je možna samo v skladu s pogoji
navedenimi v prejšnjem odstavku.

Obmoÿje bi bilo potrebno celostno urejati s PIN.
Obmoþje zahodno od Dol – strm teren, dostop iz
druge obþine, razne na vzhodnem robu, kjer s e
cesta obmoþja le dotika. Zaradi strmega terena,
pogoji sprememb v stanovanjske objekte oziroma
novogradnje problematiþne.

2

Preostala zemljišþa znotraj ureditvene enote 5-7 EW-1 se
rešujejo skladno s splošnimi pogoji PUP.

20

Stran

4950 /

A

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

»

1. obstojeþa vegetacija se ohranja v þim veþji meri, pri þemer
se upošteva konfiguracije terena
2. strma gozdna poboþja, kmetijske površine zašþitenih kmetij
in vizualno izpostavljena travnata poboþja naj ostanejo
nepozidana ( þe je veþ kot 2/3 parcele v naklonu veþ kot 20
%, je obvezna geomehanska preveritev ustreznosti posegov
pri kateri se izvaja sprememba terena z izkopi in/ali
veþanjem obremenitev nosilnih tal)
3. streha je simetriþna dvokapnica v skladu s splošno
doloþenim naklonom strešin, smer - slemena mora biti
vzporedna s plastnicami,
4. gradnja ograj ni dopustna, gradnja opornih zidov pa le
takrat, ko z drugimi tehniþnimi sredstvi ni mogoþe prepreþiti
plazenja oziroma izjemoma za potrebe izvedbe dostopa do
objekta – stopnišþa, parkirno mesto ob objektu.
5. priporoþa se, da se dovozi do poþitniških objektov
združujejo
2. vse novogradnje morajo upoštevati konfiguracijo terena,
postavljene morajo biti vzporedno s plastnicami
- kritina opeþna oz. v barvi opeþne kritine
- obstojeþa kvalitetna vegetacija naj se ohranja v þim veþji
meri

Polica

5-8-Tn
5-8-E
(Bliska vas)

A
A

»
»

5-8-D

A

»

5-8-W
(Žabja vas)

W

»

5-8-EW

A

»

5-8- K

A

»

(Gradišþe) E,
(Gradišþe) V
5-9-V, Vr

A

(Gradišþe)

A

Bleþji vrh

5-10-V

A

Kožljevec

5-11-V

A

Trošþine

POSEBNA MERILA IN POGOJI

del Širše
obmoþje
urejanja

3.ohranjajo naj se znaþilni vaški robovi s sadovnjaki,
dovoljena je dopolnilna in nadomestna gradnja; v osrednjem
delu naselja je treba nove objekte locirati skladno z obstojeþim
zazidalnim redom, ohranjati obstojeþa razmerja stavbnih mas
in arhitekturnih znaþilnosti
5. južno poboþje zaselka Hrib naj ostane nepozidano –
ohranjanje kulturnih teras in vedut na osrednjo dominanto,
cerkev
1. proste površine med zaselki naj ostanejo nepozidane
2. vse novogradnje morajo upoštevati konfiguracijo terena,
postavljene morajo biti vzporedno s plastnicami, kritina
opeþna oz. v opeþni barvi
3. obstojeþa kvalitetna vegetacija naj se ohranja v þim veþji
meri
4. del oznaþenega širšega obmoþja urejanja, kamor se uvršþa
parc. 226/1 in del225/1 obe k.o. Polica se rešuje skladno z
41.b þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele
znotraj širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki
se prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka.
Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je možna samo v
skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku, za preostali
del v grafiki oznaþenega širšega obmoþja urejanja velja
naslednje: vsaka zgradba zgrajena v kviru predvidenega
širšega obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa
na javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43.
do 46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

Obmoþje vikendov – strmi teren ne omogoþa
strnjene gradnje. Parcele so primerne le za
vikende.

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki
ni urejene preskrbe
z vodo

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

Ureditvena enota V1, V2, V3 – združeno je naselje
petih vaških enot. Dejavnost v naselju je mešana,
je vodilno naselje KS in ima veþino centralnih
funkcij – šola, vrtec, trgovina, zadružni dom,
gostilno.
Ob naseljih se zaradi CF formirajo otoki
stanovanjske gradnje, katere prebivalci so vezani
na dnevno migracijo – delovna mesta.

Del obmoþja E so strma poboþja v zatrepni dolini
na koncu kraške doline in skupine naselij, ki se
imenuje Polica. Objekti so veþinoma na
izpostavljenih sonþnih legah in so po novogradnji
avtoceste postali zelo opazna urbana struktura. Ker
je naselje razvija kot centralno naselje lokalnega
tipa, z novimi delovnimi mesti je priþakovati, da se
bo v prihodnjem þasu poselitev razširila tudi na
sedaj še nepozidane površine nekdanje W cone.
Potrebna je ureditev prometnic in parcelacija
zemljišþ tako, da bodo omogoþeni ustrezni dovozi
do vseh lokacij.
Problem celotnega predela naselja so ozke
prometnice, ki ne omogoþajo varnega sreþevanja z
veþjimi vozili.

Obmoþje za delavnico– obmoþje ima dovoz
direktno z javne prometne komunikacije in s
prometom ne posega v naselje
Obmoþje vikendov – del površin v obmoþju varstva
vodnih virov.

ureditvene enote W
1. pri nadaljnji gradnji si je potrebno zagotoviti komunalno in
prometno infrastrukturo, skladno s pogoji, ki veljajo za gradnjo
poþitniških objektov
2. vse novogradnje morajo upoštevati konfiguracijo terena,
postavljene morajo biti vzporedno s plastnicami
- kritina opeþna oz. v opeþni barvi
- vizualno izpostavljene poþitniške objekte je potrebno zakriti z
avtohtono vegetacijo
- obstojeþa kvalitetna vegetacija naj se ohranja v þim veþji
meri
- ohranjajo naj se znaþilni vaški robovi s sadovnjaki
- dovoljena je dopolnilna in nadomestna gradnja
1. posebnost - obmoþje je v obmoþju varstva vodnih virov
obmoÿje vikendov, ki se je spremenilo v EW objekti do sedaj so bili izkljuþno vikendi – prometno
je obmoþje problematiþno.
V ureditveni enoti K, veljajo enako pogoji za posege, kot za
Obstojeþe posamezne domaþije ob vaseh.
obmoþje 5-8-V.
Za vsako enoto veljajo v Odloku doloþena merila in pogoji.
Obmoþje nastalo z združevanjem samin, ali
razpršene gradnje.
3. za vse nove posege v prostor je izhodišþe obstojeþi talni
Gruþasta vas z ohranjeno talno strukturo in
red, uporaba avtohtonih arhitekturnih elementov in materialov poselitvijo.
1. ohranjajo se drevoredi in sadovnjaki ob dovozni cesti oz. se Vaško naselje
ustrezno nadomešþajo
- prevladujejo stari objekti P+M ob cesti, le 2
2. višinski gabarit: pritliþje, izkorišþeno podstrešje
novogradnji
- streha: simetriþna dvokapnica s þopi, kritina betonski
- majhne kmetije, majhni objekti; znaþilna vrhzareznik – siv
hlevna etažna pozidava s shrambnimi prostori v
kleti
Naselje je nastalo pod izvirom potoka in je stisnjeno
v breg med dve dolini – skromno naselje.
vaško naselje
- proste površine se ohranjajo za kmetijstvo
- P+M novi stan. objekti; v veþini stari objekti
- cesta v vasi preozka za varna sreþanja motornih
vozil
1.treba je ohraniti tipiþen vaški rob s kozolci in sadnim
Gruþasto naselje okoli sakralnega objekta na
drevjem na južnem in zahodnem robu naselja
izravnanem južnem poboþju na sredi med dolino z
2.vse posege v prostor je dopustno izvajati le tako, da se
vodotokom in vrhom Breznice.
ohranja vedute na cerkev Sv. Križa
vaško naselje
3-gospodarska enota kmetije se sanira z obodno zasaditvijo. - P+M (frþade), stara gradnja, majhni kmet. objekti
- P+1 novogradnja, nadaljnja novogradnja možna
le z odmikom od ceste
- vse, kar je veliko, ni ustrezno za center vasi; ob
cerkvi neurejeno parkirišþe, novo obzidje

2

3

Obmoþje
varstva
vodnega vira

Št.li.nevel.
PUP-a

5-8-V

IME NASELJA
Ali poimenovanje
bližnje lokacije
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A

Gorenja vas

5-13-V

A

»

POSEBNA MERILA IN POGOJI

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

1. Pri naþrtovanju novih posegov v prostor ob cesti je
potrebno predvideti ureditev površin za pešce
2. varovanje roba vasi – intenzivna ozelenitev izpostavljenih
netipiþnih oziroma neprimernih posegov v prostor

Gruþasta vas ob prometnici v bregu.
vaško naselje
P+2 v dolini; ožina; vikendi 3x5, novogradnja, ozka
cesta, ki za kaj drugega ni primerna, potoþek; ni
dopustno širjenje, ker ni komunalne opreme
1. ureditev površina za pešce ob novih posegih v prostor
Gruþasto naselje ob strmi prometnici.
2. varovanje roba vasi – ozelenitev izpostavljenih nepravilnih Naselje ima zelo slabo prometno povezavo z
posegov v prostor, gradnja izven linije zelenega robu ni
ostalim obmoþje obþine.
dopustna
vaško naselje
- treba je šþititi tipiþni vaški rob s kozolci in sadnim
drevjem na južni in zahodni strani
- novogradnje morajo ohranjati znaþilnosti
avtohtone arhitekture
- P+1+M z bavarskimi balkoni na V fasadi; nasilna
gradnja ob cesti
- v vasi P+3; dovoljena izkljuþno nadomestna
gradnja, z odmikom od meje oz. za kmet. namene
- cesta ozka, strma, škarpe ob cesti ob
novogradnjah, neustrezno
Širše obmoþje 3. Minimalna velikost gradbene parcele za enostanovanjski
Proste zazidljive površine brez urejene dovozne
urejanja
objekt je 1100 kvm.
komunikacije od parcele – do sedaj ena gradbena
7 - Obmoþje 5-13-V se v dveh enotah rešuje skladno z parcela
naslednjimi pogoji, ki veljajo znotraj oznaþenega širšega
obmoþja urejanja. V enote se uvršþajo naslednja zemljišþa s
parcelnimi številkami:
- prvo širše obmoþje urejanja: parcela 1059 k.o. Bleþji vrh,
- drugo širše obmoþje urejanja: parcela 1056 in del 1057 obe
k.o. Bleþji vrh.

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki
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Št.li.nevel.
PUP-a

5-13-V

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Stran

Mest. jedro

5-12-V

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
A
Dolenja vas
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3
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V okviru prvega in drugega širšega obmoÿja se navedene
skupine parcel rešujejo skladno z 41.b þlenom odloka PUP in
ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj posameznega zgoraj
navedenega obmoþja, se napajajo iz ene skupne prometnice,
ki se prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z doloþili
odloka. Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt
doloþi projektant v PGD projektu.
Parcelacija zemljišþ znotraj prvega, drugega in tretjega
širšega obmoþja urejanja je možna samo v skladu s pogoji
navedenimi v prejšnjem odstavku.
Preostala zemljišþa znotraj širšega obmoþja ureditvene enote
5-13-V se rešujejo skladno z naslednjimi pogoji:
- vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.
5-14-V

A

Mali Konec

ZS-1/5 Ribnik

Kmet. Z., G in pod Perovim
vodna pov.

ZS- 1/5 ribnik

Kmet. Z., G in Dobje
vodna pov

ZS- 1/5 Rekr.. Kmet. Z., G in Nad Staro vasjo
Ob vodotoku
vodna pov
6-1 -VJ

A

Plešivica pri Žalni

6-1 –K, Vr

A

»

6-1 -E

A

»

6-2-VJ

A

Na Šoli

Gruþasto naselje
vaško naselje
- stan. hiše majhne, premajhne za sanacijo; majhne
kmetije
- v naselju dopustni max. 2 novogradnji za kmetijo
- do naselja le ozka asfaltna cesta
- nadomestna gradnja možna le z odmikom od
ceste
Ureditev poti za pešce s pešþenim nasutjem, postavitev
obmoþje ob naravnem biotopu, namenjeno
lesenih klopi, ureditev sanitarnega otoka - montažnih sanitarij predvsem sprehodom in rekreaciji v naravnem
in manjših posod za odpadke
okolju
Ureditev poti za pešce z pešþenim nasutje, postavitev lesenih obmoþje ob naravnem biotopu, namenjeno
klopi, ureditev sanitarnega otoka - montažnih sanitarij in
predvsem sprehodom in rekreaciji v naravnem
manjših posod za odpadke
okolju
Ureditev poti za pešce z pešþenim nasutje, postavitev lesenih obmoþje ob naravnem biotopu, namenjeno
klopi, ureditev sanitarnega otoka - montažnih sanitarij in
predvsem sprehodom in rekreaciji v naravnem
manjših posod za odpadke
okolju
1. varovanje poselitvene identitete in ureditev grajenega
Gruþasta vas na vrhu hriba – osrednja vaška
oboda trga - umestitev v širši prostor vkljuþno s trgom
prometnica je široka in ravno tako so široko
zastavljene parcele kmetijskih gospodarstev, ki se
zakljuþijo v Vr. Ostalo naselje je obcestna gradnja
ob regionalni cesti – po nastanku in tipologiji
razliþni objekti.
vaško jedro:
Kvalitetni prenovljen stavbni fond in varovane
odprte površine – neograjeni prehodi med
kmetijami – veþji gabariti objektov.
kmetije in vas:
Posebnost naselja na slemenu je tipiþen vaški rob
s kozolci in sadnim drevjem na severni in vzhodni
strani. Znaþilnost obcestne gradnje pod vasjo, pa
so manjši objekti – skromnejša kmetijska
gospodarstva - delno že opušþena kmetijska
dejavnost.
Ohranjeni so vaški robovi, za celotno obmoþje,
kar je posebno pomembno za krajinsko podobo
naselja na slemenu
2. potrebna je umestitev v širši prostor
enodružinska zazidava
3. konþni obseg enote; možna gostitev; zasipanje vrtaþe ni
Pod vasjo ob glavni dovozni poti in ob regionalni
dovoljeno; obodna ozelenitev enote
cesti, so predvidene nove zazidljive površine za
4. izpostavljena lega obmoþja
enodružinsko gradnjo. Obstojeþi objekti okoljne
razpršene gradnje so veþinoma višine K+P+M. Tip
objektov je še združljiv s tipiþno obliko
podolgovatega objekta.
1. dovoljena je ureditev središþa: osrednja površina s kapelo Zaselek ob križišþu dovoznih cest iz doline Krke do
in lipo ter grajeni obod;
Višnje Gore, Grosuplja – manjše kmetije in
vmesna enodružinska gradnja z veþjimi
gospodarskimi objekti – ni jasno þitljive identitetne
podobe naselitvene enote.
vaško jedro:
Križišþe – cestno križanje veþjih lokalni cest z
regionalno cesto z dokaj preglednimi izvozi. Posegi
na teh lokacijah se podrejajo ureditvi osrednjega
prostora ob križišþu.

3

1. treba je šþititi tipiþen vaški rob s kozolci in sadnim drevjem
na južni strani
2. Pri naþrtovanju je potrebno še posebej upoštevati in
ohranjati znaþilnosti avtohtone arhitekture

18

1,2
1,2
1,2
LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

2

3

6

7

22
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A

Luþki cestarji

6-3-V

A

»

6-4-VJ

A

Luþe

6-4-V

A

»

6-4-K, Vr

A

»

6-4-E

A

»

6-5-K, Vr

A

Male Luþe (Staje)

3. za enoto ( K in E ) velja, vsi posegi morajo biti v skladu z
varovanjem poselitvene identitete: gabariti, arhitektura, vrstni
vzorec in vaški rob – velja za vas in tudi samine

6-5-E

A

»

6-6-VJ, V

A

Mala Žalna

6. stanovanjska enota: gostitev, strnjena robna pozidava;
poudarjena os in tipološka povezava z vasjo pri oblikovanju
objektov;
V enoti 6-5-E upoštevati posebno dol. št. 3 (zgoraj), ki ni
oznaþeno v grafiþnem delu PUP
3. Izgradnja rekreacijskih površin in objektov za potrebe širitve
dejavnosti OŠ Žalna ; na parcelah št. 1869/2 in 1868, je
dopustna le gradnja igrišþ ali športnih objektov za potrebe
Osnovne šole ter kraja. Druga namembnost ni dopustna.

6-6-K

A

»

6-6-E

A

»

6-7-VJ

A

Velika Žalna

1. ureditev osrednje površine in grajenega robu

6-7-K, Vr

A

»

3. ureditev in varovanje gozdiþa

POSEBNA MERILA IN POGOJI

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

2. Nova poselitev je dopustna le na parcelah, z urejenim stanovanjska soseska
dostopom.
Dokaj zakrita lega v krajini ne omogoþa pogleda
3. dovoljena je gradnja gruþe eno stanovanjskih hiš
nad izgledom celotnega obmoþja. Posamezni
objekti na razliþnih legah (strmo-položno) ob
prometnicah, pa jasno kažejo, da tipiþnega vzorca
poselitve ni. Novo obmoþje zahteva posebna merila
in pogoje, da se bo vsaj del naselja v osnovi
oblikoval kot homogena urbana enota - 2 in 3.
3. Nova poselitev je dovoljena tudi v obliki gruþe
Zaselek
enostanovanjskih objektov, vendar si je za pridobitev GD
stanovanjsko naselje:
potrebno zagotoviti dostop do gradbene parcele.
Razpršena gradnja ob regionalni cesti z
novodobnimi objekti netipiþnega izgleda in
postavitev z neustrezno smerjo slemena na
poboþje, je delno že zakrilo kmetijski znaþaj doline
nad Luþami.
4. varovanje poselitvene dedišþine oz. identitete;
Nadaljevanje razpršene gradnje nad in pod
5. dopusten dominantni objekt po funkciji in formi; lahko
regionalno cesto- zaradi prometnega dostopa in
skupina objektov; za pridobitev GD si je potrebno zagotoviti
razložene gradnje možen razvoj posamezne enote
prometno komunikacijo; pogoj izjemno kvalitetne arhitekture v drugo dejavnost
1. Vsi posegi morajo upoštevati zahteve po revitalizaciji
Gruþasta vas z izredno lepo krožno obodno
središþa in ureditev osrednje odprte vaške površine
pozidavo javne komunikacije. Radialno se v odprti
prostor razpotegnejo kmetije z gospodarskimi
objekti , kar se odraža z lepo izraženim vaškim
robom z zakljuþno linijo toplarjev. Posamezne
kmetije so se že izmuznile iz prostorskega in
oblikovnega obsega vasi – veþji sodobni objekti.
vas in vaško jedro:
- novi kmet. in stan. objekti, ozka dvorišþa
- notranja vaška prometnica širša, s tlakovanimi
uvozi
- ob cesti ni škarp ali vrtnih ograj
- osrednji del je zgledno prenovljen
Manjši del naselja je ob regionalni cesti – ravno
tako v delu tudi kmetijska naselitvena enota
4. dovoljena je gradnja nadomestnih kmetij s pogojem
Predel veþjih enot tudi CF ob naselju
ureditve lastnega vaškega roba ali poselitev ( dvojþki niso
dovoljeni), in predvideti zazelenitev poselitvenega obmoþja.
2. skupna zelena površina
kmetije in vaški rob
3. za celo enoto velja, vsi posegi morajo biti v skladu z
Do sedaj so se novogradnje indi. stan. obj. selile na
varovanjem poselitvene identitete: gabariti, arhitektura,
obrobje poboþja nad dolino. Veþjih degradacij ni
tlorisna postavitev domaþije in vaški rob – velja za vas in
opaziti.
samine
5. vizualna sanacija grajenega tkiva in hortikulturna ureditev stanovanjska gradnja:
Del stavbnega fonda je prenovljen. Za manjši
zelenih površin
6. stanovanjska enota:, strnjena robna pozidava; poudarjena razmah pozidave tik ob vasi so krive tudi ozke
os in tipološka povezava z vasjo pri oblikovanju objektov
slepe notranje komunikacije.
Dislocirana enota nad vasjo ob regionalni cesti, je
le delno pozidana. Oblikovanje objektov ni v skladu
z istovrstnimi kvalitetnimi objekti v vasi – izstopajo
po gabaritu P+1+M in pravokotna smer slemen
glede na poboþje.
Zaselek v zaþetku doline po vzponu iz doline Krke
– kmetije.
kmetije
Obmoþje kmetij je vedutna toþka vzhodnega roba
doline.
stanovanjska gradnja:
1.P+1; dokaj razpršena gradnja, manjši objekti
- V ohranjenem robu naselja
- ozka cesta, povezava z Luþami

Gruþasto naselje z objekti z veþ razliþnimi
namenskimi rabami – med seboj so prostorsko
ustrezno razmešþene ter medsebojno nimajo
negativnih vplivov.
vas in vaško jedro:
- Vaško jedro je deljeno v dve obmoþji centralnih
funkcij – pokopališþe in sakralni objekt ter OŠ s
športnimi igrišþi.
vas in kmetije:
- Kmetije so strnjene ob stranski cesti in
predstavljajo prostorsko in prometno samostojno
enoto – oblikovno neizrazita strnjena pozidava.
enodružinska gradnja
Širše obmoþje 2. gosta stanovanjska pozidava z vmesno zeleno cezuro
urejanja
(potok z obvodno vegetacijo; z njim se uredijo zelene cezure - proste površine
do vasi in celotni obvodni pas
- obmoþje nima dostopa z javne prometne
4 - širše obmoþje ureditvene enote 6-6-E se rešuje skladno z komunikacije
naslednjimi pogoji:
- vsaka zgradba zgrajena v kviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.
Veþje naselje z razliþnimi notranjimi strukturami
urbanizacije – razliþna tipologija stanovanjske
pozidave v zadnjih 100 letih.
vaško jedro:
Ohranjena osrednji vaški trg s kvalitetno
ohranjenimi trškimi objekti.
kmetije in vas:
Osrednji del naselje nad jedrom vasi so primarne
kmetije z vsemi spremljajoþimi objekti. Ohranjene
so v veþjem obsegu, vendar za nove veþje objekte
v vasi z ozkimi prometnicami ni prostora.

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

Št.li.nevel.
PUP-a

6-3-E

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Mest. jedro

6-2-E

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
A
»

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

2

2

7

3

3

7

3

2

3

7

2

3

8

3

2

3

8

3
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A

6-8- V

A

»

6-8-E

A

»

6-8-K , Vr

A

»

6-8- EW

6-9-K, Vr

Velika Loka, Dole

»

A

Mala Loka pri Višnji
Gori

7-1-K, Vr

A

Predole

7-1-V
7-1-E

A
A

»
»

6-9-EW

»

7-1-W

»

POSEBNA MERILA IN POGOJI

Širše obmoþje 2.gostitev in strnjena robna sanacijska gradnja; umestitev v
urejanja
širši prostor
4 - širše obmoþje ureditvene enote 6-7-E se rešuje skladno z
naslednjimi pogoji:
- vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

enodružinska gradnja:
Okoli osnovne urbane enote na ustrezno položnih
prisojnih poboþjih, se je severno in južno naselje
širilo z izkljuþno stanovanjsko gradnjo. Na jugu ob
železnici z objekti manjših meril, na severnem delu
pa tehnologija omogoþa že dokaj strme vzpone in
do 3 m visoke oporne zidov. Gostitve so omejene z
elektro-daljnovodom in težavnostjo izgradnje v
strmem terenu

1. varovanje poselitvene identitete in gradbene linije z obuliþnimi nizi; možne centralne funkcije; ureditev osrednje
površine vasi

Obcestna vas z izrazitim osrednjim trgom – odprtim
pravokotnim prostorom med potokom in nizkimi
hišami z ohranjeno tlorisno zasnovo vasi. Jedro
vasi je prometno križišþe važnejših potovalni smeri.
Nad vasjo je železniška proga ki je povzroþila veþji
razmah poselitve ob vasi.
vaško jedro:
- nizke starejše hiše, P+M
- na robu kmetije
- dominanta - potok skozi vas ob prometnici
2. cerkev s pokopališþem: ureditev obmoþja in varovanje
Nad vasjo je del CF in sicer sakralni objekt z
robnega nezazidljivega prostora (Tn)
pokopališþem – na vedutno izpostavljeni legi
3. dopolnitev strnjenega niza pozidave z obvezno sklenjeno
enodružinska gradnja
zeleno bariero na južnem robu ;
pretežno novogradnje ob kmetijah in novogradnje v
rob naselja.
5. Potrebna je prometna ureditev za zagotovitev standarda za Kmetije v vasi in dokaj ohranjen vaški rob ter
potrebe dovoza intervencijskih vozil do posameznih objektov kmetije na poboþju nad vasjo - Dole
4. dovoljeno je zgošþanje gradnje s pogojem intenzivne
poÿitniška zazidava
zazelenitve enot
sprememba iz vikend v stanovanjsko cono na
5. isto kot za 6-8-K, Vr
poboþju nad Veliko Loko.
1. maksimalne višine obstojeþih objektov P+1+M:
1. ureditev uliþnega prostora s kapelo in lipama
Gruþasto naselje pod prevalom v dolino Višnje
2. varovanje poselitvene dedišþine; prenova v stanovanja in gore. Naselje z drobno pozidavo, pretežno kmetije
novogradnje - velja za celotno površino naselja vkljuþno z Vr z novimi ali prenovljenimi stanovanjskimi objekti.
(pogoji gradnje v enoti Vr enaki kot v enoti K)
Prometna prevoznost naselje ugodna – kvalitetna
povezava na avtocesto v Višnji Gori.
kmetije in gruÿasta vas
3. dovoljeno je zgošþanje gradnje s pogojem intenzivne
zazelenitve enote
1.varovanje in vzdrževanje vaškega roba ter poselitvene
identitete vasi velja za celotno naselje
4.Posegi gradnje niso dopustni, ohranja se gozdna vegetacija

poÿitniška zazidava

Razložena vas – nekaj kmetij razloženih po
poboþju ob železnici – ob kraški zaprti dolini.
kmetije in vas:
- jedro vasi so prenovljene kmetije
- cesta skozi vas je brez škarp
- vas je na sonþnem poboþju nad lokalno cesto.
Razpršena gradnja ob železnici
2.gradnja v skladu s splošnimi pogoji ureditve dostopa do
enodružinska gradnja:
vsake gradbene parcele
- Ob prehodu pod železnico, je zrasla manjša enota
enodružinskih stanovanjskih objektov-drobnejša
struktura.
3. Zaradi izpostavljene lege je obvezna zasaditev roba
Obmoÿje vikendov
naselitvene enote proti dolini.
Manjši vikendi pod gozdnim robom, drobne
strukture – vizualno izstopajo iz drugaþe
nepozidanega obmoþja obronkov doline.
Pravokotna smer slemen na poboþje.
Kopanj - sakralni objekt s pokopališþem in šolo je
1. varovanje naravne in kulturne dedišþine; potrebna je
vedutna toþka severnega dela Radenskega polja.
vizualna sanacija opornega zidu pokopališþa
2. ureditev osrednje površine vasi, vhodov v vas in uliþnih
Vas sama je obcestna vas – izrazita dvoredna vas,
nizov; varovanje poselitvene dedišþine
ki s funkcionalnimi zemljišþi kmetij popolnoma
3. umestitev v širši prostor urejanja skladno s strukturami
izkoristi dvignjeno sedlo med Kopanjem in
(funkcije, objekti, hortikultura) – gradnja nove osnovne šole s poboþjem pod Ostrim Vrhom. Naselje je ohranilo
spremljajoþimi rekreacijskimi površinami in objekti na parcelah znaþilno tlorisno zasnovo.
št. 2181/2, 2179/1, 2178/1, 2177/3, 2176/1, ter možno tudi na Tretja južna enota V je zadružni dom z lokacijo za
parc. št. 2181/3 ( zadružni dom), se izvaja po predhodnem
izgradnjo nove osnovne šole.
vas in vaško jedro
projektnem preverjanju ustreznosti
Vas predstavljajo razpršene gradnje ob cesti med
Malo in Veliko Raþno. Vaško jedro pa površine,
kjer je priþakovana veþja koncentracija oblikovnih in
prostorskih kvalitet.
Obmoÿje obcestne pozidave ob regionalni cesti
proti Dobrepoljski dolini. Mešana struktura pozidave
po namembnosti, tipologiji in vrsti dejavnosti. Za
gostitev ni veþ možnosti. Novogradnje pa so
omejene zaradi odmikov od ceste v strmi breg.
4. varovanje in vzdrževanje poselitvene identitete ter vaškega Kmetije
roba celotne vasi
Za prvo linijo stanovanjskih objektov so
gospodarski objekti kmetij, ki prehajajo v vaški rob
z zavrtnicami.
5. dopustna zapolnitev prostih vrzeli med novo stanovanjsko enodružinska gradnja
gradnjo – ne dopušþa se višjega gabarita, od obstojeþih
Enota E gradnje je na južnem delu vasi. Novejši
poseg nima negativnega vpliva na varovane
sosednjih objektov.
kvalitete naselja.

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki
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Št.li.nevel.
PUP-a

6-8- VJ

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Stran

Mest. jedro

6-7-E

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
A
»

34 / 17. 4. 2007 /

CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

2

3

8

3
2
3
2

3

8

2
3

11

3
2

2

3

7-2-VJ

A

Velika Raþna

7-2-V

A

»

7-2-K, Vr

A

»

7-2-E

A

»

7-3-V, Vr

A

Mala Raþna

2. samine, primerne za razvoj CF v enoti V; varovanje
poselitvene identitete ter vaškega roba celotne vasi
6. ureditev in varovanje obmoþja izvira Šice

Obcestna vas v primarnem kmetijskem jedru, ostali
del naselja je razloženo naselje ob prometnicah po
bregovih nad izvirom Šice. Poleg po obsegu
objektov manjših funkcionalnih sklopov, je nastala
veþja enota E sodobne zazidave.
vas
obmoþje redkejše obcestne zazidave izven gostih
enot s stanovanjskimi objekti. Potencialne razvojne
površine so skrite v vaškem robu.

3

7-3-K, Vr

A

»

1. varovanje in vzdrževanje poselitvene identitete ter vaškega Kmetije:
roba celotne vasi
Znaþilna urbanizacija prostora na krožnem pomolu
na meji med njivskimi površinami in gozdnimi
zemljišþi poboþja nad dolino. Krožna pot skozi vas
in preþna dvorišþna zasnova kažeta na
racionalizacijo gradnje, in omogoþata lažje notranje
komunikacije. Višina objektov P+1.

3

12

3

3

2

12

24

Stran
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A

ýušperk

7-4-Vr

A

»

7-4-E

A

»

7-5-VJ

A

Zagradec pri
Grosupljem

7-5-K, Vr

A

»

7-5-E

A

»

ZS 1/7
smuþišþe

Kmet. Z. in G

Smuþišþe pri
ýušperku

ZS 1/7 sprehod Kmet. Z. G –
Zavrh
del VIII.

Zavrh - okolica
lovskega »dvorca«

8-1-V

A

Velike Lipljene

8-1-K, Vr

A

»

POSEBNA MERILA IN POGOJI

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

enodružinska gradnja:
Novejša enodružinska stanovanjska gradnja K+
P+M.
1. jedro: obmoþje centralnih funkcij v parku; v saminah so
Razložena vas – naselje manjših funkcionalnih enot
centralne funkcije smotrne, v osrednjem kareju imajo prednost s centralnimi funkcijami – gasilski dom, javni
CF
prostor, igrišþe. Za vse razpršene enote se
upoštevajo zaradi medsebojnih odmikov možnosti
dopolnilnih dejavnosti.
vas in vaško jedro:
Obmoþje osrednjega dela naselja in vaško jedro
med javnimi objekt. Obmoþja razloženega naselja,
kjer je možna uvedba CF.
Travniške površine v bregu med posameznimi deli
jedra naselja – ureditev kot sadovnjaki, travniki in
parkovne površine – povezovalni poljavni prostor
naselja.
2. robna intenzivna sanacijska gradnja, poselitev v osrednjem enodružinska gradnja:
delu; zapolnitev prometno ustrezno dostopnih vrzeli ( splošni - nova obmoþja pozidave s prostimi površinami.
pogoji), velikost gradbene parcele je navzgor neomejena.
Novi enodružinski objekti do K+P+M z ograjenimi
Doloþena je le najmanjša sprejemljiva površina in sicer 400 funkcionalnimi zemljišþi – ozke prometnice med
kvm.
nizkimi ograjami.
3.dopustna je vizualna sanacija neustrezno oblikovanega
- 3 – kmetija veþji objekti –sodobno kmetijsko
sklopa – kmetija ob naselju z zasaditvijo roba pozidanega
gospodarstvo ustrezno odmaknjeno od stan. dela
prostora
naselja.
4. predvideno širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z 41.b
þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj
širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki se
prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka.
Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je možna samo v
skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku.
4. zapolnitev prometno ustrezno dostopnih vrzeli.

del Širše
obmoþje
urejanja

1. ureditev jedra vasi – uliþni nizi in osrednja prosta površina;
obvezno upoštevanje tipologije gradnje in tipa sklopov
objektov ter varovanje oþitne poselitvene dedišþine

Gruþasta vas z pestro notranjo strukturo – izrazito
strnjenim jedrom in razpotegnjenimi tlorisi veþjih
kmetij ob izstopnih komunikacijah.
vaško jedro:
strnjena pozidava –višje novogradnje, ob
prometnicah slabšajo pogoje bivanja in slabšajo
možnost kvalitetne prenove obstojeþih
funkcionalnih enot.
2. kmetije v enoti se povezujejo v posamezne funkcionalne
kmetije
Razložene kmetije po obodu vaškega jedra, do
sklope. Pri zasnovi novih posegov je potrebno upoštevati
poplavnih površin. Med kmetijami proste površine
zasnovo poselitvene dedišþine
3. ureditev robnega obmoþja na severni vedutno izpostavljeni za spuste konj in manipulacijske površine za
stranici naselja s hortikulturnimi in drugimi potrebnimi ukrepi kmetijsko dejavnost. Ob naselju ohranjeni kozolci
toplarji – v vaškem robu
Enodružinska gradnja
- poselitev cestnega roba ob dostopni cesti. Višina
objektov je P+1+M do P+2– tipiþna novejša
enodružinska gradnja.
1. dopustna je postavitev vleþnice za smuþarje v skladu s
predpisi, in sicer s postavitvijo zgornje in spodnje postaje v
obliki betonskega platoja in montažnih lesenih objektov –
obenem skladišþni prostor in varovanje tehniþne opreme,
motorjev za pogon vleþnice in skladišþe goriva.
2. Ob prometni komunikaciji – dovozni javni poti na zahodnem
obmoþju je dopustna je postavitev montažnih sanitarnih
naprav, ter zaþasnega objekta z gostinsko ponudbo za þas
delovanja žiþnice v zimskem þasu.
1. Za priþetek uporabe obmoþja v rekreacijski namen, je
potrebna rešitev parkirnih mest ob javni poti in ureditev
montažnih sanitarij in posode za odpadke, ter opredelitev
obmoþja z navodili za dopustne aktivnosti. V ta namen je
potrebno opredeliti ali se bo obmoþje uporabljalo kot klubski
prostor ( primer Strelišþe z lokom, borilni športi , kondicijski
treningi v naravnem okolju ipd)– samo za þlane kakega
društva ali kluba ali se bo uporabljalo kot javni rekreacijski
sprehajalni prostor brez omejitev. Pri tem je bistvena tudi
pravna ureditev in doloþitev upravljalca rek. cone ter njegove
obveznosti do lastnikov zemljišþ in stroškov vzdrževanja
objektov.
1. ureditev ulice in jedra severnega dela – urejanje po
sistemu, ki velja znotraj širšega obmoþja urejanja
del Širše
obmoþje
urejanja

2.varovanje poselitvene identitete uliþnih nizov
3.varovanje južne skupine kozolcev (v enoti Vr, obmoþje
razpršene gradnje in na delu kmetijskega zemljišþa), sicer
namen celotnega vaškega robu za opravljanje kmetijske
dejavnosti
4 - predvideno širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z
41.b þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele
znotraj širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki
se prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka.
V tem primeru je možno izvesti najveþ dva uvoza na obmoþje,
ob upoštevanju zagotovitve minimalne preglednosti v skladu s
tehniþnimi normativi. Širino individualnega prikljuþka za
posamezen objekt doloþi projektant v PGD projektu.
Parcelacija zemljišþ znotraj predvidenega širšega obmoþja
urejanja je možna samo v skladu s pogoji navedenimi v
prejšnjem odstavku

Obmoÿje smuÿišÿa in skakalnice na poboþju v
zatrepni dolini – severna lega. Obmoþje je
popolnoma v naravnem okolju, ter dostopno po
ustrezni prometni komunikaciji.

Obmoþje se sedaj ne uporablja kot rekreacijska
površina, ter je v celoti v obmoþju arheološke
dedišþine visoke stopnje varovanja. Vsaka
zemeljska dela so nedopustna, ter bi se lahko
uporabljalo le kot lokacija za igre z žogo v
naravnem okolju oziroma za sprehode in poþitek v
mirnem okolju.
V bližini je dvorec, ki ga izredno kvalitetno prenavlja
privatni investitor, kar pomeni, da se del obmoþja
ne more veþ prištevati k obmoþju za rekreacijo.
Zaradi dominantne lege v prostoru in nedopustnosti
gradnje na drugih zemljišþih, je možnost
izkorišþanja potenciala omejeno.
vaško jedro
neizrazito obmoþje ob križišþu ulice iz
stanovanjskega obmoþja.
kmetije in vas
v naselju ob cesti nekaj zapušþenih hiš. Nekatere v
propadajoþem stanju – bivanje ni mogoþe.
Veþinoma so stanovanjski objekti prenovljeni.
Višinski gabariti P, P+M, P+1 – tudi starejši objekti
so nadstropni, veþjih gabaritov in sestavljenih
tlorisov, L oblike itd.

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

Št.li.nevel.
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izvajanju ali
zakljuþeno

Mest. jedro

7-3-E
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A
»

Uradni list Republike Slovenije
CONA
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NOVA
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OBMOþJA
stolpec I.

Št.

2
3

11

2

2, 3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

3

LI se izdaja z
opozorilom o
predvideni gradnji
kanalizacije (49.
þlen Odloka PUP)

2

6

1

1

3

3

3

5. za ograjevanje parcel je dopustna le ena horizontalna
preþka lesenega plota, ali ograditev zelenjavnega vrta z
žiþnato ograjo

25

Uradni list Republike Slovenije

A

8-2-EW

8-2-Tn

Rožnik, Cerovica

del Širše
obmoþje
urejanja

POSEBNA MERILA IN POGOJI

1- širše obmoþje ureditvene enote 8-1-E se rešuje skladno z enodružinska gradnja in proste njivske površine in
naslednjimi pogoji:
travniki
- za obmoþje severno od parc. 2399 k.o.Vel. Lipljene (pot)
velja: predvideno širše obmoþje urejanja se rešuje skladno z
41.b þlenom odloka PUP in ostalimi pogoji odloka. Parcele
znotraj širšega obmoþja se napajajo iz skupne prometnice, ki
se prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z dololþili odloka.
Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt doloþi
projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišþ znotraj
predvidenega širšega obmoþja urejanja je možna samo v
skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku
- za obmoþje južno od parc. 2399 k.o.Vel. Lipljene (pot) velja:
vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.
6. gradbene parcele morajo imeti dostop do javne prometne
komunikacije
1. ureditev osrednjega trga; nova hiša na trgu je izjemno
moteþa
2. Skupna merila za celotno kmetijsko naselje - varovanje
poselitvene identitete; možna preureditev robnega niza v
stanovanja in CF; dovoli se prestavitev kmetije v vaški rob

»

3.vizualna sanacija cone z zazelenitvijo (predvsem robovi;
globinske zazelenitve)

»

Parcela 54/3, K.o. Velike Lipljene, se ohranja kot zelene
površine
1.ureditev cerkve z okolico, varovanje osrednjega in robnega
sadovnjaka, varovanje poselitvene dedišþine

8-3-K, VJ

A

Železnica

Samina

Razpršena gr.

8-3-E

A

»

8-3-EW

A

»

8-3-W
8-4-VJ, V

W
A

»
Male Lipljene

8-4-K

A

»

8-4-E

A

»

8-5-VJ , V, Vr

A

Škocjan

8-5-POK

A

»

8-5-K

A

»

8-5-E

A

»

8-5-EW, W

A

»

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

2

vaško jedro in kmetije ob poteh v vasi
ozka cesta, kmetijska vas
brez ograj, na razgibanem dokaj strmem terenu.
Za naselje Rožnik je znaþilna lega na robu planote,
z vrtaþami, ki so del površin vaškega roba. Vaški
rob je že pretežno pozidan z gospodarskimi
objekti kmetij.
poÿitniška zazidava
za katero se dopušþa sprememba v stanovanjsko
namembnost. Obmoþje razpolavlja trasa 110 kV
daljnovoda – omejitev za širitev pozidave.
Na obmoþju Tn so njivske površine in travnik

3

kmetije in vas

3

3. Moþila – severno (ribnik in mlin) – smotrn razvoj CF – šport, Obmoÿje samine ob ribniku v dolini pod naseljem
rekreacija, turizem, gostinstvo
Železnica.
4–/
stanovanjska cona
Sprememba iz vikendov v stanovanjske objekte.
4. Obmoþje se ureja kot vikend cona. Dopustno je urejanje
obmoÿje vikendov, ki so sicer zgrajeni kot bivalni
izgradnje prometne komunikacije do objektov – ter izvajanje objekti – po izdelavi in velikosti primerni tudi za
drugih del komunalnega opremljanja gradbenih parcel. Za
kvalitetno bivanje, vendar je obmoþje prometno
spremembe namembnosti v stan. objekte ali novogradnje
neurejeno –problem parcelacija in gradnja
stanovanjskih objektov je potrebna v odloku predpisana
prometnice
komunalna oprema gradbene parcele.
manjše obmoÿje za vikende
1.Za celo naselje velja strogo varovanje poselitvene
vaško jedro:
identitete: ulica, vrstno tkivo, gabariti in arhitektura objektov
znaþilna struktura poselitve tega podroþja – široka
2.možnost dominantnega objekta po funkciji in formi (turizem, ulica proti jugu, z izvozi na dvorišþa kmetije preko
ozelenjenega notranjega odprtega prostora
gostinstvo, ustrezno sorodno)
5. možnost širitve CF (oskrba, storitve, gostinstvo, turizem)
7. možen kmeþki turizem ali sorodno s pogojem ohranjanja
kmetije in vas
poselitvene dedišþine
veliko prenovljenega, hiše P+M, vendar uporabljeni
3.hortikulturne in druge parterne ureditve
arhitekturni vzorci okoliške gradnje
Širše obmoþje 4. širše obmoþje ureditvene enote 8-4-E se rešuje skladno z Enodružinska gradnja
urejanja
naslednjimi pogoji:
razgiban teren, razliþni objekti
- vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.
1.dograditev središþa: CF in stanovanja skladno s tipologijo
trške hiše
2.zunanje ureditve: plošþad pred cerkvijo, park severno in
pokopališþe
3. dopustna in željena nova urbana dominanta – turizem,
gostinstvo ali sorodno, kmeþki turizem, storitve
1., 2. umestitev v širši prostor urejanja; visoka stopnja
zahtevnosti za oblikovanje posegov
6. iz urbanistiþnega vidika možna ureditev – stalno jezero
7. Dopustna izgradnja prometnih komunikacij za razvoj
naselja, parkirnih in rekreacijskih površin za potrebe gostov
dejavnosti

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

Naselje, ki je bilo primarno versko in prometno
središþe, s pokopališþem za bližnja naselja. Po
krajinski tipologiji, so se nepravilno ob tej urbani
enoti priþele tudi druge dejavnosti – kmetije in
obcestna stanovanjska gradnja. Ker se je odpor do
bivanja ob pokopališþu in odnos do tega objekta
bistveno spremenil se je nadaljevanje urbanizacije
le še stopnjevalo.
vaško jedro
Sakralni objekti, nekdanje župnišþe, stara šola.
Dislocirani enoti z oznako V – vas, - možnost
razliþnih dejavnosti zaradi odmika od drugih
prebivališþ. Vaški rob v naselju je razgiban porasel
teren – travniki in gozdna zarast med stavbnimi
zemljišþi.
Pokopališÿe z novo mrliško vežico in površinami –
rezervatom za širitev obmoþja.
kmetije in vas
- odprt prostor, nobene ograje
- nove hiše P+1+M
- ohranjati vaško strukturo
enodružinska gradnja
- Vzhodna lokacija naselja, na travnatem
poboÿju
- Drugo obmoþje z oznako širše obmoþje urejanja,
na zahodnem robu naselja pod lokalno cesto, je
problematiþno - strmo poboþje pod cesto, delno že
pozidano, gostitev zazidave je otežena zaradi
naklona terena in elektriþnega voda 20 KV.

Širše obmoþje 4 – strnjena gruþa stanovanjske gradnje
urejanja
V obmoþju 8-5-E se dve obmoþji urejata z naslednjimi pogoji
širšega obmoþja urejanja:
- širši obmoþji ureditvene enote 8-5-E se rešujeta skladno z
naslednjimi pogoji:
- vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.
5. zapolnitev prostih parcel - vrzeli enote, strnjena robna
obmoÿje vikendov z urejenimi notranjimi
sanacijska gradnja in hortikulturne ureditve ; visoka stopnja
komunikacijami – urejeni dostopi do nekaterih
zahtevnosti za oblikovanje posegov
objektov

4955
Št.li.nevel.
PUP-a

8-2-VJ, Vr, K

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

Stran

CONA
HRUPA

8-1-E

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
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A
»
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8-6-V (samine) A

»

9-1-V

Velika Ilova Gora

A

9-1-Tn

A

Urejanje s PIN
predvideno, v
izvajanju ali
zakljuþeno

del širše
obmoþje
urejanja

A

»

9-2-V

A

Mala Ilova Gora

A

9-3-V, E, Vr, Tn A

3. varovanje poselitvene dedišþine, možne CF

Manjše dislocirane enote – nekdaj male kmetije,
možnost razvoja turizma ipd .
Gruþasta vas z gosto obcestno pozidavo in dvema Ni urejene preskrbe
veþjima razmikoma objektov ob gasilskem domu in z vodo
ob sakralnem objektu.
vas in vaško jedro:
- veþina objektov delno prenovljenih; cerkev z
obzidjem in gasilski dom
- širok uvoz v naselje, znotraj ozka cesta, brez
škarp in ograj
- naselje brez vode, znaþilnost so cisterne in
vodnjaki na dvorišþih
Širitveni potencial naselja
Sedaj redka pozidava za potrebe razvoja kmetij v
naselju.

1.varovanje poselitvene identitete, ureditev osrednje
površine, možne CF
2.možnost za razvoj CF – turizem, gostinstvo, sorodno
3 - v obmoþju 9-1-V se tri obmoþja urejajo z naslednjimi pogoji
širšega obmoþja urejanja:
- širša obmoþja ureditvene enote 9-1-V se rešujejo skladno z
naslednjimi pogoji:
- vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.

4. obmoþje šolskega kompleksa (posegi v druge namene niso
dopustni)
1.varovanje poselitvene identitete, ureditev osrednje
površine, možne CF
2.Za celotno naselje velja, da je izredno ohranjena struktura,
ki naj jo upoštevajo tudi novogradnje
4 - v obmoþju 9-2-V se tri obmoþja urejajo z naslednjimi pogoji
Širše obmoþje širšega obmoþja urejanja:
urejanja
- širše obmoþje ureditvene enote 9-2-V se rešuje skladno z
naslednjimi pogoji:
- vsaka zgradba zgrajena v okviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.

Mal Ilova Gora
Gaberje

INFRASTRUKTUR
A – del posebnih
omejitev
Ostalo po grafiki

kmetije in vas

3. veljajo splošna doloþila PUP glede velikosti gradbene
parcele

ZS-9-2-tenis

OPIS OBMOþJA ( obmoþja, ki se urejajo s PUP)

1.varovanje poselitvene dedišþine oz. identitete, oblikovanje
uliþnih nizov, ureditev osrednje površine, možne CF
2.možnost za razvoj CF – turizem, gostinstvo, sorodno
1., 2. – podrobnejša urbanistiþna preveritev

5. Površina ob sakralnem objektu, potreben ustrezen odmik
od gradbene parcele sakralnega objekta, za potrebe
varovanja obstojeþih kvalitetnih vedut v naselju.

»

9-1-OS

POSEBNA MERILA IN POGOJI

Širše obmoþje 1 - Obmoþje 9-3-V se v dveh enotah rešuje skladno z
urejanja
naslednjimi pogoji, ki veljajo znotraj oznaþenega širšega
obmoþja urejanja. V enote se uvršþajo naslednja zemljišþa s
parcelnimi številkami:
- prvo širše obmoþje urejanja: parcela del 700/1 k.o. Ilova
Gora,
- drugo širše obmoþje urejanja: parcele del 707/1, 706/1 in
706/2 k.o. Ilova Gora.

Obmoÿje strmega terena - travnik
Pod sakralnim objektom je strni teren, kar je
verjetno tudi razlog, da se je ozek pas ob cesti
opredelil za sakralni objekt.
Dislocirana enota družbenega doma in šole, se
ureja kot samostojno obmoþje.
Gruþastno naselje na prisojnem poboþju z znaþilno
odprtim centralnim delom vasi z
predimenzioniranimi prometnimi in vzporednimi
travnatimi površinami. Razvoj naselja ob vstopnih
prometnicah in nad vasjo na slemenu.
vas in vaško jedro:
- izredno ohranjena struktura, ki jo upošteva tudi
novogradnja
- J del vasi potreben ureditve, je skromneje
vzdrževan
- postavijo naj se bolj stroga merila glede izvozov
na cesto
- dokaj ohranjena drobna struktura poselitve,
izjema so gosp. objekti
- odprte površine, ni škarp
Ob naselju je igrišþe za tenis s spremljajoþimi
površinami in ustreznim servisnim objektom .
Sakralni objekt se ohranja v obstojeþem obsegu.
Do sedaj je naselje razširjeno z izgradnjo
stanovanjskih objektov.
Obmoÿje dvojnega teniškega igrišÿa z
pomožnim objektom gostinske ponudbe in
sanitarijami.
Gruþasto naselje – v novejšem þasu se
intenzivneje razvija z novogradnjami manjših
objektov na terasi nad vasjo.
Vas
- starejše objekte lastniki prenavljajo ali rušijo in
grade nadomestne gradnje
- cesta do vasi ozka

Ni urejene preskrbe
z vodo – kapnica

POTREBNA
DODATNA
SOGLASJAostalo v
grafiki

3

Št.li.nevel.
PUP-a

PROSTORSKI
IME NASELJA
PLAN –
Ali poimenovanje
PODR. NAM.
bližnje lokacije
RABA
stolpec II.
A
Zabukovje
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8-6-K, VJ, Vr
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CONA
HRUPA

NOVA
OZNAKA
OBMOþJA
stolpec I.

Št.

4

3
3

16

3

16

2
Ni urejene preskrbe
z vodo – kapnica

2

16

V okviru prvega in drugega širšega obmoÿja se navedene
skupine parcel rešujejo skladno z 41.b þlenom odloka PUP in
ostalimi pogoji odloka. Parcele znotraj posameznega zgoraj
navedenega obmoþja, se napajajo iz ene skupne prometnice,
ki se prikljuþuje na javno cesto ali pot skladno z doloþili
odloka. Širino individualnega prikljuþka za posamezen objekt
doloþi projektant v PGD projektu.
Parcelacija zemljišþ znotraj prvega, drugega in tretjega
širšega obmoþja urejanja je možna samo v skladu s pogoji
navedenimi v prejšnjem odstavku.
Preostala zemljišþa znotraj širšega obmoþja ureditvene enote
9-3-V se rešujejo skladno z naslednjimi pogoji:
- vsaka zgradba zgrajena v kviru predvidenega širšega
obmoþja urejanja mora imeti izkazano pravico dostopa na
javno pot ali cesto, v skladu s splošnimi doloþili PUP (43. do
46. þlen PUP), ki veljajo za predvideno namensko rabo v
ureditveni enoti veljavnega Generalnega PUP. Doloþila 41. b
þlena PUP-a v obmoþju ne veljajo.

9-4-V

A

Kurja vas

2.gradnja na obmoþju vrtaþe se ne dopušþa – zeleni pas med
poselitvijo
3.oblikovanje nadomestnih gradenj in drugih objektov se mora
optimalno zgledovati po vaški arhitekturi stanovanjskih,
gospodarskih ali pomožnih objektov ter ohranjati gruþasto
zasnovo otokov pozidave.
4.Obmoþje znotraj ureditvene enote E je grafiþno
predstavljeno v konþni obliki parcelacije. po Zazidalnem
preizkusu ( izdelava projektivno podjetje ULA)
1. v vasi je še veliko prostih površin in vsaka hiša ima Zaselek – na þistini za okoljnimi gozdovi
Ni urejene preskrbe
možnost postavitve, gospodarskih ali pomožnih objektov
- 3 stan. objekti (stara hiška, novejša hiša, srednje z vodo – kapnica
star, obþasno uporabljen kompleks)
- do zaselka je makadamska cesta
- širjenje naselja za potrebe stanovalcev

2

2. člen
Tabela posebnih meril in pogojev začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35003-2/1999
Grosuplje, dne 4. aprila 2007

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

27
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KOČEVJE
1862.

Sprememba Statuta Javnega zavoda za šport
Občine Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Javnega zavoda za šport
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 75/06) je svet zavoda na
seji dne 4. 4. 2007 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
1. člen
V Statutu Javnega zavoda za šport Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 75/06) se drugi odstavek 33. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.«.
2. člen
Te spremembe Statuta začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kočevje, dne 4. aprila 2007
Predsednik
sveta zavoda
Urban Dobovšek l.r.

KOMEN
1863.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Komen

Na podlagi določil 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek; v nadaljnjem
besedilu: ZUreP-1) in 16. člena Statuta Občine Komen župan
Občine Komen sprejema

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Komen
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Komen
Zadnja sprememba PUP je bila izvršena v letu 2006.
Spremembe in dopolnitve so potrebne zaradi:
– dopolnitve podrobnejših meril in pogojev za gradnjo in
varovanje prostora.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
je ZUreP-1.
Osnova za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za
območje Občine Komen je:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana
(Uradne objave, št. 28/91), Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen (Uradni list RS, št. 28/95, 50/97, 79/97), Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini
Sežana za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 113/06),

Št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, za območje Občine Komen, dopolnitev
2004 (Uradni list RS, št. 103/04), Odlok o s premembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Sežana za obdobje 1986–2000 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj) (Uradni list RS, št. 103/04).
PUP se spremeni po skrajšanem postopku v skladu s
34. členim Zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), ki predvideva skrajšani
postopek v primeru, ko se spremembe oziroma dopolnitve
nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne
ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo
naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, ali če se dopolni s podrobnejšimi
merili in pogoji.
3. Program sprememb in dopolnitev PUP in območje
obravnave
Predmet določitve podrobnejše namenske rabe PUP je:
– opredelitev podrobnejših meril in pogojev glede posegov ter varovanja prostora na območju urbanistične zasnove
za naselji Štanjel in Kobdilj, določenih v veljavni UZ za to
območje.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev
PUP
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave
sprememb in dopolnitev PUP podajo smernice za njegovo
pripravo, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za obrambo Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Območna pisarna Koper
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, območje
Koper
5. Javna agencija za železniški promet RS
6. Ministrstvo za notranje zadeve policija, Policijska
uprava Koper
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direkcija RS za rudna
bogastva
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova
Gorica
9. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Nova Gorica
10. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
11. Kraški vodovod Sežana d.o.o.
12. Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana
13. Elektro Primorska, Nova Gorica
14. Telekom Slovenije, PE Koper
15. ELES, ELEKTRO-SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana
16. GEOPLIN PLINOVODI d.o.o
17. Občina Komen
18. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi, organizacije in skupnosti, v kolikor bi se v postopku
priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Za izdelavo prostorskega akta se uporabijo strokovne
podlage za poselitev, ter ostale strokovne podlage, ki so bile
izdelane za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana občine Komen, ter se jih po potrebi dopolni.
Dopolnitve obstoječih strokovnih podlag in nove strokovne podlage, ki bi jih bilo potrebno izdelati na podlagi zahtev
nosilcev urejanja, v kolikor izdelava oziroma dopolnitev ni v
pristojnosti nosilcev urejanja, bo naročila in njihovo izdelavo
financirala Občina Komen.
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6. Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP
aktivnosti

začetek

konec

izvajalci

1

Obvestilo ministrstvu o nameravanem posegu, ter pridobitev obvestila o CPVO

februar
2007

marec
2007

Pripravljavec

2

Objava programa priprave v Ur. l. RS

april
2007

april
2007

Pripravljavec

3

Pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja
prostora

april
2007

april
2007

Pripravljavec

4

Izdelava strokovnih podlag

april
2007

maj
2007

Izdelovalec

5

Priprava predloga sprememb in dopolnitev PUP

maj
2007

maj
2007

Izdelovalec

6

Javna razgrnitev in javna obravnava predloga sprememb
in dopolnitev PUP

junij
2007

junij
2007

Pripravljavec

7

Dopolnitev predloga sprememb in dopolnitev PUP s stališči
do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve

junij
2007

junij
2007

Izdelovalec

8

Pridobitev mnenj k dopolnjenemu predlogu sprememb
in dopolnitev PUP s strani pristojnih nosilcev urejanja
prostora

junij
2007

julij
2007

Pripravljavec

9

Uskladitev dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev PUP

julij
2007

avgust
2007

Izdelovalec

10 Sprejem sprememb in dopolnitev PUP – občinski svet

september
2007

september
2007

Občinski svet

11

september
2007

september
2007

Pripravljavec

Objava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP

7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Spremembe in dopolnitve PUP bodo prikazane na digitalnem katastrskem načrtu (DKN).
Druge podlage, ki se bodo uporabljale pri izdelavi so še
temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:5000 in digitalni
ortofoto načrti (DOF) v merilih 1:5000 in 1:1000. Vse podlage
se pridobi iz uradnih prostorskih zbirk podatkov Geodetske
uprave RS.
8. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Občina Komen zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo prostorskega akta.
9. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po sprejemu ter se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-07/2004-72
Komen, dne 3. aprila 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

ODLOK
o proračunu Občine Križevci za leto 2007
Z Odlokom o proračunu Občine Križevci se ureja način
izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in
odhodki proračuna ter premoženjem.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog,
ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Križevci.
1. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu
finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
2. člen
Proračun Občine Križevci za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:
A)

Skupina/ Podskupina kontov
I.

KRIŽEVCI
1864.

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto
2007

Na podlagi 10. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02), 3. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena Statuta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski
svet Občine Križevci na 5. redni seji dne 11. 4. 2007 sprejel

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR
Proračun
leta

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

2.565.829

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.868.833

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od
premož.
711 Takse in pristojbine

1.737.426
1.670.221
58.650
8.555
131.407
61.343
8.346

Uradni list Republike Slovenije
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

55.709
69.830

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
premož.

68.787

627.166

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost
402 Izdatki za blago in storitve
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C)

102.849
14.771
227.998

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

28.438

55 ODPLAČILA DOLGA

28.438

IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II-V-VIII)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.--IX)

403 Plačila domačih obresti

6.217

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

409 Rezerve

4.909

9009 Splošni sklad za drugo

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

932.304
15.940

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

602.911

412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam

78.473

413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

234.980
1.468.730
1.468.730
434.751

431 Investic.transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporab.

246.709

432 Investic.transferi prorač.uporabnikom

188.042

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
73 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽ.(440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

–626.700

4959

RAČUN FINANCIRANJA

550 Odplačila domačega dolga
356.744

Stran

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

627.166

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.192.529

40 TEKOČI ODHODKI

V.

5.174

1.043

740 Transferni prihodki iz drugih javnofin.
instit.

B)

835

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

74 TRANSFERNI PRIHODKI

II.

Št.

28.438
–655.138
–28.438
626.700
655.138

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na
računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta v višini
655.138 EUR.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Križevci.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom
b) samoprispevek
c) sredstva proračunskega stan. sklada.
4. člen
Od prejemkov občinskega proračun se izloči največ do
1,5% v proračunsko rezervo in do 0,5% v splošno proračunsko
rezervacijo. Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
5. člen
Za izvrševanje poračuna je odgovoren župan. Skrbi, da
se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve.

Stran

4960 /

Št.
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7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s
proračunom.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in
v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu s
predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom
o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po
virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi
tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati
roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni
proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že
opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
10. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu Zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
11. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za
izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina,
in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in
dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih
se pokrivajo tako nastali višji stroški.
12. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor Občine Križevci v skladu z zakonom in
statutom.
13. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva
za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5%
vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko
obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega
leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev tekoče
proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne
ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko
samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti
izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna s
sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih
in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati.
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Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno
za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov,
ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
15. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar
in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
16. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov
občine v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in
transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in
če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega
proračuna za investicije.
V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina
se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in
drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za
financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo, javne infrastrukture za ravnanje
z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinanciranje iz sredstev
skladov EU, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu
ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke
iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja
ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Križevci. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju
Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 403-02/07-05-23
Križevci, dne 12. aprila 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

KRŠKO
1865.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Krško za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US RS), 33. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06), 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) sta Občinski

Uradni list Republike Slovenije

Št.

svet Občine Krško na 6. seji dne 5. 4. 2007 in Občinski svet
Občine Kostanjevica na Krki na 7. seji dne 5. 4. 2007 sprejela

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Krško
za leto 2006

73

1. člen
Občinski svet Občine Krško in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejmeta Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006.
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2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško je sestavljen iz
splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi
prejemki in izdatki proračuna Občine Krško za leto 2006 so
bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov
in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu
financiranja, ki predstavljajo splošni del. V posebnem delu
proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi
izdatki proračuna Občine Krško za leto 2006.
3. člen
Splošni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

I.
70

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.337.061

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)

1.923.850

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

403 Plačila domačih obresti

17.131

409 Sredstva, izločena v rezerve

84.780

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.010.447

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanov.

263.940

413 Drugi domači transferi

696.372
176

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.409.161

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.409.161

460.340

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnik.

280.174

1.697.823

703 Davki na premoženje

574.129

704 Domači davki na blago in storitve

260.933

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

53.559

Realizacija
do 31. 12.
2006

700 Davki na dohodek in dobiček

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

2.024.494

v tisoč
tolarjih

2.532.897

714 Drugi nedavčni prihodki

1.466.308

740.514

4.175.796

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

49.790

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

712 Denarne kazni

305.841

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

711 Takse in pristojbine

35.066
6.098.019

43

5.749.044

710 Udeležba na dobičku in dohodkih od
premoženja

72

1.372.127

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

42

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

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

683

TRANSFERNI PRIHODKI

414 Tekoči transferi v tujino

706 Drugi davki
71

10.185

II.

Št. 410-34/2007-O802
Krško, dne 5. aprila 2007

Konto/Naziv konta

107.728

730 Prejete donacije iz domačih virov

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske Unije

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4961

10.868

410 Subvencije

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Stran

PREJETE DONACIJE (730+731)
731 Prejete donacije iz tujine

Št. 032-9/2007-O9
Krško, dne 5. aprila 2007

A.
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III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI (I. – II.)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV
NAD PRIHODKI (II. – I.)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

9.625

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

9.625

1.642.899
171.460

–348.975

75

13.334

750 Prejeta vračila danih posojil

0

2.793

751 Prodaja kapitalskih deležev

9.625

26.651
1.428.661
190.253
82.525

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

–

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

–

440 Dana posojila

–

Stran

4962 /

Št.

34 / 17. 4. 2007
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441 Povečanje kapitalskih deležev
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)

–

9.625

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITALSKIH DELEŽEV
(V. – IV.)

–

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

420.000

50

ZADOLŽEVANJE

420.000

500 Domače zadolževanje

420.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

116.962

55

ODPLAČILA DOLGA

116.962

550 Odplačila domačega dolga

116.962

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

303.038

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII –VII)

–

X/1

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
((III/1+VI/1+IX/1) – (III/2+VI/2+X/2))

–

X/2

ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
((III/2+VI/2+IX/2) – (III/1+VI/1+IX/1))

36.312

1866.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Krško

Na podlagi 149. člena Zakon o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep
US RS, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odločba US RS), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US RS), 3., 7. in
35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – sklep
US RS, 34/05 – odločba US RS, 44/05, 40/06, 51/06 – popr.,
115/06 in 139/06 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 5. seji dne
22. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Krško
I. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v Občini Krško, gospodarjenje
z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne vode, ki nastaja v gospodinjstvih, industriji in pri drugih
uporabnikih. Odlok določa tudi pravice in obveznosti izvajalca
obvezne gospodarske javne službe ter uporabnikov javne
službe.

2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot ga
določajo zakoni in podzakonski akti, s katerimi se ureja javna
služba, če ni pomen s tem odlokom posebej opredeljen.
(2) Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem odlokom
opredeljeni pojmi naslednji pomen:
1. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v javno
kanalizacijo in mora po kvaliteti ustrezati predpisom o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.
2. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih
v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po
nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih.
Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda,
katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna
količina ne presega 4000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje
zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in letna količina
nobene od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi
in ustreza zakonskim predpisom o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
3. Padavinska voda je voda, ki je posledica padavin in
odteka s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom
prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali v tla.
4. Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem
po uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni, gospodarski
ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni
odpadni vodi. Tehnološke odpadne vode so tudi hladilne vode
in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz objektov in naprav za
predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov.
5. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode,
ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.
6. Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča
tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.
7. Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo je kanalizacijska cev, ki poteka od zbirnega jaška objekta, ki se
priključuje in je priključena na revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju.
8. Priključitev je spojitev kanalizacijskega priključka na
revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju.
9. Priključni jašek je revizijski jašek javnega kanalizacijskega omrežja, kjer se kanalizacijski priključek spoji z javnim
kanalizacijskim omrežjem in je sestavni del javnega kanalizacijskega omrežja. Priključni jašek mora biti, kolikor je to mogoče,
postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno
in javno lastnino.
10. Interna kanalizacija je kanalizacija z vsemi napravami v zgradbi in na zemljišču uporabnika do kanalizacijskega
priključka.
11. Ponikanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena
skladno s predpisi, v tla, brez namena gnojenja prek ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega
cevovoda.
12. Populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec
na dan.
13. Nevarne snovi v odpadni vodi so tiste snovi ali kemijske spojine, ki:
– so kot škodljive in nevarne snovi določene po predpisih,
– povzročajo škodo na javni kanalizaciji,
– škodljivo delujejo na čiščenje odpadnih voda,
– škodujejo biološkim združbam v sprejemniku,
– povzročajo, da odvečen mulj ne ustreza lastnostim, ki so
določene z uredbami, katere je sprejelo pristojno ministrstvo.
14. Mala čistilna naprava je komunalna čistilna naprava iz
predpisa, ki ureja odvajanje odpadnih voda iz malih komunalnih
čistilnih naprav.

Uradni list Republike Slovenije
15. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s
tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne
naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda enega ali več
istovrstnih virov, presega 40%, merjeno s KPK.
16. Pristojni organ je organ občinske uprave, stvarno
pristojen za gospodarske javne službe.
3. člen
(vsebina javne službe)
(1) Izvajanje storitve javne službe mora biti zagotovljeno
na območju celotne občine. V okviru javne službe mora izvajalec javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z
javno kanalizacijo, zagotoviti:
1. vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
2. čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke odpadne oziroma industrijske odpadne vode (v nadaljevanju:
tehnološka odpadna voda) in padavinske vode, ki se odvaja
v javno kanalizacijo, skladno s predpisi o komunalnih čistilnih
napravah,
3. čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih
površinah,
4. prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo
blata,
5. prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč in
6. obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno
kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, ki imajo urejeno skupno odvajanje
odpadnih voda zagotoviti:
1. redno praznjenje nepretočnih greznic,
2. prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na
štiri leta; dejanska frekvenca se definira v Tehničnem pravilniku,
glede na porabo vode na odjemnem mestu;
3. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta in
4. obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje.
(3) Odvajanje in čiščenje tehnološke odpadne vode in
tiste padavinske vode, ki se odvaja iz površin, ki niso javne
površine, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če
se takšna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni
ali skupni čistilni napravi.
4. člen
(lokalna gospodarska javna infrastruktura)
(1) Javna kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z
njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske
vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom
prekritih javnih površin.
(2) Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura.
(3) Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter
nepretočne greznice ter male čistilne naprave z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
5. člen
(uporabniki)
(1) Uporabniki javne službe iz 1. člena tega odloka so
gospodinjstva in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javne
oskrbe, oziroma vsaka druga fizična ali pravna oseba, ki je
lastnik ali posestnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna in/ali padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo ali
greznice.
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(2) Za potrebe izvajanja tega odloka so fizične osebe
organizirane v gospodinjstva. Gospodinjstvo kot uporabnik je
oseba ali skupina oseb, ki prebiva v eni stanovanjski enoti in
jo v razmerju do javne službe oziroma do izvajalca zastopa
ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu (stanovanjski enoti), ki je za obveznosti po tem odloku za člane gospodinjstva
solidarno odgovorna v razmerju do izvajalca.
(3) Praviloma je uporabnik posestnik objekta. Posredni
in neposredni posestnik (praviloma lastnik in uporabnik oziroma najemodajalec in najemnik) sta za obveznosti po tem
odloku solidarno (nerazdelno) odgovorna.
(4) Razmerje med uporabnikom in izvajalcem javne
službe – upravljavcem se vzpostavi na način, določen v
14. členu tega odloka.
6. člen
(koncesionar)
(1) Izvajalec javne službe in upravljavec javnega kanalizacijskega sistema je fizična ali pravna oseba, ki se ji podeli
koncesijo (v nadaljevanju: koncesionar, upravljavec).
(2) Koncesionar dejavnosti gospodarske javne službe
deloma ali v celoti ne sme prenesi na tretje osebe, morebitna
notranja razmerja med koncesionarjem in tretjimi osebami
pa na razmerje do koncedenta in uporabnikov nimajo pravnega učinka.
7. člen
(javna pooblastila)
(1) S tem odlokom se upravljavcu podeli javno pooblastilo za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljnjem
besedilu: kataster), ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih in napravah namenjenih izvajanju
javne službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični
pravilnik.
(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanjem katastra ureja koncesijska pogodba.
(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine
Krško in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s
standardi in normativi geografskega informacijskega sistema
ter Tehničnega pravilnika.
(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov,
ki mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).
(5) Koncesionar je dolžan posredovati informacije iz
katastra osebam, ki za to izkažejo upravičeni interes, in sicer
v obsegu izkazanega upravičenega interesa.
(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je koncesionar prosilcem dolžan
posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti
posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo
na prosilca, je koncesionar slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega
značaja pa je koncesionar prosilcem upravičen zaračunati
stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij
javnega značaja.
(7) Upravljavec ima javno pooblastilo tudi za vodenje
vseh evidenc po tem odloku, razen za tiste evidence, za
katerih vodenje so z veljavnimi predpisi in tem odlokom
pooblaščeni drugi subjekti.
(8) Upravljavec na podlagi posebnega pooblastila župana vodi vsa dela za vse investicijske posege v javni
kanalizacijski sistem, ki ga upravlja. V okvir javne službe iz
2. člena sodi tudi izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na
javnem kanalizacijskem omrežju.
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8. člen
(Tehnični pravilnik)

(1) Občinski svet sprejme na pobudo upravljavca in
pristojnega organa ter na predlog župana v obliki predpisa
Tehnični pravilnik z navodili, normativi in standardi o javnem
kanalizacijskem sistemu in odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Krško (v nadaljevanju
Tehnični pravilnik). Po enakem postopku, kot Tehnični pravilnik,
se sprejemajo tudi spremembe le-tega.
(2) Tehnični pravilnik podrobneje določa navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javne kanalizacije z namenom, da se poenoti izvedba in
doseže zanesljivo delovanje ter druge pogoje za izvajanje javne
službe, varstvene razmere glede odvajanja odpadnih voda na
vodovarstvenem območju, opredeljuje izvajanje nadzora nad
gradnjo javne kanalizacije ter ureja pravico vpogleda v kataster
komunalnih naprav oziroma pridobivanje drugih informacij javnega značaja in stroškovnik za pridobivanje teh informacij.

II. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCA
9. člen
(stvarnopravna razmerja javne infrastrukture)
(1) Javna infrastrukturna omrežja, objekti in naprave ter
zemljišča, na katerih je ta javna infrastruktura zgrajena in ki
se predajo v upravljanje koncesionarju, so v lasti občine. Infrastrukturni objekti in zemljišča se v zemljiško knjigo vpišejo
kot lastnina občine, služnostne pravice pa v korist občine in
vsakokratnega upravljavca.
(2) Lastniki nepremičnin, preko katerih poteka javno infrastrukturno omrežje oziroma na njih stojijo javni infrastrukturni
objekti ali naprave, so lahko tudi druge pravne ali fizične osebe, ki pa so dolžne občini in/oziroma koncesionarju omogočiti
ustrezno služnostno ali drugo stvarnopravno pravico v skladu
s smiselno uporabo prvega odstavka. V nasprotnem primeru
mora koncesionar o tem obvestiti občino, ki mora nemudoma
pričeti postopek za omejitev lastninske pravice lastnika zemljišča.
(3) Koncesionar mora z lastnikom drugih objektov, ki so
nujna za izvajanje dejavnosti javne službe – čiščenje komunalnih odpadnih voda (v nadaljevanju: lastnik drugih objektov)
skleniti ustrezno pravno razmerje, iz katerega izhaja nepretrgano in nemoteno izvajanje javne službe. Pri tem se občina
zavezuje, da bo v okviru zakonov in drugih predpisov sodelovala s koncesionarjem pri urejanju razmerij z lastnikom drugih
objektov v zvezi z izvajanjem koncesije. Če pride do spora ali
nesoglasij med koncesionarjem in lastnikom drugih objektov, se
občina zavezuje posredovati v tem sporu in poskušati doseči
mirno rešitev spora oziroma sprejeti prostorske ali druge ukrepe, razen če bi tako ravnanje bilo v nasprotju z zakonom.
(4) Brez soglasja Občinskega sveta so omrežja, objekti,
naprave in zemljišča iz prvega odstavka tega člena izven
pravnega prometa, niso predmet hipoteke, na njih ni mogoča
izvršba in jih ni mogoče priposestvovati ali na drugačen način
pridobiti lastninske ali drugih stvarnih pravic, razen služnosti
za napeljevanje kanalizacijskih, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav
javnega pomena.
10. člen
(omrežja, objekti in naprave v upravljanju upravljavca)
Omrežja, objekti in naprave v upravljanju upravljavca so:
1. magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih
voda medobčinskega pomena,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda
na magistralnem omrežju,
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– naprave za čiščenje odpadnih in padavinskih voda na
magistralnem omrežju.
2. primarno omrežje in naprave:
– primarno omrežje in naprave javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki
rabijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode iz
dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih
območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih obratov, ki so na območju
takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni
napravi ali z navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje.
3. sekundarno omrežje in naprave:
– sekundarno omrežje in naprave javne kanalizacije (v
nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in
jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne
vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje komunalne odpadne
in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno
omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
4. male čistilne naprave:
– komunalne čistilne naprave iz opredeljene v predpisu,
ki ureja odvajanje odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih
naprav.
11. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
(1) Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnika ali uporabnikov so:
1. kanalizacijski priključek,
2. interna kanalizacija,
3. naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame),
4. interna črpališča odpadnih vod,
5. vodomeri na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred
izpustom v javno kanalizacijo,
6. merilna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena
vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
(3) Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne
vode in da voda pred iztokom v javno kanalizacijo ali naravni
odvodnik oziroma površinski vodotok izpolnjuje zahteve predpisov o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo.
III. JAVNA POOBLASTILA UPRAVLJAVCA JAVNEGA
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
12. člen
(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
in dajanje soglasij)
(1) Upravljavec ima javno pooblastilo za predpisovanje
projektnih pogojev in dajanje soglasij, kolikor to ni v nasprotju
z zakonom:
– k lokacijskim načrtom oziroma drugim prostorskih aktom;
– k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja;
– za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje;
– za posege v prostor, kjer poteka javno kanalizacijsko
omrežje;
– za povečanje oziroma zmanjšanje priključne moči;
– v drugih primerih določenih z zakonom.
(2) Upravljavec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi
predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
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(3) Upravljavec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in naprav javne kanalizacije, če je tako določeno s
predpisi.
(4) Do sprejema ustreznih prostorskih aktov, kot jih ureja
zakon o urejanju prostora, ima upravljavec tudi javno pooblastilo za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Koncesionar je pogoje za izdajo
soglasij dolžan predhodno uskladiti z občino, slednja pa ima
pravico pred izdajo soglasja seznaniti se z le-tem.
13. člen
(javna pooblastila in pravica do pritožbe)
(1) Upravljavec ima, poleg javnih pooblastil iz prejšnjega
člena, tudi, skladno s 7. členom tega odloka, javno pooblastilo
za vodenje katastra komunalnih naprav in evidenc po tem
odloku, na podlagi posebnega pooblastila župana pa tudi za
vodenje vseh del za investicijske posege v javno kanalizacijsko omrežje, ki ga upravlja.
(2) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem
odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve upravljavca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju
javnih pooblastil, odloča župan.
14. člen
(priključitev na javno kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija je obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v dvanajstih
mesecih po tem, ko uporabnik prejme obvestilo iz tretjega odstavka 15. člena tega odloka, sicer nastane obveznost plačila
storitev javne službe po samem odloku.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka priključitev
na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, ko bi bile tehnične rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V tem
primeru je uporabnik odvajanja komunalne odpadne vode
dolžan urediti z izgradnjo nepretočne greznice oziroma male
čistilne naprave, skladno s predpisi.
(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje prav tako ni obvezna
v primeru, da uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v
malo čistilno napravo, ki je bila izgrajena in predana v uporabo
skladno s predpisi.
(4) V primeru spora o tem, ali obstoji dolžnost priključitve
na javno kanalizacijsko omrežje, odloči o tem v upravnem
postopku pristojni organ.
(5) Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljena samo ob izpolnitvi pogojev iz soglasja k priključitvi,
ki ga je dolžan upravljavec izdati v skladu z določili tega
odloka, ter pod pogojem, da objekt razpolaga z gradbenim
ali temu ustreznim upravnim dovoljenjem. Gradbeno oziroma
ustrezno dovoljenje ni potrebno, ko gre za objekte, zgrajene
pred letom 1967.
(6) Uporabnik mora pred priključitvijo z upravljavcem
skleniti pogodbo izvajanju storitev gospodarske javne službe,
ki je predmet tega odloka. Kjer je več uporabnikov vezanih na
en obračunski vodomer, sklene pogodbo v imenu uporabnikov
upravnik ali druga s strani uporabnikov pooblaščena oseba,
na podlagi pravnega akta z uporabniki oziroma solastniki
objekta oziroma objektov.
(7) Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo
opustiti greznice v skladu s predpisi in upravljavcu omogočiti nadzor nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom.
Smernice za opustitev in sanacijo greznic poda upravljavec
na zahtevo uporabnika.
15. člen
(pravica do priključitve na omrežje)
(1) Upravljavec je dolžan dopustiti priključitev na javno kanalizacijo, če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo
zmogljivosti ter tehnična izvedba priključitve na javno kanalizacijo.
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(2) Če priključitev ni možna, mora upravljavec o uporabnikovi zahtevi odločiti z upravnim aktom, zoper katerega
je možna pritožba.
(3) Ob usposobitvi nove kanalizacijske infrastrukture,
ki omogoča priključitev dodatnih objektov oziroma uporabnikov, upravljavec obvesti potencialne nove uporabnike in
organe lokalne skupnosti o možnosti priključitve ustreznih
objektov na javno kanalizacijsko omrežje in jim posreduje
tudi pogoje za izvedbo priključka.
(4) Upravljavec ne sme izvesti priključka uporabniku, če
ta nima izdelanega projekta priključka v skladu s Tehničnim
pravilnikom. V enostavnih primerih in po dogovoru z upravljavcem je ta rešitev lahko tudi tipska.
16. člen
(kanalizacijski priključek)
(1) Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
(2) Vsa dela pri graditvi objektov javne kanalizacije in
kanalizacijskih priključkov nadzira upravljavec. Priključitev
na javno kanalizacijo lahko izvede upravljavec oziroma za
to usposobljen izvajalec pod nadzorom upravljavca, kadar
upravljavec ni izvajalec.
(3) Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.
17. člen
(prepoved posegov v omrežje)
(1) Brez soglasja upravljavca ni dovoljeno izvajanje kakršnihkoli del ali posegov na omrežjih, objektih in napravah,
določenih v 10. členu tega odloka.
(2) Vsa dela na javnem kanalizacijskem omrežju, kanalizacijskem priključku ter interni kanalizaciji nadzira upravljavec oziroma s strani upravljavca v skladu z veljavno
zakonodajo pooblaščena oseba.
18. člen
(akti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja)
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja upravljavec
določa projektne pogoje ter daje soglasja k projektnim rešitvam. Postopek določanja projektnih pogojev ter dajanja
soglasij, roki, zahtevana dokumentacija, zaračunavanje
stroškov in druga s temi postopki povezana vprašanja se,
upoštevajoč področne predpise, uredijo v Tehničnem pravilniku.
19. člen
(začasni priključek)
(1) Začasni priključek je možen, kadar za objekt niso
izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 14. člena tega odloka,
pod pogojem, da to ne zahteva povečanih zmogljivosti obstoječega kanalizacijskega sistema. Za izvedbo začasnega
priključka iz prvega odstavka je potrebno soglasje upravljavca, izdano v upravnem postopku.
(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena se izda
največ za dobo enega leta, lahko pa se ga podaljša za dobo
največ enega leta, brez obveznosti ponovnega plačila stroškov izdaje soglasja.
20. člen
(ukinitev priključka)
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le
v primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni
pred ukinitvijo priključka. Upravljavec po odjavi izbriše uporabnika iz registra kanalizacijskih priključkov ter na stroške
uporabnika fizično ukine priključek.
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IV. PREVZEM NAPRAV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA
OMREŽJA V UPRAVLJANJE
21. člen
(prenos objektov upravljavcu)
(1) Investitor javnega kanalizacijskega omrežja ali njegovih posameznih elementov, objektov oziroma naprav mora
po končani gradnji, skladno s pogodbo, prenesti objekte in
naprave v upravljanje in gospodarjenje upravljavcu. Investitor
je dolžan poleg objektov in naprav upravljavcu izročiti tudi
vso projektno in tehnično dokumentacijo ter vsa predpisana
upravna dovoljenja.
(2) Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji dokumentacije. Pri prevzemu obstoječih objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje mora
biti upravljavcu izročena vsa dokumentacija, ki je na voljo, kot
npr. evidence, knjigovodski podatki, blagajniški podatki, listine
o lastništvu, podatki o terjatvah in dolgovih in ostale poslovne
zadeve.
V. MERITVE KOLIČIN IN OBRAČUN ODVEDENE TER
OČIŠČENE ODPADNE VODE
22. člen
(meritve količin in obračun odvajanja)
(1) Odvedena odpadna in očiščena voda se obračunava v kubičnih metrih. Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz
javnega vodovoda, plačujejo odvedeno in očiščeno vodo
v enaki količini in v enakih razdobjih, kot jo plačujejo za
porabljeno vodo.
(2) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodovodov, plačujejo stroške odvedene odpadne in očiščene vode
v količini, kot jo porabijo. Količina porabljene vode se meri z
obračunskim vodomerom (merilno napravo). Obračunski vodomer (merilno apravo) je dolžan zgraditi uporabnik, skladno
z zahtevami odloka, ki ureja gospodarsko javno službo oskrbe
s pitno vodo, in ostalimi veljavnimi predpisi. Do vgraditve obračunskega vodomera (merilne naprave) se odvedena odpadna
in očiščena voda uporabniku obračuna po pavšalni porabi, ki
jo upravljavec določi na podlagi kriterijev iz pravilnika o načinu
obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javne službe,
iz tretjega odstavka 43. člena odloka.
(3) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena
lahko uporabnik v primeru, ko količina odvedene odpadne in
očiščene vode bistveno odstopa od količine pitne oziroma tehnološke vode, na svoje stroške zahteva vgradnjo merilne naprave za merjenje količin odvedene odpadne in očiščene vode.
Takšno napravo je uporabnik dolžan vzdrževati sam, na lastne
stroške, upoštevajoč pri tem zahteve Tehničnega pravilnika. V
primeru vgradnje v tem odstavku opredeljene merilne naprave,
se količina odvedene odpadne in očiščene vode obračunava
skladno s stanjem po takšni merilni napravi.
(4) Plačila storitev javne službe se delno ali v celoti oprostijo osebe, ki izkažejo, da odpadno vodo iz kmetijske dejavnosti uporabljajo na kmetijskih površinah.
23. člen
(okvara obračunskega vodomera oziroma merilne naprave)
(1) Kolikor upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer oziroma merilna naprava v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče
odčitati obračunskega vodomera (merilne naprave), je osnova
za obračun povprečna dnevna poraba zadnjega obračunskega
obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov, oziroma v
obdobju 12 mesecev pred nastankom okvare.
(2) Plačila storitev javne službe se za obdobje od nastanka do odprave okvare na internem omrežju deloma ali v celoti
oprosti uporabnik, ki izkaže, da je prišlo do okvare internega
omrežja, voda pa ni odtekla v kanalizacijo.
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24. člen
(merilno mesto)
(1) Merilno mesto je objekt na priključku uporabnika, ki služi nadzoru in kontroli odpadnih vod posameznega uporabnika.
Izvedeno mora biti, kolikor je to zahtevano v skladu z veljavnimi
predpisi in Tehničnim pravilnikom.
(2) Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, je
dolžan zgraditi merilno mesto in mora predhodno upravljavcu
predložiti projekt za izvedbo merilnega mesta. V osmih dneh
po izgradnji merilnega mesta mora uporabnik pisno zaprositi
upravljavca za nadzorni pregled merilnega mesta.
(3) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi merilnega mesta:
1. voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
2. dovoliti upravljavcu dostop do merilnega mesta in mu
omogočiti pregled obratovalnega dnevnika,
3. dovoliti upravljavcu odvzem vzorcev odpadne vode za
določitev kvalitete odpadne vode in meritve količine odpadne
vode ter
4. upravljavcu dovoliti redno pregledovanje delovanja merilnih naprav.
25. člen
(izvajanje in pogostost meritev)
(1) Meritve, ki so osnova za izračun kanalščine, izvaja
upravljavec. Stopnja onesnaženosti komunalnih odpadnih vod
iz gospodinjstev in ostalih uporabnikov je določena na osnovi
splošnih določil in predpisov, ki so podani s strani pristojnih
ministrstev.
(2) Pogostost meritev mora biti usklajena z veljavnimi predpisi.
26. člen
(stroški opravljanja meritev in odvajanja)
(1) Vse stroške odvajanja, meritev in čiščenja odpadne
vode plača uporabnik javne kanalizacije.
(2) V primeru, da se v objektu oziroma na nepremičnini, priključeni na omrežje upravljavca, nahaja več uporabnikov, le-ti z
medsebojnim sporazumom določijo deleže, po katerih plačujejo
storitev odvajanja, meritev in čiščenja odpadne vode.
27. člen
(okoljske dajatve)
(1) Zavezanci za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem
v podzemne vode, so dolžni plačati ceno za enoto obremenitve,
ki jo določi Vlada Republike Slovenije s sklepom na predlog
ministrstva, pristojnega za okolje.
(2) Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije in se plačuje ter obračunava v skladu z veljavnimi predpisi.
VI. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA
28. člen
(odvajanje tehnoloških odpadnih voda)
(1) V javno kanalizacijo se smejo izpuščati samo tiste tehnološke odpadne vode, ki ne prekoračijo vrednosti emisij snovi
in toplote, ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(2) Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni
primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti skladno s predpisi o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo. V primeru, če takšno odpadno vodo v javno
kanalizacijo odvede brez prehodnega očiščenja, je ne glede na
krivdo odškodninsko odgovoren za vso v posledici takšnega
ravnanja morebiti nastalo škodo.
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(3) Uporabnik mora uveljavljati take ukrepe in tehnične rešitve, ki zmanjšujejo količino in stopnjo onesnaženosti odpadne
vode, ki odteka v javno kanalizacijo.
29. člen
(meritve stopnje onesnaženosti)
(1) Meritve stopnje onesnaženosti tehnoloških odpadnih
vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se izvajajo skladno s
predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo. Meritve stopnje onesnaženosti je
dolžan zagotoviti uporabnik.
(2) V posebnih primerih lahko upravljavec predpiše dodatne pogoje za način vzorčenja, pogostnost meritev in analizne
parametre, ki so sicer določeni z veljavnimi predpisi.
(3) Upravljavec lahko zmanjša pogostnost in obseg meritev,
ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je kakovost
odpadne vode na priključku v javno kanalizacijo ustrezna, vendar
se meritev ne sme opravljati na manj kot vsakih šest mesecev.
30. člen
(posebna pogodba)
Posebno pogodbo z upravljavcem morajo skleniti uporabniki v primeru, če dosegajo:
1. nadpovprečne količine odpadne vode,
2. nadpovprečna nihanja količin odpadne vode,
3. nadpovprečne parametre onesnaženja odpadne vode
oziroma nihanj parametrov.
31. člen
(obveznost obveščanja)
(1) Uporabnik javne kanalizacije je dolžan takoj obvestiti
upravljavca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče,
okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v
javno kanalizacijo.
(2) Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o vseh
spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnejšega
značaja.
(3) O rezultatih meritev onesnaženosti je uporabnik dolžan
obveščati upravljavca najmanj enkrat letno oziroma do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.
VII. PADAVINSKE VODE
32. člen
(odvajanje padavinskih voda)
(1) Padavinsko vodo je potrebno odvajati neposredno v
naravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla.
(2) Padavinske vode, ki so tako onesnažene, da se na podlagi določb podzakonskih aktov ne smejo odvajati neposredno
v vodotoke ali na ponikanje, mora lastnik ali upravljavec površin
primerno zajeti in očistiti ter jih speljati v vodotoke ali s ponikanjem v tla, kadar je to izvedljivo.
(3) V primeru, če se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, za kar mora uporabnik pridobiti predhodno soglasje
upravljavca, se za plačilo odvajanja uporabljajo določila tega
odloka, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda, s tem, da se tarifa obračuna na podlagi velikosti površine,
s katere se padavinska voda odvaja.
VIII. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA NA
OBMOČJIH KJER NE OBSTAJAJO IN NISO PREDVIDENI
SISTEMI JAVNE KANALIZACIJE
33. člen
(gradnja lastnih naprav)
(1) Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je pri gradnji novih objektov obvezna izgradnja lastnih
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objektov za čiščenje odpadnih voda (čistilne naprave), na katere se ne navezuje padavinskih voda. Dovoli se gradnja izključno vodotesnih greznic na praznjenje ali navezavo na primerno
izvedeno malo čistilno napravo.
(2) Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti
ustrezno dovoljenje, h kateremu mora biti priloženo soglasje,
ki ga izda pristojni organ.
(3) Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico. Speljati jih je treba v sprejemnike, meteorno kanalizacijo
ali s ponikanjem v tla, kadar je to izvedljivo.
34. člen
(čiščenje in vzdrževanje)
(1) Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda (greznic,
čistilnih naprav).
(2) Praznjenje greznic je obvezno in se opravlja po potrebi s strani izvajalca gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih voda oziroma najmanj enkrat na štiri
leta. Uporabniki so dolžni v ta namen omogočiti in dopustiti
dostop do greznic s specialnimi vozili. Izvajalec izda potrdilo
o praznjenju greznice, ki ga mora uporabnik predložiti na
zahtevo občinskih inšpekcijskih služb.
(3) Vsebino greznic se lahko odpelje izključno na napravo za prevzem in čiščenje grezničnih gošč.
(4) Glede plačila storitve iz drugega odstavka tega
člena se uporabljajo določila tretjega in četrtega odstavka
44. člena tega odloka.
(5) Upravljavec je dolžan voditi evidenco uporabnikov
z individualnimi greznicami, na podlagi katere se pripravlja
plan praznjenja. Dejanske termine praznjenja je upravljavec
dolžan uskladiti z uporabnikom.
IX. MOTNJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
35. člen
(motnja delovanja sistema brez objave)
(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika
brez objave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki
nastane zaradi tega, najprej prekine odvajanje odpadnih in
padavinskih voda, in sicer tako, da se uporabniku prekine
odtok iz notranje kanalizacije v javno kanalizacijo, in nato
dobavo vode iz javnega vodovoda, v naslednjih primerih:
– če je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije, proces
čiščenja na komunalni čistilni napravi ali zdravje oziroma
premoženje ljudi,
– če je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo
izveden brez soglasja upravljavca,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali
kanalizacijski priključek ali če spremeni zmogljivosti svoje
napeljave,
– če uporabnik onemogoča upravljavcu meritve količin
in stopnje onesnaženosti odpadne vode ali pregled na kanalizacijskem priključku,
– če uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka,
– če uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe
v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– če uporabnik z odvajanjem odpadne vode ogroža
vodne vire ali oskrbo s pitno vodo.
(2) Prav tako mora uporabnik v primerih iz prejšnjega
odstavka na poziv upravljavca prekiniti črpanje iz lastnih
virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesije. Prekinjeno
odvajanje odpadne in padavinske vode oziroma dobava
vode iz javnega vodovoda velja za čas, do odprave vzroka
prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve plača
uporabnik.
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36. člen

(motnja delovanja sistema z obvezno objavo)
(1) Upravljavec ima pravico brez povračila škode povzročiti motnjo v delovanju sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda tudi v naslednjih primerih:
1. za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del na javni
kanalizaciji,
2. za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in
napravah javne kanalizacije,
3. v primerih višje sile.
(2) Upravljavec mora o času trajanja prekinitve odvajanja
odpadnih voda v primeru izvedbe planiranih vzdrževalnih del
obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja pravočasno, in sicer vsaj en (1) teden pred prekinitvijo
za planirana vzdrževalna dela.
(3) V primerih iz tretje točke prvega odstavka lahko upravljavec postopa skladno s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere. V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do
treh ur) odvajanja odpadnih in padavinskih voda objava za
upravljavca ni obvezna.
X. OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE
IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
37. člen
(plačevanje stroškov)
Uporabniki javne službe so dolžni redno plačevati stroške
odvajanja in čiščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega
računa upravljavca.
38. člen
(obračun na internem vodovodnem omrežju več
uporabnikom)
(1) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na
katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodomerom
in so na internem omrežju vgrajeni pomožni vodomeri, lahko
upravljavec izda račun za stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda posameznim uporabnikom na podlagi odčitka stanja
na pomožnih vodomerih.
(2) Kadar so pomožni vodomeri vseh uporabnikov upravljavcu dostopni ob vsakem času (so nameščeni na njemu
dostopnih funkcionalnih površinah ali v skupnih delih objekta)
je upravljavec, pod pogojem da so pomožni vodomeri vzdrževani v skladu z veljavnimi predpisi, na podlagi pogodbe z
upravnikom objekta dolžan sam odčitavati stanje na pomožnih
vodomerih.
(3) Razlika med seštevkom dobavljene vode po odčitkih
na pomožnih vodomerih in po odčitku na glavnem vodomeru se
razdeli na vse uporabnike v objektu, skladno s strukturo, ki jo
določa odčitek na pomožnih vodomerih po prvem odstavku.
(4) V primerih, ko ni možnosti za izdajo računov posameznim uporabnikom na podlagi odčitka stanja na vodomeru, se
vprašanja izdaje in plačevanja računov ter drugi premoženjskopravni odnosi ter ukrepi uredijo s pogodbo iz petega odstavka
14. člena tega odloka.
39. člen
(plačilo računa)
vitvi.

(1) Račun mora uporabnik plačati v roku 15 dni po izsta-

(2) Uporabnik lahko upravljavcu pisno ugovarja na izdani
račun v 10 dneh od dneva izdaje računa. Vloženi ugovor ne
vpliva na zapadlost računa. Upravljavec je na tak ugovor dolžan pisno odgovoriti v 15 dneh od prejema ugovora in v tem
času oziroma do rešitve ugovora ne sme začasno prekiniti dobave vode, po postopku določenem s tem in odlokom, ki ureja
gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo.
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(3) Kolikor upravljavec uporabnikov ugovor zavrne, ima
slednji pravico do pritožbe, ki jo lahko v osmih dneh po prejemu upravljavčeve zavrnitve ugovora naslovi na župana, ki o
njej tudi odloča. Vložena pritožba ne zadrži postopka začasne
prekinitve dobave vode iz 40. člena odloka.
40. člen
(prekinitev dobave vode)
(1) Uporabniku, ki po preteku roka plačila, razen v primerih, ko je njegovemu ugovoru ugodeno, ne plača celotnega
zneska po računu, upravljavec pošlje pisni opomin, s katerim
ga opozori, da mu bo dobava vode na njegove stroške začasno
prekinjena, če računa ne bo poravnal takoj.
(2) Če celotni znesek računa niti v 8 dneh po vročenem
pisnem opominu z vsebino iz prvega odstavka tega člena ni
plačan, lahko upravljavec uporabniku z upravno odločbo začasno prekine dobavo vode. Glede oblike upravne odločbe se
upoštevajo določila zakona, ki ureja upravni postopek.
XI. VARSTVO UPORABNIKOV
41. člen
(načini varstva pravic uporabnikov storitev javne službe)
Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja zlasti z:
– dolžnostjo sklenitve pogodbe iz tretjega odstavka
14. člena tega odloka, če so za to izpolnjeni pogoji;
– z možnostjo vložitve pritožb zoper odločitve upravljavca,
ki jih ta izda pri izvajanju javnih pooblastil;
– z možnostjo vložitve ugovora zoper dejanja ali opustitve
upravljavca, skladno z določbami tega odloka, naslovljenega
na upravljavca;
– z ukrepi, določeni z zakonodajo o varstvu potrošnikov;
– z drugimi predpisi.
42. člen
(kontrahirna dolžnost upravljavca)
(1) Uporabnik lahko v primeru, ko upravljavec krši dolžnost sklenitve pogodbe z uporabnikom, ki mu ta pravica pripada, zahteva od pristojnega organa izdajo odločbe, s katero
ta odloči o njegovi pravici, za katero uporabnik meni, da je
kršena, in naloži upravljavcu sklenitev te pogodbe ali drugo
ustrezno ravnanje.
(2) Upravljavec mora ponuditi sklenitev ustrezne pogodbe
v roku 3 dni od dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka,
sicer ga lahko pristojni organ v to prisili z ustreznimi sredstvi
izvršbe.
XII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
43. člen
(viri financiranja javne službe)
(1) Viri financiranja gospodarske javne službe so:
a) plačila uporabnikov za storitve javne službe,
b) plačilo stroškov za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje,
c) druga plačila uporabnikov za storitve javne službe in izvajanje javnih pooblastil (stroški projektnih pogojev, soglasij …),
d) sredstva občinskega proračuna,
e) sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
f) druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje
sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.
(2) Proračunsko financiranje javne službe se razmeji med
lokalno skupnostjo in državo na način, ki ga določa zakon.
(3) Podrobnejši način obračunavanja obveznosti po virih
iz točk a), b) in c) se določi v pravilniku o načinu obračunavanja
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stroškov, povezanih z izvajanjem javne službe, ki ga sprejme
občinski svet v obliki predpisa.
(4) Obveznosti po virih iz točk a), b) in c) prvega odstavka tega člena se uporabnikom zaračunavajo po tarifi, ki jo na
pobudo upravljavca in na predlog župana v obliki predpisa
sprejme občinski svet. Upravljavec je pripravljeni predlog tarife
dolžan uskladiti z občinsko upravo, dolžan pa je tudi sodelovati
pri njegovi obravnavi na občinskem svetu.
44. člen
(diferenciacija plačil uporabnikov za storitve javne službe)
(1) Plačila uporabnikov za storitve javne službe so izražena v eurih za porabljeni kubični meter vode. Plačila uporabnikov
za storitve javne službe so lahko različna za različne kategorije
uporabnikov ali za različne namene uporabe (gospodinjstvo,
ostali izvengospodinjski nameni, posebne kategorije gospodarskih subjektov).
(2) V primeru, da uporabnik uporablja storitve javne službe za različne namene uporabe, se njegova plačila za storitve
javne službe obračunavajo po tarifi, ki je višja, in sicer do ureditve ločenega obračunavanja odvajanja in čiščenja odpadne
vode za dejavnosti z nižjo tarifo.
(3) Za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno
z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, ki imajo urejeno skupno
odvajanje odpadnih voda, predstavlja plačilo (v smislu točke a)
prvega odstavka 43. člena tega odloka) izvajalcu gospodarske
javne službe za naslednje storitve:
– praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na
štiri leta; dejanska frekvenca se definira v Tehničnem pravilniku,
glede na porabo vode na odjemnem mestu,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav enkrat na štiri leta in
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje.
(4) Kolikor je storitve iz prve, druge in tretje alineje
prejšnjega odstavka potrebno opraviti v pogostejših časovnih
intervalih, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, je izvajalec gospodarske javne službe vsako nadaljnjo izvedbo teh
storitev upravičen zaračunati po tarifi, pripravljeni v skladu s
43. členom tega odloka. Ne glede na to, ali je storitev iz tretjega odstavka naročena, jo je uporabnik (iz tretjega odstavka)
dolžan plačati.
45. člen
(plačilo stroškov za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje)
(1) Ob priključitvi na kanalizacijsko omrežje je uporabnik
dolžan plačati stroške priključitve na kanalizacijsko omrežje.
(2) Stroški priključitve iz prvega odstavka tega člena se
uporabniku zaračunajo na podlagi tarife, ki jo na obrazložen predlog upravljavca določi Občinski svet, vsebujejo pa
predvsem stroške uporabljenega materiala ter pripravljalnih
in izvedbenih del za priključitev uporabnika na kanalizacijsko
omrežje. Stroški priključitve se lahko glede na zahtevnost izvedbe priključka razlikujejo.
(3) Stroške priključitve iz prvega in drugega odstavka tega
člena uporabniku, ki se priključi na kanalizacijsko omrežje, zaračuna upravljavec z računom, glede katerega smiselno veljajo
določila 39. in 40. člena tega odloka.
46. člen
(druge storitve javne službe)
(1) Druge storitve javne službe so tiste, ki so skladno s
tem odlokom in drugimi predpisi, ki določajo vsebino javne
službe, tako tudi določene v tarifi javne službe in jih lahko
opravlja samo upravljavec (na primer: trajni in začasni priklop
in odklop priključka, izdajanje soglasij v okviru javnih pooblastil
in podobno).
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(2) Tarifa storitev iz prvega odstavka mora biti za enak
obseg storitev enaka za vse uporabnike, ne glede na vrsto
uporabnika ali njegovo lokacijo.
XIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
47. člen
(programi javne službe, poročanje)
(1) Upravljavec je dolžan vsako leto pripraviti predlog
letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z
devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta
predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski
svet.
(2) Najkasneje v roku šestih mesecev po pričetku izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku mora upravljavec pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog
dolgoročnega plana javne službe za obdobje naslednjih
petih let, ki mora obsegati tudi vizijo izgradnje infrastrukture.
Kasnejše predloge dolgoročnih planov je upravljavec dolžan
pripravljati vsakih pet let, za obdobje naslednjih petih let.
Dolgoročni plan, kot tudi njegove morebitne spremembe,
sprejme občinski svet.
(3) Upravljavec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega
naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
(4) Podrobnejša vsebina programov iz prvega in drugega
odstavka ter poročila o poslovanju iz prejšnjega odstavka se
določi v koncesijski pogodbi.
48. člen
(obveznosti upravljavca)
Upravljavec ima pri izvajanju gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno delovanje ter vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav,
ki so v njegovem upravljanju,
2. skrbi za meritve in obračun odvedene in očiščene odpadne vode,
3. redno kontrolira sestav odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za predčiščenje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik obratovanja le-teh,
4. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob motnjah ali prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda
neposredno ali prek sredstev javnega obveščanja,
5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije ter
redno usklajuje kataster,
6. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno kanalizacijo,
7. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi
pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
8. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije
ter kanalizacijskih priključkov,
9. sistematično pregleduje objekte in naprave javne kanalizacije ter priključnih jaškov,
10. izdela načrt ukrepov v primeru nepredvidljivih napak
in višje sile (36. člen),
11. organizira odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v primeru višje sile ter o tem poroča pristojnim
občinskim službam,
12. pripravlja predloge za načrtovanje, planiranje obnove,
širitve in dopolnitve kanalizacijskega sistema, skladno s predpisi, ki urejajo investicije v infrastrukturo,
13. kontrolira in izvaja praznjenje greznic,
14. vzpostavi in vodi evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami, na podlagi katere pripravlja plan za redno
praznjenje,
15. kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov,
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16. pristojnemu organu v rokih iz 47. člena tega odloka
predloži predlog letnega ter dolgoročnega progama izvajanja
javne službe, ki je predmet tega odloka, ter poročilo o poslovanju
in izvajanju javne službe.
49. člen
(obveznosti uporabnika)
sti:

(1) Uporabnik javne kanalizacije ima naslednje obvezno-

1. na javno kanalizacijo se lahko priključi le s soglasjem
upravljavca,
2. na že zgrajeno javno kanalizacijo se mora priključiti
najkasneje v 12 mesecih po izgradnji le te in hkrati opustiti obstoječo greznico skladno z navodili upravljavca,
3. spremeniti kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
4. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno
s projektno dokumentacijo in Tehničnim pravilnikom,
5. redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti in
napravami, kanalizacijskim priključkom in lokalno čistilno napravo ter voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne
naprave v skladu s predpisi,
6. omogočiti upravljavcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega
časa,
7. odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ne sme pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti
z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
8. redno oziroma po potrebi naročiti praznjenje greznic in
izvajati vzdrževalna dela,
9. odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo,
ki ne prekoračuje predpisanih parametrov,
10. prijaviti upravljavcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne komunalne in padavinske vode,
11. redno plačevati prejete račune za odvajanje in čiščenje
odpadnih in padavinskih voda,
12. pisno obveščati upravljavca o lastninskih in drugih
spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,
13. javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napravah javne kanalizacije upravljavcu,
14. pridobiti soglasje upravljavca pri predelavi kanalizacijskega priključka,
15. ne dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo
interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja
upravljavca,
16. odgovarja za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji,
lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s
svojim ravnanjem, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja
upravljavca in neustrezno uporabo.
(2) Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih
uporabnikov.
50. člen
(obveznosti pri odvajanju tehnoloških vod)
Pri odvajanju tehnoloških odpadnih vod ima uporabnik
javne kanalizacije še naslednje obveznosti:
1. v roku 12 meseca od začetka odvajanja tehnološke odpadne vode urediti kontrolno merilno mesto na izpustu odpadne
vode v javno kanalizacijo, skladno z veljavnimi normativi,
2. v skladu s predpisi kontrolirati sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate enkrat mesečno posredovati upravljavcu,
3. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje odvajanja
dogovorjene količine vode.
51. člen
(obveznosti drugih subjektov)
(1) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih, vzdrževalnih,
rekonstrukcijskih in drugih del pri vseh posegih v prostor ter

Uradni list Republike Slovenije
upravljavci drugih omrežij (na primer: električno omrežje, telefon, plinovod, toplovod in podobno) morajo pred opravljanjem del na svojih objektih in napravah, ki bi lahko imela za
posledico motnje pri odvajanju odpadne vode ali poškodbe
na infrastrukturi po tem odloku, o nameravanem pričetku del
obvestiti upravljavca.
(2) V primeru, ko do poškodb vseeno pride, morajo investitorji oziroma izvajalci to nemudoma sporočiti upravljavcu
javne kanalizacije in mu poravnati stroške popravila.
52. člen
(oprostitev odgovornosti upravljavca za škodo)
Upravljavec ne odgovarja za škodo zaradi izlivov iz javne
kanalizacije, do katerih pride v naslednjih primerih:
– zaradi naravnih in drugih nesreč,
– ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in
zalednih voda,
– ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo
ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem.
XIV. NADZOR
53. člen
(organi nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja organ
občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
(2) Nadzor nad izvajanjem odloka v delu, ki se nanaša
na prepovedana dejanja, opredeljena kot prekršek, izvaja občinska inšpekcija.
(3) Pooblaščeni delavci upravljavca so dolžni o kršitvah
določil tega odloka takoj obveščati pristojne organe iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena ter ugotovljene kršitve
dokumentirati.
XV. KAZENSKE DOLOČBE
54. člen
(dolžnost plačevanja stroškov po poteku rokov za priključitev)
Po poteku leta dni od roka iz prvega odstavka 14. člena
oziroma 60. člena tega odloka se uporabniku začnejo zaračunavati stroški po tarifi, ki velja za odvajanje v javno kanalizacijsko omrežje, in sicer ne glede na to, ali je bila priključitev na
javni kanalizacijski sitem izvedena ali ne, in ne glede na to, ali
je bila priključitev izvedena pravilno in zakonito. Razlogi, ki onemogočajo priključitev na javno kanalizacijo in ki niso na strani
upravljavca, uporabnika ne opravičujejo dolžnosti plačila.
55. člen
(prekrški upravljavca)
(1) Z globo 1.200 EUR se kaznuje upravljavec, če:
1. ne zagotovi izvajanja določil iz prvega in drugega odstavka 2. člena,
2. ne vodi katastra kanalizacijskega omrežja, kot to določa prvi odstavek 7. člena odloka,
3. priključi objekt, ki ni legalno zgrajen, kot to prepoveduje
četrti odstavek 14. člena,
4. z uporabnikom ne sklene pogodbe iz petega odstavka
14. člena, kljub temu, da so izpolnjeni pogoji iz 42. člena,
5. ne dopusti priključitve, kot to določa prvi odstavek
15. člena,
4. ne izvaja nadzora nad deli pri graditvi objektov javne
kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, kot to določa drugi
odstavek 16. člena,
5. ne evidentira uporabnika, kot to določa tretji odstavek
16. člena,
6. ne izpolnjuje predpisanih obveznosti iz drugega, tretjega ali petega odstavka 34. člena,
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7. ne zahteva prekinitve odvajanja odpadnih voda v
javno kanalizacijo oziroma dobave vode v primerih, kot to
določa prvi odstavek 35. člena,
8. če uporabniku prekine odvajanje odpadnih voda v
javno kanalizacijo ali dobavo vode, pa za to niso podani
razlogi iz prvega odstavka 35. člena,
9. ne odpravi prekinitve odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo oziroma dobave vode takoj po odpravi vzroka
za prekinitev, kot to določa drugi odstavek 35. člena,
10. povzroči motnjo odvajanja odpadnih voda brez
predhodnega obvestila uporabnikom (drugi odstavek 36. člena) in je zato povzročena škoda,
11. ne izpolnjuje katere od obveznosti, ki so navedene
v 48. členu tega odloka.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba upravljavca.

1. ne prenese objektov in naprav v upravljanje upravljavcu
(prvi odstavek 21. člena),
2. pred opravljanjem del na svojih objektih in napravah, ki
bi lahko imela za posledico motnje pri odvajanju odpadne vode
ali poškodbe infrastrukture po tem odloku, o nameravanem
pričetku del ne obvesti upravljavca (prvi odstavek 51. člena).
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Posameznik se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje z globo 400 EUR.

56. člen

Kataster komunalnih naprav iz prvega odstavka 7. člena
tega odloka mora upravljavec z dejanskim stanjem uskladiti
najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.

(prekrški uporabnikov)
(1) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična
oseba, če:
1. objekte in naprave iz prvega odstavka 11. člena ne
vzdržuje, kot je to določeno v tretjem odstavku 11. člena,
2. se ne priključi na javno kanalizacijo v roku, kot ga
določa prvi odstavek 14. člena oziroma 60. člen,
3. ne uporablja javne kanalizacije, kot to določa šesti
odstavek 14. člena,
4. ne vgradi obračunskih vodomerov (merilnih naprav),
kot to določa drugi odstavek 22. člena,
5. brez podlage v četrtem odstavku 24. člena ne izvede
merilnega mesta, če to od njega zahteva drugi odstavek
24. člena, ali ravna z merilnim mestom v nasprotju z določili
tretjega odstavka 24. člena,
6. v javno kanalizacijo izpušča tako tehnološko odpadno vodo, ki prekoračuje vrednosti emisij snovi in toplote, ki
jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in ravna v nasprotju z 28. členom,
7. ne zagotovi meritev stopnje onesnaženosti tehnološke odpadne vode iz prvega odstavka 29. člena,
8. v primeru potrebe po posebni pogodbi iz 30. člena
ne sklene posebne pogodbe z upravljavcem,
9. ne obvešča upravljavca, kot je določeno v 31. členu,
10. padavinsko vodo brez soglasja upravljavca odvaja
v javni kanalizacijski sistem oziroma jo odvaja na ceste ali
ostale javne površine (32. člen),
11. na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, ne zgradi lastnega objekta za čiščenje odpadnih
voda in ne izvede ukrepov, kot to določa 33. člen,
12. ne zagotovi rednega čiščenja in vzdrževanja lastnih
objektov za čiščenje odpadnih voda, kot to določajo prvi,
drugi in tretji odstavek 34. člena,
13. ne izpolnjuje katere od obveznosti, ki so navedene
v 49. členu tega odloka,
14. ne posreduje upravljavcu podatkov za obračun odpadne vode, kot to določa 62. člen.
(2) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost,
z globo 1.400 EUR.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje z globo 400 EUR.
57. člen
(drugi prekrški)
(1) Z globo 1.200 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma druga fizična oseba, ki
opravlja dejavnost, če:

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
(uskladitev katastra komunalnih naprav)

59. člen
(Tehnični pravilnik)
Predlog Tehničnega pravilnika iz 8. člena tega odloka
upravljavec v sodelovanju s pristojnim organom pripravi najkasneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
60. člen
(priključitev objektov na javno kanalizacijo)
Objekte, ki kljub možnosti priključitve na dan uveljavitve
tega odloka še niso priključeni na javno kanalizacijo, je treba
priključiti na javno kanalizacijo v roku dvanajstih mesecev po
uveljavitvi tega odloka, razen izjem iz drugega in tretjega odstavka 14. člena tega odloka.
61. člen
Dejavnosti javne službe iz 2. in 3. točke drugega odstavka
3. člena odloka začne upravljavec izvajati takoj po pridobitvi
tehničnih možnosti za njihovo izvajanje, vendar najkasneje v
roku dveh let od uveljavitve tega odloka.
62. člen
(medsebojni sporazumi med uporabniki)
(1) Uporabniki so medsebojne sporazume iz drugega odstavka 26. člena tega odloka dolžni skleniti in jih izvajalcu javne
službe posredovati v dvanajstih mesecih od dne uveljavitve
tega odloka.
(2) V času uveljavitve tega odloka že obstoječih medsebojnih sporazumih iz drugega odstavka 26. člena tega odloka,
so uporabniki dolžni pisno obvestiti izvajalca javne službe najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.
63. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pogojih
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Krško (Uradni list RS, št. 66/96).
64. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007-O602
Krško, dne 22. marca 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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Odlok o ustanovitvi zavoda Lokalna
energetska agencija Dolenjska – Posavje
– Bela Krajina (lead)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS
in 14/07 – ZSPDPO), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 16. in
79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško
na 6. seji dne 5. 4. 2007 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska
agencija Dolenjska – Posavje – Bela Krajina
(LEAD)
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN DOLOČBE O USTANOVITELJU
1. člen
S tem odlokom Občina Krško ustanavlja zavod z nazivom Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela
Krajina (v nadaljevanju: LEAD) in določa razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen
Ustanovitelj zavoda je:
1. Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, mat.
št. 5874572, ki jo zastopa župan Franc Bogovič.
Kot soustanovitelji lahko kasneje pristopijo tudi druge
osebe, katerih medsebojne obveznosti in pravice se določijo
s pogodbo.
3. člen
Zavod ima naslednje naloge:
– pripravlja in izvaja projekte s področja učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije,
– izvaja promocijo in ozaveščanje javnosti,
– izvaja razvojne in raziskovalne naloge,
– povezuje institucije pri pripravi in izvajanju skupnih
projektov,
– izvaja prenos dobrih praks in znanj,
– pripravlja energetske strategije lokalnih skupnosti,
– skrbi za trajnostni energetski razvoj in izobraževanje
strokovne javnosti, občanov, javne uprave in gospodarskih
subjektov,
– spodbuja učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih
virov energije s svetovanjem za dosego pozitivnih ekonomskih in okoljskih učinkov v malih in srednjih podjetjih,
– izdeluje načrte za zmanjšanje porabe električne in
toplotne energije v zgradbah, ki so v javni rabi,
– pripravlja načrt zmanjšanja porabe električne energije
javne razsvetljave ter skrbi za trajnostni energetski razvoj,
– sodeluje z lokalnimi skupnostmi, podjetji, ostalimi energetskimi agencijami, raziskovalnimi in razvojnimi institucijami,
nacionalnimi in mednarodnimi zvezami agencij, prebivalci
lokalnih skupnosti, nevladnimi organizacijami, potrošniki in
ostalimi zainteresiranimi strankami.
4. člen
Ime zavoda glasi: LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA
DOLENJSKA – POSAVJE – BELA KRAJINA.
Skrajšano ime zavoda je: LEAD
Zavod ima sedež v Krškem, CKŽ 30.
Zavod ima lahko tudi organizacijsko enoto.
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II. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:
DE/22.110 Izdajanje knjig,
DE/22.120 Izdajanje časopisov,
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
DE/22.150 Drugo založništvo,
K/72.300
Obdelava podatkov,
K/72.400
Omrežne podatkovne storitve,
K/72.600
Druge računalniške dejavnosti,
K/73.101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja,
K/73.102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije,
K/73.103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K/73.201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja,
K/73.202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike,
K/74.130
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/74.140
Podjetniško in poslovno svetovanje, razen
arbitraže,
K/74.204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.300
Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.400
Oglaševanje,
K/74.851
Prevajanje,
K/74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.853
Druga splošna tajniška dela,
K/74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/74.873
Druge poslovne dejavnosti, d.n. od tega:
– odčitavanje števcev porabe vode, elektrike, plina, ipd.,
L/75.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in
drugih socialnih storitev, razen obveznega
socialnega zavarovanja,
L/75.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
M/80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.,
O/91.110
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
O/91.120
Dejavnost strokovnih združenj,
O/92.522
Varstvo kulturne dediščine.
Dejavnost zavoda se lahko spremeni ali razširi le s soglasjem ustanovitelja.
III. VIRI FINANCIRANJA ZAVODA
6. člen
50% sredstev za delovanje zavoda za obdobje prvih treh
let zagotovijo Občina Krško v proračunu, ter občine in podjetja,
podpisnice pisma o nameri. Ostalih 50% sredstev zagotovi
Evropska komisija na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju št. EIE/TYPE2/06/159/SI2.442669.
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz drugih virov v Sloveniji, EU in v svetu,
– kot nepovratna sredstva, ki jih za dejavnost zavoda namenja država, mednarodne organizacije in drugi subjekti,
– na podlagi mednarodnih in državnih razpisov za razvojne, svetovalne, publicistične in izobraževalne naloge,
– z delom na projektih,
– od ustanovitelja,
– s sofinanciranjem partnerskih institucij,
– za izvršene storitve svetovanja, izobraževanja in razvoja,
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– na podlagi pogodb, ki jih sklepa s posameznimi naročniki,
– iz sredstev, ki jih investirajo predlagatelji projektov,
– z opravljanjem dejavnosti za potrebe uporabnikov in
drugih subjektov na trgu,
– z opravljanjem dejavnosti na podlagi javnih pooblastil,
– s subvencijami,
– s sponzorstvom,
– z dotacijami, donacijami in
– iz drugih virov na način in pod pogoji, ki jih določa
zakon.
Zavod pridobiva sredstva tudi v okviru razpisov ministrstev, strukturnih skladov, skladov Evropske unije ter drugih
skladov. V okviru razpisnih programov se sredstva razpisa
namenjajo za delovanje agencije oziroma zavoda, za plače
zaposlenih, opremo in programe, ki jih izvaja zavod.
Za zagon poslovanja se za nabavo materialnih sredstev
koristijo ustanovitvena sredstva.
7. člen
Sredstva, ki so povezana z registracijo zavoda so planirana v proračunu (NRP) ustanovitelja Občine Krško.
8. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod v soglasju
z ustanoviteljem uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti,
izobraževanje in štipendiranje kadrov.

IV. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
9. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu in sklepa pravne
posle v okviru svoje dejavnosti.
10. člen
Zavod zastopa direktor zavoda neomejeno v okviru pooblastil, določenih v aktih zavoda oziroma sklepih pristojnih
organov zavoda.
11. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga. Delavci zavoda morajo ravnati s
sredstvi zavoda kot dobri gospodarji. Direktor mora uvesti
postopek za ugotavljanje in povrnitev škode, ki nastane
zavodu.
12. člen
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
V. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda,
– direktor zavoda.
14. člen
Svet zavoda
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 2 predstavnika občinske uprave (ustanovitelja),
– 1 predstavnik občinskega sveta (ustanovitelja),
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 1 predstavnik uporabnikov.
Način imenovanja izvolitve članov in pristojnosti sveta
se določijo s statutom zavoda.
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15. člen
Predstavnike občinske uprave (ustanovitelja) imenuje
občinski svet na predlog župana. Mandat traja 4 leta.
Predstavnika občinskega sveta (ustanovitelja) imenuje
občinski svet izmed članov občinskega sveta. Mandat predstavniku občinskega sveta traja do konstituiranja naslednjega novega občinskega sveta.
Predstavnik uporabnikov zastopa občine, oziroma podjetja, podpisnice pisma o nameri. Predstavnika uporabnikov
imenuje občinski svet na predlog župana. Mandat traja 4
leta.
Delavci zavoda izvolijo izmed zaposlenih enega predstavnika na tajnem glasovanju s pooblastilom zastopanja
njihovih interesov v svetu zavoda. Mandat traja 4 leta.
16. člen
Svet zavoda sprejema svoje odločitve na sejah z glasovanjem.
Svet zavoda ima predsednika in sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih članov.
Svet zavoda je konstituiran, ko je imenovanih večina
članov sveta zavoda. Člani sveta na prvi konstituivni seji
izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
17. člen
Naloge sveta zavoda so:
– sprejema statut s soglasjem ustanovitelja,
– imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema program dela in razvoja zavoda s soglasjem
ustanovitelja,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– imenuje strokovni svet,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejema poslovnik o delu sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda,
– opravlja druge, z zakonom ali splošnimi akti zavoda
določene zadeve.
18. člen
Strokovni svet zavoda
Za obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela
ima zavod strokovni svet kot strokovni organ.
Strokovni svet predlaga svetu zavoda strokovne odločitve.
Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet
zavoda izmed predstavnikov zainteresiranih partnerskih institucij ter priznanih strokovnjakov s področja dejavnosti
zavoda.
Predsednika, ki zastopa strokovni svet in vodi njegovo
delo, imenuje svet zavoda, na predlog direktorja zavoda.
Naloge strokovnega sveta:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju smernice za sprejemanje strokovnih odločitev,
– daje svetu in direktorju zavoda predloge za razvoj
dejavnosti,
– določa strokovne podlage za program dela in razvoj
zavoda,
– daje strokovno oceno o izvedenih aktivnostih,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in odlokom o ustanovitvi zavoda.
19. člen
Direktor zavoda
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in
vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja zavod ter je
odgovoren za zakonitost dela zavoda.
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Direktor zastopa zavod neomejeno v okviru pooblastil,
določenih s statutom in drugimi akti zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda z
večino glasov vseh članov sveta in s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandata je
lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
20. člen
Pogoji in postopek za imenovanje direktorja:
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali naravoslovno-tehnične smeri,
– najmanj 8 (osem) let delovnih izkušenj,
– poznavanje strategij, programskih dokumentov in programov Republike Slovenije in Evropske unije na področju
trajnostnega razvoja,
– slovensko državljanstvo,
– znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje angleškega jezika in vsaj še enega
dodatnega EU jezika pasivno,
– poznavanje dela z računalnikom,
– smisel za timsko delo in poznavanje projektnega
managementa.

dela,

21. člen
Naloge direktorja:
– pripravi predlog programa dela,
– odloča o uporabi sredstev v skladu s programom

– določa poslovno politiko zavoda,
– organizira in vodi delovni proces,
– sodeluje pri delu sveta zavoda in strokovnega sveta
zavoda brez pravice odločanja,
– izvršuje sklepe sveta zavoda,
– pripravlja in svetu zavoda predlaga v sprejem splošne
akte zavoda,
– izvaja naloge s področja delovno pravnih razmerij,
– obvešča svet zavoda o morebitnih odstopanjih ali
prekoračitvah planskih aktov,
– daje poročila o izvedenih aktivnostih in rezultatih
dela,
– opravlja druge zadeve v skladu z veljavnimi predpisi
in tem statutom.
22. člen
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje občinski svet za
čas do imenovanja direktorja na predlog župana, vendar
največ za dobo enega leta. V tem času ima vršilec dolžnosti direktorja pravico zastopati zavod skladno z določbami
19. člena.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
23. člen
Zavod ima statut in druge akte, s katerimi se podrobno
ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje
dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in
aktom o ustanovitvi zavoda.
VII. PRENEHANJE ZAVODA
24. člen
Zavod preneha v naslednjih primerih:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa
zavoda v sodni register,
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– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja
dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni
pogojev za opravljanje te dejavnosti,
– če ustanovitelj sprejme sklep o prenehanju zavoda,
ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
– če se preoblikuje v gospodarsko družbo in
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primerih iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega
odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z
zakonom.
VIII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ustanovitelj Občina Krško zagotovi poslovne prostore
za začetek delovanja zavoda.
26. člen
Spremembe in tolmačenje odloka o ustanovitvi LEAD
sprejema in tolmači ustanovitelj zavoda Občina Krško oziroma občinski svet Občine Krško, tudi v primeru pristopa
drugih soustanoviteljev (drugi odstavek, 2. člen odloka).
27. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-1/2006-O604
Krško, dne 5. aprila 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

1868.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi Sveta regije Posavje

Na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06
– ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US RS in
14/07 – ZSPDPO), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 05/03 in 57/06), Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni
list RS, št. 19/07) so Občinski svet Občine Brežice na seji
dne 12. 3. 2007, Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki
na seji dne 22. 2. 2007, Občinski svet Občine Krško na seji
dne 5. 3. 2007 in Občinski svet Občine Sevnica na seji dne
21. 3. 2007 sprejeli

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi Sveta regije Posavje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Uradni
list RS, št. 38/06) se spremeni in dopolni 1. člen, ki se po
novem glasi:
»Ta odlok ureja delo in organizacijo Sveta regije (v
nadaljevanju: svet), katerega ustanoviteljice so občine Bre-
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žice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica, ki tvorijo regijo
Posavje.«
2. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2007-O402
V Posavju, februar - marec 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1869.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta
regije Posavje

Na podlagi 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06
– ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US RS in
14/07 – ZSPDPO), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06), Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list
RS, št. 19/07) so Občinski svet Občine Brežice na seji dne
12. 3. 2007, Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na
seji dne 22. 2. 2007, Občinski svet Občine Krško na seji dne
5. 3. 2007 in Občinski svet Občine Sevnica na seji dne 21. 3.
2007 sprejeli

Št.

2. člen
1. člen se dopolni tako, da se glasi:
»Ta odlok določa ustanovitev in naloge Regionalnega
razvojnega sveta regije Posavje (v nadaljevanju: razvojni svet),
sestavo, delovanje in odbore razvojnega sveta, katerega ustanoviteljice so občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in
Sevnica, ki tvorijo regijo Posavje.«.
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Razvojni svet je sestavljen iz:
– 8 predstavnikov občin razvojne regije,
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– 8 predstavnikov združenj gospodarstva na ravni razvojne regije,
– 4 predstavnikov sindikatov, nevladnih organizacij in
predstavnikov drugih partnerjev na ravni razvojne regije,
– 1 predstavnika upravljavcev zavarovanih območij narave,
– 1 predstavnika romske skupnosti.«.
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike občin imenuje svet regije.
Predstavnike gospodarstva imenujejo:
– Območna gospodarska zbornica – 3 predstavnike,
– Območna obrtna zbornica Brežice – 1 predstavnika,
– Območna obrtna zbornica Krško – 1 predstavnika,
– Območna obrtna zbornica Sevnica – 1 predstavnika,
– Kmetijsko gozdarska zbornica, Območna enota Brežice
– 1 predstavnika,
– Združenje podjetnikov – 1 predstavnika.
Predstavnike sindikatov, nevladnih organizacij in zavodov
ter skladov imenujejo sindikati in nevladne regionalne institucije
in zavodi ter skladi v Posavju.
Predstavnika upravljavcev zavarovanih območij narave
imenuje Kozjanski park Podsreda.
Predstavnika romske skupnosti imenuje društvo romske
skupnosti.«.
5. člen
Za prvim stavkom 5. in 8. člena se doda stavek:
»V primeru neodločenega števila glasov, odloča glas
predsednika razvojnega sveta.«.
6. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2007-O402
V Posavju, februar - marec 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta
regije Posavje
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje (Uradni
list RS, št. 38/06).

34 / 17. 4. 2007 /

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1870.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna
agencija Posavje

Na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06
– ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US RS in
14/07 – ZSPDPO), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06), Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list
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RS, št. 19/07) so Občinski svet Občine Brežice na seji dne
12. 3. 2007, Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na
seji dne 22. 2. 2007, Občinski svet Občine Krško na seji dne
5. 3. 2007 in Občinski svet Občine Sevnica na seji dne 21. 3.
2007 sprejeli
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8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2007-O402
V Posavju, februar - marec 2007

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna
agencija Posavje

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Uradni
list RS, št. 57/98, 107/03 in 38/06).

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2. člen
1. člen se dopolni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Brežice, Občina Kostanjevica na
Krki, Občina Krško in Občina Sevnica (v nadaljevanju besedila
ustanoviteljice) ustanavljajo zavod na področju pospeševanja
gospodarstva in razvojnih nalog regionalne strukturne politike
Regionalno razvojno agencijo Posavje (v nadaljnjem besedilu
RRA Posavje).«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljice RRA Posavje so Občina Brežice, Občina
Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica in Republika Slovenija – Ministrstvo za gospodarstvo.«.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

LJUBLJANA
1871.

Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za
odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni
občini Ljubljana

4. člen
8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»RRA Posavje upravlja upravni odbor, ki ima pristojnosti,
določene z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, zakonom o zavodih ter statutom RRA Posavje.
Upravni odbor ima šest članov, in sicer:
– štiri predstavnike sveta regije,
– enega predstavnika zaposlenih v RRA Posavje ter
– enega predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Regionalni razvojni svet regije Posavje.
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo
ponovne izvolitve.«.

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 4. izredni seji dne 26. 3. 2007 sprejel

5. člen
13. člen se dopolni tako da se glasi:
»Za ustanovitev in začetek dela RRA Posavje se zagotovijo sredstva iz proračunov Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica.«

(Namen proračunskega sklada)

dela,

6. člen
Spremeni se 14. člen in po novem glasi:
»RRA Posavje pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna ustanoviteljic v skladu z letnim programom

– iz državnega proračuna,
– iz sredstev pridobljenih iz projektnih storitev in s prodajo
storitev na trgu,
– iz drugih virov.
RRA Posavje je dolžna voditi ločene računovodske evidence za sredstva, namenjena opravljanju nalog v javnem
interesu.«
7. člen
Spremeni se 21. člen in po novem glasi:
»Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se
neposredno uporabljajo določila veljavnega zakona o zavodih
in veljavnega zakona, ki ureja vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja.«.

ODLOK
o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo
posledic obremenitev okolja v Mestni občini
Ljubljana
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Proračunski sklad za odpravo
posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana za preprečevanje potencialnih negativnih vplivov onesnaženja okolja
na zdravje ljudi (v nadaljevanju: proračunski sklad).
Proračunski sklad se ustanovi kot evidenčni račun v okviru računa proračuna Mestne občine Ljubljana z namenom
ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov za odpravo
posledic obremenitev okolja z namenom preprečevanja morebitnih posledic nelegalnih posegov v okolje na vodovarstvenih
območjih, pomembnih za oskrbo Mestne občine Ljubljana s
pitno vodo in za varovanje saniranih in ogroženih območij pred
nadaljnjimi nelegalnimi posegi.
2. člen
(Čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen)
Proračunski sklad se ustanovi za čas trajanja projektov, ki
se s tem skladom financirajo.
3. člen
(Upravljanje proračunskega sklada in razpolaganje s sredstvi
proračunskega sklada)
Za upravljanje proračunskega sklada in razpolaganje s
sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Mestne ob-
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čine Ljubljana, ki odgovarja Mestnemu svetu za zakonitost
upravljanja proračunskega sklada in razpolaganja s sredstvi
proračunskega sklada.
4. člen
(Viri financiranja in odgovornost za obveznosti
proračunskega sklada)
Proračunski sklad se financira iz naslednjih virov:
– proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana, zagotovljenih za namene iz 1. člena tega odloka v proračunu Mestne
občine Ljubljana za tekoče leto
– proračunskih sredstev ministrstva, pristojnega za okolje,
iz naslova povračila stroškov, ki jih Mestna občina Ljubljana
pridobi od države za opravljeno odpravo obremenitev okolja
na podlagi 11. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – UPB I)
– namenskih prejemkov, ki jih v proračunski sklad prispeva javni zavod Lekarna Ljubljana, katerega ustanoviteljica je
Mestna občina Ljubljana, v skladu z ustanovitvenim aktom in
sklepi sveta javnega zavoda, ki vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in finančnega načrta za tekoče
leto, najkasneje pa do 30. 4. vsako leto, določi višino in rok
vplačila sredstev, ki je najkasneje do 30. 6. vsako leto
– sredstev od izterjave vračila stroškov za subsidiarno
ukrepanje občine po 11. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB I)
– sredstev dotacij in donacij domačih ali tujih pravnih ali
fizičnih oseb
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
proračunskega sklada.
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
(Posebnosti razpolaganja s sredstvi proračunskega sklada)
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo
do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo
uporabljati le za namene določene s tem odlokom.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada
na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
6. člen
(Prenehanje proračunskega sklada)
Proračunski sklad preneha:
– če proračunski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega
je bil ustanovljen,
– če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za
izpolnjevanje njegovega namena oziroma
– ko so projekti izvedeni.
Župan mora v 30 dneh po nastopu pogojev za prenehanje
proračunskega sklada predlagati spremembo akta o ustanovitvi
proračunskega sklada.
7. člen
(Prehodna določba)
Na podlagi sklepov sveta javnega zavoda Lekarna Ljubljana, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, in
v skladu z odlokom o ustanovitvi, javni zavod prvič prispeva
denarna sredstva v proračunski sklad na podlagi podatkov
zaključnega računa za leto 2006 ter finančnega načrta za leto
2007, najkasneje do 31. 7. 2007.
8. člen
(Prehodna določba)
Proračunski sklad prične delovati naslednji dan po uveljavitvi tega odloka.
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9. člen
(Končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-60/2007-6
Ljubljana, dne 26. marca 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MURSKA SOBOTA
1872.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinski muzej Murska Sobota

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) sta Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota na podlagi 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07)
na seji dne 29. marca 2007 in Občinski svet Občine Moravske
Toplice na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) na seji
dne 30. marca 2007 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej
Murska Sobota
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota in Občina Moravske Toplice uskladita delovanje javnega zavoda
Pokrajinski muzej Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), urejata njegov status,
razmerja med ustanoviteljicama, ustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in
načina financiranja zavoda.
Ustanoviteljici zavoda sta Mestna občina Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Kardoševa ulica 2, in Občina
Moravske Toplice, s sedežem v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 3 (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljici).
Na podlagi števila prebivalcev Mestna občina Murska
Sobota razpolaga s 76% ustanoviteljskim deležem, Občina
Moravske Toplice pa s 24% ustanoviteljskim deležem.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata Mestni
svet Mestne občine Murska Sobota in Občinski svet Občine
Moravske Toplice.
2. člen
Zametki Pokrajinskega muzeja Murska Sobota izhajajo
iz zamisli Prekmurskega muzejskega društva, ustanovljenega
leta 1935. Zbirko, ki se je oblikovala z dejavnostjo društva in
je imela svoje prvotne prostore v soboški osnovni šoli, je v
času druge svetovne vojne, po nalogu županijskega muzeja v
Szombathelyu, prvič popisal dr. Avgust Pavel. Preseljena je bila
v Delavski dom, po vojni pa ponovno v šolo in nato v soboški
grad. Sklep o ustanovitvi Pokrajinskega muzeja za Pomurje
s sedežem v Murski Soboti je sprejel Okrajni ljudski odbor
Murska Sobota s soglasjem Sveta za prosveto in kulturo LRS
21. januarja 1955. Muzejski prostori v soboškem gradu so bili
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formalno odprti oktobra 1956. V register muzejev in muzejskih
zbirk pri Svetu za prosveto in kulturo SRS je bil muzej vpisan
14. septembra 1961 kot Pokrajinski muzej. Na podlagi rezultatov referenduma o združitvi kulturnih ustanov v Murski Soboti je
postal muzej, takrat imenovan Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1. januarja 1978 delovna enota Kulturnega centra, leta 1984
preimenovanega v Kulturni center Miško Kranjec Murska Sobota. Status splošnega muzeja za Pomurje, nosilca matičnosti so
mu leta 1987 v skladu z Zakonom o naravni in kulturni dediščini
(Uradni list SRS, št. 1/81) in predlogom muzejske mreže v SRS
(Poročevalec KSS, št. 26/86) potrdile Občine Murska Sobota,
Lendava in Gornja Radgona. Kot samostojno kulturno ustanovo
je muzej 9. aprila 1992 ustanovila Skupščina Občine Murska
Sobota z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski
muzej Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Trubarjev
drevored 4. Na podlagi Uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične
kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list
RS, št. 97/00, 103/00, 105/01) opravlja muzej naloge javne
službe za območje občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci,
Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice,
Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij,
Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej in Mestne občine Murska Sobota. Prav tako opravlja navedene naloge za
vse občine, ki so ali bodo v času po uveljavitvi uredbe nastale
na območju omenjenih občin.
3. člen
Na območju, ki ga pokriva s svojim delovanjem, lahko
zavod postavi samostojne muzejske zbirke, katerih obratovanje se določi s pogodbo.
4. člen
Pokrajinski muzej Murska Sobota je osrednja regionalna ustanova za varovanje premične kulturne dediščine
na območju Pomurja. Njegovo poslanstvo je kompleksna
muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje, dokumentiranje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja vseh vrst materialne in duhovne
kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do danes
ustvarili prebivalci te pokrajine. V njej so prepleteni kulturni
vplivi sosednjih pokrajin in držav ter enkratna ustvarjalnost,
ki izvira iz etnične, nacionalne in verske raznolikosti, kakor
se je oblikovala skozi stoletja v današnji čas.
5. člen
Ime zavoda: Pokrajinski muzej Murska Sobota
Skrajšano ime: PMMS
Sedež javnega zavoda: Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti pod registrsko številko 1/1637-00.
Zavod ima pečat okrogle oblike z napisom Pokrajinski
muzej Murska Sobota. Število posameznih pečatov, njihovo
uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so
odgovorni zanje, določi direktor.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
– na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja evidentira, zbira, dokumentira, digitalizira, raziskuje premično
in nematerialno dediščino,
– varuje in hrani zbirke ter ostalo dokumentarno gradivo v skladu s predpisi, standardi in normami muzejske stroke
ter poslanstvom muzeja,

Uradni list Republike Slovenije
– pripravlja strokovne podlage, študije, ocene in elaborate za varstvo, za odkupe, za razglasitvene akte in upravne
postopke,
– v skladu s svojo vlogo matičnega muzeja skrbi za stalni dialog med uporabniki muzeja in muzejskimi partnerji,
– spremlja upravljanje s premično dediščino v lasti
države in lokalnih skupnosti na svojem območju,
– izvaja raziskovalne projekte, vezane na dediščino in
muzejsko poslanstvo, ali sodeluje v njih kot partner,
– spremlja vzdrževanje, posege, rabo in promet s premično dediščino ter daje strokovna mnenja o njenem izvozu,
uvozu, iznosu ali vnosu,
– pripravlja restavratorske in konservatorske programe
ter izvaja posege na premični dediščini,
– postavlja stalne razstave in občasne tematske (študijske in priložnostne) razstave ter skrbi za druge oblike
predstavljanja dediščine v državi in tujini,
– posreduje ali pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja dediščine Slovencev v zamejstvu oziroma tujini
ter madžarske narodnosti in romske etnične skupine v Sloveniji,
– posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in
posebne potrebe,
– sodeluje z zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja dediščine, in jim strokovno pomaga,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu
iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne
kataloge in poljudne publikacije s svojega področja,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz
poslanstva muzeja,
– strokovno sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami
zasebnega prava, ki imajo zbirke premične dediščine, pri
urejanju in predstavljanju zbirk,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev
in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev,
– omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov,
– posreduje podatke o dediščini v nacionalni register in
skrbi za javno dostopnost podatkov,
– sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem
in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami,
– vodi strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti
in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po zahtevanih
standardih,
– prizadeva si dosegati visoko kvaliteto dela znotraj
vseh področij svoje dejavnosti in odgovornosti.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi
naslednje naloge:
– opravlja dejavnosti po pogodbi,
– vključuje se v projekte na podlagi domačih in mednarodnih razpisov,
– znanstveno-raziskovalno proučuje kulturno dediščino
na svojem območju ter objavlja rezultate svojih raziskav,
– dokumentira in obdeluje filmske, zvočne in digitalne
zapise, terenske posnetke, risbe in drugo gradivo, ki nastaja
kot rezultat rednega dela ali projektov,
– organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje in podobno,
– v skrbi za zagotavljanje ustreznega standarda varovanja premične kulturne dediščine se pri svojem delu povezuje z zavodi za varstvo nepremične in naravne dediščine,
– s svojimi programi se vključuje v turistično ponudbo
regije in države,
– opravlja oblike tržne dejavnosti, ki niso v nasprotju s
poslanstvom, kodeksom muzejske etike in standardi javne
službe,
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– upravlja muzejsko trgovino,
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev in obiskovalcev,
– oddaja prostore in opreme za razstave in druge kulturne, vzgojno-izobraževalne, promotivne in podobne prireditve.
7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v
skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
O/92.521 Dejavnost muzejev
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.512 Dejavnost arhivov
O/92.110 Snemanje filmov in video filmov
O/92.120 Distribucija filmov in video filmov
O/92.130 Kinematografska dejavnost
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
K/74.400 Oglaševanje
K/74.810 Fotografska dejavnost
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
K/72.300 Obdelovanje podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/55.400 Točenje pijač
G/52.471 Dejavnost knjigarn
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.
G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
DN/36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta:
– direktor(-ica) in
– svet zavoda.
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Direktor
9. člen
Direktor(-ica) zastopa, predstavlja in vodi poslovanje
zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor(-ica) mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi
sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktor(-ica) praviloma opravlja funkcijo poslovnega in
strokovnega direktorja(-ice).
Direktorja(-ico) imenuje ustanoviteljica Mestna občina
Murska Sobota ob soglasju soustanoviteljice Občine Moravske Toplice, na podlagi javnega razpisa in po predhodnem
mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko Mestna
občina Murska Sobota posamezne kandidate opozori na
razpis tudi neposredno.
Mandat direktorja(-ice) traja pet let, po izteku te dobe
je lahko ponovno imenovan(-a).
Na podlagi akta o imenovanju direktorja(-ice), sklene z
njim (njo) pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov
predsednik(-nica). Delovno razmerje z direktorjem(-ico) se
sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
10. člen
Za direktorja(-ico) je lahko imenovan(-a) kandidat(-ka),
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo prednostno družboslovne
smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
dejavnosti kulture,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno obvlada slovenski in vsaj en svetovni jezik,
– pozna dejavnost s področja muzejske dejavnosti.
Kandidat(-ka) za direktorja(-ico) je dolžan(-na) k prijavi
na razpis priložiti program razvoja zavoda za mandatno
obdobje.

data:

11. člen
Direktor(-ica) je lahko razrešen(-a) pred potekom man-

– iz razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih,
– če ne uresničuje sklepov sveta zavoda,
– če ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu
večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje
naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje
pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Mestna občina Murska Sobota mora pred sprejemom
sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje soustanoviteljice Občine
Moravske Toplice ter pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniti direktorja(-ico) o razlogih za razrešitev in
mu (ji) dati možnost, da se o njih izjavi. Če svet zavoda ne da
mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
12. člen
Naloge direktorja(-ice):
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja
v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanoviteljicama in svetu zavoda o zadevah,
ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
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– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod

– odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja
delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine
in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali
izvedbo določenih nalog,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili,
– zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja informiranje delavcev,
– druge naloge v skladu z zakonodajo in tem ustanovitvenim aktom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme
in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet
zavoda.
13. člen
Direktor(-ica) zastopa in predstavlja zavod neomejeno
in je pooblaščen(-a) za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima
v upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika nepremičnin.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili
v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji
delovnih mest.
14. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, Mestni svet Mestne občine Murska Sobota imenuje
vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ
za eno leto.
Svet zavoda
15. člen
Svet sestavlja 9 članov, in sicer:
– 4 predstavniki ustanoviteljev (3 predstavniki Mestne
občine Murska Sobota in 1 predstavnik Občine Moravske
Toplice)
– 3 predstavniki delavcev zavoda
– 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti (1 predstavnika imenuje Skupnost muzejev Slovenije, 1 predstavnika imenuje Prekmurska akademska znanstvena unija).
Člane sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja,
imenujeta ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela
zavoda, financ in pravnih zadev.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga
sprejmejo zaposleni na zboru delavcev. Volitve se razpišejo
največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po
preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor(-ica) je dolžan(-na) obvestiti ustanoviteljici in
predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti o
preteku mandata članov sveta zavoda najmanj 90 dni pred
potekom in jih pozvati na dostavo predlogov.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika(-ico) in namestnika(-ico).
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina članov sveta zavoda.
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Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
16. člen
Naloge sveta:
– opravlja naloge sveta in strokovnega sveta,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanoviteljicama revizijo poslovanja, ki jo
lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljic,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistematizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski
kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi
direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda,
– daje soglasje k predlogu direktorja o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu
pokrivanja morebitnega primanjkljaja,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi
zavoda.
17. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor(-ica) v roku
30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov
delavcev in prejemu predlogov.
Svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja. Svet
sprejme poslovnik sveta, ki bo uredil podrobnejše delo in
organizacijo sveta.
18. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
19. člen
Zavod za opravljanje dejavnosti upravlja z delom zgradbe – nepremičnine v Murski Soboti na Trubarjevem drevoredu 4, parc. št. 1040, v k.o. Murska Sobota v lasti Mestne
občine Murska Sobota in depojem – nepremičnino z delom
pripadajočega zemljišča z dovozom na Lendavski ulici 1,
parc. št. 209/1 v k.o. Murska Sobota v lasti Pokrajinskega
muzeja Murska Sobota ter pripadajočo opremo kot delom
javne infrastrukture na področju kulture. Prav tako upravlja
z inventariziranimi muzejskimi predmeti.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna in proračuna občin ustanoviteljic
ter iz proračunov drugih lokalnih skupnosti.
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Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz drugih javnih
virov preko razpisov in iz nejavnih virov:
– s kandidaturo na lokalnih, državnih in mednarodnih
razpisih,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in sponzorstvi,
– iz drugih zakonitih virov.

predstavnikov delavcev v svet zavoda in niso v nasprotju s
predpisi in tem odlokom.

21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odločata ustanoviteljici na predlog direktorja po
predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločata
ustanoviteljici na predlog direktorja(-ice) po predhodnem
soglasju sveta zavoda.

28. člen
Vršilec(-ka) dolžnosti direktorja(-ice) na podlagi tega
odloka poskrbi za vpis v sodni register.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota (Uradne objave občinskih skupščin Gornja Radgona in
Murska Sobota z dne 23. 4. 1992).

29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2007
Murska Sobota, dne 29. marca 2007

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.
23. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last
ustanoviteljev ali drugih pogodbenih strank.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
24. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata ustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo
iz proračunov ustanoviteljic za delovanje zavoda.
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda
iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge
naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih
od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo njegove
naloge obstoječi organi.
Do imenovanja direktorja v skladu s tem odlokom,
opravlja naloge vršilke dolžnosti sedanja vršilka dolžnosti
direktorice zavoda.
26. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt
mora biti sprejet najkasneje v šestih mesecih po sprejetju
tega odloka. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja
obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni
in tem odlokom.
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
Statut Pokrajinskega muzeja Murska Sobota z dne 19. 6.
1992, razen določbe, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
Št. 022/07-2
Moravske Toplice, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

1873.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija
Murska Sobota

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) sta Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota na podlagi 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07)
na seji dne 29. marca 2007 in Občinski svet Občine Moravske
Toplice na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) na seji
dne 30. marca 2007 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda
Galerija Murska Sobota
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota in Občina
Moravske Toplice uskladita delovanje javnega zavoda Galerija
Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02), urejata njegov status, razmerja med ustanoviteljicama, ustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja
glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanoviteljici zavoda sta Mestna občina Murska Sobota
s sedežem v Murski Soboti, Kardoševa ulica 2, in Občina Moravske Toplice, s sedežem v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica
3 (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljici).
Na podlagi števila prebivalcev Mestna občina Murska
Sobota razpolaga s 76% ustanoviteljskim deležem, Občina
Moravske Toplice pa s 24% ustanoviteljskim deležem.
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Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata Mestni svet
Mestne občine Murska Sobota in Občinski svet Občine Moravske Toplice.
2. člen
Galerija Murska Sobota deluje od leta 1965, ko je bil ustanovljen in zgrajen Razstavni paviljon arhitekta Franca Novaka v
Murski Soboti. Do leta 1971 je paviljon deloval znotraj Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, nakar ga je prevzela Delavska
univerza Murska Sobota. Pod njenim okriljem je deloval vse
do leta 1978, ko so v Murski Soboti ustanovili Kulturni center
Murska Sobota (od 1983 se je imenoval Kulturni center Miško
Kranjec), ki je združeval delovne enote: Pokrajinsko in študijsko
knjižnico, Pokrajinski muzej, Galerijo in Kino Park. Z ukinitvijo
Kulturnega centra Miško Kranjec leta 1992 je Občina Murska
Sobota z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota ustanovila samostojno kulturno ustanovo, vpisano
pod številko registrskega vložka 1/1636 Okrožnega sodišča
Murska Sobota z dne 10. 11. 1992, s sedežem zavoda v Murski
Soboti, Kocljeva ulica 7.
3. člen
Galerija Murska Sobota je ustanovljena in organizirana kot
pokrajinska galerija za področje sodobne likovne umetnosti za
območje občin, kot ga določa Uredba o vzpostavitvi muzejske
mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične
kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS,
št. 97/00, 103/00, 105/01): Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice,
Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij,
Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej in Mestna občina Murska Sobota. Prav tako opravlja navedene naloge za
vse občine, ki so ali bodo v času po uveljavitvi uredbe nastale
na območju omenjenih občin.
Je osrednja regionalna ustanova za trajno in nemoteno
izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine s področja likovne umetnosti 20. stoletja in sedanjosti.
Skrbi za materialno in nematerialno kulturno dediščino, z odkupi,
prevzemi, darili in volili umetniških del sodobne likovne umetnosti
skrbi za svojo muzejsko zbirko sodobnih slovenskih, posebej
pomurskih likovnih ustvarjalcev, in tujih likovnih umetnikov.
4. člen
Ime zavoda: Galerija Murska Sobota
Sedež javnega zavoda: Kocljeva ulica 7, Murska Sobota
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti pod registrsko številko 1/1636-00.
Zavod ima pečat okrogle oblike z napisom Galerija Murska Sobota.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so odgovorni zanje, določi
direktor.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Kot javno službo izvaja galerija naslednje naloge:
– evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira sodobno likovno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva
zavoda, varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s
poslanstvom galerije,
– skrbi za izvajanje javne službe na področju varovanja
in hranjenja premične kulturne dediščine likovne umetnosti
20. stoletja in sedanjosti za območje občin, navedenih v Uredbi o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe
na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi
državnih muzejev,
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– posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za
dostopnost podatkov javnosti,
– organizira in posreduje razstave del sodobne slovenske
in tuje likovne umetnosti ter izdaja kataloge in publikacije,
– razvija strokovno in organizacijsko sodelovanje z drugimi galerijami doma in zunaj naših meja,
– pridobiva z odkupi, prevzemi, darili, volili … umetniška
dela sodobne likovne umetnosti za svojo muzejsko zbirko sodobnih slovenskih, posebej pomurskih likovnih ustvarjalcev in
drugih likovnih umetnikov,
– zbira in hrani dokumentacijsko gradivo s področja likovne umetnosti: fotografije, negative, diase, video, film, CD-ROM
gradivo z zvočnimi zapisi, hemeroteko, biografije in bibliografije
pomurskih likovnih ustvarjalcev, vabila, zloženke, plakate, kataloge, monografije …
– vodi strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti,
ki je na razpolago za strokovno delo po dogovoru z vodstvom
galerije,
– skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in
nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih galerij,
– omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za kustose, pedagoge in dokumentaliste,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe
ter sodeluje pri izvajanju popularizacijskega (koncerti, sejmi,
predstavitve, okrogle mize, javne tribune …) programa drugih
izvajalcev,
– skrbi za povezovanje z vsemi aktivnimi likovnimi ustvarjalci našega področja,
– posreduje in prodaja umetniška dela ter publikacije,
vezane na likovno galerijsko dejavnost,
– opravlja lastno založniško dejavnost, izdaja publikacije,
ki izhajajo iz poslanstva galerije, grafične mape, koledarje,
razglednice.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi
naslednje naloge:
– opravlja dejavnosti po pogodbi,
– vključuje se v projekte na podlagi domačih in mednarodnih razpisov,
– organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje in podobno, predvsem s področja raziskovanja
sodobne likovne umetnosti,
– izdeluje ekspertize in daje nasvete, pojasnila in drugo
strokovno pomoč fizičnim in pravnim osebam pri vrednotenju
sodobne likovne umetnosti,
– daje strokovna mnenja o izvozu del iz tekoče produkcije
sodobne likovne umetnosti,
– s svojimi programi se vključuje v turistično ponudbo
regije in države,
– oddaja prostore in opremo v najem za razstave in druge
kulturne in vzgojno-izobraževalne prireditve.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v
skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
O/92.521
Dejavnost muzejev
O/92.522. Varstvo kulturne dediščine
O/92.511
Dejavnost knjižnic
O/92.512
Dejavnost arhivov
O/92.110
Snemanje filmov in video filmov
O/92.120
Distribucija filmov in video filmov
O/92.130
Kinematografska dejavnost
O/92.320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.340
Druge razvedrilne dejavnosti
M/80.421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol
M/80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
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K/74.400
K/74.810
K/74.852
K/74.871
K/74.873
K/73.201
K/73.202
K/72.300
K/72.400
K/71.340
K/70.200
H/55.301
H/55.303
G/52.471
G/52.472
G/52.486
G/52.488
G/52.610
G/52.620
G/52.630
DE/22.110
DE/22.130
DE/22.140
DE/22.150
DE/22.220
DE/22.310
DE/22.320
DE/22.330
DN/36.630
F/45.250

Oglaševanje
Fotografska dejavnost
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Prirejanje razstav, sejmov, kongresov
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
Obdelovanje podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Dejavnost restavracij in gostiln
Dejavnost slaščičarn, kavarn
Dejavnost knjigarn
Trgovina na drobno s časopisi, revijami
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.
Trgovina na drobno po pošti
Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in periodike
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
Drugo založništvo
Drugo tiskarstvo
Razmnoževanje zvočnih zapisov
Razmnoževanje video zapisov
Razmnoževanje računalniških zapisov
Proizvodnja drugih izdelkov
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok
III. ORGANI ZAVODA
7. člen

Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet zavoda.
Direktor
8. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda
ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in strokovnega direktorja.
Direktorja imenuje ustanoviteljica Mestna občina Murska
Sobota ob soglasju soustanoviteljice Občine Moravske Toplice,
na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta
zavoda. Poleg javnega razpisa lahko Mestna občina Murska
Sobota povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za
čas trajanja mandata.
9. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
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– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti kulture,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno obvlada slovenski in vsaj en svetovni jezik,
– pozna dejavnost s področja galerijske dejavnosti.
Kandidat za direktorja je dolžan k prijavi na razpis priložiti
program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
10. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– iz razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih,
– če ne uresničuje sklepov sveta zavoda,
– če ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu
večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje
naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri
opravljanju dejavnosti zavoda.
Mestna občina Murska Sobota mora pred sprejemom
sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje soustanoviteljice Občine
Moravske Toplice ter pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda
ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Če svet zavoda ne da mnenja v roku
30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
11. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanoviteljicama in svetu zavoda o zadevah, ki
lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev
v skladu s predpisi,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja,
razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine
in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali
izvedbo določenih nalog,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili,
– zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja informiranje delavcev,
– druge naloge v skladu z zakonodajo in tem ustanovitvenim aktom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in
enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
12. člen
Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je
pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta,
razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih
delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v
upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika nepremičnin.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih
zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu
z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest.
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13. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan,
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov,
vendar največ za eno leto.
Svet zavoda
14. člen
Svet sestavlja 7 članov, in sicer:
– 4 predstavniki ustanoviteljev (3 predstavniki Mestne
občine Murska Sobota in 1 predstavnik Občine Moravske Toplice)
– 2 predstavnika delavcev zavoda
– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (predstavnik Društva likovnih ustvarjalcev Prekmurja in
Prlekije).
Člane sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja, imenujeta ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga
sprejmejo zaposleni na zboru delavcev. Volitve se razpišejo
največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku
mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor
je dolžan obvestiti ustanoviteljici in predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti o preteku mandata članov
sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom in jih pozvati na
dostavo predlogov.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
15. člen
Naloge sveta:
– opravlja naloge sveta in strokovnega sveta,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanoviteljicama revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljic,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistematizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje
teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda,
– daje soglasje k predlogu direktorja o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja
morebitnega primanjkljaja,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi
zavoda.
16. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni
po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in
prejemu predlogov.
Svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja. Svet
sprejme poslovnik sveta, ki bo uredil podrobnejše delo in organizacijo sveta.
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17. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka
mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku,
kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
18. člen
Zavod za opravljanje dejavnosti upravlja z zgradbo, nepremičnino v Murski Soboti na Kocljevi ulici 7, parc. št. 1332, v
k.o. Murska Sobota v lasti Mestne občine Murska Sobota, ki jo
uporablja in opremo, ki je del javne kulturne infrastrukture.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti
iz državnega proračuna in proračuna občin ustanoviteljic ter iz
proračunov drugih lokalnih skupnosti.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz drugih javnih virov
preko razpisov in iz nejavnih virov:
– s kandidaturo na lokalnih, državnih in mednarodnih
razpisih,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in sponzorstvi,
– iz drugih zakonitih virov.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odločata ustanoviteljici na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločata
ustanoviteljici na predlog direktorja po predhodnem soglasju
sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi razpolaga.
22. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljev ali drugih pogodbenih strank.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
23. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata ustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz
proračunov ustanoviteljic za delovanje zavoda.
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Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od
uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo njegove naloge
obstoječi organi.
Do imenovanja direktorja v skladu s tem odlokom, opravlja naloge vršilca dolžnosti sedanji vršilec dolžnosti direktorja
zavoda.
25. člen
Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi
akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
Statut Galerije Murska Sobota z dne 2. julij 1992, statutarni
sklep št.: 028-98/92-1 Skupščine občine Murska Sobota, razen
določbe, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov
delavcev v svet zavoda in niso v nasprotju s predpisi in tem
odlokom.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota (Uradne
objave občinskih skupščin Gornja Radgona in Murska Sobota
z dne 23. 4. 1992).
27. člen
Vršilec dolžnosti direktorja na podlagi tega odloka poskrbi
za vpis v sodni register.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2007
Murska Sobota, dne 29. marca 2007
Župan
Mestne občina Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
Št. 022/07-1
Moravske Toplice, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
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ODLOK
o turističnem vodenju na turističnem območju
Mestne občine Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova
Gorica (v nadaljevanju: MONG) določajo program turističnega
vodenja, pogoji za turističnega vodnika turističnega območja
MONG in vodenje registra turističnih vodnikov turističnega
območja MONG.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na turističnem območju MONG pri ogledu znamenitosti tega območja, po programu turističnega vodenja.
Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja, so
turistični vodniki turističnega območja MONG.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Program turističnega vodenja (v nadaljevanju: program) vsebuje opis kulturnih, zgodovinskih, naravnih idr.
znamenitosti območja MONG, itinerarije ter organizacijsko
– tehnične vsebine, ki so potrebne za ogled znamenitosti
tega območja.
Predlog programa pripravi Turistična zveza - TIC Nova
Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica (v
nadaljevanju: Turistična zveza). Turistična zveza mora k sodelovanju pri pripravi programa pozvati ustrezne strokovne
službe (za varstvo narave, za varstvo kulturne dediščine,
muzeji, ipd), planinska društva, turistična društva, ponudnike
turističnih storitev ter druge organizacije z območja MONG, ki
se ukvarjajo z dejavnostmi s področja turizma.
Predlog programa sprejme župan.
4. člen
Posebni programi turističnega vodenja lahko obsegajo,
skladno z interesi naročnikov, strokovno vodenje k ogledom le
posameznih znamenitosti MONG (npr. arhitekturnih, umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti,
ipd).
5. člen
Turistična zveza opravlja tudi naslednje naloge:
– posreduje program turističnega vodenja domačim in
tujim organizatorjem potovanj in letovanj ter drugim ponudnikom turističnih storitev;
– izdela cenik storitev za dejavnost turističnega vodenja.
III. POGOJI ZA TURISTIČNEGA VODNIKA TURISTIČNEGA
OBMOČJA MONG

NOVA GORICA
1874.

Odlok o turističnem vodenju na turističnem
območju Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, Uradni list
RS, št. 38/05, 24/06) in na podlagi 41. in 42. člena Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. marca 2007
sprejel

6. člen
Naziv »Turistični vodnik turističnega območja MONG«
se pridobi z vpisom v register turističnih vodnikov turističnega
območja MONG (v nadaljevanju: register).
V register se vpiše oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
– ima znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj
srednje strokovne izobrazbe,
– ima opravljen izpit za turističnega vodnika turističnega
območja MONG.
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Vpis se opravi na podlagi vloge, kateri je potrebno predložiti:
– fotokopijo spričevala o dokončani najmanj srednji strokovni izobrazbi,
– fotokopijo spričevala, iz katerega izhaja znanje tujega
jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za turističnega
vodnika turističnega območja MONG.
7. člen
Izobraževanje ter izpit za turističnega vodnika turističnega območja MONG izvede organizacija, ki jo Oddelek za
gospodarstvo MONG (v nadaljevanju: pristojni organ) izbere
v skladu s predpisi o javnem naročanju. Izbrana organizacija
pred izvedbo izobraževanja kandidate opozori na pogoja iz
prvih dveh alinei drugega odstavka 6. člena.
Izbrana organizacija iz prejšnjega odstavka tega člena
mora v izobraževanje za turističnega vodnika turističnega
območja MONG vključiti tudi program iz 3. člena.
8. člen
Ne glede na določbe 6. člena se turistični vodniki, ki imajo licenco Gospodarske zbornice Slovenije, vpišejo v register
le na podlagi prošnje za vpis.
9. člen
Ne glede na določbe 6. in 8. člena morajo vodniki, ki so
najmanj dve leti pred uveljavitvijo tega odloka že opravljali
dejavnost turističnega vodenja na območju MONG, za vpis v
register izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
– imeti znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj
srednje strokovne izobrazbe,
– imeti že opravljeno usposabljanje za turističnega vodnika turističnega območja MONG.
Vpis se opravi na podlagi vloge, kateri je potrebno predložiti:
– fotokopijo spričevala o dokončani najmanj srednji strokovni izobrazbi,
– fotokopijo spričevala, iz katerega izhaja znanje tujega
jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
– fotokopija potrdila o že opravljenem usposabljanju za
turističnega vodnika turističnega območja MONG.
10. člen
Pristojni organ iz 11. člena lahko od prosilca zahteva,
da predloži na vpogled originale listin, navedenih v 6. in
9. členu.
IV. VODENJE REGISTRA
11. člen
Register vodi pristojni organ.
Register iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– prebivališče,
– podatke o številu dni vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Turistični vodniki turističnega območja MONG morajo
najkasneje do 31. januarja tekočega leta pristojnemu organu
posredovati podatke o številu dni vodenja za preteklo leto.
12. člen
Vpis v register se opravi na podlagi vloge oziroma prošnje, ki jo prosilec vloži pri pristojnem organu.
Če prosilec izpolnjuje pogoje za vpis, pristojni organ
vpiše prosilca v register ter mu izda izkaznico turističnega
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vodnika turističnega območja MONG in priponko z imenom in
priimkom. Izkaznica velja za nedoločen čas.
Turistični vodnik turističnega območja MONG (v nadaljevanju: turistični vodnik) mora med opravljanjem dejavnosti
turističnega vodenja imeti izkaznico pri sebi, priponko pa na
vidnem mestu.
13. člen
Če prosilec ne izpolnjuje pogojev za vpis, pristojni organ izda odločbo, s katero vlogo prosilca za vpis v register
zavrne.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je
možna pritožba na župana MONG v roku petnajst dni od
njenega prejema.
14. člen
Turističnega vodnika pristojni organ po uradni dolžnosti
z odločbo izbriše iz registra v naslednjih primerih:
– zaradi večkratnih pisnih utemeljenih kritik ali pritožb na
delo turističnega vodnika ali njegovo obnašanje,
– če turistični vodnik v obdobju dveh let večkrat neutemeljeno zavrne naročila za vodenje,
– če turistični vodnik več kot dve leti ne izvaja dejavnosti
turističnega vodnika turističnega območja MONG.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je
možna pritožba na župana MONG v roku petnajst dni od
njenega prejema.
Z izbrisom iz registra se izgubi pravica opravljanja dejavnosti turističnega vodenja. Ponovni vpis se opravi pod pogoji
iz 6. člena.
V. IZKAZNICA TURISTIČNEGA VODNIKA MONG
15. člen
Izkaznica je predstavitveni dokument vodnika in zajema
naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov vodnika,
– znanje tujega jezika (italijanski, angleški, nemški …),
– datum vpisa v register,
– žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja.
Izkaznico izda MONG.
VI. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja, v
skladu z določbami Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04), pristojna tržna inšpekcija.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Turistična zveza najkasneje v roku petih mesecev od
uveljavitve tega odloka:
– pripravi predlog programa turističnega vodenja.
18. člen
Pristojni organ najkasneje v roku sedmih mesecev od
uveljavitve tega odloka:
– izbere organizacijo, ki izvede izobraževanje ter izpit za
turističnega vodnika turističnega območja,
– pripravi obrazce vlog za vpis v register,
– pripravi obrazce evidence registra.
19. člen
Turistična zveza najkasneje v roku sedmih mesecev od
uveljavitve tega odloka:
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– posreduje program turističnega vodenja domačim in
tujim organizatorjem potovanj in letovanj ter drugim ponudnikom turističnih storitev.
20. člen
Turistična zveza najkasneje v roku osmih mesecev od
uveljavitve tega odloka:
– izdela cenik storitev za dejavnost turističnega vodenja.
21. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po uradni objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-3/2007
Nova Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

1875.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa
športa v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in
24/06), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 29. marca 2007 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem
interesu Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: mestna
občina) iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor
porabe sredstev.
Merila za vrednotenje in izbor programov športa (v nadaljevanju: merila) so sestavni del pravilnika.
2. člen
V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji se sofinancirajo naslednje vsebine športnih
programov:
– interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih
otrok, mladine ter študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov.
in razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
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– informacijski sistem na področju športa v mestni ob-

– večje športne prireditve,
– občinska priznanja športnikom in športnim delavcem.
Vrednost sofinanciranja programov, prispelih na javni
razpis, je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev na ustreznih postavkah in se določa na podlagi točk
oziroma števila odobrenih ur skladno z merili.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
3. člen
Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni oddelek) in Javni zavod za šport Nova Gorica v sodelovanju
s Športno zvezo Nova Gorica vsako leto v mesecu oktobru
pripravijo predlog letnega programa športa za naslednje leto
za obravnavo in sprejem na mestnem svetu.
Z letnim programom športa se določi programe, ki se
sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti
ter predvidena potrebna sredstva za izvedbo programov.
S sprejemom občinskega proračuna se določi višino
sredstev za sofinanciranje letnega programa športa.
Mestni svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine,
ki so pomembne za lokalno skupnost, hkrati pa upošteva tudi
tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.
Javnemu zavodu za šport Nova Gorica in Športni zvezi
Nova Gorica se sofinancira tisti del skupnih nalog, ki bodo
določene z letnim programom športa. Medsebojne obveznosti
se uredijo z ustrezno letno pogodbo.
III. JAVNI RAZPIS
4. člen
Mestna občina vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna. Objavi ga
najmanj v enem javnem mediju in na spletnih straneh mestne
občine. Javni razpis se objavi v roku 30 dni po uveljavitvi
odloka o proračunu za razpisno leto.
Postopek javnega razpisa vodi pristojni oddelek.
Pogoji za prijavo na razpis
5. člen
Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko
prijavijo izvajalci športnih programov, katerih delovanje ni
financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih
proračunskih postavk:
– športna društva in klubi, razen Športna zveza Nova
Gorica,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, razen Javnega zavoda
za šport Nova Gorica.
Športna društva in njihova združenja, ki izvajajo letni
program športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
6. člen
Mestna občina sofinancira športne programe izvajalcev
iz prejšnjega člena, ki:
– so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo v mestni občini registriran sedež in pretežno
delujejo na njenem območju,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,
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– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj
36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za
sredstva večjih prireditev,
– imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o
udeležencih programa (razen zavodov na področju vzgoje in
izobraževanja),
– so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in finančno poročilo).
Vsebina javnega razpisa
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. navedbo naročnika,
2. programe, ki so predmet javnega razpisa,
3. pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
prijavitelji,
4. višino razpoložljivih sredstev,
5. navedbo pogojev za porabo sredstev,
6. rok za prijavo na razpis,
7. naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
8. kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani
dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
9. datum odpiranja vlog,
10. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Prijava na razpis
8. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Pristojni oddelek
v sodelovanju s strokovno službo Javnega zavoda za šport
Nova Gorica pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki,
ki omogočajo prijaviteljem izdelati popolno vlogo.
9. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo športnih programov za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavi več športnih programov, mora na
skupni prijavi:
– vsak program prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju vložiti v enem izvodu za vse
prijavljene programe.
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu.
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim
programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne
in popolne kandidature na javnem razpisu.
10. člen
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.
Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je
navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS – NE ODPIRAJ«.
IV. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV
11. člen
Župan imenuje 5-člansko komisijo za izbor in oceno
prijavljenih športnih programov (v nadaljnjem besedilu: komisija).
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Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje s sklepom župan izmed strokovnjakov s področja športa. Člani komisije
ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki
kandidirajo za sredstva na razpisu.
Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan
lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje
novega člana. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika,
ki sklicuje in vodi seje komisije.
Naloge komisije so zlasti:
– odpiranje prijav, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prijav,
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem,
– sestava zapisnikov o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oziroma vrednotenju programov,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe
pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročila o delu komisije.
12. člen
Po izteku razpisnega roka komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki
vsebuje navedbe:
– kdo je vložil prijavo,
– ali je prijava pravočasna,
– ali je prijava popolna.
13. člen
Pristojni oddelek s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni oddelek pozove prijavitelja, da vlogo v roku 3 dni dopolni. Če prijavitelj tega ne
stori v postavljenem roku, pristojni oddelek s sklepom zavrže
prijavo.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka je dovoljena
pritožba na župana v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa.
Pritožba se vloži pri organu, ki je sklep izdal. Odločitev župana
je dokončna.
14. člen
Na podlagi prispelih prijav in zapisnika o odpiranju prijav,
pristojni oddelek:
– izdela seznam prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje,
napiše kratek povzetek prijave in opiše vsebino športnega
programa,
– pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih
obveznosti prijaviteljev do mestne občine.
15. člen
Pristojni oddelek v sodelovanju s strokovno službo Javnega zavoda za šport Nova Gorica in Športno zvezo Nova
Gorica pripravi na podlagi meril strokovni predlog za razdelitev razpoložljivih proračunskih sredstev. Komisija obravnava
strokovni predlog in sprejme sklep o izboru športnih programov in razdelitvi proračunskih sredstev.
Sklep sprejme komisija na podlagi:
– višine proračunskih sredstev,
– razpisnih pogojev in določb tega pravilnika,
– doseženega števila točk oziroma ur.
Sklep mora obvezno vsebovati kratko obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posamezne prijave.
16. člen
Vodja pristojnega oddelka na podlagi sklepa komisije in v
skladu s tem pravilnikom izda odločbo v upravnem postopku,
s katero:
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje,
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goje.

– odloči o sofinanciranju programov, ki izpolnjujejo po-

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba na župana mestne občine v roku 15 dni od dneva vročitve
odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri
organu, ki je odločbo izdal.
Župan odloči o pritožbi najkasneje v roku 60 dni od vložitve pritožbe. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Pristojni oddelek po pravnomočnosti odločb na oglasni
deski in spletni strani mestne občine objavi:
– seznam prijavljenih na javni razpis,
– seznam izbranih športnih programov,
– višino odobrenih sredstev za izbrane športne programe.
17. člen
Od dneva objave javnega razpisa do izdaje odločbe
upravnega organa o izbiri športnih programov, se pogoji in
merila ne smejo spremeniti.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
18. člen
Po dokončnosti odločbe mestna občina z izbranim izvajalcem sklene pogodbo za tekoče koledarsko leto, ki vsebuje:
– ime izvajalca ali firmo, naslov, davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovane dosežke,
– višino sredstev,
– rok izplačila sredstev,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi
sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi
sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– nadzor nad porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
19. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v
roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva
za podpis pogodbe.
Če izvajalec ne podpiše pogodbe in vrne mestni občini
v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO
SREDSTEV
20. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov in porabo
sredstev izvajalcev programov izvaja svetovalec za šport na
oddelku za družbene dejavnosti.
21. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci programov v pogodbenem roku predložiti pristojnemu
organu mestne občine:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih
programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na
podlagi javnega razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci
predložijo občinski upravi v roku, ki je določen v pogodbi.
Poročilo morajo predložiti v roku 30 dni od realizacije pro-
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grama oziroma najkasneje do 30. oktobra tekočega leta,
za programe, ki se izvajajo v decembru, pa najkasneje do
31. januarja naslednjega leta oziroma v roku, ki bo določen
v pogodbi.
V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena v določenem roku, se sofinanciranje ustavi.
Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, da iz oddanega
poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na
javni razpis in opredeljen v pogodbi.

čun:

22. člen
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski prora-

– če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila
ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v
roku, določenem v pogodbi.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
23. člen
Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila
vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika, lahko
župan s sklepom razporedi za realizacijo drugih programov na
področju športa, za katere se ugotovi, da izpolnjujejo pogoje,
navedene v 5. in 6. členu in niso prejeli za isti namen sredstev
na drugih razpisih mestne občine.
VII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 23/04).
25. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 671-1/2007
Nova Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
Priloga
MERILA
za vrednotenje in izbor programov športa
1. SPLOŠNE DOLOČBE
I.
Vrednotenje programov športa se vrši na podlagi razdelitve športnih panog v štiri skupine:
1. individualni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze
za naslov državnega prvaka,
2. kolektivni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za
naslov ekipnega državnega prvaka,
3. športno-rekreativni programi,
4. miselne igre (šah).
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II.
Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov,
– prednostna razvrstitev panog po skupinah,
– drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v RS.
2. PREDNOSTNA RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG
I.
Prednostna razvrstitev športnih panog se določi glede na:
– razširjenost in stopnjo razvitosti panoge v Mestni občini
Nova Gorica,
– kakovost dosežkov športnikov,
– prostorske, kadrovske in druge pogoje za delovanje.
II.
Razširjenost in stopnja razvitosti športne panoge na območju Mestne občine Nova Gorica se ugotavlja glede na:
– število registriranih članov,
– število članov, ki so plačali članarino,
– število lastnih tekmovanj v posamezni kategoriji,
– število organiziranih ligaških tekmovanj, državnih, evropskih in svetovnih prvenstev,
– število drugih večjih tekmovanj in prireditev,
– število društev, vključenih v nacionalno panožno športno
zvezo,
– razširjenost dejavnosti izven sedeža društva.
III.
Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na:
– dosežene rezultate v zadnjem petletnem obdobju,
– kategorizacijo športnikov v pretekli sezoni po veljavnih Kriterijih za kategorizacijo športnikov v republiki Sloveniji
(OKS),
– uvrstitve ekip in posameznikov na državnem prvenstvu
v zadnjem letu,
– uvrstitve ekip in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih v zadnjem letu.
IV.
Kot prostorski, kadrovski in drugi pogoji se upoštevajo:
– pogoji za nemoteno izvajanje procesa treniranja in nastopanja,
– strokovni kader z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo
in veljavno licenco,
– organizacijski delavci,
– organiziranost kluba,
– zagotovljena finančna sredstva za izvajanje prijavljenih
programov.
V.
Prednostno listo športnih panog v Mestni občini Nova Gorica pripravita strokovna služba Javnega zavoda za šport in Športna zveza v skladu s I., II., III. in IV. točko poglavja 2. teh meril.
Pri razvrščanju izvajalcev v okviru športne panoge se
status prednostnega izvajalca praviloma podeli samo enemu
izvajalcu.
3. OBSEG SOFINANCIRANJA
I.
Obseg sofinanciranja športnih programov je odvisen od
vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu mestne občine.
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Če proračunska sredstva v posameznem letu ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega programa v celoti, se v
letnem programu upoštevajo prednostne naloge na podlagi
prioritet iz točke II. tega poglavja.
II.
V prvo skupino spadajo naslednji programi:
– šport otrok, mladine in študentov,
– šport otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– vzdrževanje športnih objektov,
– večje športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje in zaposlovanje strokovnih kadrov.
V drugo skupino spadajo naslednji programi:
– znanstveno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– informacijski sistem na področju športa.
4. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH,
ŠOLOOBVEZNIH OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
S sredstvi za programe interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok, mladine ter študentov so sofinancirani
programi:
4.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
I.
Mestna občina sofinancira naslednje programe športne
vzgoje predšolskih otrok:
1. Zlati sonček
– koordinacijo za nabavo in distribucijo propagandnega
gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanje priznanj,
– usposabljanje strokovnega kadra.
2. Ciciban planinec
– propagandni material v višini dejanskih stroškov.
3. Naučimo se plavati
– najemnina objekta za tečaj v trajanju 10 ur v višini dejanskih stroškov na skupino v kateri je do 10 otrok,
– strokovni kader.
4. Drugi programi športnih društev in drugih izvajalcev
– strokovni kader za 60 ur,
– najemnina za objekt 60 ur na skupino, v kateri je najmanj 15 otrok.
Programi se izvajajo in sofinancirajo v sklopu skupnega
programa Javnega zavoda za šport, razen programov pod
točko 4.
4.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
(od 6 do 15 let)
I.
Mestna občina sofinancira naslednje programe športne
vzgoje šoloobveznih otrok:
1. Zlati sonček
– koordinacijo za nabavo in distribucijo propagandnega
gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja priznanj,
– usposabljanje strokovnega kadra.
2. Krpan
– koordinacijo za nabavo in distribucijo propagandnega
gradiva, kontrolo in evidenco izvajanja programov, razdeljevanja priznanj,
– usposabljanje strokovnega kadra.
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3. Naučimo se plavati
– najemnina objekta za tečaj v trajanju 10–20 ur v višini
dejanskih stroškov na skupino v kateri je do 10 otrok,
– strokovni kader.
4. Drugi programi športnih društev in drugih izvajalcev
– strokovni kader do 80 ur letno,
– najemnina za objekt do 80 ur na skupino, v kateri je
najmanj 15 otrok.
5. Šolska športna tekmovanja
Programi se sofinancirajo in izvajajo v sklopu skupnega
programa Javnega zavoda za šport, razen programov pod
točko 4.
II.
Mestna občina sofinancira šolska športna tekmovanja,
ki so za posamezno šolsko leto opredeljena v uradnem
razpisu šolskih športnih tekmovanj in prireditev ministrstva,
pristojnega za šport.
Na osnovi teh razpisov in prijav posameznih šol, pripravi izvajalec (Javni zavod za šport) koledar tekmovanj na
občinski, medobčinski in področni ravni. V primeru individualnih športnih panog se mora tekmovanja udeležiti vsaj
osem tekmovalcev, v primeru kolektivnih športnih panog pa
vsaj tri ekipe.
III.
Mestna občina sofinancira naslednje stroške za šolska
športna tekmovanja:
– stroški koordinacije, vodenja in organizacije sistema
tekmovanj in prireditev,
– stroški neposredne organizacije tekmovanja ali lige,
– sodniški stroški,
– stroški za priznanja in nagrade,
– stroški najemnine za objekt, če ni mogoče zagotoviti
brezplačne uporabe.
Višino sofinanciranja predlaga koordinator šolskih športnih tekmovanj na osnovi letnega plana porabe in obračunov
posameznih prireditev.
IV.
Za tekmovanja nad občinskim nivojem (področna prvenstva) mestna občina sofinancira delež za udeležence
(posameznike in ekipe) iz Mestne občine Nova Gorica, za
stroške organizacije, izvedbe, priznanja in stroške najema
objektov. Potne stroške in morebitne stroške prehrane krijejo
posamezne šole.
Za nastope nad področnim nivojem v četrtfinalu, polfinalu ali finalu državnega tekmovanja, mestna občina sofinancira stroške prijavnin in prevoza z avtobusom ali kombijem
do največ 50%. V primeru organizacije skupnega prevoza
za vse šole v občini, se financirajo vsi stroški prevoza z
avtobusom ali kombijem. Stroške prehrane in druge stroške
krijejo šole.
V okviru skupnega programa športa je koordinator programa strokovna služba Javnega zavoda za šport, izvajalci
programov pa so športna društva, šole in zasebniki.
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4.4. Interesna športna dejavnost študentov
I.
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina
življenja študentov.
Mestna občina sofinancira strokovni kader in najem
objektov za 80 urne programe na skupino, v kateri je najmanj
15 študentov. Za sredstva lahko kandidirajo le študentske
športne organizacije.
4.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami
I.
V prilagojene programe športne vzgoje se glede na
interes in zmožnosti lahko vključujejo otroci in mladi s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini
Nova Gorica.
Mestna občina sofinancira strokovni kader in najem
objektov za izvajanje programov športa otrok in mladine s
posebnimi potrebami v obsegu do 80 ur letno za skupino
najmanj 7 udeležencev.
5. ŠPORT OTROK IN MLADINE USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (PANOŽNE
ŠPORTNE ŠOLE – PREDNOSTNI PROGRAM)
I.
Mestna občina sofinancira izvajalce športnih programov
za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport (panožne športne šole – prednostni program):
– če izpolnjujejo prostorske, kadrovske idr. pogoje za
strokovno izvedbo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru s pristojnim ministrstvom
in Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih
zvez,
– če izpolnjujejo navedene kriterije glede doseženih rezultatov (minimalni zbir točk po tabeli številka 9) in nastopanja
v ustreznem rangu za ekipne športe,
– če imajo ustrezno kadrovsko zasedbo in ustrezno infrastrukturo ter izvajajo programe vadbe in tekmovanj v vseh
starostnih kategorijah (celovita klubska piramida).
Interesne dejavnosti (krožki), ki se izvajajo in financirajo
v okviru osnovnih in srednjih šol se ne sofinancirajo v okviru
sredstev iz prejšnjega odstavka.
II.
Za odločanje o sofinanciranju športnih šol (prednostni
program) in vrednotenje prijavljenih programov se uporablja
Preglednica številka 9, ki je priloga in sestavni del teh meril.
Število stopenj in število športnih šol določita Javni zavod za šport in športna zveza na podlagi prednostne liste in
točkovanja iz preglednice številka 9.

4.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)

5.1. Otroške športne šole, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport

I.
Na lokalni ravni so vključeni mladinski športno rekreativni programi in šolska športna tekmovanja za srednje
šole.
Mestna občina sofinancira mladinske programe športa
v naslednjem obsegu:
– strokovni kader do 80 ur letno,
– najemnina za objekt do 80 ur na skupino, v kateri je
najmanj 15 udeležencev.
Za sofinanciranje športnih tekmovanj za srednje šole se
smiselno uporabljajo določbe II., III., in IV. točke iz poglavja
številka 4.2. teh meril.

I.
V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko
motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg vadbe
se sofinancira:
– I. stopnja – cicibani in cicibanke (do 6 let), do 240 ur,
– II. stopnja – mlajši dečki in deklice (6–11 let), od 240
ur do 400 ur,
– III. stopnja starejši dečki in deklice (11–15 let), od 300
ur do 800 ur.
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Mestna občina sofinancira:
– stroške za najemnino objekta,
– stroške za strokovni kader,
– materialne stroški programa.
5.2. Mladinske športne šole, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
I.
Programi selekcijskega procesa zajemajo načrtno vzgojo
mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi morajo biti organizirani tako, da ob športnih
uspehih omogočajo tudi uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v posebnih
organizacijskih oblikah (športni oddelki).
Programi lahko obsegajo športne šole naslednjih stopenj:
– IV. stopnja – mlajši mladinci/mladinke,
– V. stopnja – starejši mladinci/mladinke.
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti,
in sicer v obsegu od 400 do 1100 ur.
Mestna občina sofinancira:
– stroške za najemnino objekta,
– stroške za strokovni kader,
– materialne stroški programa.
5.3. Obseg sofinanciranja otroških in mladinskih
športnih šol

lagi:

I.
Število ur programa, ki se sofinancira, se določi na pod-

– podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu,
– tabel številka 10, 11, 12, 13 in 14, ki so priloga in sestavni del teh meril.
II.
Pri individualnih športnih panogah se obseg sofinanciranja programa športnih šol določa po naslednjih merilih:
– društva, ki imajo vsaj enega športnika svetovnega ali
mednarodnega razreda, imajo do 100% ovrednoten program
športnih šol,
– društva, ki izpolnjujejo pogoje glede števila kategoriziranih športnikov iz preglednice številka 1, ki je sestavni del in priloga teh meril, imajo do 80% ovrednoten program športnih šol,
– društva, ki ne izpolnjujejo pogojev iz preglednice številka 1, ki je sestavni del in priloga teh meril, imajo lahko največ
do 50% ovrednoten program športnih šol.
III.
Pri kolektivnih športnih panogah mestna občina sofinancira program športnih šol, če ima izvajalec člansko ekipo v
tekmovanju najmanj II. lige ob najmanj treh stopnjah tekmovanja.
Izvajalcem se določi delež sofinanciranja na podlagi udeležbe ali uvrstitve ekipe na državnem prvenstvu v pretekli
sezoni:
– društva, katerih članske ekipe so v pretekli sezoni osvojile 1. ali 2. mesto v I. državni ligi imajo do 100% ovrednoten
program športnih šol,
– društva, katerih članske ekipe so v pretekli sezoni osvojile 3.–5. mesto v I. državni ligi, imajo do 80% ovrednoten
program športnih šol,
– društva, katerih članske ekipe tekmujejo v I. članski ligi,
imajo do 60% ovrednoten program športnih šol,
– društva, katerih mladinske in kadetske ekipe so v pretekli sezoni osvojile 1. mesto v I. državni ligi, imajo do 80%
ovrednoten program športnih šol.
Društva, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka in kandidirajo za izvajanje programa športnih šol imajo
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lahko največ do 50% ovrednoten program. V primeru izpada
iz lige ohrani klub še eno sezono sofinanciranja na prejšnjem
nivoju.
IV.
Pri individualnih športnih panogah, ki imajo ekipna tekmovanja, mestna občina sofinancira program športnih šol:
– če ekipa nastopa najmanj v II. ligi, v tekmovanju, ki ima
značaj lige vsaj dvokrožnega sistema,
– če za uvrstitev v selekcijski proces pridobi predhodno
soglasje Javnega zavoda za šport in Športne zveze Nova
Gorica.
Pri odločitvi za uvrstitev v posamezno kategorijo sofinanciranja se upošteva tisto varianto, ki je za klub ugodnejša.
V.
Sofinanciranje pripravljalne športne šole se vrši ob upoštevanju osnovnih pogojev za izvajanje selekcijskega procesa
in na podlagi predhodnega soglasja Športne zveze.
Število skupin in število športnikov določi Športna zveza
Nova Gorica. Sofinancira pa se program do višine 50% stroškov.
6. SOFINANCIRANJE PROFESIONALNIH TRENERJEV
I.
Športna društva in klubi, ki izpolnjujejo pogoje iz I., II., III.
in IV. točke poglavja 2. teh meril lahko zaprosijo za sofinanciranje strokovnih kadrov:
– če izpolnjujejo vse pogoje za športne šole, dosegajo
primerne rezultate in imajo kadrovske, prostorske in materialne pogoje za izvajanje celotnega programa klubske piramide,
– če ima trener strokovno izobrazbo športne smeri najmanj 6. stopnje ali najvišjo stopnjo strokovnega naziva v športu, pridobljenega s strokovnim usposabljanjem ter delovne
izkušnje, licenco in reference v športni panogi,
– če vlogi priložijo program dela (ki ga pripravi trener) iz
katerega so razvidni razvojni cilji vadbene skupine za obdobje
najmanj enega leta ter izjavo, da ni kandidat za profesionalnega trenerja nikjer drugje v rednem delovnem razmerju.
Če opravlja profesionalni trener še kakšno drugo delo
in mu delo v klubu ne predstavlja edini vir zaslužka, se klubu
lahko prizna sofinanciranje trenerja v višini največ do 50%
sredstev najvišje ovrednotenega sofinanciranja profesionalnega trenerja.
Sofinanciranje profesionalnega trenerja v obeh oblikah
je možno samo v primeru redne zaposlitve ali pogodbene
povezave kandidata, ki ima status samostojnega športnega
delavca.
II.
Analizo kandidatur opravi oddelek občinske uprave, pristojen za šport v sodelovanju s strokovno službo Javnega
zavoda za šport in Športno zvezo. Višina sofinanciranja profesionalnih trenerjev se določi v okviru razpoložljivih sredstev
proračuna mestne občine.
Klubi in društva v vlogi lahko zaprosijo za sofinanciranje
le enega profesionalnega trenerja.
Mestna občina Nova Gorica sofinancira največ enega
profesionalnega trenerja na panogo. V primeru, da v okviru
iste panoge kandidirajo klubi in društva za moško in žensko
selekcijo, se lahko izjemoma prizna sofinanciranje dveh profesionalnih trenerjev.
Povezana športna društva iste panoge morajo dati izjavo kateremu društvu se lahko sofinancira profesionalnega
trenerja.
Panogam, ki imajo odobrenega profesionalnega trenerja, se pri obračunu sofinanciranja strokovnega kadra zmanjša
odobreni fond ur za 1000 ur. Zmanjšanje se upošteva pri
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seštevku vseh odobrenih vadbenih ur na različnih postavkah
kandidature.
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– mednarodnega razreda – 30 točk in
– svetovnega razreda – 60 točk.

7. KAKOVOSTNI ŠPORT

9. ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH

I.
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja
ekip in posameznikov v mladinski in članski konkurenci, ki
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih
program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa.
Mestna občina sofinancira programe izvajalcev programov iz prejšnjega odstavka:
– če nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih
športnih zvez do naslova državnega prvaka,
– če imajo redno vadbo vsaj 3x tedensko,
– če je v individualnih panogah vsaj 8 vadečih v skupini in
nastopajo vsaj na 5 tekmah letno,
– če v ekipnih športih vsaj 12 vadečih v ekipi in nastopajo
v ligi z vsaj 10 tekmami letno.

I.
Mestna občina sofinancira programe športne rekreacije
odraslih v različnih športnih panogah in starostnih kategorijah
(študentje, člani in veterani), in sicer:
– do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje najmanj
15 članov,
– najemnino objekta do 80 ur,
– za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader do 80 ur.

II.
Za kolektivne športne panoge na nivoju kakovostnega
športa mestna občina sofinancira:
– najemnina objekta do 320 ur odvisno od števila in stopnje nastopanja (I., II. ali III. liga),
– strokovni kader do 320 ur.
Za individualne športne panoge na nivoju kakovostnega
športa mestna občina sofinancira:
– najemnina objekta do 320 ur odvisno od števila kategoriziranih športnikov skladno s preglednico številka 2, ki je
sestavni del in priloga teh meril,
– strokovni kader do 320 ur.
8. VRHUNSKI ŠPORT
I.
Vrhunski šport vključuje pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda v individualnih in v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani
vrhunski športniki ali nastopajo v I. ali II. ligi.
Mestna občina sofinancira programe izvajalcev programov iz prejšnjega odstavka:
– ki so vključeni v prednostni program individualnih panog
in imajo kategorizirane športnike državnega in višjih razredov,
– ki tekmujejo v najvišjem ligaškem tekmovanju ali v 2.
ligi, posebej še s kategoriziranimi športniki,
– ki niso vključeni v prednostni program, vendar imajo
kategorizirane športnike oziroma v ekipnih panogah tekmujejo
za naslov članskega državnega prvaka.
II.
Mestna občina sofinancira programe izvajalcev programov iz prejšnjega člena v obsegu:
– do 1200 ur programa za najem objekta in strokovni
kader za kategorizirane športnike državnega, perspektivnega,
mednarodnega in svetovnega razreda, ter za kategorizacijo
mladinskega razreda za tiste panoge, ki niso vključene v prednostne programe športnih šol,
– do 1200 ur programa za najem objekta in strokovni
kader za ekipe, katerih člani so kategorizirani športniki in nastopajo v I. ali II. ligi (tekmovanje za naslov državnega prvaka).
Izvajalec pridobi ustrezen obseg ur programa na osnovi
seštevka vrednotenja kategoriziranih športnikov, in sicer:
– mladinski razred – 6 točk,
– državnega razreda – 12 točk,
– perspektivnega razreda –18 točk,

10. ŠPORT INVALIDOV
I.
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
Mestna občina sofinancira uporabo objekta in strokovni kader do 80 ur programa na skupino, v kateri je 5 do 10
invalidov.
11. VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE
I.
Mestna občina lahko sofinancira tudi mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske večje športne prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport na območju Mestne
občine Nova Gorica.
Mestna občina lahko sofinancira v primerih iz prejšnjega odstavka najemnino objekta, propagandni material,
sodniške stroške in stroške nastopajočih največ v višini 50%
stroškov.
Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira
samo eno večjo prireditev letno, ki je organizirana na območju
Mestne občine Nova Gorica. Prednost imajo mednarodne in
tradicionalne prireditve.
II.
Za vrednotenje večjih športnih prireditev in množično
športno rekreativnih prireditev se upoštevajo naslednji pogoji
in merila:
(1) Večje športne prireditve:
– prireditve morajo biti navedene v mednarodnem oziroma državnem koledarju,
– na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz
Mestne občine Nova Gorica,
– prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.
Večje športne prireditve:
– na občinskem in medobčinskem nivoju (od 1–50 točk),
– na državnem nivoju (od 51–100 točk),
– na mednarodnem nivoju (od 101 do 150 točk).
(2) Množične športno rekreativne prireditve:
– imeti morajo daljšo tradicijo,
– primerne morajo biti za vse starostne kategorije,
– potekati morajo na območju Mestne občine Nova Gorica,
– da na njih sodeluje najmanj 150 udeležencev.
Množične športno rekreativne prireditve:
– na občinskem in medobčinskem nivoju (od 1–50
točk),
– na državnem nivoju (od 51–100 točk),
– na mednarodnem nivoju (od 101 do 150 točk).
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(3) Sofinanciranje pomembnejših jubilejev: (dodatne
točke)
– za 25 let delovanja
30 točk
– za 50 let delovanja
50 točk
– za vsakih nadaljnjih 10 let
10 točk.
(4) Sofinanciranje tradicionalne prireditve: (dodatne točke)
– za 10 kratno izvedbo
30 točk
– za 20 kratno izvedbo
50 točk
– za 30 kratno izvedbo
70 točk.

12. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
12.1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
I.
Programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih
nazivov, licenc in njihovo potrjevanje.
Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov
lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih
sofinancira mestna občina v skladu s temi merili.
Formalno izobraževanje (za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.
II.
Izobraževanje in usposabljanje trenerjev, inštruktorjev in
vodnikov poteka v skladu s pravilniki OKS – ZŠZ, FŠ oziroma
panožnih strokovnih zvez.
III.
Udeleženec izobraževanja in usposabljanja (oziroma
klub) je upravičen do sofinanciranja stroškov iz prejšnjega
člena, ko predloži:
– podpisano pogodbo o izvedbi izobraževanja in
– dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju, tečaju
oziroma preizkusu znanja (če je preizkus predviden).
Sofinancira se kotizacija do višine 50% stroškov, stroški
bivanja pa do višine 50% če je kraj izvedbe izobraževanja oziroma usposabljanja oddaljen najmanj 100 kilometrov od Nove
Gorice. Seznam udeležencev pripravi vsako leto na začetku
leta Športna zveza Nova Gorica na podlagi kandidatur klubov
in dogovora s klubi in društvi.
IV.
Za izpopolnjevanje, ki ga organizira in izvaja Športna zveza,
mestna občina zagotavlja sofinanciranje za pokritje stroškov:
– predavateljev,
– najema prostorov.
V.
Za ostale oblike strokovnega izpopolnjevanja za trenerje
in vodnike pripravi Športna zveza poseben pravilnik in stroškovnik ter ureja dejavnost preko strokovne službe in svojih
organov. Izvajalci morajo kandidirati s posebnimi vlogami za
vsako izpopolnjevanje posebej.
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12.3. Založniška dejavnost
I.
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature
in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij, propagandnega gradiva, avdio in video kaset ter računalniških programov
v povezavi s športno dejavnostjo v Mestni občini Nova Gorica.
Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka zagotavlja za
izbrane in dogovorjene oblike publikacij. Prednost pri izbiri imajo izvajalci, ki oblikujejo informacije za širši krog uporabnikov.
Mestna občina sofinancira materialne stroške v zvezi z
izdajo literature, publikacije ali drugega založniškega gradiva
do višine 50% stroškov.
12.4. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih
programov ter razvide, ki so določeni z zakonom.
Mestna občina sofinancira izdelavo informacijskih baz in
sofinanciranje nakupa tehnologije za potrebe lokalne skupnosti
do višine 50% stroškov.
Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene
strokovne in tehnične pogoje za kvalitetno delo.
13. TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH
OBJEKTOV
I.
Mestna občina sofinancira tekoče vzdrževanje javnih
športnih objektov, ki so v upravljanju športnih društev oziroma
klubov. Za tekoče vzdrževanje se štejejo stroški energetike,
vode in nujnih opravil na športnih objektih.
V skladu s prejšnjim odstavkom mestna občina sofinancira:
– vzdrževanje javne športne infrastrukture (za nepokrite
vadbene površine do 40 točk in za pokrite vadbene površine
do 50 točk),
– vzdrževanje drugih športnih objektov (za nepokrite vadbene površine do 20 točk in za pokrite vadbene površine do
30 točk).
Predlog razdelitve sredstev za vzdrževanje športnih
objektov pripravi oddelek občinske uprave, pristojen za šport
na osnovi kandidatur upraviteljev objektov.
14. NAJEMNINE ŠPORTNIH OBJEKTOV
I.
Pogoj za sofinanciranje najema športnih objektov je predložena pogodba o najemu športnega objekta, sklenjena med
upraviteljem in izvajalcem športnega programa. Najemnina
objekta se sofinancira le izvajalcem, ki nimajo zagotovljene
brezplačne vadbe.
II.
Število ur in višino sofinanciranja uporabe objektov predlaga strokovna služba Javnega zavoda za šport v sodelovanju
s Športno zvezo na osnovi odobrenih programov in razpoložljivih sredstev v okviru programa športa.

12.2. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
I.
Namen je izvajati uporabne in razvojne raziskave s
področja športa v mestni občini ter prenašanje izsledkov v
prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne
inštitucije.
Mestna občina sofinancira: materialne stroške povezane
z raziskavo do višine 50% stroškov.

15. KONČNE DOLOČBE
I.
Vrednost točke oziroma ure se določi vsako leto posebej
v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na posamezni proračunski postavki. Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi
merili ne sme presegati razpoložljivih sredstev v proračunu za
tekoče leto.
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PRILOGA: MERILA – TOČKOVNI SISTEM
Tabela številka 1: Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
PROGRAMSKE vsebine

Organizacijska oblika,
program

Elementi za vrednotenje

ŠTEVILO TOČK

a) Zlati sonček

Izvajanje programov v okviru vzgojno varstvenih organizacij

– koordinacija za nabavo in disSofinanciranje v okviru
tribucijo propagandnega gradiva, skupnega programa JZŠ
kontrolo in evidenco izvajanja
in ŠZ
programov, razdeljevanja priznanj

b) Naučimo se plavati

10 urni tečaj, do 10
udeležencev na skupino

– najemnina objekta
– strokovni kader

c) Ciciban planinec

Najmanj 10 udeležencev na
skupino

– koordinacija za nabavo in disSofinanciranje v okviru
tribucijo propagandnega gradiva, skupnega programa JZŠ
kontrolo in evidenco izvajanja
in ŠZ
programov, razdeljevanja priznanj

d)Drugi športni programi

Največ 20 udeležencev na
skupino

– najemnina objekta
– strokovni kader

Sofinanciranje v okviru
skupnega programa JZŠ
in ŠZ

– 2 točke/ura/skupina
– 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 2: Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta starosti)
Programske vsebine

Organizacijska oblika,
program

Elementi za vrednotenje

ŠTEVILO TOČK

a) Zlati sonček

Izvajanje programov v okviru šol in
društev

– koordinacija za nabavo in disSofinanciranje v okviru
tribucijo propagandnega gradiva, skupnega programa JZŠ
kontrolo in evidenco izvajanja
in ŠZ
programov, razdeljevanja priznanj

b) Krpan

Izvajanje programov v okviru šol in
društev

– koordinacija za nabavo in disSofinanciranje v okviru
tribucijo propagandnega gradiva, skupnega programa JZŠ
kontrolo in evidenco izvajanja
in ŠZ
programov, razdeljevanja priznanj

c) Naučimo se plavati

10 do 20 urni tečaj, do 10
udeležencev na skupino

– najemnina objekta
– strokovni kader
– propagandno gradivo

č) Šolska športna
Tekmovanja (udeležba in
organizacija tekmovanj

Ekipa ali posamezniki

– sodniški stroški
Sofinanciranje v okviru
– priznanja (pokal in/ali medalje) skupnega programa JZŠ
– materialni stroški
in ŠZ
– (za udeležbo na tekmovanju se
priznajo samo materialni stroški
za nabavo in distribucijo propagandnega gradiva, kontrolo in
evidenco izvajanja programov,
razdeljevanja priznanj

d) Drugi športni programi

Največ 20 udeležencev na skupino

– najemnina objekta
– strokovni kader

Sofinanciranje v okviru
skupnega programa JZŠ
in ŠZ

– 2 točki/ura/skupina
– 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 3: Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta starosti)
Programske vsebine
Dijaki

Organizacijska oblika,
program
80 ur/letno, največ 20
udeležencev na skupino

Elementi za vrednotenje
– najemnina objekta
– strokovni kader

ŠTEVILO TOČK
– 2 točki/ura/skupina
– 1 točka/ura/skupina
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Tabela številka 4: Interesna športna vzgoja za otroke in mladino s posebnimi potrebami
Programske vsebine

Organizacijska oblika,
program

Otroci in mladina s poseb- 80 ur/letno, najmanj 7
nimi potrebami
udeležencev na skupino

Elementi za vrednotenje
– strokovni kader
– najemnina objekt

ŠTEVILO TOČK
– 2 točk/ura/skupina
– 2 točki/ura/skupina

Tabela številka 5: Točke za programe športne rekreacije
Udeleženci programa

Organizacijska oblika

Elementi za vrednotenje

Vrednost elementov

Občani – od 20-65let

80 ur/letno, najmanj 15 udeležencev – najemnina objekta
na skupino.

– 2 točki/ura

Občani nad 65 let ter za
socialno in zdravstveno
ogrožene

80 ur/letno, najmanj 15 udeležencev – najemnina objekta
na skupino.
– strokovni kader

– 2 točki/ura
– 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 6: Točke za programe športa invalidov
Udeleženci programa

Organizacijska oblika

Elementi za vrednotenje

Invalidi

80 ur/letno, od 5 do 10 udeležencev – najemnina objekta
na skupino.
– strokovni kader

Vrednost elementov
– 2 točki/ura
– 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 7: Točke za programe športa študentov
Udeleženci programa

Organizacijska oblika

Študenti/ke

80 ur/letno, najmanj 15 udeležencev – najemnina objekta
na skupino.
– strokovni kader

Elementi za vrednotenje

Vrednost elementov
– 2 točki/ura
– 1 točka/ura/skupina

Tabela številka 8: Točke za izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnega kadra
Programske vsebine

Organizacijska oblika program

Elementi za vrednotenje

Vrednost elementov

Osnovno izobraževanje

Pridobivanje naziva

– šolnina

– 30 točk/posameznik

Dopolnilno izobraževanje

Obnavljanje naziva

– kotizacija

– 15 točk/posameznik

OTROŠKE IN MLADINSKE ŠPORTNE ŠOLE – NORMATIV
Za uvrstitev v selekcijski proces športnih šol mora imeti
klub oziroma društvo v:
1. individualnih športnih panogah – predvideno število
kategoriziranih športnikov/ točk
2. za ekipne panoge: društvo mora imeti člansko ekipo
v tekmovanju najvišjega ranga (varianta: vsaj v drugi ligi) ob
najmanj treh stopnjah tekmovanja in organizirano vadbo in
tekmovanja v vseh starostnih kategorijah.
Tabela številka 9 – za individualne panoge
Zap. št.

Panoga

Zbir. točk

1

atletika

8 točk

2

balinanje

3 točke

3

športna gimnastika

3 točke

4

judo

2 točki

5

kajak

8 točk

6

karate

4 točke

7

kegljanje

4 točke

8

kick boxing

4 točke

9

kolesarstvo

3 točke

10

konjeništvo

2 točki

11

lokostrelstvo

4 točke

12

namizni tenis

3 točke

13

planinstvo – alpinizem

4 točke

14

plavanje

2 točki

15

ples

4 točke

16

ribištvo

4 točke

17

sabljanje

2 točki

18

smučanje – alpsko

3 točke

19

strelstvo

3 točke

20

šah

8 točk

21

tenis

3 točke

točke:

svetovni razred
mednarodni razred
perspektivni razred
državni razred
mladinski razred

6 točk
3 točke
2 točki
1 točka
0,5 točke

opomba: strokovni organ lahko izjemoma predlaga v selekcijski proces tudi panoge, ki v celoti ne izpolnjujejo pogojev
po preglednici številka 8.
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NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PANOG – TABELARIČNI PREGLED
Število tednov in število ur vadbe
Tabela številka 10 – Individualne športne panoge

Zap. št.

Panoga

Otroške
Št. tednov športne šole

Mladinske šp.
šole

Ostali
kateg.

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

5. stopnja

v

v

v

v

v

v

1

atletika

44

0

200

320

500

800

1000

2

kajak

44

0

200

320

500

800

1000

3

karate

44

0

150

200

400

400

900

4

kick boxing

44

0

0

200

400

400

900

5

kolesarstvo

44

0

150

320

400

500

900

6

šah

44

150

200

320

400

500

900

7

balinanje

36

0

0

200

250

300

300

8

gimnastika – športna

44

150

200

320

500

800

800

9

judo

40

150

150

200

400

400

400

10

kegljanje

40

0

0

200

300

400

400

11

konjeništvo

36

0

0

150

250

400

400

12

lokostrelstvo

40

0

150

200

300

400

400

13

namizni tenis

40

150

150

200

400

600

600

14

planinstvo – alpinizem

40

0

0

150

400

500

500

15

plavanje

40

150

200

320

400

800

800

16

ples

40

150

150

200

400

600

600

17

ribištvo

36

0

0

200

300

400

400

18

sabljanje

36

0

150

200

320

400

400

19

smučanje – alpsko

36

0

150

200

320

400

400

20

strelstvo

36

0

0

200

320

400

400

21

tenis

44

0

150

320

400

600

600

Legenda:
v – število ur vadbe
Ostali kategorizirani: državni, perspektivni, mednarodni in svetovni razred – vsi tisti, ki niso uvrščeni v selekcijski proces
športnih šol.
Opomba: Športni programi športnih šol v individualnih panogah se lahko ovrednotijo za strokovni kader in za objekt do predvidenega števila tednov in fonda ur.
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NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PANOG – TABELARIČNI PREGLED
Število tednov in število ur vadbe
Tabela številka 11 – ekipni športi
Zap.
št.

Panoga

Otroške športne šole

Mladinske športne šole
4. Stopnja:
1. in 2. DL

TEDNI 1. Stopnja 2. Stopnja 3. Stopnja

Člani, kateg.

5. stopnja:
1. in 2. DL

v

v

v

v

v

v

v

1DL

2 DL

1

nogomet

44

0

200

320

500

400

600

500

1000

800

2

košarka

44

0

200

320

500

400

600

500

1000

800

3

rokomet

44

0

200

320

500

400

600

500

1000

800

4

odbojka

44

0

200

320

500

400

600

500

1000

800

Legenda:
v – število ur vadbe
1. Stopnja – predšolski,
2. Stopnja – mlaj. dečki, deklice
3. Stopnja – star. dečki, deklice
4. Stopnja – kadeti, kadetinje
5. Stopnja – mladinci, mladinke
1. DL – prva državna liga – člani, članice
2. DL – druga državna liga
Opomba: Športni programi selektivnega procesa športnih šol se lahko ovrednotijo do predvidenega števila tednov in ur.
Športni programi kategoriziranih športnikov in športnic ter ekip v 1. in 2. ligi se lahko ovrednotijo do predvidenega fonda ur.
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV PRI INDIVIDUALNIH ŠPORTNIH PANOGAH
Tabela številka 12
Zap. št.

Panoga

Otroška športna šola

Mladinska šp. šola

Kategorizirani

Šport mladih

1. st.

2. st.

3. st.

4. st.

5. st.

športniki

int-dejavnost

1

atletika

0

15

10

6

6

6

15

2

balinanje

0

0

10

8

8

6

15

3

športna gimnastika

12

10

10

6

6

6

15

4

judo

15

15

10

8

8

6

15

5

karate

15

15

10

8

8

6

15

6

kegljanje

0

12

12

8

8

6

15

7

kick boxing

0

12

12

8

8

6

15

8

kolesarstvo

0

10

10

8

8

6

15

9

konjeništvo

0

0

10

6

6

6

10

10

lokostrelstvo

0

12

12

8

8

6

10

11

namizni tenis

15

12

12

6

6

6

15

12

planinstvo – alpinizem

0

0

8

6

6

6

10
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Mladinska šp. šola
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Kategorizirani

Šport mladih

1. st.

2. st.

3. st.

4. st.

5. st.

športniki

int-dejavnost

12

12

10

6

6

6

15

10 parov

10

8

6

6

6

12

13

plavanje

14

ples

15

ribištvo

0

0

12

8

8

6

12

16

sabljanje

0

10

8

6

6

6

12

17

smučanje-alpsko

0

12

10

8

8

6

12

18

strelstvo

0

12

12

10

8

6

12

19

šah

15

12

10

10

8

6

12

20

tenis

0

12

10

10

8

6

12

21

kajak

0

10

10

6

6

6

15

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV PRI EKIPNIH TEKMOVANJIH
Tabela številka 13

Zap. št.

ŠPORTNE ŠOLE

INTERESNA
DEJAVNOST

OTROK IN MLADINE

OTROK IN MLADINE

Panoga

1

kegljanje

7

12

2

judo

8

12

3

karate

8

12

4

kegljanje

8

10

5

košarka

12

15

6

namizni tenis

5

10

7

nogomet

16–18

20

8

odbojka

14

15–20

9

rokomet

16

15–20

10

šah

10

12

11

tenis

8

15

12

vaterpolo

12

15

MATERIALNI STROŠKI – za individualne in ekipne športe
Tabela številka 14
OTROŠKA ŠPORTNA ŠOLA
Zap. št.

Panoga

MLADINSKA ŠPORT. ŠOLA

1. st

2. st.

3. st.

4. st

5. st.

TOČKE

TOČKE

TOČKE

TOČKE

TOČKE

1

atletika

0

300

600

700

850

2

balinanje

0

0

350

400

500

3

športna gimnastika

150

250

400

500

600

4

judo

0

200

400

400

500

5

kajak

0

300

600

700

900

Stran
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OTROŠKA ŠPORTNA ŠOLA

Zap. št.

Panoga

6

MLADINSKA ŠPORT. ŠOLA

1. st

2. st.

3. st.

4. st

5. st.

karate

0

250

400

500

600

7

kegljanje

0

200

400

500

600

8

kick boxing

0

250

400

600

700

9

kolesarstvo

0

0

500

700

800

10

konjeništvo

0

0

350

400

500

11

lokostrelstvo

0

200

350

400

500

12

namizni tenis

0

250

400

500

600

13

planinstvo – alpinizem

0

0

350

500

600

14

plavanje

150

300

500

700

800

15

ples

0

200

400

500

600

16

ribištvo

0

0

350

400

500

17

sabljanje

0

10

350

400

500

18

smučanje – alpsko

150

250

500

600

700

19

strelstvo

0

0

350

400

500

20

šah

150

200

400

600

700

21

tenis

0

250

400

500

650

22

košarka

0

400

600

600

750

23

nogomet

0

300

600

700

900

24

odbojka

0

300

600

700

800

25

rokomet

0

300

600

600

750

26

vaterpolo

0

300

400

500

600

1876.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
za kompleks igralnice in Hotela Park

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni
list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 29. marca 2007 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt za kompleks
igralnice in Hotela Park
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Na obravnavanem mestnem območju v izmeri 1,7 ha so
locirani objekti in površine, ki služijo igralnici, hotelu, gostinstvu
ter servisnim in pomožnim dejavnostim. Kompleks igralnice in
hotela je potrebno s prostorskim izvedbenim aktom sanirati,
programsko dopolniti in prostorsko dodatno urediti. Pravno
podlago za izdelavo lokacijskega načrta za kompleks igralnice
in hotela Park predstavljajo prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Nova

Gorica (Uradne objave, 18/2003), z modificirano programsko
zasnovo, ki jo je s sklepom potrdil Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Območje obsega pozidana stavbna zemljišča, na katerih
se bodo izvajale predvsem sanacije in adaptacije obstoječih objektov in inštalacijskih naprav. Na nepozidanih stavbnih
zemljiščih pa so predvidene večje doureditve in prizidave ter
funkcionalne preureditve povezav z zgrajeno prometno infrastrukturo. Programska izhodišča za pripravo akta so: sanacija
motečih vplivov na okolje, sanacija obstoječih objektov in naprav ter razvoj dejavnosti s kvalitetnejšo ponudbo in zaokrožitev kompleksa.
3. člen
(Ureditveno območje)
Območje obsega objekte in stavbna zemljišča ob Delpinovi ulici med Prešernovo in Erjavčevo ulico in sicer zemljišča
parcel št.: 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1373, 1374,
1375, ceste s parcelno št.: 1441, 1950/1, 1953, vse k.o. Nova
Gorica. Južna meja poteka po Prešernovi ulici, vzhodna po
Delpinovi ulici, severna po Erjavčevi ulici, tako, da jih vključuje
v celi širini, zahodna meja teče po parcelni meji med stanovanj-
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skimi bloki tako, da stanovanjske bloke vključuje. Meja območja
zazidalnega načrta poteka po mejah parcel št.: 1371, 1375,
1374, 1373, 1950/1, 1953 in 1441.
4. člen

Št.

Načrtovalec bo izdelal vse potrebne strokovne podlage
skladno s 7. členom ZUreP-1.
6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi
načrtovalca.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Digitalni geodetski posnetek območja je izdelan.
8. člen
(Roki za pripravo)
– prostorska konferenca

marec 2007

– pridobitev usmeritev in
pogojev

30 dni po sprejemu programa priprave

– variantne strokovne rešitve 45 dni po prejemu usmeritev
in pogojev
– priprava predloga

45 dni po odločitvi o strokovni rešitvi

– druga prostorska konferenca

10 dni po prejemu predloga

– sklep o javni razgrnitvi

15 dni po drugi prostorski
konferenci

– javna razgrnitev in obravnava predloga

30 dni

– priprava strokovnega stališča do pripomb

15 dni

– priprava dopolnjenega
predloga

30 dni od prejema potrjenih
stališč

– pridobitev soglasij in mnenj 30 dni

5001

30 dni po prejemu soglasij in
mnenj

– obravnava predloga in
sprejem odloka

prva naslednja seja Mestnega sveta.
9. člen

(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotavlja naročnik, HIT d.d. Nova Gorica.
10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 3505-3/2006
Nova Gorica, dne 29. marca 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

PREBOLD

5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)

Stran

– priprava usklajenega
predloga

(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Postopek priprave lokacijskega načrta bo vodila pristojna
občinska strokovna služba. Investitor in naročnik, HiT d.d. Nova
Gorica, bo izbral izdelovalca lokacijskega načrta. Nosilci urejanja prostora, ki bodo postopku priprave načrta podali smernice
in mnenja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
2. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
4. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
5. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;
6. Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica;
7. Kabelska televizija Nova Gorica;
8. Adriaplin, podjetje za distribucijo zemeljskega plina
d.o.o.;
9. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo
in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.
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Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga Občinskega lokacijskega načrta
območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in
območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 29. člena Statuta Občine
Prebold (Uradni list RS, št. 81/06), Programa priprave lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) s
komasacijo (Uradni list RS, št. 98/04) ter Programa priprave
lokacijskega načrta območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)
s komasacijo (Uradni list RS, št. 98/04) je župan Občine
Prebold sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2
Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag
2 (Latkova vas 2)
1. člen
Javno se razgrne predlog Občinskega lokacijskega načrta
območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag
2 (Latkova vas 2), ki ga je izdelal Atelje Arkus d.o.o. iz Kamnika
pod številko projekta 3/2006.
2. člen
Javna razgrnitev predloga Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3
Veltrag 2 (Latkova vas 2) bo potekala od 16. 4. 2007 do 16. 5.
2007 v prostorih Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312
Prebold.
3. člen
V času javne razgrnitve bo 19. 4. 2007 ob 19. uri v Gasilskem domu Groblja, v Latkovi vasi organizirana javna obravnava predloga Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2
Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag 2 (Latkova
vas 2)

Stran
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4. člen
V času javne razgrnitve je možno podati pisne pripombe
in predloge, vezane na predlog Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3
Veltrag 2 (Latkova vas 2) v knjigo pripomb ali se jih v pisni
obliki posreduje na naslov Občina Prebold, Hmeljarska cesta
3, 3312 Prebold, oziroma jih je možno podati tudi ustno na
javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče z
zadnjim dnem javne razgrnitve.

njem PZ, Uradni list RS, št. 51-2516/02) predvidena izdelava
pOLN.
Območje A navedene PZ zajema zemljišča v katastrski
občini:
(K.O) 885-Poljana parc. št.:
209, 210/1, 211/1, 211/2, 211/3, 211/5, 211/7, 214/1,
214/5, 214/6, 214/7, 214/9, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1,
219/3, 220 in 244.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(dopuščena dela)

Št. 	 350-05/01/2004-04
Prebold, dne 3. aprila 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

PREVALJE
1878.

Odlok o splošni prepovedi parcelacije
obstoječih parcel, prepovedi prometa z njimi
in prepovedi oziroma omejitve graditve na
območju »Programske zasnove za ureditveni
načrt Lahovnik/A_poslovne dejavnosti
(območje za storitve, industrijo in obrt)«

Občinski svet Občine Prevalje je na podlagi 81. in
83. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 18/06, 19/06) je Občinski svet Občine Prevalje na 5. redni
seji dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o splošni prepovedi parcelacije obstoječih
parcel, prepovedi prometa z njimi in prepovedi
oziroma omejitve graditve na območju
»Programske zasnove za ureditveni načrt
Lahovnik/A_poslovne dejavnosti (območje za
storitve, industrijo in obrt)«
1. člen
(splošna vsebina odloka)
Na podlagi sprejetega in objavljenega »Programa priprave pogojnega občinskega lokacijskega načrta »Lahovnikovo/A_poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo
in obrt), Uradni list RS, št. 23-1164/07)« se za nemoteno
pripravo pogojnega občinskega lokacijskega načrta za obrtno-industrijsko cono »Lahovnikovo/A_poslovne dejavnosti
(območje za storitve, industrijo in obrt)« (v nadaljnjem pOLN)
razglaša:
a) splošna parcelacije obstoječih parcel,
b) splošna prepoved prometa z obstoječimi parcelami,
c) prepoved oziroma
č) omejitve graditve
na zemljiščih, na katerih je v skladu z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje
Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (v nadaljnjem PSPA, Uradni list RS, št. 83-4320/01 in 64-2940/04)
ter Programska zasnova za ureditveni načrt Lahovnik (v nadalj-

2. člen
(1) Na zemljiščih iz 1. člena tega odloka se v času iz
5. člena tega odloka in v skladu z določili drugega odstavka
83. člena Zakona o urejanju prostora (v nadaljnjem ZUreP-1,
Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) lahko
opravljajo:
a) geodetske izmere in delitev parcel za obodno parcelacijo;
b) druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo prostorskega akta za potrebe pogojnega občinskega lokacijskega
načrta (pOLN) in za pripravo ustreznih postopkov za prenos
lastninske pravice na navedenih zemljiščih;
c) začasni ukrepi ne vplivajo na izvajanje gradenj, ki
so bile v času njihove uveljavitve že dovoljene z dokončnim
gradbenim dovoljenjem;
č) dovoljene tudi gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura, ter rekonstrukcije, spremembe rabe in namembnosti objektov, ki so nujno potrebne za
vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh
območjih.
(2) Opredeljena dopuščena dela iz prvega odstavka tega
člena ne smejo biti v nasprotju z določili iz PSPA in/oziroma
PZ in ne smejo ovirati izvajanj le-teh.
3. člen
(temeljni pogoji graditve)
(1) Na zemljiščih iz prvega člena ter v skladu z določili
drugega člena tega odloka se lahko na podlagi ustrezne
lokacijske informacije (v nadaljnjem LI), izdane v skladu z
določili 80. člena ZUreP-1 in 2. in 3. členom Pravilnika o obliki
lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list
RS, št. 35/04) in 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. 114-4890/03, 130-5428/04) tudi adaptirajo, dozidavajo ali
nadzidavajo obstoječi objekti tako, da se spreminja njihova
namembnost ali raba, kolikor le-tak poseg ni v nasprotju s
PSPA oziroma/in PZ in če ne ovira izvajanj le-teh.
(2) Pogoji za takšne posege se natančneje določijo v
zadevni LI.
(3) Skladnost za izvajanje del iz prvega odstavka drugega člena ter v navezavi z določili iz drugega odstavka tega
člena mora v ustrezni LI opredeliti pooblaščenec za urbanistično in prostorsko načrtovanje Občine Prevalje na podlagi
pozitivne zakonodaje.
(4) Dela iz točk a) in b) prvega odstavka drugega člena
v navezavi z določili iz drugega odstavka tega člena se lahko
izvajajo le na podlagi ustrezne LI, izdane na podlagi določil
zgornjega (tretjega) odstavka tega člena.
(5) Dela iz točke č) prvega odstavka drugega člena
se lahko izvajajo v navezavi na zadevno LI iz drugega odstavka tega člena in po določilih Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 102-4398/04).
4. člen
(risne priloge)
Grafične priloge – kopije katastrskega načrta z vrisom
navedenih zemljišč so sestavni del tega odloka in so stalno

Uradni list Republike Slovenije
na vpogled pri pristojni službi za prostor Občine Prevalje (Trg
2a, 2391 Prevalje).
5. člen
(časovna opredelitev veljavnosti odloka)
(1) Splošna prepoved velja do prenosa lastninske pravice navedenih zemljišč na investitorja in do sprejetja prostorskih načrtov (v nadaljnjem PA).
(2) V skladu z določili 84. člena ZUreP-1 lahko začasni
ukrepi iz 1. člena tega odloka veljajo:
a) še eno (1) leto po uveljavitvi podanega PA,
b) razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje priprav PA ali PA
samega,
c) sicer pa lahko trajajo največ štiri (4) leta.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
7. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2006-10
Prevalje, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

ROGAŠOVCI
1879.

Sklep o pomoči za novorojence

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni
list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/85, 79/06) je Občinski svet
Občine Rogašovci na 3. redni seji dne 23. 3. 2007 sprejel

SKLEP
o pomoči za novorojence
1. člen
Ta sklep ureja dodeljevanje enkratne pomoči staršem
novorojencev z območja Občine Rogašovci.
2. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči imajo starši novorojenca pod pogojem, da je novorojenec državljan Republike
Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Rogašovci.

Št.

5. člen
Upravičenec prejme ob rojstvu otroka v letu 2007 znesek
v višini 100 EUR, naslednja leta pa se znesek ustrezno spremeni v skladu z rastjo cen.
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6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 033-0002/2007-01/04-3
Rogašovci, dne 23. marca 2007
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

1880.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Rogašovci

Na podlagi in 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US: U-I-301/96, 24/99 – odl.
US: U-I-367/96, 70/00, 52/01 – odl. US: U-I-372/98-10, 51/02,
94/02 – odl. US: U-I-223/00-22, 69/05) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 29/03, 88/05,
79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 3. redni seji dne
23. 3. 2007 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini
Rogašovci
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma
kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Rogašovci, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka
na volitvah. Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je
dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana
občinskega sveta.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko
leto in znaša 0,25 EUR mesečno za dobljen glas na volitvah
za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci.
3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na
njihove račune.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se od veljavnosti Odloka
o proračuna Občine Rogašovci za leto 2007.
Št. 0090-0001/2007-01/04-3
Rogašovci, dne 23. marca 2007
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

3. člen
Starši novorojenca pridobijo pravico do pomoči, ob rojstvu otroka na podlagi uradno pridobljenih podatkov o rojstvu
otroka.
4. člen
V primeru, da starša živita ločeno, je upravičenec do
pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi in ima stalno
prebivališče v Občini Rogašovci.
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SLOVENSKE KONJICE
1881.

Pravilnik o sofinanciranju programov na
področju socialnih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS, UPB1) ter 16. člena Statuta
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Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in
100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni
seji dne 29. 3. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje finančnih sredstev za
izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na
področju socialnih in humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične
in socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Občine Slovenske
Konjice, imajo v Občini Slovenske Konjice sedež ali so njihovi
člani občani Občine Slovenske Konjice.
V pravilniku so opredeljeni:
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje socialnih in humanitarnih
dejavnosti,
– postopki, ki jih opravlja občinska uprava, ter dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik,
– kriteriji in merila za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti.
2. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev,
ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Slovenske Konjice iz sredstev proračuna.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso
namenjena za sofinanciranje investicij v prostore društev.
II. POGOJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
3. člen
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov,
ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Slovenske
Konjice, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega
pravilnika.
4. člen
Neprofitni izvajalci na področju invalidskih in humanitarnih dejavnosti so:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov Občine Slovenske Konjice, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne
potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Slovenske Konjice,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki,
ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne
programe.
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goje:

5. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje po-

– da imajo sedež v Občini Slovenske Konjice in izvajajo
dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če
je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Slovenske Konjice,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da so registrirani za izvajanje invalidsko-humanitarnih
dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje
leto.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Pred objavo javnega razpisa župan s sklepom imenuje
3-člansko komisijo izmed zaposlenih v občinski upravi. Člani
komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu.
Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan
lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana. Predsednik sklicuje in vodi seje komisije.
7. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog
izvajalcev,
– zbiranje vlog,
– ocenjevanje prispelih vlog,
– obravnava vlog,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in
sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun
ne sprejme do maja tekočega leta, se razpiše višina sredstev
iz preteklega leta.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitve obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave vlog,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega
meseca.
9. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi občinska uprava
in so v času razpisa na voljo v prostorih Občine Slovenske
Konjice.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila
oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
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10. člen
Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci, ki so
izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v
lokalnem ali drugem uradnem glasilu.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih
sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za
sofinanciranje socialnih in humanitarnih društev – ne odpiraj«
na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
Po preteku roka za oddajo prijav bo občinska uprava
obravnavala popolne in pravočasno prispele vloge.
Odpiranje prijav vodi komisija. O odpiranju se sestavi
zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– kdo je vložil vlogo,
– ali je prijava pravočasna,
– ali je prijava popolna.
11. člen
Prepozno prispele vloge se s sklepom občinske uprave
zavržejo.
Občinska uprava v roku osem dni od odpiranja vlog, pisno
pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne,
da jih v roku petnajst dni dopolnijo.
12. člen
Občinska uprava pripravi predlog delitve razpoložljivih
sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov
organizacij in društev na področju socialnih in humanitarnih
dejavnosti.
Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredelijo izbrani
program, višina in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega
pravilnika.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v
pogodbenem roku predložiti poročilo.
13. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci
podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana
pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje
pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta
oziroma programa.
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev je razviden v proračunu Občine Slovenske Konjice
za tekoče leto.
14. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu
s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni
v pogodbi.
Občina Slovenske Konjice lahko od izvajalcev programov
zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje
izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor Občina Slovenske Konjice ugotovi nenamensko
porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v
občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati
na naslednjem javnem razpisu Občine Slovenske Konjice.
IV. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA
PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
15. člen
Zagotovljena sredstva se razdelijo v dveh skupinah:
– Skupina A (za izvajalce – organizacije in društva, ki imajo sedež v Občini Slovenske Konjice, se dodeli 70% sredstev
iz občinskega proračuna)

Št.
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– Skupina B (za izvajalce – organizacije in društva, ki
izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Slovenske Konjice se dodeli 30% sredstev iz
občinskega proračuna.)
Kriteriji in merila so enaki za obe skupini.
16. člen
Kriteriji in merila za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju invalidskih in humanitarnih dejavnosti:
do
I. Dejavnost organizacije ali društva

10 točk

– program se izvaja že daljše časovno obdobje
oziroma izvajalec predlaganega programa že
več let uspešno deluje na območju občine
II. Organizacija predavanj, izobraževanj za člane in širše okolje
III. Delovanje organizacije v javnem interesu
IV. Strokovni izleti, ekskurzije
V. Organiziranje dobrodelnih prireditev v Občini
Slovenske Konjice
VI. Izdaja glasila, biltena
VII. Število aktivnih članov, ki so občani Občine
Slovenske Konjice

5 točk
10 točk
5 točk
10 točk
5 točk
10 točk

– do 50

5 točk

– od 51 do 100

7 točk

– nad 100

10 točk

VIII. Vsebina programa

45 točk

– jasnost postavljenih ciljev, ki so v skladu s
predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov ter so v interesu Občine Slovenske
Konjice

10 točk

– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (samostojno vključevanje
udeleženca v vsakdanje življenje)

10 točk

– metode dela, strokovna ravnanja in druge
aktivnosti v programu zagotavljajo doseganje
zastavljenih ciljev

5 točk

– vzpodbujanje članov za aktivno preživljanje
prostega časa

10 točk

– sodelovanje oz. vključevanje prostovoljcev v
izvajanje programa

10 točk

Društvo lahko doseže skupno

100 točk

17. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi za vsako proračunsko leto
posebej ter za vsako skupino posebej, glede na skupno razpoložljiva sredstva proračuna in število točk.
18. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
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19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3.
2007.
Št. 032-0003/2007-5
Mlače, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1882.

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev
za namen pokroviteljstva v Občini Slovenske
Konjice

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS, UPB1) ter 16. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in
100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni
seji dne 29. 3. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen
pokroviteljstva v Občini Slovenske Konjice
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev
sredstev, zagotovljenih v proračunskih postavkah pokroviteljstva ter prireditve in proslave proračuna Občine Slovenske
Konjice (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev,
dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju:
prireditve in dejavnosti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih
oseb na različnih nivojih.
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo
za sofinanciranje prireditev in dejavnosti:
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela,
zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);
– ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne,
športne, humanitarne in podobne narave;
– ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne
potenciale;
– ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost zdomskih društev;
– ki so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje;
– ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih
priložnosti oziroma pomoč pri tem.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso
namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in
profitnim organizacijam.
3. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna
sredstva največ do:
– 100 evrov za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti;
– 200 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti;
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– 300 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega
pomena;
– 400 evrov za sofinanciranje prireditev in dejavnosti z
medregijsko in mednarodno udeležbo;
– 500 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega
pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo ali z velikim
promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa …;
– 600 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za občino večjega
pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim
promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa …;
– 600 evrov ali več za sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo.
4. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo na območju občine;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven občine, pomembna za občino.
5. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in
postopke ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.
Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s
pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Slovenske Konjice, Stari
trg 29, Slovenske Konjice. Če vloga ob vložitvi ni popolna se
prosilca pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne
stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se
vloga s sklepom zavrže.
Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih
sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta,
vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.
6. člen
Vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje
proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini (v
nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan občine. Sestavljajo jo predsednik in dva člana. Komisija je imenovana za obdobje mandata
župana.
7. člen
Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vse tekoče popolne vloge.
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve
proračunskih sredstev upošteva predvsem pomembnost prireditve za občino in za družbeno življenje občanov, pričakovano
udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja podobnih prireditev
ali dejavnosti.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih
sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
V roku 10 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o
sofinanciranju prireditev in pokroviteljstev se izvede nakazilo
odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski oziroma
osebni račun upravičenca, razen v primeru:
– ko je zaradi velikega števila vlog v tekočem mesecu
1/12 (ena dvanajstina) celotnih proračunskih sredstev po tem
pravilniku izčrpana in se nakazilo izvrši v naslednjem mesecu,
pri čemer se upošteva vrstni red prispelih vlog in
– ko se vloga nanaša na prireditev ali dejavnost, ki bo
realizirana z večjim časovnim zamikom od datuma dospetja
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vloge na občino in se nakazilo izvrši v mesecu, ko se prireditev ali dejavnost izvede.
8. člen
Vloge se obravnavajo mesečno, do porabe 1/12 (ene
dvanajstine) celotnih proračunskih sredstev razen v primeru,
ko komisija ugotovi, da je v določenem mesecu dodeljenih
manj kot 1/12 (ena dvanajstina) sredstev in se lahko v prihodnjem obdobju dodeli temu primerno več sredstev. Letno se
vloge obravnavajo do porabe vseh proračunskih sredstev po
tem pravilniku.
9. člen
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo
za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da sredstva
niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi
obresti.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2007-4
Mlače, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1883.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter drugih organov ter o povračilu
stroškov

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 21/06 – odl. US), Odloka o plačah
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in 16. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in
100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. redni
seji dne 29. 3. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
drugih organov ter o povračilu stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list
RS, št. 31/99 in 10/00).
2. člen
Tretji člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Slovenske Konjice določena osnovna plača na podlagi uvrstitve
njegove funkcije v 51. plačni razred.
Če župan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada plačilo
za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače župana.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju
podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana, ki
sodi v V. skupino občin, je določen plačni razred v razponu od
36. do 43. plačilnega razreda. Če podžupan opravlja funkcijo
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nepoklicno, mu pripada plačilo v višini največ do 50% plače
župana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Dodatek
za delovno dobo pripada le podžupanu, ki funkcijo opravlja
poklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana (osnova) določi
župan s sklepom.«.
3. člen
Peti člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plača podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi
kriteriji in merili:
– stalni mesečni dodatek v višini 18% osnove,
– za vodenje občinskega sveta v višini 10% osnove,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po posebnem
pooblastilu v višini 10% osnove.«.
4. člen
V prvem odstavku šestega člena se številka 11% nadomesti s številko 12%.
V drugi alineji prvega odstavka 6. člena se številka 4%
nadomesti s številko 4,6%.
V četrti alineji prvega odstavka 6. člena se številka 1,6%
nadomesti s številko 2%.
5. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi
tega pravilnika je določena v 3. členu tega pravilnika.
Črtata se drugi in tretji odstavek, tako da sedanji četrti
odstavek postane drugi odstavek.«.
6. člen
V drugem odstavku 10. člena se številka 1,6% nadomesti
s številko 2%.
7. člen
V tretji alineji drugega odstavka 11. člena se številka 1,6%
nadomesti s številko 2%.
V četrti alineji drugega odstavka se za številko 3% doda
besedilo – 6%, odvisno od obsega nadzora in meril, ki jih oblikuje nadzorni odbor.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter
njegovi namestniki imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo
lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do
enkratnega nadomestila.«.
9. člen
17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plače in nagrade se usklajujejo s plačo župana iz prvega
odstavka 3. člena tega pravilnika, povračila stroškov v zvezi z
delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.«.
10. člen
Črtata se člena 18. in 19., pri čemer dosedanja člena
20. in 21. postaneta člena 18. in 19.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2007-6
Mlače, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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1884.

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje
funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih
na drugih podlagah članom delovnih teles
občinskega sveta, članom drugih občinskih
organov in članom svetov krajevnih skupnosti
ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) in 100.b člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 21/06)
je Občinski svet Občine Škofja Loka na 5. redni seji dne 5. 4.
2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih
podlagah članom delovnih teles občinskega
sveta, članom drugih občinskih organov in
članom svetov krajevnih skupnosti ter
o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja
plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in drugih
prejemkov in povračil stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, članom nadzornega odbora ter zunanjim članom
delovnih teles občinskega sveta in župana, članom svetov
krajevnih skupnosti Občine Škofja Loka ter članom drugih
organov Občine Škofja Loka.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS – UPB1 in 21/06), Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06
– ZSPJS-UPB6 in 1/07) in Odloka o plačah funkcionarjev
(Uradni list RS, št. 14/06, OdPF).
3. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani
občinskega sveta.
(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
(3) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo opravljal svojo funkcijo
poklicno ali nepoklicno.
(5) Podžupan praviloma opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko svojo funkcijo opravlja poklicno, če se na
predlog župana in v soglasju z njim tako odloči.

II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
(1) Za opravljanje občinskih funkcij ima občinski funkcionar, ki poklicno opravlja svojo funkcijo, skladno z zakonom
pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter
do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije ali v
zvezi z njo.
(2) Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo,
ima pravico do plačila za opravljanje funkcije in sicer do plače
ali nagrade v obliki sejnine in do povračila stroškov, ki jih ima
pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
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(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada za njihovo delo sejnina ter povračilo stroškov, ki jih
imajo pri delu v zvezi z delom, članom svetov krajevnih
skupnosti pa pripada sejnina oziroma nagrada v skladu s
tem pravilnikom.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA
OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
1. Višina in način določanja plače župana
(1) Z Odlokom o plačah funkcionarjev (OdPF) je za
opravljanje funkcije župana v Občini Škofja Loka, ki glede na
število prebivalcev (občine od 15.001 do 30.000 prebivalcev)
sodi v IV. skupino občin, določen 53. plačni razred. Županu
skladno z zakonom pripada tudi dodatek za delovno dobo.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal
funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
6. člen
2. Višina in način določanja plače oziroma plačila za
opravljanje funkcije podžupana
(1) Z Odlokom o plačah funkcionarjev (OdPF) je za
opravljanje funkcije podžupana v Občini Škofja Loka, ki
glede na število prebivalcev (občine od 15.001 do 30.000
prebivalcev) sodi v IV. skupino občin, določen razpon med
38. in 45. plačnim razredom. Podžupanu skladno z zakonom
pripada tudi dodatek za delovno dobo, če opravlja svojo
funkcijo poklicno.
(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred
občinski svet.
(3) Plača podžupana zajema opravljanje naslednjih
nalog:
– nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti,
– vodenje občinskega sveta,
– udeležbo na sejah občinskega sveta,
– koordinacijo dela delovnih teles,
– udeležbo na sejah delovnih teles,
– pomoč županu pri izvrševanju nalog župana,
– opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu
župana.
(4) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi
opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek
za delovno dobo.
(5) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu
delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
(6) V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, podžupanu, ki bo opravljal funkcijo župana, pripada
plača, ki bi jo dobil župan.
7. člen
3. Višina in način določanja sejnine članom občinskega
sveta
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega
sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje
delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače
župana (mesečno in letno). Pri tem se ne upošteva dodatek
za delovno dobo.
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(3) V okviru tega zneska se članu občinskega sveta
določi sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je
opravil, in sicer za:
v višini% osnovne plače župana
– vodenje seje občinskega sveta (poleg zneska za
udeležbo na seji)

1,6%

– udeležbo na redni seji občinskega sveta

4,9%

– udeležbo na izredni seji občinskega sveta

4,1%

– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta

1,6%

– udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je

3,3%

– udeležbo na nadaljevanju redne seje občinskega
sveta

4,1%

– udeležbo na nadaljevanju izredne seje občinskega
sveta

3,3%

– opravljanje posebnih nalog po pooblastilu župana

1,6%

(4) Za korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje.
(5) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence
o opravljenem delu članov občinskega sveta. Podlaga za
izplačilo je sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
in sklep o plačilu za opravljanje funkcije.
8. člen
(1) Sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija
občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) S sklepom o plači oziroma o plačilu za opravljanje
funkcije občinskega funkcionarja se opredelijo osnove za
ugotovitev mesečnega izplačila.
9. člen
4. Višina in način določanja sejnine članom nadzornega
odbora
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do plačila za opravljanje svoje funkcije v obliki sejnine za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili, in
sicer za:
v višini% osnovne plače župana
– predsedovanje na seji nadzornega odbora

1,6%

– udeležbo na seji nadzornega odbora

3,3%

– udeležbo predsednika ali člana nadzornega odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta

1,6%

– izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z
izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora

4,9%

(2) Za izvedbo plačila na podlagi opravljenega nadzora
predsednik nadzornega odbora županu Občine Škofja Loka
predloži končno poročilo o opravi nadzora. K poročilu priloži
sklep o imenovanju pooblaščencev za opravo posameznega
nadzora.
(3) Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
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10. člen
5. Višina in način določanje sejnine članom drugih organov
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo
na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o
prisotnostih na sejah, ki jo vodi občinska uprava in sicer za:
v višini% osnovne plače župana
– predsedovanje na seji

1,6%

– udeležbo na seji

3,3%

11. člen
(1) Predsedniku, tajniku in članom občinske volilne komisije
ter njihovim namestnikom pripada za opravljanje dela v zvezi z
splošnimi volitvami nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06).
(2) Za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnega
referenduma imajo osebe iz prvega odstavka tega člena
pravico do enkratnega nadomestila v višini 50% zneska, ki
jim pripada ob izvedbi splošnih volitev.
(3) Nadomestila se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju.
12. člen
6. Višina in način določanja sejnin in nagrad članom
svetov krajevnih skupnosti
(1) Člani svetov krajevnih skupnosti imajo pravico do
plačila, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer v višini
15 evrov bruto.
(2) Predsednikom in tajnikom krajevnih skupnosti pripada mesečna nagrada za opravljeno delo. Tajniku, ki ima
sklenjeno redno delovno razmerje v krajevni skupnosti, ne
pripada mesečna nagrada za opravljeno delo.
(3) Znesek mesečne nagrade za predsednika krajevne skupnosti v Občini Škofja Loka se določi v višini 70 evrov bruto.
(4) Znesek mesečne nagrade za tajnika krajevne skupnosti v Občini Škofja Loka se določi v višini 35 evrov
bruto.
(5) Sejnina za udeležbo na seji se izplača na podlagi
sklepa o imenovanju in v skladu s poročilom o opravljenem
delu, ki ga pripravi odgovorna oseba krajevne skupnosti.
IV. POVRAČILA STROŠKOV
13. člen
(1) Občinski funkcionarji in člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter zunanji člani
delovnih teles občinskega sveta in župana in člani drugih
občinskih organov imajo pravico do povračila stroškov, ki
nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, v skladu
s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Občinskemu funkcionarju pripada povračilo stroškov
prevoza na in iz seje v višini cene prevoza najcenejšega javnega prevoznega sredstva.
(3) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila potnih stroškov,
ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo (dnevnica, kilometrina, stroški za prenočevanje, stroški za parkirnino). Potni stroški se povrnejo v skladu s predpisi.
(4) Kilometrina za pot v zvezi z opravljanjem funkcije
se občinskim funkcionarjem in drugim osebam iz prvega
odstavka tega člena povrne le v primeru, da ni na voljo službenega vozila, ki je v lasti Občine Škofja Loka ali iz drugega
utemeljenega razloga, ki ga je potrebno navesti na potnem
nalogu.
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(5) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do dnevnice za potovanje v
zvezi z opravljanjem funkcije v skladu s predpisi.
(6) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov za parkirnino, ki nastanejo na poti v zvezi z opravljanjem funkcije.
(7) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na poti zaradi opravljanja funkcije
ali v zvezi z njo.
14. člen
(1) Pravice iz prejšnjega člena uveljavlja funkcionar na
podlagi predhodno izdanega naloga za potovanje v zvezi
z opravljanjem funkcije ali drugih dokazil in ob predložitvi
ustreznih listin (računov).
(2) Nalog za potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije
izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda
nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
15. člen
(1) Občinski funkcionarji in druge osebe iz prvega odstavka 13. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila
stroškov za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) Nalog za pokrivanje stroškov strokovne pomoči in
za izobraževanje izda župan. V kolikor gre za izobraževanje
župana izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
(3) V proračunu Občine Škofja Loka se svetnikom zagotovijo sredstva za pokrivanje stroškov strokovne pomoči
in za izobraževanje v sorazmernem delu.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
(1) Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade in plačila na drugih podlagah se izplačujejo mesečno
za pretekli mesec najkasneje do 5. delovnega dne v tekočem
mesecu.
(2) Potni in ostali stroški, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končani opravljeni poti.
17. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in izplačila na drugih podlagah, se usklajujejo skladno s spremembami vrednosti osnovne plače plačnih razredov določenih s
plačno lestvico v Prilogi 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem
sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. NESORAZMERJA V OSNOVNIH PLAČAH
18. člen
(1) Funkcionarjem, ki jim pripada višja osnovna plača
od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi,
ki so se uporabljali do začetka uporabe ZSPJS, se nastalo
razmerje odpravi na naslednji način:
– nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih
plačnih razredov, se odpravijo z začetkom uporabe zakona
v višini sorazmerja nad štirimi plačnimi razredi;
– preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2006 do leta 2009, pri čemer se pri
obračunu plač za mesec december vsakega leta odpravi
25% nesorazmerja v osnovnih plačah.
(2) Funkcionarjem, ki jim pripada nižja osnovna plača
od prevedene, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe ZSPJS, se nastalo nesorazmerje
odpravi z začetkom uporabe ZSPJS.
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(3) Plače funkcionarjev po ZSPJS se obračunavajo
skladno z veljavno uredbo, ki ureja enotno metodologijo in
obrazce za obračun ter izplačilo plač v javnem sektorju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij
in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom drugih
komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje župan.
20. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo v proračunu občine.
21. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade,
izplačila na drugih podlagah, povračila stroškov in drugi
prejemki, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim
osebam, navedenim v 1. členu tega pravilnika se izplačujejo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma
imenovanja.
22. člen
Evidenco o prisotnosti in opravljenem delu članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih članov teles, ki jih imenuje
občinski svet ali župan, vodi občinska uprava, ki jim nudi tudi
strokovno in administrativno pomoč.
23. člen
(1) Za neudeležbo in za manj kot 50% časovno prisotnost na seji občinskega sveta, seji delovnih teles občinskega sveta, seji nadzornega odbora in seji drugih delovnih
teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se sejnine ne
izplačujejo.
(2) Z zakonom določeni najvišji dovoljen obseg sredstev, v katerem se lahko oblikuje plačilo za opravljanje
funkcije za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega
sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega
obsega sredstev, iz katerega se izplačuje sejnine članom
občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta,
ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora
ter članom drugih organov Občine Škofja Loka.
(3) Določila tega pravilnika, ki določa način in višino
plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine, ne veljajo za
člana ali vodjo kateregakoli telesa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali vodja istočasno delavec občinske uprave.
24. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in izplačil na drugih podlagah
članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih
občinskih organov ter o povračilu stroškov in drugih osebnih
prejemkih (Uradni list RS, št. 87/01 in 45/03).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-22/2007
Škofja Loka, dne 5. aprila 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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TREBNJE
1885.

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 133/06
in 139/06), Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98, 119/05 in 80/06) je Občinski svet Občine Trebnje na
5. redni seji z dne 29. 3. 2007 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju SPVCP) v Občini
Trebnje.
2. člen
SPVCP načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni na območju Občine
Trebnje.
3. člen
SPVCP je organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo
predstavniki občinskega sveta ter predstavniki uporabnikov
in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem
prometu z območja občine, in sicer:
– občinskega sveta
– izvajalca vzdrževanja javne prometne infrastrukture
na področju ustanovitelja
– organa varovanja javnega reda in miru na področju
ustanovitelja
– občanov, organiziranih v svetih staršev v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
– javnega zavoda vzgoje in izobraževanja, ki deluje v
vlogi mentorja pri prometno vzgojnih krožkih
– zveze šoferjev in avtomehanikov
– avto-moto zveze
– javne zdravstvene ustanove.
4. člen
Skupaj SPVCP sestavlja osem članov oziroma članic
(v nadaljnjem besedilu: članov). Člane predlagajo iz svoje
sredine organizacije predstavnice na poziv mandatno-volilne
komisije. Člani SPVCP se volijo za čas mandata občinskega
sveta.
5. člen
Predsednika in namestnika predsednika SPVCP izvolijo
člani iz svojih vrst na prvi konstitutivni seji.
Tajnika SPVCP imenuje župan, ki je delavec občinske
uprave in opravlja naloge v svetu, določene s sistemizacijo
delovnega mesta.
6. člen
Člani SPVCP in njegov tajnik se imenujejo za čas mandata občinskega sveta.
7. člen
SPVCP ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu svetu v sprejem
programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe
za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi
programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno
izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in
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drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu na lokalni ravni.
Strokovne in administrativne naloge za svet opravlja
tajnik.
8. člen
Način dela SPVCP se predpiše s Poslovnikom delovanja sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga
sprejme SPVCP na svoji prvi konstitutivni seji.
9. člen
SPVCP sodeluje z ministrstvom, pristojnim za promet.
SPVCP se na lokalnem nivoju lahko povezuje s sosednjimi
občinami.
10. člen
SPVCP je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu,
ki sprejemajo njegov program.
11. člen
Sredstva za financiranje izvajanja programa in nalog
preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se
zagotovijo s proračunom lokalne skupnosti (lokalnih skupnosti) ter iz drugih virov.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o
ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Trebnje z dne 17. 5. 1996, ki je bil sprejet na 15. seji
občinskega sveta z dne 10. 5. 1996.
Št. 007-008/20007
Trebnje, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1886.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izdajanju občinskega glasila »Glasilo
občanov«

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – Zmed – UPB1) in 19. člena Statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05, 80/06) je
Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni seji z dne 28. 3.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
1. člen
Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
(Uradni list RS, št. 108/05) se v 3. členu dopolni s tretjim in
četrtim odstavkom, ki se glasita:
»Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev ter
volitev v Državni zbor in Državni svet, kolikor je to vsebinsko
povezano z lokalnimi razmerami, mora glasilo del prostora
nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Proti plačilu
se del prostora nameni tudi strankam in skupinam, ki želijo dati
podporo posameznim kandidatom.
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V glasilu se proti plačilu objavijo komercialne reklame,
obvestila ter osmrtnice največ do 20% obsega časopisa.
Brezplačno se objavijo obvestila društev v Občini Trebnje,
krajevnih skupnosti in medobčinskih društev, v katere so
vključeni občani Občine Trebnje.«.
2. člen
5. člen odloka se črta.
3. člen
6. člen odloka se črta.
4. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga predlaga
uredniški svet na prvi konstitutivni seji, imenuje pa ga občinski svet.
Glasilo občanov ima tudi namestnika odgovornega urednika, ki ga imenuje uredniški svet Glasila občanov.
Odgovorni urednik je za izvajanje sprejete uredniške
politike odgovoren občinskemu svetu, ki mu najmanj enkrat
letno poroča o svojem delu.
V času odsotnosti odgovornega urednika ga nadomešča namestnik odgovornega urednika.
Občinski svet lahko razreši odgovornega urednika pred
iztekom mandata, če ta ne uresničuje programske zasnove
glasila. Pred razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega sveta.
Odgovorni urednik je v okviru določene programske
zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu samostojen in neodvisen.«.
5. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovorni urednik vodi delo uredniškega sveta in je
odgovoren za izvajanje vsebinske in programske zasnove.
Odgovorni urednik:
– koordinira pripravo in vsebino glasila,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– zagotavlja uresničevanje pravice občanov, organizacij, društev, političnih strank in drugih pri uresničevanju
enakih možnosti objavljanja prispevkov, mnenj in drugačnih
stališč,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če Zakon
o medijih ne določa drugače,
– odgovarja za kvaliteto priprave gradiva za tisk,
– skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko in vsebinsko zasnovo in načeli novinarske etike ob
upoštevanju Zakona o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega
prispevka, vendar se mora pri tem ravnati v skladu z določili
Zakona o medijih.
Odgovorni urednik se glede objave popravkov, ki jih
zahtevajo prizadeti posamezniki, organizacije ali organi,
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če so mišljenja, da je prizadeta njihova čast oziroma so
objavljeni po njihovem mnenju članki z napačno vsebino
ali navajajo neresnične navedbe, mora ravnati v skladu z
določili poglavja Pravice do popravka ali odgovora Zakona
o medijih.«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovorni urednik in člani uredniškega sveta so imenovani za mandatno obdobje trajanja članov občinskega
sveta.
Odgovorni urednik in člani uredniškega sveta so lahko
ponovno imenovani.
Sedež uredniškega sveta Glasila občanov je v prostoru
stavbe:
– Goliev trg 4, 8210 Trebnje.«.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V proračunu občine so zagotovljeni materialni pogoji
za redno izdajanje glasila na podlagi letnega finančnega
načrta, ki ga predloži odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se zagotavljajo tudi s
prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Iz sredstev za izdajanje glasila se financirajo:
– stroški priprave in tiska glasila,
– stroški dostave in pošiljanja glasila,
– avtorski honorarji, ki so opredeljeni s posebnim pravilnikom, ki ga pripravi uredniški svet in potrdi občinski svet,
– nadomestilo za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov uredniškega
sveta,
– plačilo naročenih člankov.
Nadomestila za odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika in lektorja ter plačilo naročenih člankov,
se izplačujejo na podlagi Pravilnika, ki ga pripravi uredniški
svet in sprejme občinski svet po sprejetju sprememb Odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega
glasila »Glasilo občanov«.
Izplačila avtorskih honorarjev, izdajanje računov in izterjave za plačilo reklam, obvestil, osmrtnic in drugih finančnih zadev v zvezi z izdajanjem glasila, opravlja Referat za
proračun Občinske uprave Občine Trebnje.«.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00201-02/2005
Trebnje, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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POPRAVKI
1887.

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Gorenja vas Poljane

Popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 47/93,
71/93, 11/99, 24/99, 17/00, 67/01, 102/01, 132/04, 92/06) se v
24. členu druga alinea šestega odstavka točke A. Stanovanjska
območja pravilno glasi:
»– dovoljeni so vsi posegi skladno s 6., 8. in 9.a členom
tega odloka«.
Št. 350-02/07-01
Gorenja vas, dne 11. aprila 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

1888.

Tehnični popravek Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine
Osilnica (Uradni list RS, št. 59/97)

Tehnični popravek
(1) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 59/97) se v 20. členu dopolni tako, da se za prvim stavkom prve alineje drugega odstavka
doda še naslednje besedilo:
»Dovoljena je tudi delna novogradnja ceste, če se z njo
zagotovi ustreznejša navezanost rekonstruirane ceste na regionalno cesto.«.
(2) Kartografski del odloka se dopolni z vrisom trase predvidene rekonstrukcije in delno novogradnje lokalne ceste na
odseku Zgornji Čačič–Sela, in sicer na listih Čabar 40 in 50
ter vrisom gradbene parcele skednja, zgrajenega na zemljišču parc. št. 3219, k.o. Osilnica, na listu Čabar 40 in oznako
»SK«.
Št. 3505-0001/2007
Osilnica, dne 6. aprila 2007
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

Stran
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Stran
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
1834.

Zakon o državnem tožilstvu (uradno prečiščeno
besedilo) (ZDT-UPB3)

OBČINE
4809

AJDOVŠČINA
1857.

VLADA
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.

1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.

1854.

Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih
surovin
Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo lesnih kompozitov
Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine,
zlitin z železom in jekla
Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom
Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn aluminija in
magnezija
Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pripravo
asfaltnih zmesi
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot
50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem
Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvod
njo keramike in opečnih izdelkov
Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvod
njo cementa
Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče
pocinkanje
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Zavrč
Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Imeno
Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Razkrižje
Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Ormož
Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Zg. Leskovec
Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda
Babno Polje
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije

4823
1858.
4872
4874
4877

4886

4891

4916
4918

Sprememba Statuta Javnega zavoda za šport Občine Kočevje

1863.

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine
Komen

4957

4957

KRIŽEVCI
1864.

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2007

1865.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2006
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško
Odlok o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina
(LEAD)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije
Posavje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija
Posavje

4958

KRŠKO
1866.

4918

MINISTRSTVA
Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi
Ustanove Županov sklad

1869.

Navodilo o dopolnitvi Navodila o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih
subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače, in o
načinu sporočanja teh podatkov za leto 2006

4929

KOMEN

1868.

Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega in
Upravnega sodišča ter o vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje

4929

KOČEVJE
1862.

1867.

4918

4928

GROSUPLJE

4912

1870.
4919

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1856.

Tabela posebnih meril in pogojev k Odloku o
spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje
– Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za
PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC
I/5 in PPC I/9

4906

USTAVNO SODIŠČE
1855.

1861.

4896

4914

4925

ČRNA NA KOROŠKEM
Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na
domu

4895

4910

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
za območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim
načrtom Vstopna točka na območje Cerkniškega
jezera pri vasi Dolenje Jezero – (MT-1)

1860.

4893

4899

4921

CERKNICA
1859.

4882

4890

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne
službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina
tarifnim odjemalcem

4960
4962
4972
4974
4975
4975

LJUBLJANA
1871.

Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini
Ljubljana

4976

MURSKA SOBOTA
4920

1872.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski
muzej Murska Sobota

4977

Uradni list Republike Slovenije
1873.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota

Št.

4981

NOVA GORICA
1874.
1875.
1876.

Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa
v Mestni občini Nova Gorica
Program priprave za občinski lokacijski načrt za
kompleks igralnice in Hotela Park
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Občinskega lokacijskega načrta območja L2/2
Veltrag 1 (Latkova vas 1) in območja L2/3 Veltrag 2
(Latkova vas 2)

5000

Odlok o splošni prepovedi parcelacije obstoječih
parcel, prepovedi prometa z njimi in prepovedi oziroma omejitve graditve na območju »Programske
zasnove za ureditveni načrt Lahovnik/A_poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in
obrt)«

5001

5002

ROGAŠOVCI
1879.
1880.

Sklep o pomoči za novorojence
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci

1881.

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Slovenske Konjice
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov
ter o povračilu stroškov

5003
5003

SLOVENSKE KONJICE

1882.
1883.

5003
5006

5007

ŠKOFJA LOKA
1884.

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih
podlagah članom delovnih teles občinskega sveta,
članom drugih občinskih organov in članom svetov
krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka

5008

TREBNJE
1885.
1886.

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Gorenja vas - Poljane
Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Osilnica (Uradni list
RS, št. 59/97)

5013
5013

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 34/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

PREVALJE
1878.

5015

4987

PREBOLD
1877.

Stran
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5011
5011

VSEBINA
Sodni register
Sklepi o izbrisu ��������������������������������
po 33. členu Zakona�������������
o
������������
finančnem�
poslovanju podjetij
Celje
Ljubljana
Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij
Celje
Ljubljana
Maribor
Slovenj Gradec
Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Novo mesto
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Izbrisi
Ljubljana
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2771
2771
2771
2771
2773
2773
2773
2775
2775
2776
2776
2776
2778
2779
2780
2789
2791
2792
2792
2792
2794
2794
2801
2804
2805
2805
2805
2806
2806
2806
2807
2807
2807
2808
2809
2809
2809

Stran
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Pravkar izšlo
1. knjiga

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
(s komentarjem)
in

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
NA VODNEM, ENERGETSKEM,
TRANSPORTNEM PODROČJU
	IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV
(s komentarjem)
2. knjiga

Avtorji:

Z ALOŽBA

www.uradni-list.si

mag. Margit Čampa • mag. Franci Kodela • Sašo Matas
• Igor Šoltes • Tadej Štular
Javna naročila postajajo področje, kjer se zakonodaja spreminja hitreje, kot to
dopušča čas prilagajanja in oblikovanja ustaljene prakse ravnanj v postopkih naročanja. Ponovno se spreminja sistem pravil, ki usmerja delovanje javnega sektorja pri sklepanju pogodb z zasebnim sektorjem. Tudi tokrat z razlogom, zdaj
kot država članica EU, prenašamo določbe novih direktiv na področju javnega
naročanja v notranji pravni red. Pred nami sta nova zakona, ki bosta vplivala na
spremembo prakse javnega naročanja.

K O M P L E T K N J I G D O D A T N I  1 0 % P O P U S T !

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


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

ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
– 1. knjiga:
cena
80 EUR – 19.171 SIT
– 2. knjiga:
cena
67,50 EUR – 16.176 SIT
– Komplet obeh knjig:
132,75 EUR – 31.812 SIT

Podjetje

Število izvodov
Število izvodov
Število kompletov

Oddelek

Ime in priimek
Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna vam bomo poslali naročene knjige in račun.
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

