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Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih
investicijskih družb (ZPNPID)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o pravnih naslednicah
pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID)
Razglašam Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih
investicijskih družb (ZPNPID), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 13. julija 2007.
Št. 001-22-100/07
Ljubljana, dne 23. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PRAVNIH NASLEDNICAH POOBLAŠČENIH
INVESTICIJSKIH DRUŽB (ZPNPID)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja delniške družbe, ki so pravne naslednice pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljnjem besedilu:
družbe naslednice). Zaradi varstva delničarjev in delničark
(v nadaljnjem besedilu: delničarjev) zanje uvaja obveznost statusa javne družbe, nekatere posebne določbe glede na ureditev v zakonih, ki urejajo trg vrednostnih papirjev, gospodarske
družbe in prevzeme, obveznost obveščanja in poročanja ter
dodaten nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. DRUŽBA – PRAVNA NASLEDNICA POOBLAŠČENE
INVESTICIJSKE DRUŽBE
2. člen
(področje uporabe)
(1) Družba, ki je pravna naslednica pooblaščene investicijske družbe je:

Cena 5,51 € · 1.320 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XVII

– redna delniška družba, ki je nastala s preoblikovanjem
pooblaščene investicijske družbe po 143.a členu Zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS,
št. 6/94, 68/96 – odločba US, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99, 56/99
– ZTVP-1 in 31/00 – ZP-L, v nadaljnjem besedilu: ZISDU) ter
s preoblikovanjem oziroma razdružitvijo po 33. členu Zakona
o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih
investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99, 106/99 – ZPIZ-1,
31/00 – ZP-L, 58/02, 110/02, 61/04 in 54/04 – ZDoh-1, v nadaljnjem besedilu: ZPSPID), ali
– delniška družba iz druge alineje tretjega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06,
60/06 – popravek in 33/07 – ZSReg-B, v nadaljnjem besedilu:
ZGD-1), na katero je bilo bodisi v celoti bodisi v delu preneseno
premoženje družbe iz prve alineje tega odstavka ter pravice in
obveznosti prenosne družbe v zvezi s tem premoženjem, po
poti celotnega ali delnega univerzalnega pravnega nasledstva,
na podlagi katerekoli oblike statusno pravnega preoblikovanja
po 579. členu ZGD-1, ali
– delniška družba, na katero je bilo preneseno premoženje ter pravice in obveznosti z nadaljnjim preoblikovanjem
družb iz prejšnje alineje tega odstavka oziroma njihovih celotnih ali delnih univerzalnih pravnih naslednic, na podlagi katerekoli oblike statusno pravnega preoblikovanja po 579. členu
ZGD-1.
(2) Za družbo iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg vrednostnih papirjev,
o delniški družbi, ki ima status javne družbe po zakonu, ki
ureja trg vrednostnih papirjev oziroma je pridobila dovoljenje
agencije za organizirano trgovanje, in določbe Zakona o
prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, v nadaljnjem besedilu:
ZPre-1). Za družbo iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo tudi določbe 13. člena Zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 28/06 – ZTVP-1B, v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1) o povezanih osebah.
3. člen
(trgovanje z delnicami družbe)
(1) Delnice družbe iz prvega odstavka 2. člena tega zakona morajo biti uvrščene v trgovanje na organiziran trg vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
organiziran trg vrednostnih papirjev). V primeru, da delnice
niso uvrščene v trgovanje na organiziran trg vrednostnih papirjev, mora organ vodenja izvesti vse postopke in aktivnosti,
potrebne za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg. Z
vrednostnimi papirji iz prvega stavka tega odstavka se lahko
prične trgovati na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če
izdajatelj pridobi dovoljenje agencije, pri čemer se za dovoljenje
za organizirano trgovanje in nadaljnjo javno prodajo smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg vrednostnih papirjev.
(2) Delnice družbe morajo biti neomejeno prenosljive. Vse
omejitve prenosljivosti določene s statutom družbe so nične.
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(3) V primeru pripojitve družbe iz prvega odstavka 2. člena tega zakona k nejavni delniški družbi oziroma v primeru
njene spojitve z drugo delniško družbo, mora pridobiti nejavna
delniška družba oziroma družba, ki nastane s spojitvijo, položaj
javne družbe, z vsemi pravicami in obveznostmi takšne družbe,
na način iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če delnice družbe naslednice niso vpisane v register
vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, jih mora v ta
register vpisati izdajatelj.

– od sprejetja sklepa o umiku iz trgovanja na organiziranem trgu, ali
– od izdaje sklepa pristojnega organa o izključitvi iz trgovanja na organiziranem trgu in
– po dnevu, ko je ponudila primerno denarno odpravnino
delničarjem.

3. POSEBNE DOLOČBE GLEDE NA ZAKON,
KI UREJA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN ZAKON,
KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE TER ZAKON,
KI UREJA PREVZEME

(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, se za družbe naslednice uporabljajo določbe tega
člena.
(2) Za sprejem sklepa skupščine o spremembi statuta in
sklepa o statusnem preoblikovanju je potrebna večina najmanj
3/4 celotnega osnovnega kapitala družbe. Pri izračunu kapitalske večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice.
Sklep, sprejet v nasprotju s prejšnjima stavkoma, je ničen.
(3) Predlog za imenovanje posebnega revizorja zaradi
preveritve ustanovitvenih postopkov ali vodenja posameznih
poslov, ki so bili izvršeni po uveljavitvi tega zakona, lahko skupščini poda deset delničarjev. Če skupščina tak predlog zavrne,
imenuje posebnega revizorja sodišče na predlog najmanj desetih delničarjev. Posebni revizor je lahko imenovan samo enkrat
za preveritev ustanovitvenega postopka in enkrat za preveritev
vodenja posameznega posla.
(4) Sodišče imenuje izrednega revizorja zaradi podcenitve
postavk v letnem poročilu na predlog najmanj desetih delničarjev. Ugotovitve izrednega revizijskega poročila o višini ovrednotenja izpodbijanih postavk lahko z ugovorom izpodbija najmanj
sto delničarjev. Izredni revizor se lahko imenuje samo enkrat
za preveritev pravilnosti ovrednotenja posamezne postavke in
enkrat za dopolnitev prilog k računovodskim izkazom.
(5) Tožbo za povrnitev škode lahko v svojem imenu in za
račun družbe naslednice vloži najmanj sto delničarjev.
(6) Družba naslednica mora pri statusnem preoblikovanju vsem delničarjem, ki ne glasujejo za tak sklep, ponuditi v
roku treh mesecev primerno denarno odpravnino skladno s
385. členom ZGD-1 in jo plačati ob upoštevanju določil drugega
odstavka 4. člena tega zakona.
(7) Pri določitvi primerne denarne odpravnine, pri uveljavljanju pravice do izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe
naslednice in pri določitvi primerne denarne odpravnine pri
uveljavljanju pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe naslednice, morajo glavni delničar, eden ali več revizorjev
in sodišče upoštevati določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe.

4. člen
(posebne določbe glede na zakon, ki ureja
trg vrednostnih papirjev)
(1) Ne glede na zakon, ki ureja trg vrednostnih papirjev,
se za družbe naslednice, ki so se uvrstile v trgovanje na organiziran trg v skladu s 3. členom tega zakona, uporabljajo
določbe tega člena.
(2) Če se družba naslednica želi umakniti iz trgovanja na
organiziranem trgu v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih
papirjev, mora ponuditi delničarjem, v roku treh mesecev po
sprejetju sklepa o umiku iz trgovanja na organiziranem trgu,
za njihove delnice primerno denarno odpravnino skladno s
385. členom ZGD-1 in jo plačati:
– nemudoma po vpisu sklepa o umiku delnic iz trgovanja
na organiziranem trgu v sodni register, vendar ne kasneje kot
v roku enega leta po sprejemu sklepa o umiku iz trgovanja na
organiziranem trgu, ter predložiti izjavo banke skladno z drugim
odstavkom 385. člena ZGD-1;
– nemudoma po reviziji v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 5. člena tega zakona;
– nemudoma po končanem sodnem postopku v skladu s
petim odstavkom 5. člena tega zakona;
– nemudoma po sodnem preizkusu denarne odpravnine
v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Za sprejem sklepa o umiku delnic iz trgovanja na
organiziranem trgu je potrebna večina, ki vključuje najmanj
9/10 osnovnega kapitala družbe oziroma višja večina, če tako
določa statut družbe. Pri izračunu kapitalske večine se od
osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice. Sklep o umiku
delnic iz trgovanja na organiziranem trgu začne učinkovati z
vpisom tega sklepa v sodni register.
(4) Če se družba naslednica mora umakniti iz trgovanja
na organiziranem trgu v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, mora ponuditi delničarjem, v roku treh mesecev
po izdaji sklepa pristojnega organa o izključitvi iz trgovanja na
organiziranem trgu, za njihove delnice primerno denarno odpravnino skladno s 385. členom ZGD-1 in jo plačati:
– nemudoma po vpisu sklepa o umiku delnic iz trgovanja
na organiziranem trgu v sodni register, vendar ne kasneje
kot v roku enega leta po izdaji sklepa pristojnega organa o
izključitvi;
– nemudoma po reviziji v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 5. člena tega zakona;
– nemudoma po končanem sodnem postopku v skladu s
petim odstavkom 5. člena tega zakona;
– nemudoma po sodnem preizkusu denarne odpravnine
v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(5) V primeru iz drugega in četrtega odstavka tega člena
je družba naslednica dolžna objaviti informacijo o umiku delnic
iz trgovanja na organiziranem trgu ter informacijo o primerni
denarni odpravnini za delnico na svojih spletnih straneh, v sistemu elektronskega obveščanja in z javno objavo v dnevniku,
ki se prodaja na celotnem ali pretežnem območju Republike
Slovenije. Informacije iz prejšnjega stavka mora družba naslednica objaviti v desetih dneh:

5. člen
(posebne določbe glede na zakon,
ki ureja gospodarske družbe)

6. člen
(posebne določbe glede na zakon, ki ureja prevzeme)
(1) Ne glede na določbe 4. člena ZPre-1 veljajo za družbo
iz prvega odstavka 2. člena tega zakona in za delnice, katerih
izdajatelj je ta družba, določbe ZPre-1, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
(2) Delničar družbe iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, ki ima na dan uveljavitve tega zakona v lasti delež (število
oziroma odstotek od celotne izdaje) vrednostnih papirjev te
delniške družbe, ki mu zagotavlja najmanj 15% glasovalno
pravico, je dolžan v roku enega leta od uveljavitve tega zakona
bodisi dati prevzemno ponudbo vseh delnic te družbe v skladu
z ZPre-1, bodisi ustrezno zmanjšati število delnic oziroma glasovalnih pravic v družbi na manj kot 15% glasovalnih pravic.
(3) Za delničarje družbe iz prvega odstavka 2. člena tega
zakona ne veljajo določbe 3. točke prvega odstavka 22. člena
ZPre-1.
(4) Iz delnic družbe iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je v nasprotju
z določbami tega zakona in ZPre-1, pridobitelj nima pravice do
upravljanja družbe oziroma nima glasovalnih pravic.
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(5) Pridobitelju delnic se pri izvrševanju glasovalne pravice, ki izhaja iz delnic, ki jih že ima, odstotek od glasovalnih
pravic, ki izhajajo iz vseh izdanih delnic družbe iz prvega
odstavka 2. člena tega zakona, zniža sorazmerno s številom
delnic, pridobljenih na podlagi pravnega posla iz prejšnjega odstavka tako, da ima pri uresničevanju glasovalne pravice enak
odstotek, kot ga je imel pred pridobitvijo delnic iz prejšnjega odstavka tega člena, njegove glasovalne pravice pa se prištejejo
glasovalnim pravicam drugih delničarjev družbe, ki niso s tem
pridobiteljem povezane osebe, in sicer v sorazmerju z njihovo
udeležbo v osnovnem kapitalu družbe.
4. POSLOVNA POROČILA IN REVIDIRANJE
7. člen
(letna, polletna in mesečna poročila)
(1) Za družbo iz prvega odstavka 2. člena tega zakona
se uporablja zakon, ki ureja trg vrednostnih papirjev, o letnih
izkazih, polletnih izkazih in o poročanju o poslovnih dogodkih
ter smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske
sklade in družbe za upravljanje in na njegovi podlagi izdani
predpisi o mesečnem poročanju investicijskih skladov.
(2) Agencija lahko predpiše:
– vsebino priloge s pojasnili k letnim oziroma polletnim
izkazom družbe,
– podrobnejšo vsebino mesečnih poročil družbe ter način
in roke poročanja.
8. člen
(revidiranje letnih poročil)
(1) Revizor pregleduje in poroča o spoštovanju določb
tega zakona. Za revidiranje letnega poročila družbe se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Če revizijski pregled ni opravljen oziroma revizijsko
poročilo ni izdelano v skladu z določbami tega zakona, agencija
zavrne poročilo in zahteva, da revizijski pregled opravi drug
revizor na stroške družbe.
5. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
9. člen
(nadzor)
(1) Družba iz prvega odstavka 2. člena tega zakona mora
organizirati poslovanje in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne
evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali družba
posluje v skladu z določbami tega zakona.
(2) Agencija izvaja nadzor nad družbami iz prvega odstavka 2. člena tega zakona z namenom preverjanja, ali družbe
spoštujejo določbe tega zakona, tako da:
1. spremlja, zbira in preverja poročila in obvestila te
družbe,
2. opravlja preglede poslovanja,
3. izreka ukrepe nadzora, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe
za upravljanje, ter
4. izreka dodatne ukrepe nadzora.
(3) Pri opravljanju nadzora družbe iz prvega odstavka
2. člena tega zakona lahko agencija zahteva poročila in informacije oziroma opravi pregled poslovanja pri osebah, ki so
povezane s to družbo, če je to potrebno zaradi nadzora nad
spoštovanjem določb tega zakona.
(4) Agencija lahko v postopku nadzora zahteva vso potrebno dokumentacijo in zahteva ustrezno revidiranje poslovanja delniške družbe za določeno obdobje.
(5) Družba iz prvega odstavka 2. člena tega zakona o
svojem poslovanju, poslih sklenjenih s povezanimi osebami
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in vseh pomembnih dogodkih obvešča agencijo in javnost na
način, z vsebino in v rokih, kot jih predpiše agencija.
(6) Za opravljanje nadzora agencije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe
za upravljanje.
(7) Za postopke nadzora in odločanja agencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg vrednostnih papirjev.
10. člen
(prekrški in prekrškovni organ)
(1) O prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov odloča agencija kot prekrškovni organ,
v skladu z zakonom, ki ureja prekrške in v skladu z zakonom,
ki ureja trg vrednostnih papirjev.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, odloča
agencija tudi o prekrških, za katere je poleg globe predpisana
tudi stranska sankcija.
(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, lahko
agencija izreče globo za prekrške po tem zakonu v katerikoli
višini razpona, predpisanega po tem zakonu.
(4) Postopek o prekršku za prekrške, ki jih določa 11. člen
tega zakona, ni dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je
bil prekršek storjen. Z vsakim pretrganjem začne zastaralni rok
znova teči, vendar pa se postopek zaradi prekrška v nobenem
primeru ne more začeti ali nadaljevati po preteku šestih let od
dneva, ko je prekršek storjen.
6. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 42.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek družba naslednica:
– če ne uvrsti delnic v organizirano trgovanje v skladu s
3. členom tega zakona;
– če ne vpiše delnice v register vrednostnih papirjev pri
Klirinško depotni družbi v skladu s četrtim odstavkom 3. člena
tega zakona;
– če v skladu z drugim ter četrtim odstavkom 4. člena in
šestim ter sedmim odstavkom 5. člena tega zakona ne ponudi
in plača delničarjem najmanj denarne odpravnine iz 385. člena
ZGD-1;
– če v roku, z vsebino in na način, določen v petem
odstavku 4. člena tega zakona ne objavi informacije o umiku
delnic z organiziranega trga ter primerne denarne odpravnine
za delnico;
– če krši 7. člen tega zakona;
– če krši 8. člen tega zakona;
– če s svojim poslovanjem ovira agencijo pri izvajanju
nadzora v skladu z 9. členom tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba družbe
naslednice.
(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se družba naslednica kaznuje z globo od 125.000 do
375.000 eurov, odgovorna oseba družbe naslednice pa z globo
od 2.500 do 12.500 eurov.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(pričetek postopkov in aktivnosti za uvrstitev delnic
v trgovanje na organiziran trg)
(1) V skladu s prvim in tretjim odstavkom 3. člena tega
zakona mora organ vodenja začeti vse postopke in aktivnosti,
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potrebne za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg,
najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.
(2) V primeru, da organ vodenja ne izvede vseh postopkov in aktivnosti, potrebnih za uvrstitev delnic v trgovanje na
organiziran trg v roku iz prvega odstavka tega člena, te naloge
namesto njega opravi skrbnik premoženja, ki ga predstavlja
agencija. Agencija lahko v 30 dneh po preteku roka iz prvega
odstavka tega člena imenuje tudi drugega skrbnika premoženja. Agencija v tem primeru določi rok v katerem je potrebno
začeti vse postopke in aktivnosti potrebne za uvrstitev delnic v
trgovanje na organiziranem trgu.
(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena mora družba naslednica v roku 15 dni agenciji posredovati vse podatke
in informacije, ki so potrebni za začetek vseh postopkov in
aktivnosti za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg.
Drugemu skrbniku premoženja morata podatke in informacije,
potrebne za začetek vseh postopkov in aktivnosti za uvrstitev
delnic v trgovanje na organiziran trg posredovati družba naslednica in agencija v roku 15 dni.
(4) Stroške vseh postopkov in aktivnosti, potrebnih za
uvrstitev delnic družbe naslednice v trgovanje na organiziran
trg nosi družba naslednica.
(5) Z globo od 42.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje družba naslednica, ki v roku iz prvega odstavka tega
člena ne prične vseh postopkov in aktivnosti, potrebnih za
uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg.
(6) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba družbe naslednice, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
13. člen
(uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg)
(1) V skladu s prvim in tretjim odstavkom 3. člena tega
zakona morajo biti delnice uvrščene v trgovanje na organiziran
trg najkasneje v 180 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) V primeru, da delnice družbe naslednice niso uvrščene v trgovanje na organiziran trg v 180 dneh, te naloge
namesto njih opravi agencija oziroma drug skrbnik premoženja,
imenovan na podlagi drugega odstavka 12. člena.
(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena mora družba naslednica v roku 15 dni agenciji posredovati vse podatke
in informacije, ki so potrebni za uvrstitev delnic v trgovanje na
organiziran trg. Drugemu skrbniku premoženja morata podatke in informacije, potrebne za uvrstitev delnic v trgovanje na
organiziran trg posredovati družba naslednica in agencija v
roku 15 dni.
(4) Stroške uvrstitve delnic družbe naslednice v trgovanje
na organiziran trg nosi družba naslednica.
(5) Z globo od 42.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje družba naslednica, ki v roku iz prvega odstavka tega
člena ne uvrsti delnic v trgovanje na organiziran trg.
(6) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba družbe naslednice, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
14. člen
(vpis delnic v register)
Če delnice družbe iz prvega odstavka 2. člena tega zakona niso vpisane v register vrednostnih papirjev pri Klirinško
depotni družbi, jih mora izdajatelj vpisati v navedeni register
najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
15. člen
(izdaja predpisov)
Predpise, za katere ta zakon določa, da jih predpiše agencija, mora agencija izdati najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
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16. člen
(uveljavitev zakona)
Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 412-03/04-1/2
Ljubljana, dne 13. julija 2007
EPA 694-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Sašo Peče l.r.

3761.

Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o službi v Slovenski vojski
(ZSSloV)
Razglašam Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija
2007.
Št. 001-22-101/07
Ljubljana, dne 23. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SLUŽBI V SLOVENSKI VOJSKI (ZSSloV)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon določa načela opravljanja vojaške službe,
ureja način izvajanja nalog Slovenske vojske, temeljne odnose
pri izvajanju vojaške službe, posebne pravice, obveznosti in
odgovornosti pripadnikov Slovenske vojske med opravljanjem
vojaške službe in celostno skrb za pripadnike Slovenske vojske
(v nadaljnjem besedilu: Slovenska vojska ali vojska).
(2) Ta zakon se smiselno uporablja tudi za pripadnike
pogodbene rezervne sestave in druge pripadnike rezervne sestave, kadar so vpoklicani v vojaško službo zaradi opravljanja
nalog Slovenske vojske.
2. člen
(uporaba zakona)
(1) Za urejanje vprašanj v zvezi z vojaško službo ali delom
v Slovenski vojski, ki z Zakonom o obrambi (Uradni list RS, št.
103/04 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu:
Zakon o obrambi) in tem zakonom niso urejena, se uporabljajo
predpisi o javnih uslužbencih.
(2) Poklicno opravljanje vojaške službe v stalni sestavi
Slovenske vojske oziroma vpoklic pripadnikov pogodbene rezervne sestave v vojaško službo se šteje za posebno obliko
izvajanja z ustavo določene dolžnosti do obrambe države, kot
sicer velja za vse pripadnike rezervne sestave pod pogoji, ki jih
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določata Zakon o obrambi in Zakon o vojaški dolžnosti (Uradni
list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo).
3. člen
(pomen pojmov)
men:

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji po-

1. Pripadnik ali pripadnica Slovenske vojske (v nadaljnjem
besedilu: pripadnik) je vojaška ali civilna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje vojaške službe oziroma
delo v Slovenski vojski, ter vojaška ali civilna oseba, ki se je
zaposlila v vojski pred 14. januarjem 1995, vključno s pripadnikom rezervne sestave, kadar je vpoklican v vojaško službo.
2. Vojaška oseba je oseba, ki kot vojak ali vojakinja (v nadaljnjem besedilu: vojak), podčastnik ali podčastnica (v nadaljnjem besedilu: podčastnik), častnik ali častnica (v nadaljnjem
besedilu: častnik) ter vojaški uslužbenec ali vojaška uslužbenka (v nadaljnjem besedilu: vojaški uslužbenec) poklicno
opravlja vojaško službo ter vojak med služenjem vojaškega
roka oziroma pripadnik rezervne sestave, kadar je vpoklican
v vojaško službo.
3. Civilna oseba je oseba, ki poklicno opravlja strokovno
tehnične in druge naloge v Slovenski vojski, za katere niso
potrebna vojaška strokovna znanja in vojaška izobrazba.
4. Formacijska dolžnost je določena funkcionalna dolžnost v formaciji poveljstva, enote ali zavoda s predpisanimi
kadrovskimi in drugimi pogoji za njeno opravljanje.
5. Službena pot je z zakonom in Pravili službe v Slovenski
vojski (v nadaljnjem besedilu: pravila službe) urejen postopek,
po katerem pripadnik posreduje nadrejenim svoje prošnje,
predloge in zahteve ter ugovarja sprejetim odločitvam v zvezi
z njegovim položajem, nalogami in drugimi vprašanji v zvezi z
vojaško službo.
6. Razporeditev vojaške osebe je postopek, določen z
Zakonom o obrambi, za kadrovsko popolnjevanje formacij, ki
obsega imenovanje vojaške osebe za določen ali za nedoločen
čas na formacijsko dolžnost z aktom vodenja ali poveljevanja in
izdajo odločbe ali drugega akta, s katerim se uredijo delovnopravne posledice imenovanja.
7. Nadrejena ali nadrejeni (v nadaljnjem besedilu:
nadrejeni) je tista vojaška oseba, ki ima pristojnost poveljevanja.
8. Podrejena ali podrejeni (v nadaljnjem besedilu:
podrejeni) je tista vojaška oseba, ki je dolžna izvrševati prejeta
povelja.
9. Povišana pripravljenost je potrebno ali zahtevano stanje v poveljstvu, enoti ali zavodu v miru, med izvajanjem nalog
Slovenske vojske zunaj države, med pripravljenostjo ali izvajanjem nalog kolektivne obrambe v skladu z načrti v okviru zavezništva ter v izrednem ali vojnem stanju, ki izraža sposobnost,
da poveljstvo, enota ali zavod v skladu z načrti uporabe organizirano in pravočasno začne izvajati zaukazano delovanje, ne
glede na razmere, kraj ali nasprotnika. Za povišano pripravljenost se šteje tudi čas po sprejemu odločitve, da se napoti na
izvrševanje nalog določena enota, ki je dana na razpolago za
uporabo v skladu z načrti za kolektivno obrambo v okviru zavezništva oziroma v skladu z drugimi mednarodnimi pogodbami, v
obdobju šestih mesecev ali krajšem obdobju pred opravljanjem
vojaške službe izven države. Povišana pripravljenost v miru se
uvede s pisnim ukazom načelnika ali načelnice Generalštaba
Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: načelnik generalštaba). Povišana pripravljenost poveljstev, enot in zavodov
izraža zlasti njihovo večjo bojno pripravljenost in se šteje za
najpomembnejšo nalogo Slovenske vojske.
10. Zavezništvo je celota organizacijskih, funkcionalnih,
tehničnih in drugih odnosov ter dejavnosti med podpisnicami
Severnoatlantske pogodbe.
(2) V tem zakonu uporabljeni pojmi vojaška obramba,
stalna sestava, rezervna sestava, vojaška služba, vojak,
podčastnik, častnik, vojaški uslužbenec, vojaška disciplina,
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formacija, imenovanje, razporeditev na drugo formacijsko
dolžnost, pravila službe, akti vodenja in poveljevanja, izredno ali vojno stanje in drugi, imajo enak pomen kot v Zakonu
o obrambi.
4. člen
(kodeks vojaške etike)
Slovenska vojska ima svoj kodeks vojaške etike, ki ga
sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) in ki so ga pripadniki dolžni spoštovati pri opravljanju
vojaške službe.
II. NAČELA OPRAVLJANJA VOJAŠKE SLUŽBE
5. člen
(načelo pripadnosti)
Pripadnik s svojim ravnanjem in vedenjem vedno in povsod izraža spoštovanje do ostalih pripadnikov in pripadnost
svoji enoti, Slovenski vojski in Republiki Sloveniji.
6. člen
(načelo častnega ravnanja)
Pripadnik pri opravljanju vojaške službe ravna častno v
skladu s kodeksom vojaške etike Slovenske vojske in pravili
službe.
7. člen
(načelo varstva mladoletnih)
Vojaške službe, niti drugega dela v vojski, ne sme opravljati oseba, ki je mlajša od 18 let.
8. člen
(načeli enostarešinstva in subordinacije)
Pripadnik mora dosledno spoštovati načeli enostarešinstva in subordinacije ter pravila službe.
9. člen
(spoštovanje vojaške discipline)
Pripadnik opravlja vojaško službo brezpogojno, natančno,
pravilno in pravočasno, v skladu s predpisi, pravili službe ter
akti vodenja in poveljevanja. Podrejeni ne razpravlja o odločitvah nadrejenih, razen kadar je k temu poklican oziroma če je
to v skladu s pravili službe.
10. člen
(utrjevanje tovarištva)
Pripadnik utrjuje tovarištvo v enoti in moštvu ter spoštuje
pravice in dolžnosti drugih vojaških oseb ter oseb, ki niso pripadniki Slovenske vojske. Nadrejeni in podrejeni si med seboj
izražajo spoštovanje in medsebojno zaupanje. Nadrejeni z
lastnim zgledom razvija zavest tovarištva in krepi povezanost
pripadnikov v vojaškem kolektivu.
11. člen
(skrb za podrejene)
Nadrejeni skrbi za podrejene in glede na svoje pristojnosti pomaga družinam podrejenih, če to podrejeni ali njegova
družina želi. Podrejenim mora zagotavljati čim boljše pogoje
za delo.
12. člen
(načelo strokovnosti)
Pripadnik izvršuje naloge strokovno, vestno in pravočasno. Pri svojem delu ravna po pravilih vojaške stroke in se v ta
namen stalno izobražuje, usposablja in izpopolnjuje.
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13. člen

(načelo dobrega gospodarja)
Pripadnik mora gospodarno, skrbno in učinkovito uporabljati oborožitev, vojaško in drugo opremo ter javna sredstva,
ki so mu zaupana.
14. člen
(načelo tajnosti)
Pripadnik mora varovati tajne podatke v skladu s predpisi,
ne glede na to, kako se je z njimi seznanil. Dolžnost varovanja
tajnih podatkov velja tudi po prenehanju vojaške službe, vse
dokler pripadnik te dolžnosti ni razrešen.
15. člen
(načelo enakopravne dostopnosti)
Pri zaposlovanju, imenovanju in razporejanju na drugo
formacijsko dolžnost ali delo je zagotovljena enakopravna dostopnost dolžnosti za vse kandidate pod enakimi pogoji, ne
glede na njihov spol. Zagotovljena je enakost in enakopravnost
pripadnikov med opravljanjem vojaške službe ne glede na kakršnekoli osebne okoliščine, spol, versko prepričanje in drugo.
Med opravljanjem vojaške službe ali v uniformi se pripadnik ne
sme udeleževati prireditev ali aktivnosti, ki spodbujajo nestrpnost do drugih ali razlikovanje na katerikoli osebni okoliščini.
16. člen
(načelo prepovedi političnega delovanja)
Pripadnik Slovenske vojske med službenim časom in dejanskim opravljanjem vojaške službe ne sme politično delovati,
niti se ne sme udeleževati aktivnosti političnih strank, razen če
ne gre za opravljanje službenih zadev. Pripadnik se v uniformi
ne sme udeleževati političnih shodov.
17. člen
(načelo ekološke ozaveščenosti)
Pripadnik mora ravnati ekološko ozaveščeno in tako vplivati tudi na sodelavce.
18. člen
(načelo prepovedi izražanja intimnih čustvenih razmerij)
Pripadnik med službenim časom in dejanskim opravljanjem vojaške službe ne sme izražati intimnih čustvenih razmerij
do drugih pripadnikov istega ali različnega spola na način, ki
bi lahko negativno vplival na vojaško službo, odnose v njej in
vojaško disciplino.
III. NAČIN IZVAJANJA NALOG SLOVENSKE VOJSKE
19. člen
(naloge)
Naloge Slovenske vojske, določene v Zakonu o obrambi,
se izvajajo na način in v obliki, določeni s tem zakonom, mednarodnimi pogodbami oziroma pravili mednarodnih organizacij,
katerih članica je Republika Slovenija.
20. člen
(vojaško izobraževanje in usposabljanje)
(1) Vojaško izobraževanje in usposabljanje za oborožen
boj in druge oblike vojaške obrambe države izvaja Slovenska
vojska:
– z organiziranjem in izvajanjem vojaškega izobraževanja
in usposabljanja pripadnikov, poveljstev, enot in zavodov v
okviru Slovenske vojske, ministrstva, pristojnega za obrambo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), javnega izobraževalnega
sistema ter v ustreznih šolah in organizacijah izven države;
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– z usposabljanjem poveljstev in enot v okviru Slovenske
vojske, v zavezništvu in v drugih mednarodnih organizacijah
izven države;
– z usposabljanjem med prostovoljnim ali obveznim vojaškim rokom ali med pogodbeno ali obvezno službo v rezervni
sestavi v skladu z zakonom;
– z organiziranjem in usposabljanjem kadrovskih sestav v
skladu z načrti, ki predstavljajo dodatne zmogljivosti za popolnjevanje ali povečevanje vojne sestave vojske;
– s sodelovanjem s podčastniško in častniško, veteransko
in drugimi nevladnimi organizacijami, ki opravljajo dejavnost v
javnem interesu na področju obrambe in katerih dejavnosti so
pomembne za usposobljenost pripadnikov ter državljanov in
državljank za vojaško obrambo države.
(2) Slovenska vojska predstavlja in seznanja državljane
ter državljanke (v nadaljnjem besedilu: državljani) in javnost
s svojo organizacijo, aktivnostmi in delovanjem z namenom
spodbujanja pripravljenosti državljanov za vojaško obrambo
v primeru potrebe, pridobivanja kandidatov in kandidatk (v
nadaljnjem besedilu: kandidat) za delo v vojski ter za sodelovanje v različnih oblikah usposabljanja državljanov za vojaško
obrambo države.
(3) Organizacija in izvajanje vojaškega izobraževanja
poteka v skladu z Zakonom o obrambi in predpisi, ki urejajo
srednje poklicno in strokovno izobraževanje ter višje strokovno
in visokošolsko izobraževanje ter podiplomski študij.
(4) Izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višješolske študijske programe za
vojaške poklice sprejme minister oziroma ministrica, pristojna
za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister) po predhodnem
mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje oziroma za višješolske študijske programe po predhodnem mnenju komisije za akreditacijo.
(5) Poklicne standarde za poklice v Slovenski vojski določa minister po predhodnem mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
(6) Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij na vojaškem področju se izvaja v skladu z zakonom, ki
ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
(7) Slovenska vojska se pripravlja, izobražuje in usposablja v miru za opravljanje vseh nalog za obrambo države
samostojno in v okviru zavezništva, za izvrševanje obveznosti,
ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah oziroma
z mednarodnimi pogodbami, za opravljanje določenih nalog
zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter
drugih nalog v skladu z Zakonom o obrambi in tem zakonom.
21. člen
(pripravljenost in vojaška obramba)
(1) Slovenska vojska zagotavlja in prispeva k varnosti
in stabilnosti s svojim načrtnim razvojem in delovanjem, vzdrževanjem pripravljenosti, vojaško diplomacijo, sodelovanjem
z drugimi vojaškimi organizacijami, spoštovanjem dogovorjenega obsega oboroževanja, preprečevanjem širjenja orožij
za množično uničevanje, nadzorom oborožitve in razorožitve,
nadzorom drugih vojaških organizacij ter izvajanjem drugih
verifikacijskih dejavnosti.
(2) Potrebno in zahtevano pripravljenost za izvajanje z
zakonom določenih nalog Slovenska vojska zagotavlja v skladu
z načrti uporabe, neprekinjenim delovanjem določenih služb in
bojnih sistemov, pripravljenostjo določenih poveljstev, enot in
služb v skladu s skupnimi načrti obrambe v okviru zavezništva
oziroma drugih mednarodnih organizacij v skladu z mednarodnimi pogodbami ter zahtevano pripravljenostjo za izvajanje
nalog v skladu z varnostnimi razmerami na podlagi odločitev
pristojnih organov vodenja in poveljevanja.
(3) Vojaško obrambo države izvaja Slovenska vojska v
skladu z načrti uporabe samostojno in v skladu z načrti zavezništva v okviru kolektivne obrambe oziroma prevzetimi obveznostmi z mednarodnimi pogodbami.
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22. člen
(izvajanje mednarodnih obveznosti)
(1) Slovenska vojska izvršuje obveznosti, ki jih je država
sprejela v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi
pogodbami:
– z delovanjem vojaške diplomacije;
– s sodelovanjem v operacijah, misijah in drugih oblikah
delovanja, primernih za preprečevanje sporov, ohranjanje, vsiljevanje in vzdrževanje miru ter v kolektivni obrambi;
– s sodelovanjem in delovanjem v skupnih poveljstvih in
enotah zavezništva oziroma drugih mednarodnih organizacij;
– s sodelovanjem in delovanjem v organih, predstavništvih ali službah mednarodnih organizacij;
– s sodelovanjem v skupnih poveljstvih in enotah, ustanovljenimi z drugimi državami;
– z nudenjem vojaške pomoči v oborožitvi, vojaški opremi
ali v drugi obliki;
– z nudenjem humanitarne pomoči ali pomoči za izvajanje
humanitarnih dejavnosti;
– s sodelovanjem v dejavnostih za preprečevanje terorističnih in drugih pojavov ogrožanja stabilnosti in varnosti.
(2) Ukrepi, naloge in druge dejavnosti za izvajanje nalog
iz prejšnjega člena in prejšnjega odstavka kot oblike odzivanja
države na krize ali krizne razmere izven države se načrtujejo
v načrtih uporabe vojske. Vlada določi poleg ukrepov in nalog
po ministrstvih ter dejavnostih in drugih nosilcih kot del načrtov
oziroma priprav na ukrepe za pripravljenost tudi ukrepe in
naloge Slovenske vojske, ki se izvajajo v skladu z odločitvami
ali obveznostmi, prevzetimi v mednarodnih organizacijah z
mednarodnimi pogodbami, zlasti pri samostojnem odzivanju
države ali v sodelovanju z drugimi državami na krize ali krizne
razmere praviloma izven države.
23. člen
(sodelovanje ob naravnih in drugih nesrečah)
Slovenska vojska glede na svojo organizacijo in opremljenost sodeluje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih
in drugih nesrečah v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč, pri iskanju in reševanju iz zraka, na
morju in na kopnem ter pri evakuaciji slovenskih državljanov,
ki so neposredno ogroženi v drugi državi.
24. člen
(podpora policiji in druge naloge)
Slovenska vojska v skladu z zakonom in ustreznimi načrti
lahko sodeluje s policijo pri varovanju državne meje, pri varovanju določenih objektov ali območij ter izvajanju drugih nalog
oziroma nudi pomoč drugim državnim organom v okviru svojih
zmogljivosti.
25. člen
(omejitve pri opravljanju vojaške službe izven države)
(1) Slovenska vojska naloge izven države izvaja v skladu
z Zakonom o obrambi in na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
mednarodnimi pogodbami, načeli mednarodnega vojnega in
humanitarnega prava ter v skladu s pravili, ki veljajo znotraj
zavezništva, in pravili, ki veljajo v drugih mednarodnih organizacijah, v okviru katerih se naloge izvajajo.
(2) Slovenska vojska pri izvajanju nalog izven države lahko opravlja tudi naloge, ki jih v Republiki Sloveniji ne opravlja,
če je opravljanje takih nalog predvideno v okviru operacije,
misije ali druge oblike delovanja vojske, na katero so pripadniki
napoteni in če so pripadniki usposobljeni za opravljanje takih
nalog.
(3) Vlada lahko skupaj z enoto ali drugo sestavo Slovenske vojske na izvajanje nalog izven države napoti tudi civilne
strokovnjake ali vključi civilne zmogljivosti.
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(4) Vlada lahko odloči o vrsti nalog ali omejitvah pri izvajanju nalog, ki jih bodo pripadniki opravljali med vojaško službo
oziroma delovanjem v drugi državi. Vlada po potrebi določi pristojnosti in naloge, ki jih ima enota ali druga sestava Slovenske
vojske v zvezi z delom civilnih strokovnjakov oziroma uporabo
civilnih zmogljivosti.
(5) Slovenska vojska in njeni pripadniki v drugi državi ne
smejo izvršiti ukazov in odločitev, ki so v nasprotju z načeli
mednarodnega vojnega in humanitarnega prava oziroma če
bi to pomenilo kaznivo dejanje po predpisih Republike Slovenije.
IV. POVELJEVANJE
1. Poveljevanje in izvrševanje ukazov
26. člen
(organizacija poveljevanja)
(1) Slovenska vojska je organizirana hierarhično tako, da
je v njej zagotovljeno učinkovito in smotrno vodenje in poveljevanje. Odnos med nadrejenimi in podrejenimi je bistveni del
vodenja in poveljevanja.
(2) Z organizacijo poveljevanja po načelu enostarešinstva se določajo nadrejeni in podrejeni. Vsaka vojaška oseba
mora ves čas vedeti, komu je podrejena in kako so razmejene
pristojnosti.
(3) Smotrna ureditev poveljevanja po načelu subordinacije mora zagotavljati vsakemu poveljniku ali poveljnici (v nadaljnjem besedilu: poveljnik) možnost uresničevanja nalog, ki so v
njegovi pristojnosti. Nadrejeni je dolžan v potrebnem obsegu
podrejenemu zagotoviti informacije za izvedbo nalog.
(4) Temeljna načela poveljevanja ureja Zakon o obrambi.
27. člen
(pristojnost poveljevanja)
(1) Pristojnost poveljevanja imajo nadrejeni, njihovi namestniki ali namestnice (v nadaljnjem besedilu: namestnik) in
tisti, ki jih nadrejeni za to pooblasti. Vojaške osebe, pristojne
za poveljevanje, in razmerja med njimi natančneje določajo
pravila službe.
(2) Poveljujoči vedno določi svojega namestnika in uredi
pristojnost poveljevanja za eno stopnjo nižje.
(3) Nepooblaščeno poveljevanje se kaznuje.
28. člen
(poveljevanje in akti vodenja)
(1) Poveljevanje se izvaja z akti poveljevanja, ki morajo
biti skladni s predpisi, akti vodenja in pravili službe.
(2) Po tem zakonu so akti vodenja smernice, obvezne
usmeritve, odredbe in navodila. Akti vodenja so tudi pravila
službe, pravila za bojno in drugo delovanje, postrojitvena pravila in pravila za štabno delo.
(3) Smernice določajo splošno izvajanje dejavnosti na
določenem področju za daljše časovno obdobje ali splošne
usmeritve za ravnanje in delo v daljšem časovnem obdobju.
(4) Obvezne usmeritve določajo najpomembnejše obvezne usmeritve za določene dejavnosti ali ravnanje glede posameznih vprašanj ali nalog.
(5) Odredba podrobno ureja le določeno vprašanje, dejavnost ali ravnanje.
(6) Navodilo določa zlasti organizacijske rešitve, postopke
in načine izpolnjevanja posameznih pomembnih nalog ali celovitih dejavnosti po pravilih vojaške ali druge stroke.
(7) Pravila za bojno in drugo delovanje določajo taktične
postopke posameznikov, skupin, enot in poveljstev pri opravljanju bojnih in nebojnih nalog. Pravila za bojno in drugo delovanje, postrojitvena pravila in pravila za štabno delo izda minister
na predlog načelnika generalštaba.
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29. člen
(akti poveljevanja)

(1) Akti poveljevanja, ki jih izdajajo načelnik generalštaba
in drugi poveljniki, so direktive, odločitve, načrti, standardni
operativni postopki, ukazi, povelja, pravila in tehnična navodila.
(2) Direktiva določa širše naloge, organizacijske in druge
rešitve ter postopke in načine za njihovo uresničevanje v daljšem časovnem obdobju. Direktive izdaja načelnik generalštaba
in poveljniki, ki jih načelnik generalštaba pooblasti.
(3) Odločitev določa ali ureja konkretno ravnanje ali ukrepanje v določenih razmerah, času in prostoru.
(4) Načrt določa organizacijske, kadrovske, tehnične in
druge rešitve, cilje ali naloge in dejavnosti za določeno poveljstvo ali enoto oziroma delo in uporabo enot.
(5) Standardni operativni postopek je akt poveljevanja,
s katerim poveljnik predpisuje način izvedbe dejavnosti pri
nalogah, ki se pogosto ponavljajo. Z njim se določa postopke
običajnih opravil ali postopke pri izvedbi bojnih in drugih nalog,
s katerimi se želi zagotoviti usklajenost izvedbe nalog v podrejenih enotah.
(6) Ukaz ureja celovite dejavnosti, povezane z delom ali
uporabo oziroma popolnjevanjem enot.
(7) Povelje določa konkretno ravnanje vojaških oseb. Izdaja se kratko in ustno.
(8) Pravila določajo temeljne rešitve za ravnanje in ukrepanje, ki so nujne za organizirano, načrtno in usklajeno ravnanje ali ukrepanje pri opravljanju vojaške službe in vojaških
dolžnosti.
(9) Tehnično navodilo določa zlasti tehnološke ali tehnične rešitve, postopke in načine izvajanja posameznih nalog ali
dejavnosti.
(10) O uvedbi standardnih operativnih postopkov v Slovenski vojski, ki se uporabljajo v zavezništvu ali v mednarodnih organizacijah, v okviru katerih opravlja naloge Slovenska
vojska, odloča načelnik generalštaba. Načelnik generalštaba
odloča tudi o uvedbi kodifikacijskih in drugih oznak, ki se uporabljajo v zavezništvu. O uvedbi standardov, ki se uporabljajo v
zavezništvu, odloča minister na predlog načelnika generalštaba
oziroma predstojnika službe ali druge organizacijske enote
ministrstva, v kateri se izvaja dejavnost, na katero se standard
nanaša, v skladu z akti, ki urejajo standardizacijo v ministrstvu
ali na obrambnem področju.
30. člen
(izdajanje aktov poveljevanja)
(1) Akti poveljevanja (v nadaljnjem besedilu: ukaz) razen
povelij, od načelnika generalštaba do poveljnika bataljona ali
njemu enake enote, se praviloma izdajajo pisno. Če pisnega
ukaza zaradi nastalih razmer ni mogoče izdati, se ga izda ustno
in zabeleži s podpisom izdajatelja v dnevnik dežurnega enote in
v dnevnik tiste enote, ki je ukaz prejela. Način, obliko in vsebino
pisnih ukazov urejajo pravila štabnega dela in drugi akti. Poveljnik skupine, oddelka, voda in čete praviloma poveljuje ustno.
(2) Poveljniki iz prejšnjega odstavka morajo izdati ukaz
pisno, če ima delovno-pravne posledice, večje materialne posledice ali se z njim urejajo druga pomembna vprašanja dela in
opravljanja vojaške službe, zaščita življenj in zdravja moštva,
uporaba enot in podobno.
31. člen
(izvrševanje aktov vodenja in poveljevanja)
(1) Nadrejeni skrbijo za to, da se akti vodenja in poveljevanja izvršujejo dosledno in popolno, ne glede na to, kdo
jih je izdal. Sami preverjajo njihovo izvajanje in če ugotovijo
pomanjkljivosti, ustrezno ukrepajo.
(2) Nadrejeni skrbijo zato, da se prepreči kakršnekoli oblike šikaniranja, diskriminacije, vključno z vsemi oblikami spol-
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nega nadlegovanja ali ustvarjanja zastrašujočega, sovražnega,
sramotilnega ali žaljivega okolja za podrejene, na podlagi njihovih osebnih okoliščin.
32. člen
(izvrševanje ukazov)
(1) Ukaz mora vojaška oseba izvršiti brez ugovarjanja,
razen v primerih, ki jih določata Zakon o obrambi in ta zakon,
ko lahko vojaška oseba izvršitev ukaza odkloni.
(2) Če vojaška oseba ne dobi ustreznega ukaza ali ga
zaradi objektivnih vzrokov ne more dobiti, mora ukrepati v
skladu s položajem in splošnimi načeli, ki temeljijo na odločitvi
nadrejenega ter interesih Slovenske vojske in obrambe države.
Takoj ko razmere dopuščajo, podrejeni poroča nadrejenemu o
svojem ukrepanju.
(3) Vojaške osebe lahko zoper ukaz ugovarjajo po službeni poti, vendar morajo ukaz izvršiti brez odlašanja.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
civilne osebe v Slovenski vojski.
33. člen
(odklonitev ukaza)
(1) V miru lahko vojaška oseba, poleg primerov, določenih
v Zakonu o obrambi, odkloni tudi izvršitev ukaza, če ta pomeni
neposredno nevarnost za njeno zdravje in življenje, ne gre pa
za izvajanje pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za sodelovanje v mednarodnih obveznostih oziroma za opravljanje bojnih
nalog v miru. O odklonitvi ukaza mora tisti, ki je ukaz izdal, takoj
obvestiti nadrejenega, ki dokončno odloči o izdanem ukazu.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom vojaška oseba lahko
odkloni izvršitev ukaza samo, če se ukaz nanaša na:
– delo s strupenimi ali kako drugače hudo škodljivimi
snovmi brez zaščitnih sredstev in za katero vojaška oseba ni
strokovno usposobljena;
– če pri izvrševanju ukaza ni mogoče zagotoviti niti najnujnejših varnostnih ukrepov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko vojaška
oseba izjemoma v miru odkloni izvršitev ukaza tudi, če bi izvršitev ukaza po njenem prepričanju pomenila storitev prekrška
in bi bilo zaradi izvršitve ukaza neposredno ogroženo njeno
življenje. Vojaška oseba mora pred tem nadrejenega opozoriti, da bi z izvršitvijo ukaza storila prekršek in da bi bilo zato
ogroženo njeno življenje. O odklonitvi ukaza mora tisti, ki je
ukaz izdal, takoj obvestiti nadrejenega, ki dokončno odloči o
izdanem ukazu.
34. člen
(prepoved poniževanja, sramotenja in žaljenja)
(1) Nadrejeni ne sme izdati ukaza, ki temelji na spolu,
veroizpovedi ali katerikoli drugi osebni okoliščini podrejenega, s
katerim se fizično, verbalno ali kako drugače ponižuje, sramoti
oziroma žali dostojanstvo podrejenega.
(2) Podrejeni mora ukaz iz prejšnjega odstavka izvršiti, vendar pred izvršitvijo seznani nadrejenega, da bo ukazu
ugovarjal po službeni poti pri višje nadrejenem v skladu s tem
zakonom.
(3) Višje nadrejeni o ugovoru iz prejšnjega odstavka odloči takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v rokih, določenih s
tem zakonom.
35. člen
(dolžnost poročanja)
O izvršitvi vsakega ukaza je treba takoj ko je to mogoče
ali ob z ukazom določenem času poročati tistemu, ki je ukaz
izdal.
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2. Službena pot za obravnavo predlogov, ugovorov,
prošenj, zahtev in pritožb
36. člen
(službena pot)
(1) Službena pot je redni način komuniciranja v skladu
z načelom enostarešinstva. Vsa poveljstva, enote, zavodi in
vojaške osebe so v službenih zadevah dolžne upoštevati službeno pot. Ta poteka v skladu z ureditvijo poveljevanja in v njej
ni mogoče preskočiti nobene vmesne stopnje. Službena pot v
zvezi s predlogi, ugovori, prošnjami, zahtevami in pritožbami (v
nadaljnjem besedilu: vloga) obsega odločitev nadrejenega in
na podlagi pritožbe še višje nadrejenega in se s tem zaključi.
(2) Službena pot poteka od poveljnika do poveljnika v
zvezi z zadevami, ki so v njihovi pristojnosti, v drugih primerih
pa od podrejenega do nadrejenega poveljstva. Službena pot
med člani istega poveljstva lahko poteka izjemoma neposredno
tudi s preskakovanjem vmesnih stopenj, če je tako določeno
s pravili službe.
(3) Službeno pot uporabljajo tudi civilne osebe v vojski.
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uradnem razgovoru zaprosi višje nadrejenega, če taka vojaška
oseba ne spada v njegovo pristojnost.
(6) Če vojaška oseba po službeni poti uveljavlja predlog,
ugovor, prošnjo, zahtevo ali pritožbo v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja, jo je nadrejeni dolžan brez odlašanja seznaniti s postopkom za uveljavljanje
teh pravic, obveznosti in odgovornosti, ki je določen z Zakonom
o obrambi.
39. člen
(obveznost obravnave vloge)

37. člen

(1) Nadrejeni mora vlogo proučiti in če je pristojen, o njej
pisno odločiti praviloma najpozneje v sedmih dneh od dneva,
ko je bila vložena. Če v zadevi ni pristojen, mora vlogo v petih
dneh s svojim mnenjem dostaviti nadrejenemu oziroma pristojnemu organu, ki je dolžan o vlogi odločiti najpozneje v nadaljnjih sedmih dneh. Nadrejeni lahko zahteva, da predlagatelj
poleg ustne vloge poda vlogo tudi pisno.
(2) Pisna odločitev nadrejenega o vlogi se vpiše v knjigo
za uradne razgovore.
(3) Nadrejeni vloge, za katero ni pristojen, ne sme zadržati in ne zavreči.

(odstop od službene poti)

40. člen

(1) Odstop od službene poti je dovoljen le v primerih iz
34. člena tega zakona ali kadar gre za službene zadeve, pri
katerih bi drugačno ravnanje ogrozilo varnost moštva, varnost
oborožitve in vojaške opreme, povzročilo veliko materialno ali
drugo škodo ali ogrozilo interese Slovenske vojske in obrambe
države. Vojaška oseba, ki odstopi od službene poti, mora o tem
seznaniti nadrejenega takoj, ko je to mogoče.
(2) Neupravičen odstop od službene poti se kaznuje kot
težja kršitev vojaške discipline zaradi opuščanja predpisanih
postopkov, ki povzroči večje škodljive posledice.
38. člen
(pravica do ugovora)
(1) Vojaška oseba lahko med opravljanjem vojaške službe
ustno ali pisno vlaga ugovore po službeni poti. Ugovori se lahko
nanašajo na izdane akte vodenja in poveljevanja, vendar le
v delu, ki se neposredno nanaša na vojaško osebo, ki vlaga
ugovor na službene zadeve ali ravnanje druge vojaške osebe
ali nadrejenih v zvezi s službenimi zadevami. Ugovor ne zadrži
izvršitve sprejetega akta vodenja in poveljevanja, razen v primerih, določenih v 33. členu tega zakona. Ugovor se lahko vloži
v petih dneh od dneva prejema akta vodenja in poveljevanja
oziroma od dneva, ko je nastal razlog, zaradi katerega se vlaga
ugovor. V skladu z določbami tega člena vojaška oseba vlaga v
službenih zadevah tudi predloge, prošnje in zahteve.
(2) Vojaške osebe vlagajo ugovore neposredno nadrejenim, ki imajo pooblastilo za odločanje. Prvi pooblaščeni za
odločanje je poveljnik voda ali njemu enake enote.
(3) Vojaška oseba, ki želi ugovor podati ustno, zaprosi
nadrejenega za uradni razgovor. Njena prošnja se vpiše v
knjigo za uradne razgovore. Knjigo uradnih razgovorov vodi
nadrejeni.
(4) Nadrejeni mora podrejenega sprejeti na uradni razgovor v petih dneh od dneva vpisa prošnje v knjigo za uradne
razgovore. V nujnih primerih mora nadrejeni podrejenega sprejeti na uradni razgovor takoj, ko je to mogoče. Med uradnim
razgovorom mora nadrejeni zagotoviti spoštovanje zasebnosti
in dostojanstva vojaške osebe, ki je zaprosila za uradni razgovor. Na zahtevo vojaške osebe je lahko na uradnem razgovoru
navzoč vodni ali četni zaupnik ali zaupnica (v nadaljnjem besedilu: zaupnik).
(5) Nadrejeni lahko odloči, da na uradnem razgovoru,
glede na vrsto zadeve, ki se obravnava, sodeluje vodni ali četni
zaupnik, psiholog, podčastnik ali častnik, ki opravlja ustrezno
dolžnost, povezano z obravnavano zadevo. Nadrejeni lahko
za sodelovanje vojaške osebe ustrezne službe ali dolžnosti na

(pritožba na odločitev)
(1) Če vojaška oseba z odločitvijo nadrejenega ni zadovoljna ali če v sedmih dneh nadrejeni v njeni zadevi ne odloči,
se lahko pritoži višje nadrejenemu po službeni poti.
(2) Pritožba se vloži pisno ali ustno. Če jo vloži ustno,
vojaška oseba zaprosi za uradni razgovor. Prošnja za uradni
razgovor se vpiše v knjigo za uradne razgovore. Višje nadrejeni
mora vojaško osebo sprejeti na uradni razgovor v petih dneh
od dneva vpisa prošnje za uradni razgovor v knjigo za uradne
razgovore.
(3) Višje nadrejeni o pritožbi odloči najpozneje v 14 dneh
od dneva vložitve pritožbe oziroma uradnega razgovora. Višje
nadrejeni lahko pred odločitvijo o pritožbi imenuje tričlansko
komisijo, ki jo sestavljajo osebe z enakim ali višjim činom,
kakor ga ima vojaška oseba, ki se je pritožila, in ki tej osebi
niso podrejene. Komisija višje nadrejenemu predloži mnenje o
pritožbi. Odločitev višje nadrejenega je dokončna in se izdela
tudi pisno.
(4) Pisna odločitev višje nadrejenega o pritožbi se vpiše
v knjigo za uradne razgovore. Z odločitvijo višje nadrejenega
o pritožbi se seznani vojaško osebo, ki je pritožbo vložila in
nadrejenega tej vojaški osebi.
(5) Če višje nadrejeni iz tretjega odstavka tega člena v
zadevi ni pristojen, pritožbo v petih dneh s svojim mnenjem
dostavi nadrejenemu oziroma pristojnemu organu, ki o pritožbi
dokončno odloči.
41. člen
(zaupniki)
(1) Vojaška oseba lahko namesto po službeni poti posreduje nadrejenemu predlog, prošnjo ali zahtevo vodnemu
zaupniku, če se ta nanaša na akte vodenja in poveljevanja
oziroma ravnanje drugih vojaških oseb ali nadrejenih in je v
zvezi z vojaško osebo. Vodni zaupnik mora brez odlašanja
po službeni poti tak predlog, prošnjo ali zahtevo posredovati
nadrejenemu, ki o njej odloči, oziroma sprejme vojaško osebo
na uradni razgovor.
(2) Vodne zaupnike izberejo pripadniki voda. Vodni zaupniki med seboj izberejo četnega zaupnika. Vodni oziroma četni
zaupniki nadrejene seznanjajo po potrebi oziroma najmanj
enkrat mesečno z morebitnimi perečimi vprašanji dela enote.
Imenovanje, pristojnosti in način dela vodnih in četnih zaupnikov se uredi v pravilih službe.
(3) Poveljnik voda ali čete oziroma nadrejeni pri odločanju
v zadevah, ki jih uveljavlja vojaška oseba po službeni poti, lahko predhodno zahteva mnenje vodnega ali četnega zaupnika.
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(uradni razgovor pri ministru)
Poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote, častnik
s činom polkovnik ali višjim činom ali vojaški uslužbenec XIV.
ali višjega razreda, ki ni zadovoljen z odločitvijo nadrejenega
o pritožbi, lahko pisno zaprosi za uradni razgovor pri ministru.
Minister najpozneje v sedmih dneh odloči, ali bo vojaško osebo
sprejel na uradni razgovor. Uradni razgovor pri ministru poteka
ob navzočnosti načelnika generalštaba najpozneje v 14 dneh
od dneva vložitve pisne prošnje.
43. člen
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vojaške discipline dokončen. Vojaškemu uslužbencu se razred
lahko odvzame, če je obsojen zaradi kaznivega dejanja iz petega odstavka 63. člena Zakona o obrambi.
48. člen
(objava podelitve, povišanj in napredovanj)
Podelitve činov in povišanja vojakov, podčastnikov in častnikov, generalov in admiralov, odpoved činu oziroma odvzem
čina, podelitve razredov in napredovanja vojaških uslužbencev
ter odvzem razreda, se javno objavijo. Objavi se osebno ime
vojaške osebe, letnica rojstva, čin oziroma razred ter odvzem
čina oziroma razreda.

(skupinski ugovori in pritožbe)
Skupinski ugovori ali pritožbe zoper akte vodenja in poveljevanja niso dovoljeni in se ne obravnavajo ter se štejejo kot
težja kršitev vojaške discipline zaradi opuščanja oziroma nepooblaščenega spreminjanja predpisanih postopkov, ki povzroči
večje škodljive posledice.

VI. POKLICNO DELO V SLOVENSKI VOJSKI
1. Posebne določbe o poklicnem delu v Slovenski vojski
49. člen
(pogoji za poklicno delo v vojski)

V. POVIŠEVANJE IN NAPREDOVANJE
44. člen
(povišanje po izpolnitvi pogojev)
Podčastnik in častnik se poviša v neposredno višji čin
najpozneje v treh letih po izpolnitvi vseh predpisanih pogojev
in po postopku, predpisanem z Zakonom o obrambi.
45. člen
(izredna povišanja in napredovanja)
(1) Vojaška oseba je v letu, ko ji preneha služba v Slovenski vojski zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do
starostne pokojnine po splošnih predpisih ali zaradi invalidske
upokojitve, lahko izredno povišana ali napredovana v neposredno višji čin ali razred, kar se šteje kot posebno priznanje
za opravljanje vojaške službe. Kriterije za izredna povišanja in
napredovanja določi minister.
(2) Izredno povišanje v brigadirski, generalski ali admiralski čin oziroma napredovanje višjega vojaškega uslužbenca v
XV. razred pod pogoji iz prejšnjega odstavka, ni možno.
(3) O izrednem povišanju ali napredovanju iz prvega odstavka tega člena odloči minister, ki za to lahko pooblasti
načelnika generalštaba. Predlog za izredno povišanje ali napredovanje v skladu s tem členom daje poveljnik bataljona, njemu
enake ali višje enote.
46. člen
(odpoved činu)
(1) Vojaška oseba v stalni sestavi, ki po zakonu ne izpolnjuje predpisanih izobrazbenih pogojev za opravljanje vojaških,
podčastniških ali častniških formacijskih dolžnosti, se lahko vojaškemu, podčastniškemu ali častniškemu činu pisno odpove.
(2) Vojaška oseba iz prejšnjega odstavka se razporedi na
vojaško oziroma podčastniško formacijsko dolžnost, za katero
izpolnjuje pogoje. Glede na pogoje, ki jih izpolnjuje, se ji prizna
najvišji vojaški oziroma podčastniški čin in se na tej dolžnosti
povišuje v višji čin v skladu z Zakonom o obrambi. S to dolžnostjo se uskladi tudi plača in druge pravice vojaške osebe v
zvezi z delom. Vojak oziroma podčastnik lahko ponovno pridobi
podčastniški oziroma častniški čin, ki se mu je odpovedal, le,
če izpolni z zakonom predpisane pogoje.
47. člen
(zadržanje napredovanja in odvzem razreda)
Vojaškemu uslužbencu lahko pristojni organ v skladu z
Zakonom o obrambi izreče zaradi težje kršitve vojaške discipline, zadržanje napredovanja v višji razred najmanj za dve in
največ za pet let od dneva, ko je izrečeni ukrep zaradi kršitve

(1) Za sklenitev, trajanje in odpoved pogodbe o zaposlitvi
vojaških oseb, ki poklicno opravljajo delo v Slovenski vojski,
pogoje, pravice in obveznosti določata Zakon o obrambi in ta
zakon.
(2) Kdor želi poklicno opravljati vojaško službo, mora izpolnjevati posebne pogoje, določene z Zakonom o obrambi.
(3) Pogoje iz prejšnjega odstavka, razen odsluženega
vojaškega roka in predpisane gornje starostne meje 25 oziroma 30 let, mora izpolnjevati tudi tisti, ki želi kot civilna oseba
poklicno delati v vojski. Pri zaposlitvi civilne osebe se telesna
in duševna sposobnost ugotavlja glede na vrsto dela, ki ga bo
civilna oseba opravljala v vojski.
(4) Civilna oseba lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
v formaciji določi, da se za opravljanje določenih formacijskih
dolžnosti sklene pogodba o zaposlitvi s civilnimi osebami za določen čas do desetih let, ki se lahko nato podaljšuje, praviloma
za enako časovno obdobje.
(6) Ustrezna stopnja izobrazbe iz tretjega in petega odstavka 88. člena Zakona o obrambi je za podčastnika petega
kariernega razreda srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba, za podčastnike četrtega kariernega razreda najmanj
višja strokovna izobrazba, za podčastnike tretjega in drugega
kariernega razreda in častnika pa najmanj visoka strokovna
izobrazba.
(7) Predpisana izobrazba za podčastnike drugega in tretjega kariernega razreda ter častnike je tudi najmanj izobrazba,
pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
za podčastnike tretjega in drugega kariernega razreda določi
kot pogoj najmanj višja izobrazba, pridobljena v okviru sistema visokošolskega izobraževanja po višješolskih programih,
sprejetih pred 1. januarjem 1994 in ustrezno število let delovnih
izkušenj, za kar natančneje kriterije določi vlada z uredbo.
(9) Ustrezna stopnja izobrazbe je za nižje vojaške uslužbence I. razreda najmanj srednja poklicna izobrazba, od II. do
V. razreda najmanj srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba in od VI. do VIII. razreda najmanj višja strokovna
izobrazba.
(10) Ustrezna izobrazba višjih vojaških uslužbencev od
IX. do XIII. razreda je najmanj visoka strokovna izobrazba.
Predpisana izobrazba je tudi najmanj izobrazba, pridobljena
po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo.
(11) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko za
višje vojaške uslužbence IX. do XIII. razreda določi kot pogoj
najmanj višja izobrazba, pridobljena v okviru sistema visokošolskega izobraževanja po višješolskih programih, sprejetih pred
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1. januarjem 1994 in ustrezno število let delovnih izkušenj, za
kar natančneje kriterije določi vlada z uredbo.
(12) Ustrezna izobrazba višjih vojaških uslužbencev
XIV. in XV. razreda je univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem, pridobljena po študijskih
programih, sprejetih pred 11. junijem 2004. Predpisana izobrazba za te vojaške uslužbence je tudi izobrazba, pridobljena
po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo.
(13) Minister ustanovi komisijo za ugotovitev kompetenc
za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti v Slovenski
vojski, ki zahtevajo posebne vojaške kompetence, kakršne so
dosegljive tudi mimo nacionalnih izobraževalnih sistemov. Na
podlagi odločitve te komisije se lahko na formacijskih mestih v
Slovenski vojski zaposlijo tudi kandidati, ki ne izpolnjujejo drugih pogojev iz tega člena. Sestavo, način delovanja in kriterije
za odločanje komisije določi minister.
(14) Vlada lahko na predlog ministra odloči, da se vojakom, izjemoma pa tudi drugim pripadnikom, ob prvi sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi za najmanj pet let ali za popolnitev začasne enote oziroma druge sestave, zlasti za opravljanje vojaške
službe izven države, izplača posebna denarna nagrada.
50. člen
(štipendisti, pripravniki in vojaško usposabljanje)
(1) Štipendist ali štipendistka (v nadaljnjem besedilu:
štipendist) po končanem šolanju sklene pogodbo o zaposlitvi v
stalni sestavi vojske v skladu z Zakonom o obrambi za določen
čas, vendar ne krajši kot je dvakratni čas štipendiranja.
(2) Ministrstvo lahko razpiše in podeli štipendije tudi za
pogodbeno službo v rezervni sestavi vojske. Štipendist mora
po končanem šolanju skleniti z ministrstvom pogodbo o službi
v rezervni sestavi vojske. Pogodba o službi v rezervni sestavi
vojske se sklene za najmanj deset let.
(3) Štipendist, ki po končanem šolanju sklene pogodbo o
zaposlitvi v stalni sestavi vojske kot podčastnik, častnik, vojaški
uslužbenec ali civilna oseba oziroma drug pripravnik, ima v
času pripravništva plačo v višini 90% plače s pripadajočimi dodatki za formacijsko dolžnost, za katero opravlja pripravništvo.
Štipendist, ki se zaposli v stalni sestavi vojske kot vojak, se
zaposli kot kandidat za vojaka in ne opravlja pripravništva.
(4) Štipendist, ki po svoji volji pogodbo o zaposlitvi v stalni
sestavi oziroma pogodbo o službi v rezervni sestavi, odpove
pred iztekom roka, določenega v pogodbi, mora vrniti sorazmeren del prejemkov, prejetih med šolanjem oziroma stroškov
šolanja, ki jih je pokrilo ministrstvo glede na čas opravljanja
vojaške službe v stalni oziroma rezervni sestavi. Štipendist,
ki pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o službi v rezervni
sestavi ne sklene, mora vrniti celoten znesek prejemkov, prejetih med šolanjem oziroma stroškov šolanja, ki jih je pokrilo
ministrstvo.
(5) Štipendisti in druge osebe, ki se prostovoljno usposabljajo za vojaško obrambo ali druge obrambne naloge oziroma
sodelujejo v drugih programih vojaškega ali obrambnega usposabljanja ali dejavnostih, ki jih organizira ministrstvo, imajo med
usposabljanjem pravico nositi uniformo, oznako pripadnosti
Slovenski vojski in se usposabljati za uporabo vojaške oborožitve in opreme v skladu s predpisi.
(6) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo med usposabljanjem spoštovati programe dela, notranji red, temeljna načela
vojaške discipline in predpisane varnostne ukrepe za ravnanje
z vojaško oborožitvijo in opremo.
(7) Minister določi oblike in način usposabljanja štipendistov in drugih oseb za vojaško obrambo in druge obrambne
naloge in izvajanje drugih dejavnosti iz četrtega odstavka tega
člena.
(8) Minister podrobneje uredi štipendiranje za delo v vojski oziroma za službo v rezervni sestavi vojske.
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51. člen
(nazivi)
(1) Za določene formacijske dolžnosti, ki jih opravljajo vojaki, podčastniki ali častniki, lahko minister na predlog načelnika generalštaba izjemoma določi, da se te dolžnosti opravljajo
v največ treh nazivih, če gre za specialistična dela ali naloge.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom se lahko določi s formacijo za formacijske dolžnosti, ki jih opravljajo vojaški uslužbenci, da se te dolžnosti opravljajo v največ treh nazivih.
(3) Imenovanje v višji naziv se izvaja v skladu z Zakonom
o obrambi.
52. člen
(delovne izkušnje)
Kot delovne izkušnje za podčastniške dolžnosti, za katere se zahteva višja strokovna izobrazba ali visoka strokovna
izobrazba, se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je podčastnik
predhodno pridobil z opravljanjem podčastniških dolžnosti z
zahtevano srednjo izobrazbo ali višjo strokovno izobrazbo.
53. člen
(delovni čas pri opravljanju vojaške službe)
(1) Pri opravljanju vojaške službe je delovni čas pripadnikov v skladu z Zakonom o obrambi odvisen od vrste, namena,
obsega in zahtevnosti nalog, ki jih opravljajo pripadniki. Med
opravljanjem vojaške službe izven države pa je delovni čas
pripadnikov lahko neenakomerno razporejen tudi glede na
letno, mesečno, tedensko in dnevno povprečje ur delovne obveznosti, predpisano za opravljanje vojaške službe v državi. O
razporeditvi delovnega časa med opravljanjem vojaške službe
izven države odloča nadrejeni poveljnik.
(2) Nadrejeni poveljnik mora med opravljanjem vojaške
službe izven države omogočiti pripadnikom potreben počitek
glede na vrsto nalog in druge razmere in pri tem upoštevati tudi
predpisane omejitve glede opravljanja posameznih zahtevnih
nalog na določenih formacijskih dolžnostih.
(3) Delovni čas pripadnikov, ki so napoteni na opravljanje
vojaške službe v skupna ali druga poveljstva in enote izven države, se odredi glede na pravila, ki veljajo za druge pripadnike
takega poveljstva ali enote.
54. člen
(delo na domu)
Načelnik generalštaba lahko odredi, da se pri posameznih formacijskih dolžnostih vojaške godbe ali pri določenih
drugih formacijskih dolžnostih glede na posebne zahteve dela
v delovni čas šteje tudi delo na domu, ki je lahko največ tri ure
na delovni dan.
55. člen
(dosegljivost)
(1) Dosegljivost je čas, ko je pripadnik dosegljiv preko
javnih ali službenih komunikacijskih sredstev in se mora v odrejenem času javiti v enoti ali zavodu ali na drugem določenem
mestu. Čas dosegljivosti se ne všteva v število ur tedenske
oziroma mesečne delovne obveznosti. Pripadnikom, za katere
je odrejena dosegljivost, pripada dodatek k plači, katerega
višino določi vlada. Formacijske dolžnosti, pri katerih morajo
pripadniki zagotoviti dosegljivost, in čase, v katerih se morajo
javiti na določenem kraju, določi načelnik generalštaba.
(2) Pripadniki na določenih formacijskih dolžnostih, pripadniki določenih skupin ali enot, ki jih določi načelnik generalštaba ali poveljnik, ki ga pooblasti, morajo nositi pri sebi tehnične
naprave, preko katerih lahko prejemajo obvestila ali ukaze.
Nošenje tehničnih naprav je obvezno, razen med letnim dopustom in kadar se pripadnik mudi izven države ter se ne šteje za
poseben pogoj dela. Tehnične naprave po tej določbi zagotovi
pristojno poveljstvo, enota ali zavod.
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56. člen

59. člen

(začasno in trajno razporejanje ter nadomeščanje poveljnika)

(povečan obseg dela in obremenitev)

(1) Vojaška oseba je lahko zaradi službenih potreb začasno ali trajno razporejena na drugo formacijsko dolžnost
z aktom vodenja ali poveljevanja v skladu z Zakonom o
obrambi. Akt vodenja ali poveljevanja o razporeditvi na drugo
formacijsko dolžnost ali v drug kraj zaradi službenih potreb
za nedoločen čas mora biti vojaški osebi vročen praviloma
najmanj 14 dni pred dnem razporeditve na drugo formacijsko
dolžnost ali v drug kraj.
(2) Vojaška oseba je lahko začasno razporejena na drugo
formacijsko dolžnost do 30 dni zaradi istega razloga največkrat
dvakrat zaporedoma oziroma največ dvakrat v koledarskem
letu.
(3) V miru ima namestnik ali namestnica (v nadaljnjem
besedilu: namestnik) poveljnika med začasno odsotnostjo poveljnika v skladu z Zakonom o obrambi in s pravili službe za
obdobje do treh mesecev vse pristojnosti poveljnika, vendar pa
prvih 30 dni ne pridobi pravic in plače, povezane s formacijsko
dolžnostjo poveljnika. Če je odsotnost poveljnika daljša od treh
mesecev, se namestnik začasno imenuje na dolžnost poveljnika. Nadomeščanje oziroma začasno imenovanje na dolžnost
poveljnika lahko traja največ 12 mesecev.

(1) Za odrejanje in plačevanje povečanega obsega dela in
obremenitev enot soglasje pripadnikov teh enot ni potrebno.
(2) Pripadnikom na formacijskih dolžnostih v enotah in
podenotah, ki so predvidene za uporabo v skladu z načrti za
kolektivno obrambo v okviru zavezništva oziroma je njihova
uporaba določena v skladu z drugimi mednarodnimi pogodbami, se v obdobju, določenem za priprave in usposabljanje, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih
obremenitev lahko poveča do 30% osnovne plače. V skladu s
tem členom se lahko osnovna plača poviša tudi pri določenih
formacijskih dolžnostih, katerih opravljanje zahteva posebna
znanja in povečane obremenitve, brez njihove popolnitve pa ni
mogoče zagotoviti delovanja enote ali drugih enot, oborožitvenega, bojnega ali drugega vojaškega sistema.
(3) Pripadnikom enote, ki je dana na razpolago za uporabo za določeno časovno obdobje v skladu z načrti za kolektivno
obrambo v okviru zavezništva oziroma v skladu z drugimi mednarodnimi pogodbami ter pripadnikom enot ali skupin v različni
stopnji pripravljenosti, namenjenih za bojno delovanje v miru
v primeru potrebe, izvajanje nujnih nalog Slovenske vojske
pri zaščiti in reševanju ter drugih nujnih nalog, se plača zaradi
povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev lahko
poveča do 30% osnovne plače.
(4) O povišanju plače iz drugega in tretjega odstavka tega
člena odloči vlada na predlog ministra. Povišanje plače iz drugega in tretjega odstavka tega člena se ne izključuje.

57. člen
(napotitev na izobraževanje ali usposabljanje)
(1) Vojaška oseba je lahko z ukazom napotena na izobraževanje ali usposabljanje, ki je lahko tudi daljše od enega
leta.
(2) Pravice in obveznosti vojaške osebe med izobraževanjem ali usposabljanjem se uredijo s pogodbo, če traja usposabljanje dalj kot 30 dni oziroma če so stroški usposabljanja
višji od povprečne zadnje mesečne plače v Republiki Sloveniji,
ugotovljeni po uradnih statističnih podatkih.
(3) Vojaška oseba, ki ima sklenjeno pogodbo iz prejšnjega
odstavka, mora po končanem izobraževanju ali usposabljanju
ostati v delovnem razmerju najmanj dvakrat toliko časa, kolikor
je trajalo izobraževanje ali usposabljanje, če je bilo to daljše od
enega leta in najmanj dve leti, če je bilo krajše od enega leta
in daljše od 30 dni oziroma so bili stroški usposabljanja višji od
povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, ugotovljene po
uradnih statističnih podatkih. V primeru predčasne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi zaradi razlogov na strani vojaške osebe,
mora povrniti sorazmeren del stroškov izobraževanja ali usposabljanja in prejemkov, ki jih je dobila v tem času.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se pogodbe ne
sklepa za tiste oblike usposabljanja ali preverjanja zmogljivosti,
ki so predpisane kot pogoj za opravljanje določene formacijske
dolžnosti, kot so usposabljanje na trenažerjih ali simulatorjih
oborožitvenih sistemov, radarskih in drugih sistemov, plovil,
orožij in drugih naprav.
(5) Izvajanje pravic in obveznosti vojaških oseb med izobraževanjem ali usposabljanjem podrobneje uredi minister.
58. člen
(plača)
(1) Za plače v Slovenski vojski se uporabljajo predpisi, ki
urejajo plače javnih uslužbencev.
(2) Orientacijske formacijske dolžnosti oziroma nazivi v
Slovenski vojski se uvrstijo v plačni razred s kolektivno pogodbo za javni sektor.
(3) Druga vprašanja, ki se v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo), urejajo v kolektivni pogodbi dejavnosti,
se za Slovensko vojsko uredijo z uredbo vlade.
(4) Pripadnikom Slovenske vojske, katerim pogodbe o
zaposlitvi prenehajo na podlagi Zakona o obrambi po izpolnitvi predpisane starosti, po kateri ne morejo več uspešno
opravljati vojaške službe ali dela v vojski, se osnovna plača
poveča za 10%.

60. člen
(obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje)
(1) Vojaške osebe morajo opravljati z Zakonom o obrambi
in s tem zakonom določene naloge, ki so povezane z večjo
nevarnostjo za varnost, zdravje ali življenje, in ki jih zaradi posebnih obremenitev ni mogoče opravljati po določeni starosti.
(2) Vojaške osebe na formacijskih dolžnostih, na katerih
se opravljajo naloge iz prejšnjega odstavka, se obvezno dodatno pokojninsko zavarujejo, in sicer:
– na vseh formacijskih dolžnostih pilotov, letalcev tehnikov, letalcev kontrolorjev, inštruktorjev in učiteljev letenja,
pomočnikov za varnost letenja in usposabljanja, izvidništvo in
navigacijo, enote za specialno delovanje, vojaških potapljačev
vseh vrst, pirotehnikov in orožarjev ter poveljnikov in namestnikov osnovnih enot v vojaškem letalstvu in enot, v katerih
delujejo vojaški potapljači, v V. skupini pokojninskega načrta
dodatnega zavarovanja;
– na vseh formacijskih dolžnostih kontrolorjev letenja,
pomočnikov ali referentov za obveščevalno varnostne zadeve,
vojaških policistov, laborantov radiološko kemijske biološke
obrambe, voznikov bojnih in specialnih vozil, bojnih sistemov,
enot ali podenot, ki so predvidene za uporabo v skladu z načrti
za kolektivno obrambo v okviru zavezništva ali za uporabo z
drugimi mednarodnimi pogodbami oziroma poveljnikov in njihovih namestnikov osnovnih enot, kjer se te dolžnosti opravljajo, v
IV. skupini pokojninskega načrta dodatnega zavarovanja;
– na drugih formacijskih dolžnostih v Slovenski vojski
in delovnih mestih, na katerih se opravlja vojaška služba, v
III. skupini pokojninskega načrta dodatnega zavarovanja, razen
formacijskih dolžnosti v športni enoti.
(3) Skupina dodatnega pokojninskega zavarovanja iz
prejšnjega odstavka se označi v formacijah poveljstev, enot
in zavodov za posamezno formacijsko dolžnost oziroma za
delovno mesto, na katerem se opravlja vojaška služba. Minister
predpiše, na katerih formacijskih dolžnostih, ki jih opravljajo
civilne osebe, so pripadniki dodatno pokojninsko zavarovani.
(4) Prispevki za dolžnosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se plačujejo po prispevnih stopnjah v skladu s splošnimi predpisi.
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61. člen
(podaljšanje pogodbe o zaposlitvi)
(1) Vojaški osebi se pisno ponudi podaljšanje pogodbe
o zaposlitvi najpozneje 120 dni pred iztekom s pogodbo o
zaposlitvi določenega roka. Na enak način in v enakem roku
je obveščena tudi vojaška oseba, ki se ji pogodba o zaposlitvi
ne bo podaljšala.
(2) Če poteče pogodbeno dogovorjeni rok, pa pogodba o
zaposlitvi ni podaljšana, niti ni bila vojaška oseba obveščena
v roku iz prejšnjega odstavka, da ji pogodba o zaposlitvi ne bo
podaljšana in vojaška oseba ostane na delu, se šteje, da je
vojaška oseba sklenila pogodbo o zaposlitvi za enako časovno
obdobje kot prvotno pogodbo, pri čemer pa za vojaka velja
starostna omejitev, določena z Zakonom o obrambi. Pogodba
o zaposlitvi za vojaka preneha veljati po samem zakonu z
dnem, ko vojak doseže starost, po kateri ne more več delati na
formacijski dolžnosti vojaka.
(3) Določbe tega člena glede podaljšanja pogodbe o zaposlitvi se uporabljajo tudi za civilno osebo, ki je sklenila pogodbo o zaposlitvi za delo v vojski za določen čas.
(4) Vlada na predlog ministra lahko odloči, da se izplača
posebna denarna nagrada vojaškim osebam, ki podaljšajo
pogodbo o zaposlitvi.
62. člen
(prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi)
(1) Poleg odpovednih razlogov, navedenih v 94. členu
Zakona o obrambi, se vojaški osebi lahko pogodba o zaposlitvi
enostransko odpove tudi:
1. če je bila neupravičeno odsotna z dela zaporedoma tri
delovne dni in se vrne na delo – z dnem dokončnosti akta o
enostranski odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
2. če je bila neupravičeno odsotna z dela zaporedoma tri
delovne dni in se ne vrne na delo – z zadnjim dnem, ko je bila
še na delu;
3. če je bila neupravičeno odsotna z dela pet delovnih dni
v presledkih v času šestih mesecev – z dnem dokončnosti akta
o enostranski odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
4. če je neupravičeno zapustila enoto med opravljanjem
vojaške službe med povišano pripravljenostjo – z dnem dokončnosti akta o enostranski odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
5. če je ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi zamolčala njej
znane podatke ali navedla neresnične podatke, ki so pomembni za opravljanje vojaške službe, za katero je sklenila pogodbo
o zaposlitvi – z dnem dokončnosti akta o enostranski odpovedi
pogodbe o zaposlitvi;
6. če zavrne akt o imenovanju na formacijsko dolžnost
ali ne začne opravljati formacijske dolžnosti, na katero je imenovana – z dnem dokončnosti akta o enostranski odpovedi
pogodbe o zaposlitvi;
7. če ji je izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega
razmerja – z dnem dokončnosti akta o izrečenem disciplinskem
ukrepu;
8. če ne opravi temeljnega vojaškega usposabljanja – v
30 dneh po izpolnitvi razveznega pogoja iz pogodbe o zaposlitvi, ne glede na razlog, zaradi katerega vojaška oseba ni
opravila temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja;
9. če je ugotovljen varnostni zadržek, ki predstavlja oviro
za delo na obrambnem področju – z dnem dokončnosti akta o
enostranski odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
(2) Vojaška oseba lahko odpove pogodbo o zaposlitvi,
pri čemer mora ostati na delu do izteka odpovednega roka v
skladu s tem zakonom.
(3) Odpovedni rok iz prejšnjega odstavka se določi za
posamezne formacijske dolžnosti v formaciji in traja najmanj 30
dni in največ 180 dni. Odpovedni rok se lahko skrajša sporazumno med vojaško osebo in nadrejenim poveljnikom bataljona,
njemu enake ali višje enote.
(4) Vojaška oseba in minister oziroma po njegovem pooblastilu načelnik generalštaba se lahko pisno sporazumeta o
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odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Pisni sporazum mora poleg datuma prenehanja pogodbe o zaposlitvi vsebovati tudi določbe o
finančnih obveznostih, ki jih ima vojaška oseba do ministrstva
ter način in roke, v katerih bo obveznosti poravnala.
(5) Če se po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ugotovi, da je
bila pogodba o zaposlitvi sklenjena v nasprotju s predpisi ali s
splošnimi akti, se pogodba razveljavi.
63. člen
(odpoved pogodbe)
(1) Za odpovedi pogodb o zaposlitvi se uporabljajo določbe Zakona o obrambi in tega zakona.
(2) Oseba, ki je po Zakonu o obrambi pristojna za izdajo
aktov o odpovedi pogodb o zaposlitvi, zaradi odpovednih razlogov iz prejšnjega člena, izda ugotovitveni sklep o odpovedi
pogodbe o zaposlitvi.
(3) Pisni akt iz prejšnjega odstavka mora vsebovati pravno podlago, razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi in pravni
pouk v skladu z Zakonom o obrambi.
64. člen
(omejitev odpovedi)
(1) Kadar vojaška oseba odpove pogodbo o zaposlitvi
med povišano pripravljenostjo, odpovedni rok začne teči z
dnem, ko preneha veljati povišana pripravljenost oziroma je
odpravljeno stanje, ki se po tem zakonu šteje za povišano
pripravljenost.
(2) Če vojaška oseba odpove pogodbo o zaposlitvi med
opravljanjem vojaške službe izven države, odpovedni rok začne teči z dnem, ko se vojaška oseba vrne v kraj bivanja. Če
vojaška oseba odpove pogodbo o zaposlitvi med izrednim ali
vojnim stanjem, odpovedni rok začne teči z dnem, ko je izredno
ali vojno stanje odpravljeno.
(3) Če v primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena vojaška oseba samovoljno zapusti svojo enoto ali službo,
je kazensko ali prekrškovno odgovorna v skladu s splošnimi
predpisi in tem zakonom.
(4) Določbe 62., 63. in tega člena se smiselno uporabljajo
tudi za civilne osebe v vojski.
65. člen
(pokritje prispevkov delodajalcu)
(1) Če v ministrstvu ali v drugem državnem organu ni
prostih del, na katere bi bil lahko razporejen vojak, ki pogodbe
o zaposlitvi ne more podaljšati zaradi starosti, oziroma podčastnik ali častnik, ki je delal na ministrstvu najmanj 20 let, pa se
po izteku pogodbe o zaposlitvi ne želi usposobiti za civilni poklic
s šolanjem ali prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ali drugo
vrsto usposabljanja, se lahko zaposli pri kateremkoli delodajalcu. Vojaška oseba ima v tem primeru pravico do odpravnine.
Delodajalec, ki zaposli tako vojaško osebo za najmanj pet let
najkasneje v enem letu po prekinitvi pogodbe v ministrstvu,
ima pravico do povračila prispevkov iz plač in na plače v breme ministrstva za prva tri leta zaposlitve oziroma za pet let, če
zaposli vojaško osebo za deset let. Povračilo prispevkov se
delodajalcu priznava v dejanski višini, vendar mesečno največ
v znesku, izračunanem na podlagi povprečne plače vojaške
osebe, izplačane v zadnjih 12 mesecih.
(2) Povračilo prispevkov iz plače in na plače se uredi s pogodbo med delodajalcem in ministrstvom, ki jo sopodpiše tudi
vojaška oseba iz prejšnjega odstavka. Delodajalec, ki odpusti
vojaško osebo pred iztekom s pogodbo dogovorjenega roka,
pa ne zaradi krivdnih razlogov na strani vojaške osebe, mora
vrniti ministrstvu sorazmerni del povračila prispevkov v 30 dneh
po odpovedi delovnega razmerja vojaški osebi.
(3) Vojaška oseba iz prvega odstavka tega člena se z
ministrstvom lahko dogovori, da poleg odpravnine prejme takoj
po prekinitvi pogodbe o zaposlitvi na ministrstvu še enkratni
znesek sredstev, ki bi jih ministrstvo plačalo delodajalcu v petih
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letih kot povračilo prispevkov iz plače in na plačo, ki bi zaposlil
vojaško osebo pod pogoji iz prvega odstavka tega člena za deset let. V tem primeru vojaška oseba ne more zahtevati od ministrstva dodatnih pravic, niti preusposobitve za civilni poklic.
(4) Povračilo prispevkov iz prvega odstavka tega člena izključuje pravico do povračila prispevkov delodajalcu po zakonu,
ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti
in zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna.

nedotakljivost, za kaznivo dejanje zbujanja sovraštva, razdora
ali nestrpnosti, ki temelji na kršitvi načela enakosti, ali za kaznivo dejanje umora, se nečastno odpusti iz Slovenske vojske.
(2) Nečastni odpust vojaške osebe obsega odvzem čina
ali razreda, prenehanje pogodbe o zaposlitvi in izgubo vseh
pravic, ki bi jih imela kot vojaška oseba.
(3) Razloge za nečastni odpust vojaške osebe ugotovi
minister na predlog načelnika generalštaba.

66. člen

2. Posebne določbe o disciplinski odgovornosti

(prezaposlovanje delovnih invalidov)
(1) Vojaška oseba, ki ji je zaradi posledic poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni priznana invalidnost, lahko poleg pravic po Zakonu o obrambi uveljavlja tudi povračilo prispevkov iz
plače in na plače v korist delodajalca, ki jo zaposli pod pogoji iz
prejšnjega člena oziroma izplačilo enkratnega zneska sredstev,
ki bi jih ministrstvo plačalo delodajalcu kot povračilo prispevkov
iz plače in na plačo.
(2) Civilna oseba, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za delo
v vojski, ima po prenehanju pogodbe pravico do odpravnine
in druge pravice v skladu s splošnimi predpisi, v primeru invalidnosti zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pa tudi
pravice, ki so določene za vojaško osebo po Zakonu o obrambi
in tem zakonu.
67. člen
(sporazum o predčasnem prenehanju pogodbe
o zaposlitvi invalidu)
Vojaška ali civilna oseba, ki je zaradi posledic poškodbe
pri delu ali poklicne bolezni v skladu z Zakonom o obrambi
začasno razporejena na formacijsko dolžnost izven operativnih
enot, in ministrstvo se lahko pisno sporazumeta, da ji preneha
pogodba o zaposlitvi pred iztekom petih let, pri čemer se ji lahko izplača znesek v višini celotne oziroma sorazmernega dela
plače za petletno obdobje. V tem primeru se vojaški ali civilni
osebi izplača odpravnina, določena z Zakonom o obrambi,
nima pa drugih pravic.
68. člen
(dokup zavarovalne dobe)
(1) Če Zakon o obrambi ali ta zakon ne določa drugače,
se vojaški osebi, ki je na ministrstvu delala najmanj deset let,
ki ji je pogodba o zaposlitvi odpovedana, pa ne po njeni krivdi,
lahko z njenim soglasjem dokupi do pet let zavarovalne dobe
za pridobitev pravice do pokojnine pod pogoji, ki so predpisani
z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
dokup zavarovalne dobe za presežne delavce. Dokup zavarovalne dobe se opravi pod pogoji, določenimi s splošnimi
predpisi.
(2) Vojaški osebi iz prejšnjega odstavka se starostna meja
za pridobitev pravice do starostne pokojnine ter polna starost
znižujeta pod pogoji in na način, določen v zakonu, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(3) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o izdaji odločbe o dokupu zavarovalne dobe vojaški osebi
iz prvega odstavka tega člena obvesti tudi ministrstvo.
(4) V primeru dokupa zavarovalne dobe iz prvega odstavka tega člena vojaški osebi ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi
ne pripada pravica do odpravnine. Če se vojaška oseba pravici
do dokupa zavarovalne dobe odpove, ima pravico do odpravnine v skladu z Zakonom o obrambi, nima pa drugih pravic po
odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
69. člen
(nečastni odpust)
(1) Vojaška oseba, ki je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper človečnost in mednarodno pravo, zoper
obrambno moč države, zoper varnost Republike Slovenije in
njeno ustavno ureditev, zoper vojaško dolžnost, zoper spolno

70. člen
(disciplinska odgovornost)
(1) Načelnik generalštaba lahko za vodenje disciplinskega postopka in odločanje na prvi stopnji poleg poveljnikov,
določenih v Zakonu o obrambi, pooblasti tudi enega ali več
častnikov najmanj s činom majorja ali višjim oziroma vojaških
uslužbencev XII. ali višjega razreda. Pooblaščene vojaške
osebe lahko vodijo disciplinski postopek zoper pripadnika, ki
mu niso podrejene oziroma niso z njim v sorodu.
(2) Določbe Zakona o obrambi in tega zakona glede kršitev vojaške discipline, ugotavljanja disciplinske odgovornosti
ter vrste in izrekanja disciplinskih ukrepov za pripadnike stalne
sestave se smiselno uporabljajo tudi za civilne osebe. Civilni
osebi se lahko izrečejo tudi varstveni ukrepi, predpisani za
vojaške osebe.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaradi
kršitev vojaške discipline civilni osebi ne more izreči ukrep
odvzema čina, razreda oziroma zadržanja povišanja v višji čin
ali višji razred.
71. člen
(disciplinski postopek med povišano pripravljenostjo)
Disciplinski postopek za ugotavljanje disciplinske odgovornosti pripadnika med povišano pripravljenostjo poteka po
postopku, ki je s pravili službe določen za postopek v izrednem
ali vojnem stanju oziroma med izvajanjem vojaške obrambe.
72. člen
(začasna odstranitev z dolžnosti)
(1) Začasno odstranitev s formacijske dolžnosti ali z dela
v skladu z Zakonom o obrambi izreče s sklepom vojaška oseba, pristojna za vodenje disciplinskega postopka.
(2) Zoper sklep o začasni odstranitvi s formacijske dolžnosti ali z dela ima vojaška oseba pravico ugovarjati v roku
treh dni od vročitve sklepa. Ugovor ne zadrži izvršitve sklepa o
odstranitvi. O ugovoru odloči načelnik generalštaba z odločbo v
15 dneh. Odločitev načelnika generalštaba je dokončna.
(3) Sklep o začasni odstranitvi s formacijske dolžnosti se
lahko prekliče do dokončne odločitve v disciplinskem postopku
v primeru, če se ugotovi, da navzočnost vojaške osebe ne bi
več škodovala interesom vojaške službe ali ovirala poteka
disciplinskega postopka.
73. člen
(uvedba začasne odstranitve)
(1) Vojaška oseba se lahko začasno odstrani s formacijske dolžnosti do dokončne odločitve v disciplinskem postopku,
če bi njena navzočnost škodovala interesom vojaške službe ali
ovirala potek disciplinskega postopka.
(2) Vojaški osebi iz prejšnjega odstavka se namesto začasne odstranitve s formacijske dolžnosti z ukazom lahko omeji
ali odvzame pooblastila ali se jo začasno imenuje na drugo
formacijsko dolžnost.
(3) Izmed ukrepov začasne odstranitve iz prvega in drugega odstavka tega člena se izbere tisti, s katerim se zavaruje
interese vojaške službe in zagotovi nemoten potek disciplinskega postopka ter upošteva tudi položaj vojaške osebe.
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74. člen
(pravice med začasno odstranitvijo)
(1) Med začasno odstranitvijo s formacijske dolžnosti v
skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena pripada vojaški
osebi, zoper katero je bil ukrep izrečen, 60% plače za polni
delovni čas, izplačane v mesecu pred izdajo ukaza o začasni
odstranitvi, vendar ne manj od minimalne plače. Preostali del
plače se zadrži.
(2) Polna plača pripada vojaški osebi od dneva vrnitve
na opravljanje formacijske dolžnosti, s katere je bila začasno
odstranjena.
(3) Vojaški osebi se vrne zadržani del plače z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, če:
1. je disciplinski postopek dokončno ustavljen ali je postopek zastaral;
2. je dokončno ugotovljeno, da ni storila očitane kršitve
vojaške discipline, zaradi katere ji je bil izrečen ukrep začasne
odstranitve s formacijske dolžnosti.
75. člen
(izvršilni naslov)
Dokončna odločba o izreku disciplinskega ukrepa je izvršilni naslov.
VII. CELOSTNA SKRB
1. Pravice, ki izhajajo iz celostne skrbi
76. člen
(vsebina in upravičenci)
(1) Pripadniki imajo zaradi posebnih obremenitev, odgovornosti in zahtev pri opravljanju vojaške službe pravico do
celostne skrbi, ki obsega:
– zdravstveno oskrbo;
– psihološko oskrbo;
– socialno-varstveno oskrbo;
– pravno pomoč;
– pravno svetovanje;
– religiozno duhovno oskrbo;
– športne dejavnosti in organizirano preživljanje prostega
časa.
(2) Do celostne skrbi so upravičeni pripadniki stalne sestave, pogodbeni pripadniki rezervne sestave med opravljanjem
vojaške službe in usposabljanjem, osebe med prostovoljnim
služenjem vojaškega roka in drugi pripadniki, če je tako določeno s tem zakonom. Izvajanje posameznih dejavnosti celostne
skrbi se prilagaja kraju in razmeram, v katerih deluje poveljstvo,
enota ali zavod.
(3) Do celostne skrbi so v skladu s tem zakonom upravičeni tudi družinski člani pripadnikov stalne sestave oziroma
drugih pripadnikov med opravljanjem vojaške službe, če je
tako določeno s tem zakonom. Za družinske člane se štejejo
zakonec, zunajzakonski partner in partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti v skladu s predpisi (v nadaljnjem
besedilu: zakonec) ter otroci ali posvojenci oziroma pastorki (v
nadaljnjem besedilu: otroci) do polnoletnosti, če s tem zakonom
ni drugače določeno. Otroci, nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica v skladu s predpisi, imajo po tem zakonu pravice,
dokler traja podaljšana roditeljska pravica.
(4) Sestavni del celostne skrbi za pripadnike obsega tudi
namensko prilagoditev nastanitvenih in delovnih zmogljivosti
ter vojaške opreme tako, da jih lahko funkcionalno uporabljajo
tudi pripadnice.
(5) Ministrstvo v okviru celostne skrbi pripadnike zavaruje v času, ko so zaposleni v Slovenski vojski, tudi za primer
nesreče pri delu, katere posledica je začasna izguba delovne
zmožnosti oziroma za primer nesreče, katere posledica je smrt,
invalidnost, trajna ali začasna nezmožnost za delo in ki se je
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zgodila v času, ko ne opravljajo vojaške službe, razen če je bila
nesreča povzročena naklepoma, zaradi velike malomarnosti ali
zaradi uživanja alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi.
(6) Določbe tega zakona, ki urejajo pravico do celostne
skrbi, se smiselno uporabljajo tudi za civilne osebe in njihove
družinske člane.
(7) Minister uredi organizacijo in način izvajanja pravic
celostne skrbi.
77. člen
(zdravstvena oskrba)
(1) Zdravstvena oskrba obsega:
– brezplačno nujno zdravstveno pomoč med vojaško službo pri izvajanju bojnih in drugih nalog vojaške obrambe, opravljanjem obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali
z mednarodnimi pogodbami oziroma med opravljanjem drugih
nalog vojske, določenih z zakonom;
– zagotovitev nujne medicinske pomoči med streljanjem
in opravljanjem drugih nevarnih nalog med vojaškim usposabljanjem in izobraževanjem;
– preventivne zdravstvene ukrepe pred in med izvajanjem
posebej zahtevnih vojaških nalog, pred napotitvijo na opravljanje vojaške službe izven države in po vrnitvi v državo;
– zagotovitev prednostnega zdravljenja ob poškodbah ali
bolezni pri delu med vojaško službo;
– sodelovanje v programih zdravstvenega ozaveščanja
kot dela vojaškega strokovnega usposabljanja in izobraževanja.
(2) Za poškodbo ali bolezen iz prejšnjega odstavka se
šteje poškodba ali bolezen, ki je posledica dejavnosti pripadnika med vojaško službo, in zaradi katere je začasno ali trajno
nezmožen opravljati vojaško službo.
(3) Brezplačna nujna zdravstvena pomoč vključuje nujno
medicinsko pomoč, preventivne in druge nujne zdravstvene
ukrepe, v obsegu, ki jih je mogoče zagotoviti glede na razmere
in pogoje, v katerih se vojaška služba opravlja oziroma v katerih
pripadniki delujejo.
(4) Nujno medicinsko pomoč organizira pristojni poveljnik,
ki izvaja streljanje ali drugo nevarno nalogo ali dejavnost tako,
da zagotovi potrebno število ekip nujne medicinske pomoči na
kraju izvajanja naloge. Načelnik generalštaba določi, pri katerih
nalogah in dejavnostih mora biti zagotovljena ena ali več ekip
nujne medicinske pomoči.
(5) Preventivni zdravstveni ukrepi med vojaško službo
se izvajajo pred začetkom in med izvajanjem posebej zahtevnih vojaških nalog, kakor je bojno letenje zrakoplovov ali
usposabljanje za tako letenje, letenje zrakoplovov v zahtevnih
meteoroloških razmerah, vojaško potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali tehnično potapljanje in druge naloge. Načelnik generalštaba določi, katere naloge se štejejo za posebej
zahtevne vojaške naloge.
(6) Preventivni zdravstveni ukrepi pred napotitvijo na
opravljanje vojaške službe izven države obsegajo preglede,
cepljenja in druge ukrepe, ki se določijo glede na kraj in razmere, kamor je pripadnik napoten na opravljanje vojaške službe.
Ti ukrepi se smiselno izvajajo tudi pri napotitvah na izvajanje
obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami. Preventivni zdravstveni ukrepi se po
potrebi izvajajo tudi po vrnitvi z opravljanja obveznosti, sprejetih
v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami.
(7) Družinski člani pripadnikov stalne sestave se lahko
udeležujejo le programov zdravstvenega ozaveščanja iz prvega odstavka tega člena. Družinski člani imajo pravico tudi
do preventivnih zdravstvenih ukrepov iz prejšnjega odstavka,
če se preselijo v drugo državo, kamor je pripadnik napoten na
opravljanje vojaške službe ali drugo delo v skupna poveljstva in
enote oziroma v organe, predstavništva ali službe mednarodnih
organizacij.
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78. člen

(organizacija zdravstvene oskrbe)
(1) Brezplačno nujno zdravstveno pomoč iz prejšnjega
člena zagotavljajo enote same, vojaška zdravstvena služba oziroma po dogovoru vojaška zdravstvena služba druge vojaške
organizacije ali organizacija javne zdravstvene službe, s katero
ima ministrstvo sklenjeno ustrezno pogodbo.
(2) Za zagotovitev prednostnega zdravljenja pri poškodbah ali bolezni pri delu med opravljanjem vojaške službe sklene
ministrstvo ustrezne pogodbe z organizacijami javne zdravstvene službe, če prednostne zdravstvene oskrbe ni mogoče
zagotoviti z vojaško zdravstveno službo ali na podlagi posebnih
oblik zdravstvenega zavarovanja. Pravica do prednostnega
zdravljenja obsega tudi pravico do rehabilitacije.
(3) Zdravstvena oskrba in prednostno zdravljenje med
izvajanjem vojaške službe pri opravljanju obveznosti, sprejetih
v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami,
se zagotavlja pripadnikom Slovenske vojske tako, kakor se
zagotavlja pri izvajanju bojnih in drugih nalog vojaške obrambe. V skladu s to določbo se prednostno zdravljenje lahko
zagotavlja pri opravljanju vojaške službe izven države v dogovoru z vojaškimi zdravstvenimi službami enot drugih vojaških
organizacij.
(4) Zdravstveno sposobnost pripadnikov za opravljanje
vojaške službe med izvajanjem vojaške obrambe oziroma za
opravljanje obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah
ali z mednarodnimi pogodbami, pripadnikov enot, ki so dane na
razpolago za uporabo v skladu z načrti za kolektivno obrambo
v okviru zavezništva oziroma v skladu z drugimi mednarodnimi
pogodbami in med povišano pripravljenostjo, ugotavljajo zdravniki vojaške zdravstvene službe ali po dogovoru zdravniki druge vojaške zdravstvene službe oziroma pooblaščeni zdravniki
organizacije javne zdravstvene službe, s katero ima ministrstvo
sklenjeno ustrezno pogodbo. Zdravniki vojaške zdravstvene
službe oziroma pooblaščeni zdravniki se za pripadnike v tem
primeru štejejo kot izbrani zdravniki po splošnih predpisih.
(5) Zdravstveno sposobnost pripadnikov za opravljanje
vojaške službe na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka
ugotavljajo pooblaščeni zdravniki tudi za pripadnike enot, ki so
namenjene z načrti za kolektivno obrambo v okviru zavezništva, v obdobju 12 mesecev oziroma daljšem obdobju, določenem z načrti usposabljanja, ko se enota intenzivno usposablja
za opravljanje bojnih in drugih nalog.
79. člen
(psihološka oskrba)
(1) Psihološka oskrba obsega:
– strokovno psihološko pomoč zaradi psihičnih obremenitev;
– udeležbo v programih, namenjenih obvladovanju psihičnih obremenitev.
(2) Strokovna psihološka pomoč se praviloma organizira
pred napotitvijo na izvajanje vojaške službe izven države pri
izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah
ali z mednarodnimi pogodbami, med izvajanjem teh obveznosti
in po vrnitvi v državo.
(3) Do strokovne psihološke pomoči imajo po potrebi pravico tudi družinski člani pred napotitvijo pripadnika na izvajanje vojaške službe izven države in med opravljanjem vojaške
službe izven države. Obseg pomoči se določi glede na kraj in
razmere, v katerih se vojaška služba opravlja.
(4) Strokovna psihološka pomoč se lahko izvaja tudi ob
nesrečah ali drugih pojavih v vojski, zaradi katerih so pripadniki
pod posebnimi psihičnimi obremenitvami, o čemer odloča poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote.
(5) Posebni programi za obvladovanje psihičnih obremenitev se izvajajo za poveljstva, enote in zavode oziroma
posamezne skupine pripadnikov glede na njihove naloge v
razmerah, ko so poveljstva, enote ali zavodi v povišani pripravljenosti, v kriznih razmerah, v obdobju povečane nevarnosti
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napada na državo ali ob neposredni vojni nevarnosti in v izrednem ali vojnem stanju.
80. člen
(socialno-varstvena oskrba)
(1) Socialno-varstvena oskrba je brezplačna in obsega:
– svetovanje in pomoč pri reševanju stanovanjskih problemov, zlasti posredovanje informacij o prostih stanovanjih in
pridobitvi stanovanja iz stanovanjskega sklada ministrstva;
– svetovanje pri zaposlitvi zakonca;
– svetovanje in pomoč pri zagotavljanju otroškega varstva;
– pomoč pri selitvah, če gre za selitve, ki so posledica
razporeditve vojaške osebe na drugo formacijsko dolžnost
zaradi službenih potreb v skladu z zakonom.
(2) Pravice iz prejšnjega odstavka pripadajo pripadnikom
stalne sestave, drugim pripadnikom pa le, če so napoteni na
opravljanje vojaške službe izven države ali po razglasitvi izrednega ali vojnega stanja.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek ima pripadnik pravico do
znižane neprofitne najemnine za službeno stanovanje oziroma
do subvencioniranja dela stanarine v višini, ki jo določi vlada
na predlog ministra, če se preseli v stanovanje, ki ni oddaljeno
več kot 20 km od kraja opravljanja vojaške službe. Pripadnik
ima pravico do subvencioniranja dela stanarine še eno leto, če
je zaradi službenih potreb razporejen na opravljanje vojaške
službe v drug kraj in če se ne preseli v drugo stanovanje, za
katero bi lahko uveljavljal subvencioniranje stanarine. Pravico
do znižane neprofitne najemnine za službeno stanovanje se
podrobneje uredi v aktu, ki ureja uporabo in upravljanje stanovanjskega sklada ministrstva.
(4) Pripadnik ima v času opravljanja vojaške službe pravico do subvencioniranja dela oskrbnine za varstvo predšolskih
otrok v javni varstveni ustanovi oziroma ustanovi, ki ima ustrezno pooblastilo za opravljanje te dejavnosti. Pravico do subvencioniranja višjega dela oskrbnine za varstvo predšolskih otrok
ima tri leta tudi pripadnik, ki se preseli z družino v stanovanje,
ki ni oddaljeno več kot 20 km od kraja službovanja. Vlada določi
višino in merila za subvencioniranje dela oskrbnine predšolskih
otrok pripadnikom.
81. člen
(pravna pomoč)
V skladu z Zakonom o obrambi ministrstvo zagotovi pravno pomoč pripadniku, zoper katerega je uveden kazenski ali
odškodninski postopek zaradi opravljanja vojaške ali druge
službe, če jo je po oceni ministrstva opravljal v skladu s predpisi
in pravili službe.
82. člen
(pravno svetovanje)
(1) Pripadnikom in njihovim družinskim članom ministrstvo na njihovo zahtevo zagotavlja pravno svetovanje, ki je
brezplačno in obsega:
– pojasnila pripadniku o pravnem položaju v zadevah, ki
so povezane z opravljanjem vojaške službe;
– pojasnila o pravicah in obveznostih pri uvedbi postopka,
o pristojnostih državnih in drugih organov, o postopkovnih pravilih, stroških in načinu izvršitve sodne ali druge odločbe.
(2) Pravno svetovanje ne obsega svetovanje glede uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja, v zadevah, ki se uveljavljajo po službeni poti, in v zadevah, pri katerih je pripadnik v
sporu z ministrstvom, drugim državnim organom ali državo.
(3) Pravno svetovanje ne izključuje pravne pomoči iz prejšnjega člena.
(4) Do pravnega svetovanja so upravičeni tudi pripadniki
pogodbene rezerve in drugi pripadniki ter družinski člani pripadnikov v zvezi z zadevami, povezanimi z njihovim statusom
oziroma pravicami in obveznostmi v Slovenski vojski oziroma
ministrstvu.
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83. člen
(religiozna duhovna oskrba)
Pripadniki imajo med vojaško službo pravico do religiozne
duhovne oskrbe v skladu z Zakonom o obrambi.
84. člen
(športne dejavnosti in organizirano preživljanje
prostega časa)
(1) Pripadnikom in njihovim družinskim članom ministrstvo zagotavlja možnost uporabe športnih in drugih rekreacijskih objektov ter naprav v vojaških in drugih objektih ministrstva
ter sodelovanje pri športnih dejavnostih za ohranjanje telesne,
duševne in zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, ki jih
organizirajo generalštab in druga poveljstva, enote, zavodi ali
ministrstvo.
(2) Pripadnikom in njihovim družinskim članom se zagotavlja možnost organizirane rekreativne dejavnosti z organiziranjem taborov, športnih srečanj, pohodov, srečanj za člane
družin, likovnih kolonij, koriščenja počitniških zmogljivosti ministrstva in drugih dejavnosti.
(3) Pripadniki in njihovi družinski člani za udeležbo pri
dejavnostih iz prejšnjega odstavka krijejo stroške v skladu s
predpisi o opravljanju lastne dejavnosti ministrstva in splošnimi
predpisi.
(4) Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena
organizirajo poveljstva, enote in zavodi, ki jih določi načelnik
generalštaba, oziroma ministrstvo, na podlagi ustreznih pogodb
pa tudi častniške in veteranske organizacije.
85. člen
(klubi in centri za celostno skrb)
(1) V vojašnicah se določi klubski prostor, ki lahko obsega
tudi knjižnico, medioteko in druge prostore, in je namenjen srečevanju pripadnikov, njihovih družinskih članov in priložnostnim
prireditvam. Poslovanje klubov se ureja s pravili službe.
(2) Spominske sobe, muzejske in druge zbirke, povezane z zgodovino in dejavnostjo enot, vojaško zgodovino ali
obrambo nacionalne samobitnosti, nacionalnega ozemlja in
samostojnosti, se organizirajo v okviru klubov v vojašnicah ali
kot del javnih muzejev ali muzejskih zbirk. Ministrstvo lahko s
tem namenom javnim muzejem in javnim muzejskim zbirkam
neodplačno pogodbeno prenese vojaško orožje in opremo, izločeno iz operativne uporabe, kot muzejske eksponate. Enako
lahko ravna ministrstvo tudi v primeru posameznih registriranih
zbiralcev, vendar odplačno.
(3) Za izvajanje klubskih, športnih, rekreativnih, muzejskih
in drugih dejavnosti pripadnikov in njihovih družinskih članov se
lahko z ustreznimi pogodbami, skupaj s častniško ali veteransko organizacijo, organizirajo tudi centri za celostno skrb.
2. Pravice družinskih članov ob smrti
ali invalidnosti pripadnika
86. člen
(stroški pogreba in enkratna denarna pomoč ob smrti)
(1) Družinski člani pripadnika Slovenske vojske, ki je izgubil življenje med opravljanjem vojaške službe v državi ali izven
države, imajo pravico do povrnitve stroškov pogreba in pravico
do enkratne denarne pomoči v skladu z Zakonom o obrambi.
Za prevoz umrlega pripadnika, ki je izgubil življenje izven države, v kraj pogreba, poskrbi generalštab.
(2) Pogreb pripadnika, ki je pri opravljanju vojaške službe
oziroma dela izgubil življenje, se opravi z vojaškimi častmi v
skladu s pravili službe.
(3) Stroški pogreba in enkratna denarna pomoč iz prvega
odstavka tega člena družinskim članom ne pripada, če pripadnik izgubi življenje na poti na delo in z dela, razen če gre za
opravljanje vojaške službe izven države.
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87. člen
(uporaba službenega stanovanja po smrti pripadnika)
(1) Zakonec in otroci pripadnika, ki je izgubil življenje med
vojaško službo brez svoje krivde, lahko zadržijo najemniško
razmerje za službeno stanovanje, ki ga je uporabljal pripadnik
pred smrtjo.
(2) Zakoncu umrlega pripadnika se službeno stanovanje
lahko dodeli tudi, če je imel pripadnik ob smrti vloženo prošnjo
za službeno stanovanje in če je to edino stanovanje zakonca.
(3) Zakoncu umrlega pripadnika se na podlagi odločitve
ministra na predlog načelnika generalštaba službeno stanovanje, ki ga je uporabljal umrli pripadnik pred smrtjo, tudi odproda, če je to za zakonca njegovo edino stanovanje in če za to
obstajajo drugi utemeljeni razlogi.
88. člen
(pravice družinskih članov po smrti pripadnika)
(1) Družinskim članom pripadnika, ki je izgubil življenje
med vojaško službo pri obrambi države, izvajanju nalog, ki jih
je država sprejela v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami, ali pri opravljanju drugih nalog Slovenske
vojske, pripadajo poleg pravic iz 86. in prejšnjega člena, še
naslednje pravice:
– psihološka oskrba ob smrti pripadnika;
– štipendiranje šoloobveznih otrok, vendar ne dlje kakor
do leta, v katerem dopolnijo 27 let starosti;
– brezplačna pravna pomoči v zvezi z urejanjem zadev,
povezanih s smrtjo pripadnika;
– prednost pri obravnavanju prošnje za zaposlitev brezposelnega zakonca ali otroka na ministrstvu pod pogojem, da
izpolnjuje pogoje za zasedbo formacijske dolžnosti ali delovnega mesta;
– uporaba počitniških zmogljivosti ministrstva deset let po
smrti pripadnika pod pogoji, ki veljajo za druge pripadnike.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi za pripadnika, ki mu je zaradi poškodbe, ki jo je utrpel pri
opravljanju vojaške službe, priznana invalidnost I. kategorije, in
njegove družinske člane.
3. Skrb za pripadnike, ki opravljajo vojaško
službo izven države
89. člen
(opravljanje vojaške službe in dela v skupnih poveljstvih in
enotah)
(1) Pripadnikom, ki so napoteni na opravljanje vojaške
službe ali na delo izven države v skupna poveljstva, enote in
na druge naloge, se zagotavlja pomoč, ki obsega:
– organizacijo prevoza iz države v kraj opravljanja vojaške
službe v drugi državi in ob povratku;
– organizacijo obiskov doma med opravljanjem vojaške
službe v drugi državi, praviloma najmanj dvakrat letno;
– ureditev zdravstvenega varstva v drugi državi, praviloma v enakem obsegu kakor doma;
– zagotovitev primernega stanovanja v drugi državi;
– zagotovitev ustreznega šolanja otrok v drugi državi;
– pomoč pri iskanju zaposlitve za zakonca.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za vojaške in civilne osebe, napotene na opravljanje
vojaške službe oziroma na delo izven države v organe, predstavništva ali službe mednarodnih organizacij v skladu z mednarodnimi pogodbami.
90. člen
(izvajanje obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah)
(1) Pripadnikom, ki so napoteni na opravljanje vojaške
službe izven države zaradi izvajanja obveznosti, prevzetih v
mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami,
kakor so operacije, misije in druge oblike delovanja, se praviloma zagotavlja:
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– možnost komuniciranja z družinskimi člani doma;
– organiziran brezplačen obisk doma, praviloma enkrat v
treh mesecih, če razmere, v katerih se opravlja vojaška služba,
to dopuščajo in če je to predvideno z odločitvijo o napotitvi na
opravljanje vojaške službe izven države;
– pravico do posebnega dopusta v skladu z merili, ki veljajo po predpisih mednarodne organizacije, v okviru katere se
vojaška služba opravlja oziroma kakor je predvideno z odločitvijo o napotitvi na opravljanje vojaške službe izven države;
– pomoč pri varstvu ali šolanju otrok, varstvu invalidnega družinskega člana oziroma zaposlitvi nezaposlenega
zakonca.
(2) Pomoč in pravice za pripadnike iz 89. člena tega
zakona in prejšnjega odstavka se med seboj izključujejo, zagotavljajo pa se na stroške ministrstva v obsegu in na način,
ki ju določi vlada.
4. Odhod iz vojaške službe
91. člen

Uradni list Republike Slovenije
ali žalovanjih ter podčastniških, častniških ali veteranskih
srečanjih.
(6) Vojaške in civilne osebe, ki so do upokojitve delale na
ministrstvu, oziroma nekdanje ministre za obrambo in državne
sekretarje na ministrstvu, se pokoplje z vojaškimi častmi na
način in pod pogoji, določenimi v pravilih službe o pogrebu z
vojaškimi častmi. Z vojaškimi častmi se v skladu s to določbo
pokoplje tudi druge zaposlene, ki so do upokojitve delali na
ministrstvu, s činom polkovnika ali višjim oziroma s XIV. ali
višjim razredom.
(7) Nekdanjim pripadnikom, ki jim je prenehala pogodba o
zaposlitvi brez krivdnih razlogov, pa so v Slovenski vojski delali
najmanj pet let, pripadajo pravice iz prve in pete alinee prvega
odstavka tega člena.
(8) Nekdanjim pripadnikom iz prvega in sedmega odstavka tega člena se ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi na
njihovo zahtevo izda izkaznica, katere obliko in vsebino določi
minister, na podlagi katere uveljavljajo pravice v skladu s tem
zakonom.

(priprave za odhod)
(1) Za pripadnike, ki jim bo prenehala pogodba o zaposlitvi brez krivdnih razlogov, pristojna služba ministrstva izvaja
priprave za prezaposlitev, preusposobitev in uveljavitev drugih
pravic, ki jih ima pripadnik ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
določenih z Zakonom o obrambi in s tem zakonom.
(2) Priprave za odhod iz prejšnjega odstavka se izvajajo
med rednim delovnim časom, praviloma v zadnjih šestih mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Med tem časom se
pripadniku praviloma ne odreja novih službenih nalog.
(3) Pripadnikom iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, se v času priprav za odhod iz
Slovenske vojske ponudi sklenitev pogodbe o službi v rezervni
sestavi. Pripadniki imajo med službo v rezervni sestavi pravico
do zmanjšanega obsega usposabljanja ter druge pravice in
obveznosti, ki jih uredi vlada. Taka pogodba se lahko sklene
za najmanj pet let.

VIII. KAZENSKA DOLOČBA
93. člen
(samovoljna zapustitev enote)
Z globo od 600 do 1200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki samovoljno zapusti poveljstvo, enoto ali zavod
med povišano pripravljenostjo oziroma izvajanjem nalog, ki se
štejejo za povišano pripravljenost v skladu z 9. točko prvega
odstavka 3. člena tega zakona, oziroma med opravljanjem
pomembne naloge, ki jo izvaja Slovenska vojska v skladu z
zakonom (prvi in drugi odstavek 64. člena).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
94. člen

92. člen

(postopki v teku)

(skrb za nekdanje pripadnike)

(1) Postopki v zvezi s predlogi, ugovori, zahtevami in pritožbami po službeni poti, začeti pred uveljavitvijo tega zakona,
se nadaljujejo in zaključijo po predpisih in Pravilih službe v
Slovenski vojski, ki so veljala do uveljavitve tega zakona.
(2) Za postopke, roke, pristojnosti in druga vprašanja,
ki so s tem zakonom urejena drugače kot v Pravilih službe v
Slovenski vojski, se ta zakon uporablja neposredno.

(1) Pripadnikom, ki so do upokojitve delali na ministrstvu,
se po upokojitvi zagotavlja:
– uporaba klubskih prostorov, športnih in drugih objektov
v vojašnici ali drugem najbližjem objektu ministrstva;
– pomoč pri organiziranju oskrbe na domu, če za to zaprosijo;
– pomoč pri sprejemu v domove starostnikov, če za to
zaprosijo;
– podaljšanje najemne pogodbe ali odkup službenega
stanovanja;
– pravno svetovanje v zadevah, povezanih z njihovim delom na ministrstvu, razen če gre za zadeve, v katerih so v sporu
z ministrstvom ali drugim državnim organom oziroma državo.
(2) Ministrstvo zagotavlja prostorske in druge pogoje za
delovanje stanovskega združenja upokojenih pripadnikov.
(3) Ministrstvo lahko za oskrbo nekdanjih pripadnikov zagotavlja potrebne nastanitvene zmogljivosti z gradnjo ali z nakupom varovanih stanovanj. Za sprejem v ta stanovanja lahko
zaprosijo samo nekdanji pripadniki, ki so ministrstvo zapustili
zaradi nekrivdnih razlogov.
(4) Pripadnik, ki je do upokojitve delal na ministrstvu,
lahko zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe za službeno
stanovanje za nedoločen čas oziroma odkup takega stanovanja, če mu to stanovanje pomeni edino stanovanje. Podaljšanje
najemne pogodbe oziroma odkup se mu omogoči pod pogoji
in na način, določen z aktom, ki ureja uporabo in upravljanje s
službenimi stanovanji v ministrstvu.
(5) Vojaške osebe, ki so do upokojitve delale na ministrstvu, imajo po upokojitvi pravico nositi službeno uniformo brez
položajnih oznak, zlasti na vojaških slovesnostih, počastitvah

95. člen
(sklenitev pogodb o zaposlitvi)
(1) Pripadnikom, ki so se zaposlili v stalni sestavi pred
14. januarjem 1995, in do uveljavitve tega zakona niso sklenili
pogodb o zaposlitvi za opravljanje vojaške službe oziroma za
službo v vojski po Zakonu o obrambi, niti po Zakonu o javnih
uslužbencih, se ob prvi razporeditvi na drugo formacijsko dolžnost ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Če ne pride do
sklenitve pogodbe o zaposlitvi, minister oziroma oseba, ki jo
pooblasti, izda sklep, ki nadomešča pogodbo o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi pred razporeditvijo na
drugo formacijsko dolžnost.
(2) Pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka se sklenejo za nedoločen čas ter s pravicami in obveznostmi, določenimi z Zakonom o obrambi, tem zakonom in Zakonom
o javnih uslužbencih. Pogodbe o zaposlitvi morajo skleniti
vsi pripadniki najpozneje v roku dveh let po uveljavitvi tega
zakona. Vojaškim osebam iz tega člena v skladu z Zakonom
o obrambi delovno razmerje na obrambnem področju preneha
najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem izpolnijo
pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih.
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96. člen
(plača za vojaško službo izven države in štipendiranje)
(1) Plača, dodatki k plači, prejemki, nadomestila in povračila za opravljanje vojaške službe izven države iz 89. ter
90. člena tega zakona se lahko uveljavijo z uredbo vlade tudi
pred začetkom obračuna plač po zakonu, ki ureja sistem plač
v javnem sektorju.
(2) Do uveljavitve predpisa iz sedmega odstavka 50. člena tega zakona se štipendiranje izvaja po predpisih in na način,
ki se je uporabljal do uveljavitve tega zakona.
97. člen
(pravice upokojenih oseb)
Pravice iz prve in pete alinee prvega odstavka, tretjega,
petega, šestega in sedmega odstavka 92. člena tega zakona
imajo tudi vojaške in civilne osebe, ki so do upokojitve delale na
ministrstvu, upokojile pa so se po 14. januarju 1995.
98. člen
(služba za izvajanje celostne skrbi)
(1) Organizacijska enota, ki bo izvajala naloge v zvezi
s celostno skrbjo za pripadnike in druge naloge, ki jih določi
minister, začne z delom najpozneje v enem letu po uveljavitvi
tega zakona.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka določi minister tudi način
in organizacijo zagotavljanja pravne pomoči in pravnega svetovanja pripadnikom in njihovim družinskim članom, v skladu z
81. in 82. členom tega zakona.
99. člen
(izvršilni predpisi)
(1) Označitev skupine obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri formacijskih dolžnostih iz 60. člena
tega zakona mora biti izvedena v roku devetih mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Predpisi za izvrševanje tega zakona morajo biti izdani
najkasneje v roku dveh let od dneva uveljavitve tega zakona,
oziroma jih je treba uskladiti s tem zakonom v istem roku.
100. člen
(veljavnost)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 200-13/07-1/1
Ljubljana, dne 13. julija 2007
EPA 1410-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Sašo Peče l.r.

MINISTRSTVA
3762.

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun
akontacije dohodnine od dohodka iz
dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za
finance
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PRAVILNIK
o obrazcu za davčni obračun akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obrazec za davčni obračun
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologija
za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za
izpolnjevanje prilog in način predložitve obrazca davčnemu
organu.
2. člen
(1) Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za dohodnino od dohodkov iz
dejavnosti sestavi in predloži davčnemu organu davčni obračun
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na obrazcu, ki
je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del in ga izpolni
v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, ki je Priloga
2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Zavezanec poleg podatkov na obrazcu iz Priloge 1
tega pravilnika predloži tudi podatke na obrazcih, ki sta Prilogi
3 in 4 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter podatke na
obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posameznega obrazca Priloge 5 do 14 tega pravilnika in
njegov sestavni del.
(3) Zavezanec, ki v skladu s prvim odstavkom 297. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06)
podatke na obrazcih, ki sta Prilogi 3 in 4 tega pravilnika,
predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora v
davčnem obračunu akontacije dohodnine, ki je Priloga 1 tega
pravilnika, označiti, da ne prilaga navedenih podatkov, ker
jih je predložil AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v papirni ali elektronski
obliki. Navodilo za predložitev podatkov iz obrazca za davčni
obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
v elektronski obliki je Priloga 15 tega pravilnika in njegov
sestavni del.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006
(Uradni list RS, št. 10/07), uporablja pa se za davčni obračun
akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti, za leto 2006.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-42/2007/14
Ljubljana, dne 13. julija 2007
EVA 2007-1611-0039
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1

DAVýNI OBRAýUN
AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI
za obdobje od …….. do ………….
PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu:
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): ……………………………………………………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
 da,
 ne.

Država rezidentstva: ............................

Sedež obrata oziroma poslovanja: ________________________
Vrsta dejavnosti: _______________________________

Matiþna številka obrata:
____________________

Sistem vodenja poslovnih knjig:
 enostavno knjigovodstvo,
 dvostavno knjigovodstvo.
Vrsta obveznega socialnega zavarovanja:
 iz naslova opravljanja dejavnosti ________________________ (obraþunani
znesek prispevkov za socialno varnost v tem poslovnem letu),
 iz delovnega razmerja,
 plaþevanje prispevkov za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 56. þlena
ZDoh-2; sklad, v katerega se plaþujejo prispevki za socialno varnost, je v državi
___________; višina prispevkov je v tem poslovnem letu znašala
__________________________,
 druge vrste obveznega socialnega zavarovanja.
UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO ZDoh-2 (USTREZNO OZNAýITE)






Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam specializiran poklic
(navedite: ________________) na podroþju kulturne dejavnosti in sem vpisan v
razvid samozaposlenih v kulturi (navedite: ___________________), nimam
sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam druge dejavnosti, zato
uveljavljam zmanjšanje davþne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15
odstotkov prihodkov.
Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam novinarski poklic
(navedite: ________________) in sem vpisan v razvid samostojnih novinarjev
(navedite: ________________), nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne
opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davþne osnove od
dohodka iz dejavnosti v višini 15 odstotkov prihodkov.
Izjavljam, da sem v zadnjih petih letih zahteval davþno obravnavo po þetrtem
odstavku 51. þlena ZDoh-2.

MF-DURS obr. DOHDEJ št.18
Priloga
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Znesek v EUR s centi

1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

PRIHODKI, ugotovljeni po raþunovodskih predpisih, od tega:
Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vkljuþno z davþnim
odtegljajem
Popravek prihodkov na raven davþno priznanih – zmanjšanja (vsota
2.1 do 2.6)
Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavþenih ali delno
obdavþenih rezervacij
Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega
obdavþevanja
Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, þe se predhodna
oslabitev ni upoštevala
Izvzem prihodkov, doseženih od dividend, obresti, prihodkov, doseženih
na podlagi odsvojitve lastniških deležev, ali odsvojitve investicijskih
kuponov
Izvzem prihodkov, ki so v tekoþem oz. so bili v preteklih davþnih obdobjih
že vkljuþeni v davþno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavþitve
Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov
Popravek prihodkov na raven davþno priznanih – poveþanja (vsota
3.1 do 3.3)
Poveþanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
Poveþanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti v
skladu z doloþbami ZDDPO-2
Poveþanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam
nerezidentom
Poveþanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam
rezidentom v skladu z doloþbami ZDDPO-2
DAVýNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)
ODHODKI, ugotovljeni po raþunovodskih predpisih
Popravek odhodkov na raven davþno priznanih – zmanjšanja (vsota
6.1 do 6.26)
Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti v
skladu z doloþbami ZDDPO-2
Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb
Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb
rezidentov v skladu z doloþbami ZDDPO-2
Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 % oblikovanih rezervacij, ki niso
davþno priznane
Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen
odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po raþunovodskih standardih
prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega teþaja), ki se po prvem
odstavku 21. þlena ZDDPO-2 ne priznajo
Izvzem odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke na podlagi
mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja
Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje
Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev
Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreþe pristojni organ
Nepriznani odhodki za davke
Nepriznani odhodki za obresti od nepravoþasno plaþanih davkov ali
drugih dajatev
Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, doloþenih v
8.b) toþki prvega odstavka 30. þlena ZDDPO-2
Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi
Nepriznani odhodki za donacije
Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. þlenom ZDDPO-2

MF-DURS obr. DOHDEJ št.18

9641

Stran

9642 /
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Št.

68 / 30. 7. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Nepriznani odhodki v višini 50 % stroškov reprezentance
Nepriznani odhodki za obraþunano amortizacijo, ki presega amortizacijo,
obraþunano po metodi enakomernega þasovnega amortiziranja in na
podlagi predpisanih stopenj
Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev,
katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davþno priznana
Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, doloþeno z
zakonom
Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo izkljuþno na zavezanca
Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplaþil v zvezi z
zaposlitvijo zaposlenih pri zavezancu, þe niso obdavþeni po Zakonu o
dohodnini
Odhodki, nastali v zvezi s prihodki iz zap. št. 2.4
Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva
pred dokonþno obraþunano amortizacijo za znesek razlike med
amortizacijo, obraþunano za davþne namene, in amortizacijo,
obraþunano za poslovne namene
Drugi nepriznani odhodki
Popravek odhodkov na raven davþno priznanih – poveþanja (vsota
7.1 do 7.6)
Poveþanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali
so bile delno priznane kot odhodek
Poveþanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo
ob odpisu celote ali dela terjatev, ki niso bile poplaþane oz. poravnane
Poveþanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih
sredstev, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi
Poveþanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obraþunanega
po metodi enakomernega þasovnega amortiziranja in na podlagi
predpisanih stopenj
Poveþanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti
opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo
Poveþanje odhodkov v primeru prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva
pred dokonþno obraþunano amortizacijo za znesek razlike med
amortizacijo, obraþunano za poslovne namene, in amortizacijo,
obraþunano za davþne namene
DAVýNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7)
RAZLIKA med davþno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)
RAZLIKA med davþno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)
Sprememba davþne osnove zaradi prehoda na novi naþin
raþunovodenja, pri spremembah raþunovodskih usmeritev,
popravkih napak in prevrednotenjih (11.1 - 11.2 + 11.3 - 11.4 + 11.5)
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na
spremenjeni naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, ki se vkljuþi v
davþno osnovo v tem obraþunu
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na
spremenjeni naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, ki se vkljuþi v
davþno osnovo v tem obraþunu
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi sprememb
raþunovodskih usmeritev in popravkov napak
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi sprememb
raþunovodskih usmeritev in popravkov napak
Poveþanje davþne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi
prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v
preneseni poslovni izid, vkljuþno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki
se amortizirajo
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Poveþanje davþne osnove (vsota 12.1 do 12.3)
Znesek izkorišþene davþne olajšave za znesek investicij, zaradi prodaje
oziroma odtujitve ali prenosa sredstev izven RS, zaradi izgube pravice do
uporabe opredmetenega osnovnega sredstva pri finanþnem najemu,
zaradi prenosa sredstva iz podjetja v gospodinjstvo in odtujitve sredstva v
skladu s 147. þlenom ZDoh-2
Znesek izkorišþene davþne olajšave za novozaposlene delavce zaradi
predþasne prekinitve delovnega razmerja
Neporabljeni del investicijskih rezerv
DAVýNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11+ 12 - 10); þe je > 0
DAVýNA IZGUBA (11 + 12 – 10); þe je < 0
Zmanjšanje davþne osnove in davþne olajšave (vsota 15.1 do 15.15,
vendar najveþ do višine davþne osnove iz zap. št. 13)
Zmanjšanje davþne osnove za že obdavþene dolgoroþne rezervacije za
pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov naþin
raþunovodenja
Pokrivanje izgube
Zmanjšanje davþne osnove za neizkorišþeni del olajšave za investiranje
po tretjem in šestem odstavku 47. þlena ZDoh-1
Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega
odstavka 61. þlena ZDoh-2
Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega
odstavka 61. þlena ZDoh-2
Olajšava za zaposlovanje delavcev, ki prviþ sklenejo delovno razmerje, in
brezposelnih oseb po ZDoh-1
Olajšava za zaposlovanje doktorjev znanosti po ZDoh-1
Olajšava za zaposlovanje invalidov
Olajšava za zavezanca invalida
Olajšava za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem izobraževanju
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Olajšava za donacije – izplaþila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene,
športne, ekološke in religiozne namene
Olajšava za donacije – izplaþila za kulturne namene in izplaþila
prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesreþami
Izplaþila politiþnim strankam
Posebna osebna olajšava
OSNOVA ZA DOHODNINO (izraþun dohodnine na letni ravni) (13 15)
Splošna olajšava
Posebna olajšava za vzdrževane družinske þlane
OSNOVA ZA AKONTACIJO DOHODNINE (16 – 17 – 18)
AKONTACIJA DOHODNINE
Izraþun akontacije dohodnine od osnove za akontacijo dohodnine
Nad
Do
Znesek davka
Stopnja davka
……………….
………………
…………………
………………
…………......
……………….
…………………
……………….
Odbitek tujega davka
Poveþanje davka zaradi spremembe odbitka tujega davka
DAVýNA OBVEZNOST (20 – 21 – 22)
Zmanjšanje davþne obveznosti za plaþani znesek odtegnjenega davka
Obraþunana predhodna akontacija
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OBVEZNOST ZA DOPLAýILO AKONTACIJE (23 – 24 – 25); þe je > 0
PREVEý OBRAýUNANA PREDHODNA AKONTACIJA (23 – 24 – 25);
þe je < 0
OSNOVA ZA DOLOýITEV PREDHODNE AKONTACIJE
Predhodna akontacija
Meseþni obrok predhodne akontacije
Trimeseþni obrok predhodne akontacije

Sestavni del davþnega obraþuna so naslednje priloge (oznaþite z x):
PRILOGA 3: Bilanca stanja
PRILOGA 4: Izkaz poslovnega izida
IZJAVA:
Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3 in Priloga 4, ker so bili
podatki predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
PRILOGA 5: Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o
izogibanju dvojnega obdavþevanja
PRILOGA 6: Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube
PRILOGA 7: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje
PRILOGA 8a: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po prvem
stavku prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2)
PRILOGA 8b: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po tretjem
stavku prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2)
PRILOGA 9: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje
PRILOGA 10: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije
PRILOGA 11: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
PRILOGA 12: Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega
davka
PRILOGA 13: Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske þlane pri
izraþunu akontacije dohodnine
PRILOGA 14: Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 51. þlena ZDoh-2
V/Na …………………………., dne ………………

MF-DURS obr. DOHDEJ št.18

Podpis zavezanca:

Uradni list Republike Slovenije

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Št.

68 / 30. 7. 2007 /

Stran

PRILOGA 2

PRAVNE PODLAGE – pomen uporabljenih kratic:
–









–


ZDoh-2: Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06)
ZDoh-1: Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno preþišþeno besedilo in 69/06 –
odl. US)
ZDoh-1D: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.
115/05)
ZDDPO-2: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06)
ZDDPO-1: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
preþišþeno besedilo)
ZDDPO-1B: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 108/05)
ZDDPO: Zakon o davku od dobiþka pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
preþišþeno besedilo, 40/04 – ZDDPO-1, 58/04 – odl. US in 61/04 – odl. US)
ZDavP-2: Zakon o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06)
ZDavP-1: Zakon o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno preþišþeno besedilo
in 58/06 – popr.)
ZDavP: Zakon o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 – odl. US, 87/97, 35/98
– odl. US, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/01 – odl. US, 97/01, 14/03, 31/03 – odl. US, 33/03
– skl. US, 105/03 – odl. US, in 109/04 – odl. US)
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07)
ZPIZ-1: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 –
uradno preþišþeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG)

Zap. št.
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

Znesek prihodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida
Znesek dohodkov, izkazanih v zap. št. 1, od katerih je bil odtegnjen davek na viru,
vkljuþno z davþnim odtegljajem (136. þlen ZDoh-2 v povezavi s 53. þlenom in þetrtim
odstavkom 68. þlena ZDoh-2)
Skupni znesek zmanjšanja prihodkov, izkazanih v zap. št. 1, za posamezne vrste
prihodkov iz zap. št. 2.1 do 2.6
Znesek prihodkov pri odpravi in porabi rezervacij, ki predhodno niso bile priznane
oziroma so bile obdavþene že ob njihovem oblikovanju (tretji odstavek 20. þlena
ZDDPO-2 v povezavi s 83. þlenom ZDDPO-2)
Znesek prihodkov, izvzetih iz obdavþitve na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavþevanja (metoda izvzetja)
Znesek prihodkov pri odpravi oslabitve, ki se v skladu s tretjim odstavkom 21. þlena,
drugim odstavkom 22. þlena ter 96. þlenom ZDDPO-2 izvzamejo iz obdavþitve, þe
predhodna oslabitev ni bila upoštevana
Znesek prihodkov, ki po doloþbi 54. þlena ZDoh-2 ne veljajo kot prihodek, dosežen z
opravljanjem dejavnosti:
1. dividenda, kakor je doloþeno v poglavju III.6.2 ZDoh-2
2. obresti, kakor so doloþene v poglavju III.6.1 ZDoh-2 in dosežene na podlagi
dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v seriji, za katere so z zakonom, ki ureja trg
vrednostnih papirjev, doloþeni pogoji in naþin poslovanja z njimi,
3. prihodek, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega deleža, kakor je doloþeno v
poglavju III.6.2 ZDoh-2, ali na podlagi odsvojitve investicijskih kuponov
Znesek prihodkov, ki so bili v tekoþem ali preteklih davþnih obdobjih že vkljuþeni v
davþno osnovo in se zaradi odprave dvojne obdavþitve izvzamejo iz davþne osnove v
skladu s prvim odstavkom 13. þlena ZDDPO-2
Znesek prihodkov, ki izvirajo iz v preteklih davþnih obdobjih nepriznanih odhodkov in
se izvzamejo iz davþne osnove v skladu s tretjim odstavkom 13. þlena ZDDPO-2
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Skupni znesek poveþanja prihodkov iz zap. št. 1 glede na doloþbe ZDDPO-2 in ZDoh-2
(zap. št. 3.1 do 3.4)
Znesek prilagoditve (poveþanja) prihodkov pri transfernih cenah s povezanimi osebami
iz 16. þlena ZDoh-2, v skladu z doloþbami tretjega in petega odstavka 16. þlena
ZDDPO-2, ki se opravi najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih
tržnih cen (tretji odstavek 16. þlena ZDDPO-2)
Znesek prilagoditve (poveþanja) prihodkov pri cenah s povezanimi osebami rezidenti
iz 16. þlena ZDoh-2 v skladu z doloþbami 17. þlena ZDDPO-2
Znesek prilagoditve (poveþanja) prihodkov od obresti na dana posojila povezanim
osebam iz 16. þlena ZDoh-2, ki se, þe so bile obresti obraþunane po nižji obrestni meri
ali sploh niso bile obraþunane, opravi najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem
zadnje objavljene, ob þasu odobritve posojila oz. ob þasu obraþuna obresti znane
priznane obrestne mere (prvi in tretji odstavek 19. þlena ZDDPO-2)
Znesek prilagoditve (poveþanja) prihodkov od obresti na dana posojila povezanim
osebam rezidentom iz 16. þlena ZDoh-2, þe so bile obresti obraþunane po nižji
obrestni meri ali sploh niso bile obraþunane, opravi najmanj do višine, ugotovljene z
upoštevanjem zadnje objavljene, ob þasu odobritve posojila oz. ob þasu obraþuna
obresti znane priznane obrestne mere (prvi in tretji odstavek 19. þlena ZDDPO-2)
Izraþun v obrazcu
Znesek odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida
Skupni znesek zmanjšanja odhodkov, izkazanih v zap. št. 5, za zneske, ki se ne
priznajo kot odhodki (zap. št. 6.1 do 6.26)
Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov pri transfernih cenah s povezanimi
osebami iz 16. þlena ZDoh-2, v skladu z doloþbami 16. þlena ZDDPO-2, ki se opravi
najveþ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen (þetrti odstavek
16. þlena ZDDPO-2)
Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov pri cenah s povezanimi osebami rezidenti
iz 16. þlena ZDoh-2 v skladu z doloþbami 17. þlena ZDDPO-2
Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov od obresti na prejeta posojila od
povezanih oseb iz 16. þlena ZDoh-2, ki se, þe so bile obresti obraþunane po višji
obrestni meri, opravi tako, da so odhodki od obresti upoštevani najveþ do višine,
ugotovljene z upoštevanjem zadnje objavljene, ob þasu odobritve posojila oz. ob þasu
obraþuna obresti znane priznane obrestne mere (drugi in tretji odstavek 19. þlena
ZDDPO-2)
Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov od obresti na prejeta posojila od
povezanih oseb rezidentov iz 16. þlena ZDoh-2, ki se, þe so bile obresti obraþunane po
višji obrestni meri, opravi tako, da so odhodki upoštevani najveþ do višine,
ugotovljene z upoštevanjem zadnje objavljene, ob þasu odobritve posojila oz. ob þasu
obraþuna obresti znane priznane obrestne mere (drugi in tretji odstavek 19. þlena
ZDDPO-2)
Zmanjšanje odhodkov za znesek 50% oblikovanih rezervacij, ki se v skladu s prvim in
drugim odstavkom 20. þlena ZDDPO-2 pri ugotavljanju davþne osnove ne priznajo
Znesek zmanjšanja odhodkov iz naslova prevrednotenja terjatev zaradi oslabitve, ki se
v skladu s prvim odstavkom 21. þlena ZDDPO-2 ne priznajo, razen za odhodke
prevrednotenja terjatev, ki se po raþunovodskih standardih prevrednotujejo zaradi
spremembe valutnega teþaja
Znesek odhodkov, ki se nanašajo na prihodke iz zap. št. 2.2, izvzete iz obdavþitve na
podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja
Znesek odhodkov, ki zadeva pokrivanje izgub iz preteklih let (2. toþka prvega
odstavka 30. þlena ZDDPO-2)
Znesek stroškov, ki se nanašajo na privatno življenje zavezanca, povezanih oseb in
drugih oseb ter delavcev, kakor so, glede na posamezen primer, stroški za zabavo,
oddih, šport in rekreacijo, vkljuþno s pripadajoþim davkom na dodano vrednost
(3. toþka prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka 30. þlena ZDDPO-2)
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Znesek stroškov prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev (4. toþka prvega odstavka
30. þlena ZDDPO-2)
Znesek kazni, ki jih izreþe pristojni organ (5. toþka prvega odstavka 30. þlena ZDDPO2)
Znesek odhodkov za davke, ki jih je zavezanec plaþal kot fiziþna oseba in niso
povezani v zvezi z opravljanjem dejavnosti (npr. davek od premoženja, davek na
dedišþine in darila), dohodnina, davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec
uveljavil kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost,
samoprispevek, uveden v skladu s predpisi o samoprispevku (55. þlen ZDoh-2)
Znesek obresti od nepravoþasno plaþanih davkov ali drugih dajatev (8.a toþka prvega
odstavka 30. þlena ZDDPO-2)
Znesek obresti od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež, kraj dejanskega delovanja
poslovodstva ali prebivališþe v državah, razen držav þlanic EU, v katerih je splošna oz.
povpreþna nominalna stopnja obdavþitve dobiþka nižja od 12,5 % in je država
objavljena na seznamu, ki ga v skladu z 8. þlenom ZDDPO-2 objavljata Ministrstvo za
finance in Davþna uprava Republike Slovenije ( 8.b) toþka prvega odstavka 30. þlena
ZDDPO-2)
Znesek odhodkov, ki zadeva podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi, dane
fiziþnim ali pravnim osebam (10. toþka prvega odstavka 30. þlena ZDDPO-2)
Znesek odhodkov, ki zadeva sredstva z naravo donacij, dana fiziþnim ali pravnim
osebam (9. toþka prvega odstavka 30. þlena ZDDPO-2)
Znesek drugih odhodkov, ki se ne priznajo v skladu z 29. þlenom ZDDPO-2 in þe niso
neposredno navedeni v 30. þlenu tega zakona, zlasti odhodkov, ki niso v skladu z
obiþajno poslovno prakso, þe niso obiþajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti
glede na pretekle in druge izkušnje ter glede na primerjavo z drugimi dejavnostmi,
dejstvi in okolišþinami
Znesek nepriznanih odhodkov v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance (31. þlen
ZDDPO-2)
Znesek obraþunane amortizacije, ki presega amortizacijo, obraþunano po metodi
enakomernega þasovnega amortiziranja in z uporabo predpisanih najvišjih letnih
amortizacijskih stopenj, oziroma celoten znesek davþno priznane amortizacije v skladu
s 33. þlenom ZDDPO-2
Znesek amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila
predhodno odpisana in davþno priznana v skladu s šestim odstavkom 33. þlena
ZDDPO-2
Vpišejo se zneski nagrad vajencem, ki niso obraþunane v skladu z zakonom
(nepriznani odhodki v skladu s þetrtim odstavkom 35. þlena ZDDPO-2)
Vpišejo se zneski stroškov, ki se nanašajo izkljuþno na zavezanca (osebo, ki opravlja
dejavnost), in sicer tisti zneski stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med
delom, prevozom na delo in z dela, delom na terenu, ki presegajo višino, predpisano z
Uredbo o višini povraþil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo
v davþno osnovo (nepriznani odhodki v skladu s 57. þlenom ZDoh-2)
Znesek odhodkov za zagotavljanje bonitet in drugih izplaþil v zvezi z zaposlitvijo, v
višini, ki je predmet obdavþitve po ZDoh-2, þe dohodnina ni bila obraþunana (35. þlen
ZDDPO-2)
Znesek odhodkov, nastalih v zvezi z doseganjem prihodkov iz zap. št. 2.4
Za sredstvo, za katero je bila za poslovne namene obraþunana nižja amortizacija od
amortizacije, ki je bila upoštevana kot odhodek pri obraþunu davka, se v primeru
prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva pred dokonþno obraþunano amortizacijo, vpiše
znesek razlike med amortizacijo, obraþunano za davþne namen, in amortizacijo,
obraþunano za poslovne namene (drugi odstavek 33. þlena ZDDPO-2)
Drugi nepriznani odhodki, ki niso vkljuþeni v prejšnje zap. št.
Skupni znesek poveþanja odhodkov iz zap. št. 5 glede na doloþbe ZDDPO-2 in ZDoh-2
(zap. št. 7.1 do 7.6)
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Znesek predhodno nepriznanih oz. delno priznanih odhodkov za oblikovane
rezervacije, ki se priznajo ob porabi rezervacij (tretji odstavek 20. þlena ZDDPO-2 v
povezavi s 83. þlenom ZDDPO-2)
Znesek poveþanja odhodkov za predhodno nepriznane odhodke prevrednotenja
terjatev, ki se priznajo ob odpisu celote ali dela terjatev, ki niso bile poplaþane oz.
poravnane (peti odstavek 21. þlena ZDDPO-2)
Znesek poveþanja odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki
predhodno niso bili priznani in se priznajo ob prodaji ali drugaþni odtujitvi sredstev in
ob poravnavi ali drugaþni odtujitvi dolgov (96. þlen ZDDPO-2)
Znesek poveþanja odhodkov za razliko med amortizacijo, obraþunano po metodi
enakomernega þasovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj v skladu s
33. þlenom ZDDPO-2, in amortizacijo, obraþunano za poslovne potrebe
Znesek odpisa do celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev iz
šestega odstavka 33. þlena ZDDPO-2 ter amortizacijo, obraþunano za poslovne
namene
Za sredstvo, za katero je bila za poslovne namene obraþunana višja amortizacija od
amortizacije, ki je bila upoštevana kot odhodek pri obraþunu davka, se v primeru
prodaje ali drugaþne odtujitve sredstva pred dokonþno obraþunano amortizacijo vpiše
znesek razlike med amortizacijo, obraþunano za poslovne namene, in amortizacijo,
obraþunano za davþne namene (drugi odstavek 33. þlena ZDDPO-2)
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prilagoditev in preraþunov, nastalih
ob prehodu na spremenjeni naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, pri prehodih,
doloþenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki poveþujejo preneseni poslovni
izid in se vkljuþijo v davþno osnovo v tem obraþunu (14. þlen ZDDPO-1B)
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi prilagoditev in preraþunov, nastalih
ob prehodu na spremenjeni naþin sestavljanja raþunovodskih poroþil, pri prehodih,
doloþenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki znižujejo preneseni poslovni izid
in se vkljuþijo v davþno osnovo v tem obraþunu (14. þlen ZDDPO-1B)
Poveþanje davþne osnove za znesek razlik zaradi preraþunov, opravljenih zaradi
sprememb raþunovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavþljivih prihodkih in
davþno priznanih odhodkih, vkljuþno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in
odpravnine (14. in 98. þlen ZDDPO-2)
Zmanjšanje davþne osnove za znesek razlik zaradi preraþunov, opravljenih zaradi
sprememb raþunovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavþljivih prihodkih in
davþno priznanih odhodkih (14. þlen ZDDPO-2)
Poveþanje davþne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja, ki je posledica
prevrednotenja gospodarskih kategorij in ga je zavezanec v letu, za katero se
sestavlja ta obraþun, prenesel neposredno v preneseni poslovni izid ali druge
sestavine kapitala, vkljuþno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se prenašajo v
preneseni poslovni izid in davþno osnovo sorazmerno z obraþunano amortizacijo (15.
þlen ZDDPO-2)
Izraþun v obrazcu
Poveþanje davþne osnove v skladu s 147. þlenom ZDoh-2 za znesek predhodno
uveljavljene investicijske davþne olajšave, zaradi predþasne prodaje oziroma odtujitve
ali prenosa sredstev izven RS, zaradi izgube pravice do uporabe opredmetenega
osnovnega sredstva pri finanþnem najemu, zaradi prenosa sredstva iz podjetja v
gospodinjstvo in odtujitve sredstva
Poveþanje davþne osnove v skladu s 147. þlenom ZDoh-2 za znesek predhodno
uveljavljene davþne olajšave za novozaposlene delavce, zaradi predþasne prekinitve
delovnega razmerja
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Poveþanje davþne osnove v skladu s 147. þlenom ZDoh-2 za neporabljeni del
investicijskih rezerv
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Znesek zmanjšanja davþne osnove za že obdavþene dolgoroþne rezervacije za
pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine, ki so bile ob prehodu na novi naþin
raþunovodenja oblikovane v breme prenesenega poslovnega izida in obdavþene v
skladu z 98. þlenom v povezavi s 14. þlenom ZDDPO-2
Zmanjšanje davþne osnove za znesek pokrivanja davþne izgube v skladu s 60. in 148.
þlenom ZDoh-2
Vpiše se znesek zmanjšanja davþne osnove za neizkorišþeni del davþne olajšave za
investiranje po tretjem in šestem odstavku 47. þlena ZDoh-1, v skladu z drugim
odstavkom 147. þlena ZDoh-2
Vpiše se znesek zmanjšanja davþne osnove v višini 20 % zneska vlaganj v raziskave in
razvoj, v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2 ter Pravilnikom o
uveljavljanju davþnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj. Davþni zavezanec, ki
uveljavlja navedeno olajšavo, poleg Priloge 8a kot sestavni del davþnega obraþuna
predloži Obrazec za uveljavljanje davþnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki
je doloþen s Pravilnikom o uveljavljanju davþnih olajšav za vlaganja v raziskave in
razvoj
Zmanjšanje davþne osnove v višini 10 % oz. 20 % vlaganj v raziskave in razvoj v
skladu s tretjim stavkom prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2 ter Uredbo o davþni
regijski olajšavi za raziskave in razvoj. Davþni zavezanec, ki uveljavlja to regijsko
olajšavo, poleg Priloge 8b kot sestavni del davþnega obraþuna predloži Obrazec za
uveljavljanje davþne regijske olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, ki je doloþen z
Uredbo o davþni regijski olajšavi za raziskave in razvoj
Vpiše se zmanjšanje davþne osnove za del plaþ novozaposlenih delavcev v skladu s
prvim odstavkom 48. þlena ZDoh-1, pri katerih 12 meseþno obdobje zaposlitve v letu
2006 še ni poteklo (tretji odstavek 147. þlena ZDoh-2)
Vpiše se zmanjšanje davþne osnove za del plaþ novozaposlenih oseb z doktoratom
znanosti v skladu z drugim odstavkom 48. þlena ZDoh-1, pri katerih 12 meseþno
obdobje zaposlitve v letu 2006 še ni poteklo (tretji odstavek 147. þlena ZDoh-2)
Vpiše se zmanjšanje davþne osnove za del plaþ zaposlenih invalidov, ki se prizna kot
davþna olajšava v skladu s prvim in drugim odstavkom 62. þlena ZDoh-2
Zmanjšanje davþne osnove za zavezanca, ki je invalid v skladu s 63. þlenom ZDoh-2
Vpiše se znesek zmanjšanja davþne osnove za del plaþila vajencem, dijakom ali
študentom po uþni pogodbi za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem izobraževanju,
vendar najveþ v višini 20 % povpreþne meseþne plaþe zaposlenih v Sloveniji, za vsak
mesec izvajanja praktiþnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju
(64. þlen ZDoh-2)
Znesek plaþanih premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki se
priznajo kot davþna olajšava v skladu s 65. þlenom ZDoh-2 zavezancu delodajalcu, ki
financira pokojninski naþrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 302. do
305. þlena ZPIZ-1
Znesek izplaþil v denarju ali v naravi za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene,
dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke in
religiozne namene, ki so bila izplaþana rezidentom Slovenije in rezidentom države
þlanice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov držav þlanic EU, ki se
nahaja izven države þlanice EU, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za
opravljanje navedenih dejavnosti; znesek navedenih izplaþil se prizna najveþ do
zneska, ki ustreza 0,3 odstotka obdavþenih prihodkov zavezanca v davþnem obdobju
(66. þlen ZDoh-2)
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Znesek izplaþil v denarju ali v naravi za kulturne namene in izplaþila prostovoljnim
društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreþami, ki delujejo v
javnem interesu, za te namene, ki so bila izplaþana rezidentom Slovenije in
rezidentom države þlanice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov
države þlanice EU, ki se nahaja izven države þlanice EU, ki so po posebnih predpisih
ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti; znesek
navedenih izplaþil, skupaj z izplaþili pod zap. št. 15.12, se prizna najveþ do zneska, ki
ustreza 0,5 odstotka obdavþenih prihodkov zavezanca v davþnem obdobju (66. þlen
ZDoh-2)
Znesek izplaþil v denarju ali v naravi politiþnim strankam, vendar najveþ do zneska, ki
je enak trikratni povpreþni meseþni plaþi na zaposlenega pri zavezancu (tretji in þetrti
odstavek 66. þlena ZDoh-2)
Znesek posebne osebne olajšave za rezidenta, ki samostojno opravlja specializiran
poklic na podroþju kulturne dejavnosti, oziroma rezidenta, ki samostojno opravlja
novinarski poklic v skladu s prvim in drugim odstavkom 113. þlena ZDoh-2
Izraþun v obrazcu. Znesek predstavlja letno davþno osnovo dohodka iz dejavnosti za
izraþun dohodnine na letni ravni
Znesek splošne olajšave iz 111. þlena ZDoh-2 se zavezancu upošteva, þe za
posamezno davþno leto ta olajšava ni bila upoštevana pri izraþunu akontacije
dohodnine od dohodka iz zaposlitve ali je bilo na ta naþin upoštevane manj kot 5/12
te olajšave
Znesek olajšave za vzdrževane družinske þlane v skladu s prvim in drugim odstavkom
114. þlena ZDoh-2 se zavezancu upošteva, þe za posamezno davþno leto ta olajšava
ni bila upoštevana pri izraþunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve ali je
bilo na ta naþin upoštevane manj kot 5/12 te olajšave
Izraþun v obrazcu
Akontacija dohodnine se izraþuna z uporabo zneska iz zap. št. 19. in lestvice iz 122.
þlena ZDoh-2 (128. þlen ZDoh-2). ýe ima zavezanec izpolnjen podatek pod zap. št.
2.2. davþnega obraþuna in je z državo pogodbenico za odpravo dvojnega
obdavþevanja dohodka doloþena metoda oprostitve s progresijo, se pri doloþitvi
davþne stopnje upošteva tudi prihodek, ki je izvzet iz obdavþitve po zap. št. 2.2.,
zmanjšan za odhodke pod zap. št. 6.7.
Znesek odbitka tujega davka, ki ga je zavezanec plaþal od dohodkov iz virov izven
Slovenije, vkljuþenih v njegovo davþno osnovo; znesek odbitka tujega davka se
izraþuna in uveljavlja v skladu z doloþbami 136., 137., 138., 139., 140. in 141. þlena
ZDoh-2
Znesek poveþanja davka za razliko med predhodno priznanim odbitkom tujega davka
in odbitkom, ki bi bil možen ob upoštevanju naknadnih sprememb odbitka tujega
davka (139. þlen ZDoh-2)
Izraþun v obrazcu
Znesek zmanjšanja davþne obveznosti za znesek odtegnjenega davka (þetrti odstavek
68. þlena in peti odstavek 128. þlena ZDoh-2)
Znesek predhodne akontacije dohodnine za davþno obdobje (peti odstavek 128. þlena
ZDoh-2)
Izraþun v obrazcu
Izraþun v obrazcu
Znesek osnove za akontacijo dohodnine iz zap. št. 19, preraþunan na letno osnovo, þe
davþni obraþun velja za krajše obdobje
Znesek iz zap. št. 28, pomnožen s stopnjo iz 122. þlena ZDoh-2
Znesek iz zap. št. 29, deljen z 12, þe je zap. št. 29 veþja od 400 eurov (tretji odstavek
298. þlena ZDavP-2)
Znesek iz zap. št. 29, deljen s 4, þe zap. št. 29 ne presega 400 eurov (tretji odstavek
298. þlena ZDavP-2)
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PRILOGA 3

Zneski v EUR s centi

PODATKI IZ BILANCE STANJA

Znesek na dan
tekoþega leta
preteklega leta

I. SREDSTVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Neopredmetena sredstva
Dolgoroþne aktivne þasovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremiþnine
Dolgoroþne finanþne naložbe, razen posojil
Dolgoroþna posojila
Dolgoroþne poslovne terjatve
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Kratkoroþne finanþne naložbe, razen posojil
Kratkoroþna posojila
Kratkoroþne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoroþne aktivne þasovne razmejitve
Terjatve do podjetnika
SKUPAJ SREDSTVA

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Podjetnikov kapital
Rezervacije
Dolgoroþne pasivne þasovne razmejitve
Dolgoroþne finanþne obveznosti
Dolgoroþne poslovne obveznosti
Obveznosti, vkljuþene v skupine za odtujitev
Kratkoroþne finanþne obveznosti
Kratkoroþne poslovne obveznosti
Kratkoroþne pasivne þasovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

26

_________________________
Kraj in datum
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PRILOGA 4

Zavezanec za davek:______________________
Davþna številka:__________________________

Zneski v EUR s centi

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
Znesek
leta
1

2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20

tekoþega

Znesek preteklega
leta

ýisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in
nedokonþane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev (5.1 +
5.2)
Nabavna vrednost prodanih blaga in
materiala ter stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)
Stroški plaþ
Stroški socialnih zavarovanj (brez stroškov
pokojninskih zavarovanj)
Stroški pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti (7.1 + 7.2 + 7.3)
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Finanþni prihodki iz deležev
Finanþni prihodki iz danih posojil
Finanþni prihodki iz poslovnih terjatev
Finanþni odhodki iz oslabitve in odpisov
finanþnih naložb
Finanþni odhodki iz finanþnih obveznosti
Finanþni odhodki iz poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Skupni prihodki (1 ± 2 + 3 + 4 + 9 + 10 +
11 + 15)
Skupni odhodki (5 + 6 + 7 + 8 + 12 + 13 +
14 + 16)
Poslovni izid
Podjetnikov dohodek (17 – 18)
Negativni poslovni izid (18 – 17)

_________________________
Kraj in datum
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PRILOGA 5
Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
PODATKI V ZVEZI Z IZVZETJEM PRIHODKOV NA PODLAGI
MEDNARODNIH POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVýEVANJA
Za obdobje od_______________do___________________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 2.2 IN 6.7 DAVýNEGA OBRAýUNA
Zneski v EUR s centi

Država, v kateri imajo
izvzeti prihodki vir

Vrsta dohodka

Znesek izvzetega
prihodka

Znesek izvzetega
odhodka

1

2

3

4

Skupaj

Skupaj

Skupaj

Skupaj
Skupaj

V siva polja se podatki ne vpisujejo.

___________________________________
Kraj in datum
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 5
PODATKI V ZVEZI Z IZVZETJEM PRIHODKOV NA PODLAGI MEDNARODNIH POGODB O
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
(zap. št. 2.2 in 6.7 davþnega obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavþevanja se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 2.2 in/ali 6.7
obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Izvzetje prihodkov
oziroma izvzetje odhodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavþevanja
je možno le, þe je s posamezno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavþevanja v
doloþbi þlena, ki ureja metode za odpravo dvojnega obdavþevanja, doloþeno, da se dohodek
oprosti davka (metoda izvzetja).
Zavezanec mora skupaj z davþnim obraþunom predložiti tudi dokazila oziroma pojasnila, na
podlagi katerih davþni organ ugotavlja upraviþenost zavezanca do navedenih ugodnosti.
Obrazec Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju
dvojnega obdavþevanja se izpolnjuje v eurih s centi.
V tabelo vpisujejo podatke zavezanci, þe imajo med prihodki izkazane prihodke, ki se lahko na
podlagi mednarodne pogodbe izvzamejo iz prihodkov (metoda izvzetja).
Stolpec 1 – Država (v kateri imajo izvzeti prihodki vir)
Vpiše se država, v kateri ima izvzeti prihodek vir, oziroma druga država pogodbenica.
Stolpec 2 – Vrsta dohodka
Vpiše se vrsta dohodka. Vrsta dohodka mora biti opredeljena tako, da je na njeni podlagi mogoþe
doloþiti metodo za odpravo dvojnega obdavþevanja, ki se uporablja za navedeni dohodek s
posamezno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavþevanja.
Stolpec 3 – Znesek izvzetega prihodka
Vpiše se znesek izvzetih prihodkov.
Stolpec 4 – Znesek izvzetega odhodka
Vpiše se znesek izvzetih odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke.
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Sprememba višine
davþne izgube zaradi
odloþbe v postopku
nadzora
3

________________________
Podpis zavezanca

Pokrivanje davþne
izgube v dav. obdobju
n
5

Ostanek nepokrite
davþne izgube
6=4–5
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____________
Kraj in datum

Skupaj nepokrita davþna
izguba
4=2+3

Zneski v EUR s centi

PRILOGA 6

Št.

V siva polja se podatki ne vpisujejo.

n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.

n-7
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n
Skupaj

Davþno obdobje
1

Nepokrita davþna
izguba iz
preteklih davþnih
obdobij
2

PODATKI V ZVEZI S POKRIVANJEM DAVýNE IZGUBE
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.2 DAVýNEGA OBRAýUNA

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 6
PODATKI V ZVEZI S POKRIVANJEM DAVýNE IZGUBE
(zap. št. 15.2 davþnega obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan
podatek pod zap. št. 15.2 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz
dejavnosti, ali ima nepokrito davþno izgubo iz preteklih davþnih obdobij ali þe ima davþno izgubo
v davþnem obdobju, za katero se predlaga davþni obraþun (podatek pod zap. št. 14 davþnega
obraþuna). Obrazec se izpolnjuje in predlaga tudi, þe je v davþnem obdobju, za katero se
predlaga davþni obraþun, na podlagi davþnega nadzora nastopila sprememba višine davþne
izgube, ki zadeva predhodna davþna obdobja.
Obrazec Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube se izpolnjuje v eurih s centi.
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL, pri þemer »n« pomeni davþno obdobje, za katero
se sestavlja davþni obraþun.
Stolpec 2 – Nepokrita davþna izguba iz preteklih davþnih obdobij
Vpiše se znesek davþne izgube iz preteklih davþnih obdobij, ki je zavezanec še ni pokrival in jo
ima možnost pokrivati (podatki iz stolpca 6 obrazca Podatki v zvezi s pokrivanjem davþne izgube
iz predhodnega davþnega obdobja). V vrstico n se vpiše davþna izguba iz zap. št. 14 obrazca
Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davþno obdobje, za katero se
predlaga obraþun.
Stolpec 3 – Sprememba zneska davþne izgube zaradi odloþbe v postopku nadzora
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med davþno izgubo, ugotovljeno v morebitnem davþnem
nadzoru, in davþno izgubo, ugotovljeno v obraþunu davka. ýe je bila v postopku nadzora
ugotovljena nižja davþna izguba kakor v obraþunu zavezanca, se vpiše razlika z negativnim
predznakom. Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davþnem obdobju, za
katero se sestavlja davþni obraþun, in še niso bile vkljuþene v obrazec Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti – Priloga 6 za pretekla obdobja.
Stolpec 4 – Skupaj nepokrita davþna izguba
Vpiše se seštevek stolpcev 2 in 3, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak
pred zneskom v stolpcu 3. ýe je seštevek negativen, se vpiše 0.
Stolpec 5 – Pokrivanje davþne izgube v letu n
Vpiše se znesek pokrivanja davþne izgube iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se
najprej pokriva izguba starejšega datuma. Znesek pokrivanja davþne izgube v posameznem letu
ne sme biti višji od zneska v stolpcu 4. Skupni znesek pokrivanja davþne izgube mora biti enak
znesku iz zap. št. 15.2 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Stolpec 6 – Ostanek nepokrite davþne izgube
Vpiše se razlika med stolpcema 4 in 5.
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____________
Kraj in datum
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* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Skupaj
n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.

n

n-5
n-4
n-3
n-2
n-1

1

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE (po tretjem in šestem odstavku 47. þlena ZDoh-1 v skladu z drugim odstavkom
147. þlena ZDoh-2)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.3 DAVýNEGA OBRAýUNA
Zneski v EUR s centi
Zmanjšanje
neizkorišþenega dela
Sprememba
dav. olaj. iz
neizkorišþenega
preteklega obd.
dela dav. olaj. iz Poveþanje dav.
Neizkorišþeni zaradi odtujitve ali
preteklega obd.
olaj. zaradi
Korišþenje
del dav. olaj.
prenosa izven
zaradi
nadaljevanja
Skupaj
davþne Neizkorišþeni
Davþno
Slovenije pred
opravljanja
preteklega
spremembe po
neizkorišþeni del olajšave v
del dav.
obdobje
obd.
potekom treh let
odloþbi
dejavnosti
letu n
davþne olajšave
olajšave

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 7
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE
(zap. št. 15.3 davþnega obraþuna)

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek
pod zap. št. 15.3 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Obrazec se izpolnjuje in predlaga tudi, þe je v davþnem obdobju, za katero se predlaga davþni
obraþun, na podlagi davþnega nadzora nastopila sprememba višine davþne olajšave, ki zadeva
davþna obdobja od n-5 do n-1, þe je v davþnem obdobju zavezanec upraviþen do olajšav zaradi
nadaljevanja opravljanja dejavnosti zasebnika, ki je prenehal opravljati dejavnost (þetrti odstavek
51. þlena ZDoh-2).
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje se izpolnjuje v eurih s centi.
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL, pri þemer «n« pomeni davþno obdobje, za katero
se sestavlja davþni obraþun.
Stolpec 2 – Neizkorišþeni del davþne olajšave preteklega obdobja
Vpiše se znesek neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih davþnih obdobij (podatek iz
stolpca Neizkorišþeni del davþne olajšave z obrazca Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje iz
predhodnega davþnega obdobja).
Stolpec 3 – Zmanjšanje neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja
zaradi odtujitve ali prenosa izven Slovenije pred potekom treh let
ýe zavezanec odtuji ali prenese izven Slovenije opredmeteno osnovno sredstvo oziroma
neopredmeteno dolgoroþno sredstvo, za katero je izkoristil davþno olajšavo, prej kakor v treh
letih po letu, za katero je izkoristil davþno olajšavo po tretjem in þetrtem odstavku 47. þlena
ZDoh-1, se v stolpec 3 vpiše znesek zmanjšanja neizkorišþenega dela davþne olajšave za ta
sredstva.
Stolpec 4 – Sprememba neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja
zaradi spremembe po odloþbi
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davþne olajšave, kakršno jo je uveljavljal zavezanec
v obraþunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, in višino davþne olajšave,
ugotovljene v morebitnem davþnem nadzoru (znesek ima lahko pozitivni ali negativni predznak).
Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davþnem obdobju, za katero se sestavlja
davþni obraþun, in se nanašajo na davþna obdobja od n-5 do n-1 ter še niso bile vkljuþene v
Prilogo 7 za pretekla obdobja.
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Stolpec 5 – Poveþanje davþne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti
ýe dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz prve toþke þetrtega odstavka in
devetega odstavka 51. þlena ZDoh-2, v skladu s sedmim odstavkom 51. þlena ZDoh-2 velja, da je
olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor þe odtujitve sploh ne bi bilo. V stolpec 5 se vpiše
znesek prevzete davþne olajšave, vkljuþno z neizkorišþenim delom davþne olajšave iz preteklih
obdobij.
Stolpec 6 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 4 in 5, zmanjšan za zneske iz stolpca 3, pri tem pa je treba
upoštevati morebitni negativni predznak pred zneskom v stolpcu 4. ýe je seštevek negativen, se
vpiše 0.
Stolpec 7 – Korišþenje davþne olajšave v letu n
Vpiše se znesek korišþenja davþne olajšave iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se
najprej koristi neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma. Znesek korišþenja davþne
olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 6. Skupni znesek korišþenja
davþne olajšave mora biti enak znesku iz zap. št. 15.3 obrazca Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Stolpec 8 – Neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se razlika med stolpcema 6 in 7.
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Skupaj

1
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3
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____________
Kraj in datum

4

6 = 2 + 3 + 4 +5

________________________
Podpis zavezanca
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Skupaj
neizkorišþeni del
davþne olajšave
7

8=6-7

Korišþenje davþne
olajšave v dav.
Neizkorišþeni del dav.
obd. n
olajšave
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n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.

n

n-5
n-4
n-3
n-2
n-1

Davþno
obdobje

Št.

Poveþanje dav.
olaj. zaradi
nadaljevanja
opravljanja
dejavnosti

9660 /

Sprememba
20 odstotkov
neizkorišþenega
zneska vlaganj Neizkorišþen del dela dav. olaj. iz
v raziskave in
preteklega obd.
dav. olaj.
zaradi
razvoj
preteklega
tekoþega
spremembe
po
obdobja
obdobja
odloþbi

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ (prvi stavek prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.4 DAVýNEGA OBRAýUNA
Zneski v EUR s centi

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 8a
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ po prvem
stavku prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2
(zap. št. 15.4 davþnega obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolni, þe ima zavezanec
vpisan podatek pod zap. št. 15.4 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz
dejavnosti. Obrazec se izpolnjuje in predlaga tudi, þe je v davþnem obdobju, za katero se
predlaga davþni obraþun, na podlagi davþnega nadzora nastopila sprememba višine davþne
olajšave, ki zadeva davþna obdobja od n-1 do n-5, þe je v davþnem obdobju zavezanec upraviþen
do olajšav zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti zasebnika, ki je prenehal opravljati
dejavnost (1. toþka þetrtega odstavka 51. þlena ZDoh-2).
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje v eurih s centi.
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL, pri þemer »n« pomeni davþno obdobje, za katero
se sestavlja davþni obraþun.
Stolpec 2 – 20 odstotkov zneska vlaganj v raziskave in razvoj tekoþega obdobja
Vpiše se 20 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s prvim
stavkom prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2 ter Pravilnikom o uveljavljanju davþnih olajšav za
vlaganja v raziskave in razvoj, pri þemer se olajšava ne more uveljavljati za tista vlaganja, ki so
financirana v obliki nepovratnih sredstev proraþuna Republike Slovenije oziroma proraþuna EU.
Davþni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, poleg te priloge kot sestavni del davþnega
obraþuna predloži tudi Obrazec za uveljavljanje davþnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj,
ki je doloþen s Pravilnikom o uveljavljanju davþnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.
Stolpec 3 – Neizkorišþeni del davþne olajšave iz preteklega obdobja
Vpiše se znesek neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih obdobij (podatek iz stolpca 8 z
obrazca Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj.
Stolpec 4 - Sprememba neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja
zaradi spremembe po odloþbi
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davþne olajšave, kakršno je uveljavljal zavezanec v
davþnem obraþunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, in višino, ugotovljeno v
morebitnem davþnem nadzoru (znesek ima lahko pozitivni ali negativni predznak). Vpisujejo se
tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davþnem obdobju, za katero se sestavlja davþni
obraþun, in se nanašajo na davþna obdobja od n-5 do n-1 ter še niso bile vkljuþene v Prilogo 8a
za pretekla obdobja.
Stolpec 5 – Poveþanje davþne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti
ýe dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. toþke þetrtega odstavka in
devetega odstavka 51. þlena ZDoh-2, velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor
þe odtujitve sploh ne bi bilo. V stolpec 4 se vpiše znesek prevzete davþne olajšave, vkljuþno z
neizkorišþenim delom davþne olajšave iz preteklih obdobij.
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Stolpec 6 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3, 4 in 5.
Stolpec 7 – Korišþenje davþne olajšave v davþnem obdobju n
Vpiše se znesek korišþenja davþne olajšave iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se
najprej koristi neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma. Znesek korišþenja davþne
olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 6. Skupni znesek korišþenja
davþne olajšave mora biti enak znesku iz zap. št. 15.4 obrazca Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Stolpec 8 – Neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se razlika med stolpcema 6 in 7.
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____________
Kraj in datum

Skupaj
n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.
* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

2

Korišþenje davþne
olajšave v dav. obd. Neizkorišþeni del dav.
olajšave
n

Zneski v EUR s centi

Št.

n

n-5
n-4
n-3
n-2
n-1

1

Davþno
obdobje

10 %

Sprememba
10 oziroma 20
neizkorišþenega
odstotkov zneska Neizkorišþen del dela dav. olaj. iz
vlaganj v
preteklega obd.
dav. olaj.
Poveþanje dav. olaj.
Skupaj
raziskave in
zaradi
preteklega
zaradi nadaljevanja
neizkorišþeni
del
razvoj tekoþega
spremembe
po
obdobja
opravljanja dejavnosti davþne olajšave
obdobja
odloþbi

Odstotek
uveljavljanja
olajšave

PODATKI V ZVEZI Z REGIJSKO OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ (tretji stavek prvega odstavka 61. þlena
ZDoh-2)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.5 DAVýNEGA OBRAýUNA

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 8b
PODATKI V ZVEZI Z REGIJSKO OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ po
tretjem stavku prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2
Obrazec Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje, þe ima
zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 15.5 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti. Obrazec se izpolnjuje in predlaga tudi, kadar je v davþnem obdobju, za
katero se predlaga davþni obraþun, na podlagi davþnega nadzora nastopila sprememba višine
davþne olajšave, ki se nanaša na davþna obdobja od n-1 do n-5, þe je v davþnem obdobju
zavezanec upraviþen do olajšav zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti zasebnika, ki je
prenehal opravljati dejavnost (1. toþka þetrtega odstavka 51. þlena ZDoh-2).
V obrazec Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se vpisujejo
podatki, ki se nanašajo na vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka 61.
þlena ZDoh-2, in sicer v višini 10 oziroma 20 odstotkov zneska, ki predstavlja davþno regijsko
olajšavo v skladu z Uredbo o davþni regijski olajšavi za raziskave in razvoj. Zmanjšanje davþne
osnove v višini 20 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s prvim
stavkom prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2, se vpisuje v obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za
vlaganja v raziskave in razvoj (po prvem stavku prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2) – Priloga 8a.
Obrazec Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje v eurih
s centi.
Odstotek uveljavljanja regijske olajšave
Zavezanec za davek, ki v davþnem obdobju uveljavlja zmanjšanje davþne osnove za vlaganja v
raziskave in razvoj v skladu s tretjim stavkom prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2, obkroži
ustrezen odgovor glede na to, ali ima sedež in opravlja svojo dejavnost na podroþjih države, ki
imajo bruto domaþi proizvod na prebivalca nižji od povpreþja države do 15 odstotkov (uveljavlja
regijsko olajšavo v višini 10 odstotkov zneska vlaganj) oziroma ima sedež in opravlja svojo
dejavnost na podroþjih države, ki imajo bruto domaþi proizvod na prebivalca nižji od povpreþja
države za veþ kot 15 odstotkov (uveljavlja regijsko olajšavo v višini 20 odstotkov zneska vlaganj).
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL, pri þemer »n« pomeni davþno obdobje, za katero
se sestavlja davþni obraþun.
Stolpec 2 – 10 oziroma 20 odstotkov zneska vlaganj v raziskave in razvoj tekoþega
obdobja
Vpiše se 10 oziroma 20 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s
tretjim stavkom prvega odstavka 61. þlena ZDoh-2 in Uredbo o davþni regijski olajšavi za
raziskave in razvoj, pri þemer se olajšava ne more uveljavljati za tista vlaganja, ki so financirana v
obliki nepovratnih sredstev proraþuna Republike Slovenije oziroma proraþuna EU.
Davþni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, poleg te priloge kot sestavni del davþnega
obraþuna predloži tudi Obrazec za uveljavljanje davþne regijske olajšave za vlaganja v raziskave
in razvoj, ki je doloþen z navedeno uredbo.
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Stolpec 3 – Neizkorišþeni del davþne olajšave preteklega obdobja
Vpiše se znesek neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih davþnih obdobij (podatek iz
stolpca Neizkorišþeni del davþne olajšave z obrazca Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja
v raziskave in razvoj iz predhodnega davþnega obdobja).
Stolpec 4 - Sprememba neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklega obdobja
zaradi spremembe po odloþbi
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davþne olajšave, kakršno jo je uveljavljal zavezanec
v obraþunu davka, in višino davþne olajšave, ugotovljene v morebitnem davþnem nadzoru
(znesek ima lahko pozitivni ali negativni predznak). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica
nadzora v davþnem obdobju, za katero se sestavlja davþni obraþun, in se nanašajo na davþna
obdobja od n-5 do n-1 ter še niso bile vkljuþene Prilogo 8b za pretekla obdobja.
Stolpec 5 –Poveþanje davþne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti
ýe dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. toþke þetrtega odstavka in
devetega odstavka 51. þl. ZDoh-2, velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor þe
odtujitve sploh ne bi bilo. V stolpec 5 se vpiše znesek prevzete davþne olajšave, vkljuþno z
neizkorišþenim delom davþne olajšave iz preteklih obdobij.
Stolpec 6 – Skupaj neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3, 4 in 5.
Stolpec 7 – Korišþenje davþne olajšave v davþnem obdobju n
Vpiše se znesek korišþenja davþne olajšave iz posameznega davþnega obdobja, pri tem pa se
najprej koristi neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma. Znesek korišþenja davþne
olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 6. Skupni znesek korišþenja
davþne olajšave mora biti enak znesku iz zap. št. 15.5 obrazca Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Stolpec 8 – Neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se razlika med stolpcema 6 in 7.
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TABELA B: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje doktorjev znanosti (drugi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
Datum sklenitve
Zap.
Davþna
delovnega
Plaþa zaposlenega
30 odstotkov plaþe
št.
Ime in priimek
številka
razmerja
1
2
3
4
5
6 = 5 * 0,3
1
2
3
4
5
6

Št.

Skupaj

9666 /

TABELA A: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje delavcev, ki prviþ sklenejo delovno razmerje, in brezposelnih oseb
(prvi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
Zap.
Davþna
Vrsta olajšave za
Datum sklenitve
Št.
Ime in priimek
številka
zaposlovanje
delovnega razmerja
Plaþa zaposlenega 30 odstotkov plaþe
1
2
3
4
5
6
7 = 6 * 0,3
1
2
3
4
5
6

PODATKI POD ZAP. ŠT. 15.6, 15.7, 15.8 in 15.10 DAVýNEGA OBRAýUNA

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________

Stran
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Ime in priimek
2

Davþna številka
3

Vrsta olajšave za
Datum sklenitve
zaposlovanje
delovnega razmerja Plaþa zaposlenega
4
5
6
50 % plaþe
7 = 6*0.5

70 % plaþe
8 = 6*0.7

______________________________
Podpis zavezanca
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V siva polja se podatki ne vpisujejo.
______________________________
Kraj in datum

Skupaj

Št.

6

1
2
3
4
5

TABELA D: Podatki v zvezi z olajšavo za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem izobraževanju (64. þlen ZDoh-2)
20 % povpreþne
meseþne plaþe
zaposlenih v
Nižji znesek od zneskov iz
Število mesecev
Sloveniji X št.
stolpcev 5 in 6
mesecev iz stolpca
Zap.
izvajanja
4
št.
Ime in priimek
Davþna številka praktiþnega dela
Višina plaþila
7
1
2
3
4
5
6

Zap.
št.
1
1
2
3
4
5
6
Skupaj

TABELA C: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (prvi in drugi odstavek 62. þlena ZDoh-2)
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 9
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE
(Zap. št. 15.6, 15.7, 15.8 in 15.10 davþnega obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan
podatek pod zap. št. 15.6, 15.7, 15.8 ali 15.10 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti. Na obrazcu se razkrivajo podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje v
skladu z 62. þlenom ZDoh-2 in olajšavo za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem izobraževanju
v skladu s 64. þlenom ZDoh-2. Na obrazcu se v skladu z 48. þlenom ZDoh-1 razkrivajo podatki v
zvezi z olajšavo za zaposlovanje, pri þemer se upošteva tudi doloþba tretjega odstavka 147. þlena
ZDoh-2.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje je sestavljen iz štirih delov:
TABELA A – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje delavcev, ki prviþ sklenejo
delovno razmerje in brezposelnih oseb (prvi odstavek 48. þlena ZDoh-1)
TABELA B – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje doktorjev znanosti (drugi
odstavek 48. þlena ZDoh-1)
TABELA C – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (prvi in drugi
odstavek 62. þlena ZDoh-2)
TABELA D – Podatki v zvezi z olajšavo za izvajanje praktiþnega dela v strokovnem
izobraževanju (64. þlen ZDoh-2)
Olajšave po posameznih odstavkih 48. þlena ZDoh-1 se med seboj izkljuþujejo, tako da lahko
zavezanec uveljavlja olajšavo za posameznega delavca le po doloþbi enega odstavka.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje v eurih s centi.
Stolpec 1 – Zaporedna številka
V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka zaposlenega.
Stolpec 2 – Ime in priimek
Vpišeta se ime in priimek osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
Stolpec 3 – Davþna številka
Vpiše se davþna številka osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.
Vrsta olajšave za zaposlovanje
TABELA A – stolpec 4
Vpiše se ustrezna oznaka:
A - delavec, ki je prviþ sklenil delovno razmerje,
B - delavec, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev prijavljen pri
Zavodu RS za zaposlovanje.
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TABELA C – stolpec 4
Vpiše se ustrezna oznaka:
C - invalid (po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov),
D - invalidna oseba s 100-odstotno telesno okvaro ali gluha oseba,
E - invalid, ki ga zaposli zavezanec nad predpisano kvoto po zakonu, ki ureja zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in þigar invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni pri istem delodajalcu.
Datum sklenitve delovnega razmerja
Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja v obliki DD.MM.LL.
TABELA A – stolpec 5
Pri korišþenju olajšave za zaposlovanje v skladu z 48. þlenom ZDoh-1, þe dejavnost nadaljuje
drug zasebnik, in ob izpolnjevanju pogojev iz 1. toþke þetrtega odstavka in devetega odstavka 51.
þlena ZDoh-2 se vpiše datum zaposlitve pri zasebniku, ki je prenehal opravljati dejavnost.
TABELA B – stolpec 4
Pri korišþenju olajšave za zaposlovanje v skladu z 48. þlenom ZDoh-1, þe dejavnost nadaljuje
drug zasebnik, in ob izpolnjevanju pogojev iz 1. toþke þetrtega odstavka in devetega odstavka 51.
þlena ZDoh-2 se vpiše datum zaposlitve pri zasebniku, ki je prenehal opravljati dejavnost.
TABELA C – stolpec 5
Datum sklenitve delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, ki je prenehal opravljati
dejavnost.
TABELA D- stolpec 4
Vpiše se število mesecev izvajanja praktiþnega dela s strani posamezne osebe v strokovnem
izobraževanju.
Plaþa zaposlenega/višina plaþila
Vpiše se znesek plaþe oziroma, v primeru praktiþnega dela, višina plaþila.
TABELA A in TABELA C – stolpec 6
TABELA B in D – stolpec 5
Odstotek plaþe (30 odstotkov, 50 odstotkov oziroma 70 odstotkov)
TABELA A - stolpec 7
V stolpec 7 se vpiše znesek 30-odstotne izplaþane plaþe. Skupni znesek v stolpcu 7 je enak
znesku pod 15.6 v obrazcu Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
TABELA B - stolpec 6
Vpiše se znesek 30-odstotne izplaþane plaþe. Skupni znesek v stolpcu 6 je enak znesku pod 15.7
v obrazcu Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
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TABELA C - stolpec 7 in stolpec 8
Vpiše se znesek 50-odstotne izplaþane plaþe pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 vpisano
oznako C.
Vpiše se znesek 70-odstotne izplaþane plaþe pri tistih zavezancih, ki imajo v stolpcu 4 vpisani
oznaki D in E.
Seštevek skupnih zneskov iz stolpcev 7 in 8 je enak znesku pod 15.8 v obrazcu Davþni obraþun
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
TABELA D – stolpec 6 in 7
V stolpec 6 se vpiše znesek, ki se izraþuna tako, da se 20 odstotkov povpreþne meseþne plaþe
zaposlenih v Sloveniji množi s številom mesecev iz stolpca 4 te tabele.
V stolpec 7 se vpiše nižji od zneskov iz stolpcev 5 in 6 v posamezni vrstici.
Skupni znesek v stolpcu 7 je veþji ali enak znesku pod zap. št. 15.10 v obrazcu Davþni obraþun
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
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Skupaj

Znesek možne olajšave

Znesek korišþenja olajšave (zap.
št. 15.12 obraþuna)

0,5 odstotka obdavþenega
prihodka davþnega obdobja
zavezanca

4

0,3 odstotka obdavþenega
prihodka davþnega obdobja
zavezanca

Uveljavljanje olajšav

Zneski v EUR s centi

PRILOGA 10

3

Kontrolni podatek

Skupaj A + B (najveþ 0,5 odstotka obdavþenega prihodka davþnega obdobja zavezanca)
znesek trikratne povpreþne
meseþne plaþe na zaposlenega
C. izplaþila po tretjem odstavku 66. þlena ZDoh-2
pri zavezancu

Skupaj

Skupaj
B. izplaþila po prvem in drugem odstavku 66. þlena ZDoh-2 za
namene iz drugega odstavka tega þlena

1
2
A. izplaþila za namene iz prvega odstavka 66. þlena ZDoh-2,
razen izplaþil za namene iz drugega odstavka tega þlena

Olajšava za donacije

Znesek izplaþil za
donacije v davþnem
obdobju

TABELA A – višina možnih olajšav za donacije

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE (66. þlen ZDoh-2)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATKI POD ZAP. ŠT. 15.12, 15.13 IN 15.14 DAVýNEGA OBRAýUNA

Davþna številka: ……………….

Zavezanec za davek: ……………………………………………
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n-3

Skupaj

______________________________
Podpis zavezanca

Neizkorišþeni
del davþne
olajšave
7 = 5 –6
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______________________________
Kraj in datum

* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

n: Obdobje, za katero se sestavlja davþni obraþun.

n-2
n-1
n

Skupaj možna
olajšava
5=2+3+4

Št.

Davþno
obdobje
1

Korišþenje davþne
olajšave v dav.
obdobju, za katerega
se sestavlja obraþun
(n)
6

9672 /

Znesek možne
Poveþanje davþne
olajšave za
Sprememba višine olajšave zaradi
olajšave zaradi
donacije v
nadaljevanja
davþnem
odloþbe v
opravljanja
obdobju n
postopku nadzora
dejavnosti
2
3
4

Zneski v EUR s centi

TABELA B – korišþenje olajšave za donacije po prvem in drugem odstavku 66. þlena ZDoh-2 za namene iz drugega odstavka
tega þlena

Stran
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 10
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE
(zap. št. 15.12, 15.13 in 15.14 davþnega obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek
pod zap. št. 15.12, 15.13 ali/in 15.14 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka
iz dejavnosti ali kadar ima zavezanec ostanek davþne olajšave po petem odstavku 66. þlena
ZDoh-2 ali kadar je zavezanec v davþnem obdobju, za katero predlaga davþni obraþun, izplaþal
donacije v skladu s prvim, drugim ali/in tretjim odstavkom 66. þlena ZDoh-2.
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje v eurih s centi.
TABELA A
Stolpec 1 – Olajšava za donacije
Pod toþkama A in B se vpisujejo izplaþila v denarju ali naravi rezidentom Slovenije in
rezidentom države þlanice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države þlanice
EU, ki se nahaja izven države þlanice EU, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje
navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti.
Pod toþko A se vpisujejo podatki v zvezi z izplaþili v skladu s prvim odstavkom 66. þlena ZDoh-2,
to so izplaþila za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke in religiozne namene, razen izplaþil za kulturne
namene in izplaþil prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesreþami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, ki se vpišejo pod toþko B.
Pod Toþko B se vpisujejo podatki v zvezi z izplaþili v skladu s prvim in drugim odstavkom 66.
þlena ZDoh-2 za namene iz drugega odstavka tega þlena (0,3 odstotka + 0,2 odstotka
obdavþenega prihodka davþnega obdobja), to so izplaþila za kulturne namene in izplaþila
prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreþami, ki
delujejo v javnem interesu za te namene. Navedena izplaþila ne smejo biti zajeta že pod toþko A.
Skupna izplaþila, zajeta pod toþko A in toþko B, ne smejo presegati 0,5 odstotka obdavþenega
prihodka davþnega obdobja zavezanca.
Pod toþko C se vpisujejo podatki v zvezi z izplaþili v denarju in naravi politiþnim strankam v
skladu s tretjim odstavkom 66. þlena ZDoh-2.
Stolpec 2 – Znesek izplaþil za donacije v davþnem obdobju
Vpiše se seštevek donacij, ki jih je zavezanec izplaþal (v denarju in/ali v naravi) v davþnem
obdobju za doloþene skupine namenov.
Stolpec 3 – Kontrolni podatek
Pod toþko A se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni 0,3 odstotka obdavþenega
prihodka davþnega obdobja zavezanca. Pod toþko B se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki
pomeni 0,5 odstotka obdavþenega prihodka davþnega obdobja zavezanca. Pod toþko C pa se kot
kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni trikratno povpreþno meseþno plaþo na zaposlenega pri
zavezancu v davþnem obdobju.
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Znesek pod zap. št. 15.14 v obrazcu Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz
dejavnosti ne sme biti veþji od nižjega med zneskoma iz stolpcev 2 in 3 pod toþko C.
Stolpec 4 – Uveljavljanje olajšav
Pod toþko A se vpiše znesek korišþenja olajšave, ki je enak znesku pod zap. št. 15.13 v obrazcu
Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Znesek ne sme biti veþji od
nižjega med zneskoma iz stolpcev 2 in 3 pod toþko A.
Pod toþko B se vpiše znesek korišþenja oz. možnega uveljavljanja olajšave, ki ne sme biti veþji
od nižjega med zneskoma iz stolpcev 2 in 3 pod toþko B.
Pod Skupaj A + B se vpiše seštevek zneskov iz toþk A in B stolpca 4. Pri vpisovanju zneskov pod
toþko A in B je potrebno upoštevati, da seštevek zneskov iz toþk A in B stolpca 4 ne sme
presegati 0,5 odstotka obdavþenega prihodka davþnega obdobja zavezanca.
TABELA B
Tabela B se izpolnjuje v primeru, þe ima zavezanec v stolpcu 4 pod toþko B Tabele A izkazan
znesek olajšave, ki se v skladu s petim odstavkom 66. þlena ZDoh-2 lahko prenaša v naslednja tri
davþna obdobja oziroma se lahko koristi v tekoþem davþnem obdobju ali þe ima zavezanec
neizkorišþen del davþne olajšave iz predhodnega davþnega obdobja.
Stolpec 1 – Davþno obdobje
Vpiše se ustrezno davþno obdobje v obliki LLLL, pri þemer »n« pomeni davþno obdobje, za katero
se sestavlja davþni obraþun.
Stolpec 2 – Znesek možne olajšave za donacije v davþnem obdobju n
Vpiše se znesek neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih davþnih obdobij, ki je
zavezanec še ni izkoristi in jo ima možnost uveljaviti (podatki iz stolpca Neizkorišþen del davþne
olajšave iz Tabele B iz predhodnega davþnega obdobja). V vrstico n se vpiše znesek iz stolpca 4
pod toþko B Tabele A.
Stolpec 3 – Sprememba višine olajšave zaradi odloþbe v postopku nadzora
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino olajšave, kakršno je uveljavljal zavezanec v
obraþunu davka, in višino olajšave, ugotovljene v morebitnem davþnem nadzoru (znesek ima
lahko pozitivni ali negativni predznak). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v
davþnem obdobju, za katero se sestavlja davþni obraþun, in se nanašajo na davþna obdobja od
n-3 do n-1 ter še niso bile vkljuþene v DOHDEJ - Priloga 9, Tabela B za pretekla obdobja.
Stolpec 4 – Poveþanje davþne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti
ýe dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz prve toþke þetrtega odstavka in
devetega odstavka 51. þlena ZDoh-2 velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor
þe odtujitve sploh ne bi bilo. V stolpec 4 se vpiše znesek prevzete davþne olajšave, vkljuþno z
neizkorišþenim delom davþne olajšave iz preteklih obdobij.
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Stolpec 5 – Skupaj možna olajšava
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3 in 4, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak
pred zneskom v stolpcu 3. ýe je seštevek negativen, se vpiše 0.
Stolpec 6 – Korišþenje davþne olajšave v dav. obdobju, za katerega se sestavlja
obraþun (n)
Vpiše se znesek korišþenja davþne olajšave iz posameznega davþnega obdobja. Skupni znesek
korišþenja davþne olajšave (tekoþe in prenesene iz preteklih treh davþnih obdobij) v tekoþem
obdobju ne sme preseþi višine 0,5 odstotka obdavþenega prihodka tekoþega davþnega obdobja,
þe pa zavezanec koristi tudi olajšavo za namene iz prvega odstavka 66. þlena ZDoh-2 (zap. št.
15.12 obraþuna DOHDEJ), skupni znesek olajšav za donacije ne sme presegati 0,5 odstotka
obdavþenega prihodka davþnega obdobja zavezanca.
Znesek korišþenja davþne olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 5.
Skupni znesek korišþenja davþne olajšave mora biti enak znesku iz zap. št. 15.13 obrazca Davþni
obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Stolpec 7 – Neizkorišþeni del davþne olajšave
Vpiše se razlika med stolpcema 5 in 6.
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Zavezanec za davek: _______________________
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PODATKI V ZVEZI Z ODBITKOM TUJEGA DAVKA
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PODATEK POD ZAP. ŠT. 21 DAVýNEGA OBRAýUNA
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 11
PODATKI V ZVEZI Z ODBITKOM TUJEGA DAVKA
(Zap. št. 21 davþnega obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka se izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek
pod zap. št. 21 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Odbitek
tujega davka lahko uveljavlja le rezident Republike Slovenije, þe je bil tuji davek od dohodkov iz
virov izven Slovenije plaþan in je dohodek, od katerega je bil plaþan tuji davek, vkljuþen v davþno
osnovo.
Za uveljavljanje odbitka tujega davka morajo biti priložena ustrezna dokazila v skladu z doloþbami
prvega odstavka 137. þlena ZDoh-2 in 273. þlena ZDavP-2 kot sestavni del davþnega obraþuna.
Obrazec Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka se izpolnjuje v eurih s centi.
Stolpec 1 – Država, v kateri imajo tuji dohodki svoj vir
Vpiše se država, v kateri ima dohodek, od katerega zavezanec uveljavlja odbitek plaþanega
tujega davka, vir.
Stolpec 2 – Vrsta posameznega dohodka
Vpiše se vrsta prejetega tujega dohodka. Vrsta prejetega tujega dohodka mora biti opredeljena
tako, da je na njeni podlagi mogoþe doloþiti davþno stopnjo, ki se uporablja za navedeni dohodek
ob sklenjeni mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavþevanja. Vrsta dohodka mora biti
razvidna iz priloženih dokazil. Vrsta prejetega tujega dohodka zadeva tudi dobiþek poslovne enote
v tujini.
Stolpec 3 – Osnova za plaþilo davka
Vpiše se znesek, ki pomeni osnovo za plaþilo davka od tujega dohodka. V primeru poslovne enote
je to razlika med prihodki in odhodki poslovne enote, ugotovljenimi v skladu z doloþbami ZDDPO2. Osnova za plaþilo davka mora biti razvidna iz priloženih dokazil.
Stolpec 4 – Stopnja davka
Vpiše se stopnja, po kateri je bil obraþunan tuji davek od tujega dohodka.
Stolpec 5 – Znesek davka
Vpiše se znesek davka od tujih dohodkov, ki je bil obraþunan. Znesek davka mora biti razviden iz
priloženih dokazil.
Stolpec 6 – Stopnja davka iz mednarodne pogodbe
ýe ima Slovenija z državo v stolpcu 1 sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavþevanja, se vpiše stopnja iz te mednarodne pogodbe, ki velja za vrsto dohodka iz stolpca 2.
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Stolpec 7 – Znesek davka, þe se upošteva stopnja davka iz mednarodne pogodbe
Vpiše se znesek davka, ob upoštevanju stopnje davka iz mednarodne pogodbe. ýe Slovenija nima
sklenjene mednarodne pogodbe z državo iz stolpca 1, sta stolpca 6 in 7 prazna.
Stolpec 8 – Znesek plaþanega davka
Vpiše se znesek davka, ki je bil dejansko plaþan. ýe je v posamezni mednarodni pogodbi
dogovorjen odbitek za zmanjšani davek v državi vira in so izpolnjeni pogoji za njegovo
uveljavitev, se lahko vpiše znesek v višini, v kateri bi bil plaþan davek, þe posebnih olajšav ne bi
bilo. Znesek plaþanega davka mora biti razviden iz priloženih dokazil.
Stolpec 9 – Znesek konþnega in plaþanega tujega davka
Vpiše se nižji od zneskov v stolpcih 5 in 8, razen þe ima zavezanec za to vrsto dohodka podatek v
stolpcu 7. V tem primeru se vpiše nižji od zneskov v stolpcih 7 in 8.
Stolpec 10 – Znesek davka, ki bi ga bilo treba plaþati po ZDoh-1 za tuje dohodke, þe
odbitek ne bi bil možen
Vpiše se znesek, ki se izraþuna po formuli:
(skupni znesek dohodkov, od katerih je bil plaþan tuji davek, z virom v
posamezni državi (skupni znesek iz stolpca 3 za posamezno državo)
deljeno z razliko med celotnimi davþno priznanimi prihodki in celotnimi
davþno priznanimi odhodki zavezanca (zap. št. 4 obrazca DOHDEJ – zap.
št. 8 obrazca DOHDEJ)) pomnoženo z davkom (zap. št. 17 obrazca
DOHDEJ)
Stolpec 11 – Možni odbitek
Vpiše se nižji od zneskov iz stolpcev 9 in 10.
Stolpec 12 – Priznani odbitek
Vpiše se znesek iz stolpca 11, vendar ne veþ kakor znesek iz zap. št. 17 obrazca Davþni obraþun
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
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________________________
Podpis zavezanca

Št.

___________________________________
Kraj in datum

V siva polja se podatki ne vpisujejo.

*Ponovni izraþun možnega odbitka tujega davka se opravi na obrazcu Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka z oznako PONOVNI PRERAýUN, ki
je priloga temu obrazcu.

Skupaj

Obdobje odbitka tujega davka
1

PODATKI V ZVEZI S POVEýANJEM DAVKA ZARADI SPREMEMB ODBITKA TUJEGA DAVKA (139. þlen ZDoh-2)
Za obdobje od _______________ do ___________________
PODATEK POD ZAP. ŠT. 22 DAVýNEGA OBRAýUNA

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 12
PODATKI V ZVEZI S POVEýANJEM DAVKA
ZARADI SPREMEMB ODBITKA TUJEGA DAVKA
(Zap. št. 22 davþnega obraþuna)
Obrazec Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka se
izpolnjuje, þe ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 22 obrazca Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Zavezanec mora v obdobju, ko so nastopile spremembe
(zlasti vraþila) tujega davka, poveþati davek za znesek, ki je enak razliki med priznanim odbitkom
in odbitkom, ki bi bil možen, þe bi se sprememba upoštevala.
Obrazec Podatki v zvezi s poveþanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka se izpolnjuje
v eurih s centi.
Stolpec 1 – Obdobje odbitka tujega davka
Vpiše se davþno obdobje, v katerem je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka, pri katerem je
v tem davþnem obdobju nastopila sprememba. Davþno obdobje se vpiše v obliki LLLL ali v obliki
DD.MM.LL-DD.MM.LL.
Stolpec 2 – Priznani odbitek v obdobju odbitka tujega davka
Vpiše se podatek iz stolpca 12 obrazca Podatki o odbitku tujega davka, izpolnjenega za davþno
obdobje, v katerem je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka, pri katerem je v tem davþnem
obdobju nastopila sprememba. ýe je zavezanec predhodno že poveþal davek zaradi sprememb
odbitka tujega davka, se pri izpolnjevanju obrazca Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka kot
priloge k temu obrazcu upošteva podatek iz zadnjega predloženega preraþuna.
Stolpec 3 – Možni odbitek tujega davka ob upoštevanju sprememb
Vpiše se podatek o odbitku tujega davka, ki bi bil možen, þe bi se sprememba upoštevala v
davþnem obdobju, ko je zavezanec uveljavljal odbitek tujega davka. Za pridobitev navedenega
podatka je treba narediti ponovni preraþun uveljavljanja pravice do odbitka na obrazcu Podatki v
zvezi z odbitkom tujega davka, pri þemer se podatek, ki se spremeni, ustrezno popravi (popravek
se ustrezno oznaþi, npr. z drugo barvo), druge postavke pa se ustrezno preraþunajo. Obrazec
Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka, v katerem je opravljen ponovni preraþun, se v desnem
zgornjem kotu oznaþi z oznako PONOVNI PRERAýUN. ýe je zavezanec predhodno že poveþal
davek zaradi sprememb odbitka tujega davka, izhaja iz zadnjega predloženega preraþuna. V tem
primeru doda oznaki PONOVNI PRERAýUN oznako (ZADNJI PRERAýUN V OBDOBJU__________),
pri þemer vpiše obdobje, ko je zadnjiþ poveþal davek zaradi spremembe odbitka tujega davka za
obdobje iz stolpca 1.
Stolpec 4 – Poveþanje davka
Vpiše se razlika med zneskom v stolpcu 2 in zneskom v stolpcu 3 za posamezno obdobje.
Seštevek stolpca 4 mora biti enak znesku pod zap. št. 22 obrazca Davþni obraþun akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
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Zavezanec za davek: __________________
Davþna številka: ______________________

Stran

PRILOGA 13

OBVESTILO O UVELJAVLJANJU OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ýLANE PRI
IZRAýUNU AKONTACIJE DOHODNINE

ZA NASLEDNJE VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ýLANE:
Zap.
št.

Ime in priimek

Leto rojstva

Davþna
številka

Sorodstveno
razmerje

Število
mesecev
vzdrževanja

Sorodstveno razmerje:
A1 – otrok do 18. leta starosti
A2 - otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji
A3 - otrok po 26. letu starosti, þe se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to najveþ za 6 let od
dneva vpisa na dodiplomski študij in najveþ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij
A4 - otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, þe je prijavljen pri službi za
zaposlovanje
A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z
Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoþ in
postrežbo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
B - za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb
C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti
D - starši oziroma posvojitelji zavezanca.

____________________
Kraj in datum
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________________
Podpis zavezanca
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 13
OBVESTILO O UVELJAVLJANJU OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ýLANE
Obrazec Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske þlane se izpolnjuje, þe
ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 18 obrazca Davþni obraþun akontacije dohodnine
od dohodka iz dejavnosti.
V skladu z drugim odstavkom 128. þlena ZDoh-2 se pri izraþunu akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti lahko upošteva tudi olajšava iz prvega in drugega odstavka 114. þlena
tega zakona, þe zavezancu za posamezno davþno leto ta olajšava ni upoštevana pri izraþunu
akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve oziroma je bilo na ta naþin upoštevane manj
kot 5/12 te olajšave.
Pri doloþanju vzdrževanih družinskih þlanov se upošteva navodilo za izpolnjevanje obrazca
Napoved za odmero dohodnine v delu, ki ureja posebno olajšavo za vzdrževane družinske
þlane.
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PRILOGA 14

Zavezanec za davek:_______________________
Davþna številka:________________________
Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 51. þlena ZDoh-2

PODATKI O DAVýNI OBRAVNAVI PO ýETRTEM ODSTAVKU 51. ýLENA ZDoh-2
1
Znesek uveljavljene olajšave po 47. þlen ZDoh-1 za prevzeta sredstva
Znesek uveljavljene olajšave za novozaposlene delavce (48. þlen ZDoh2
1, prvi odstavek)
Znesek uveljavljene olajšave za delavce, ki prviþ sklenejo delovno
3
razmerje (48. þlen ZDoh-1, prvi odstavek)
Znesek uveljavljene olajšave za zaposlitev doktorjev znanosti (48. þlen
4
ZDoh-1, drugi odstavek)
Znesek uveljavljene olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (61. þlen
5
ZDoh-2, prvi odstavek)
Znesek uveljavljene regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj
6
(61. þlen ZDoh-2, prvi odstavek)
7
Obraþunana amortizacija za prevzeta sredstva

_________________________
Kraj in datum

MF-DURS obr. DOHDEJ št.18

Stran

________________________
Podpis zavezanca

9683

Stran

9684 /

Št.

68 / 30. 7. 2007

Uradni list Republike Slovenije

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 14
PODATKI O DAVýNI OBRAVNAVI PO ýETRTEM ODSTAVKU 51. ýLENA ZDoh-2
Obrazec Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 51. þlena ZDoh-2 se izpolnjuje, þe je
zavezanec, pridobitelj sredstev prijavil posebno davþno obravnavo. Zavezanec, pridobitelj
sredstev, mora beležiti davþni uþinek posebne davþne obravnave.
Po doloþbi šestega odstavka 303. þlena ZDavP-2 morajo osebe, ki so prijavile davþno obravnavo,
v davþnem obraþunu posebej izkazati uþinke na davþno osnovo, ki so posledica upoštevanja
prijavljene davþne obravnave.
Obrazec Podatki o davþni obravnavi po þetrtem odstavku 51. þlena ZDoh-2 se izpolnjuje v tolarjih
brez stotinov.
Zap. št. 1: Zavezanec vpiše znesek uveljavljene olajšave po 47. þlenu ZDoh-1 za prevzeta
sredstva, katere zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil oziroma jo je
izkoristil v nižjem znesku zaradi prenizke davþne osnove.
Zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, je lahko po doloþbi 47. þlena ZDoh-1
uveljavljal znižanje davþne osnove v višini 20 odstotkov investiranega zneska v opredmetena
osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško opremo (brez
raþunalniške opreme), in v neopredmetena dolgoroþna sredstva, þe so to investicije v
opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoroþna sredstva v Sloveniji. Zavezanec
lahko v davþnem letu neizkorišþeni del davþne olajšave po tem þlenu prenaša v naslednjih
zaporednih pet davþnih let. V tem primeru za zaþetek roka iz tretjega odstavka tega þlena velja,
da je olajšavo izkoristil v davþnem letu, v katerem je ni izkoristil ali jo je delno izkoristil, ker ni
imel ali ni imel dovolj visoke davþne osnove. Pri zmanjšanju davþne osnove na raþun
prenesenega neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih let se davþna osnova najprej
zmanjša za neizkorišþeni del davþne olajšave starejšega datuma.
Zap. št. 2: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za novozaposlene delavce, þe je
zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil v celoti.
Po doloþbi prvega odstavka 48. þlena ZDoh-1 lahko zavezanec, þe v davþnem letu za nedoloþen
þas in najmanj za dve leti zaposli delavca, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj
12 mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, uveljavlja znižanje davþne
osnove v višini 30 odstotkov izplaþane plaþe tega delavca.
Zap. št. 3: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za zaposlitev delavcev, ki prviþ sklenejo
delovno razmerje, þe je zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil v celoti.
Po doloþbi prvega odstavka 48. þlena ZDoh-1 lahko zavezanec, þe v davþnem letu za nedoloþen
þas in najmanj za dve leti zaposli delavca, ki prviþ sklene delovno razmerje, uveljavlja znižanje
davþne osnove v višini 30 odstotkov izplaþane plaþe tega delavca.
Zap. št. 4: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za zaposlitev oseb, ki imajo doktorat
znanosti, þe je zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil v celoti.
Po drugem odstavku 48. þlena ZDoh-1 zavezanec, þe v davþnem letu za nedoloþen þas in najmanj
za dve leti zaposli osebo, ki ima doktorat znanosti in pred tem ni bila zaposlena v drugi
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gospodarski družbi ali pri fiziþni osebi, ki opravlja dejavnost, lahko uveljavlja znižanje davþne
osnove v višini 30 odstotkov izplaþane plaþe tega delavca.
Zap. št. 5: Zavezanec vpiše znesek prenesene olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, þe je
zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil oziroma jo je izkoristil v nižjem
znesku zaradi prenizke davþne osnove.
Zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, je lahko po doloþbi prvega stavka prvega
odstavka 61. þlena ZDoh-2 uveljavljal znižanje davþne osnove v višini 20 % zneska, ki predstavlja
vlaganja v raziskave in razvoj v davþnem letu, vendar najveþ do višine davþne osnove. Zavezanec
lahko za neizkorišþeni del davþne olajšave po tem þlenu v davþnem letu znižuje davþno osnovo v
naslednjih petih davþnih letih. Pri znižanju davþne osnove na raþun neizkorišþenega dela davþne
olajšave iz preteklih davþnih let se davþna osnova najprej zmanjša za neizkorišþeni del davþne
osnove starejšega datuma.
Neizkorišþeni del davþne olajšave po doloþbi 61. þlena ZDoh-2 se ob prenehanju opravljanja
dejavnosti, þe so izpolnjeni pogoji iz þetrtega in devetega odstavka 51. þlena tega zakona, lahko
prenese na novega zasebnika oziroma novo pravno osebo oziroma prevzemno pravno osebo.
Šteje se, da je olajšavo prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma prevzemna
pravna oseba, pod pogoji, kakršni bi veljali, þe do prenehanja ne bi prišlo.
Zap. št. 6: Zavezanec vpiše znesek prenesene regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj,
þe je zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ni izkoristil oziroma jo je izkoristil v
nižjem znesku zaradi prenizke davþne osnove.
Zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti je lahko po doloþbi tretjega stavka prvega
odstavka 61. þlena ZDoh-2 uveljavljal znižanje davþne osnove v višini 10 oziroma 20 odstotkov
zneska, ki predstavlja davþno regijsko olajšavo v skladu z Uredbo o davþni regijski olajšavi za
raziskave in razvoj. Zavezanec lahko za neizkorišþen del davþne olajšave po tem þlenu v davþnem
letu znižuje davþno osnovo v naslednjih petih davþnih letih. Pri znižanju davþne osnove na raþun
neizkorišþenega dela davþne olajšave iz preteklih davþnih let se davþna osnova najprej zmanjša
za neizkorišþeni del davþne osnove starejšega datuma.
Neizkorišþen del davþne olajšave po doloþbi 61. þlena ZDoh-2 se ob prenehanju opravljanja
dejavnosti, þe so izpolnjeni pogoji iz þetrtega in devetega odstavka 51. þlena tega zakona, lahko
prenese na novega zasebnika oziroma novo pravno osebo oziroma prevzemno pravno osebo.
Šteje se, da je olajšavo prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma prevzemna
pravna oseba, pod pogoji, kakršni bi veljali, þe do prenehanja ne bi prišlo.
Zap. št. 6: Znesek obraþunane amortizacije za prevzeta sredstva.
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PRILOGA 15
NAVODILO ZA PREDLOŽITEV DAVýNEGA OBRAýUNA AKONTACIJE
DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI V ELEKTRONSKI OBLIKI
1. OBLIKA IN NAýIN DOSTAVE PODATKOV
1.1 Zavezanci lahko predložijo dokument v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni
naslov: http://edavki.durs.si.
1.2 Zavezanci lahko predložijo podatke iz obrazca za obraþun akontacije dohodnine od dohodka
iz dejavnosti tudi na elektronskih medijih - PC disketah ali zgošþenkah (CD), skupaj z izpisom
podatkov obraþuna na papirju (brez prilog). Navedeni izpis potrdi odgovorna oseba
zavezanca, enako kakor originalni obrazec za obraþun akontacije dohodnine od dohodka iz
dejavnosti.
Davþna uprava Republike Slovenije bo pripravila program za vnos podatkov za obraþun
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Zavezanci ga bodo lahko prevzeli s spletnih
strani DURS http://www.durs.gov.si ali
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/DD/Fineus/Setup.htm.

1.2.1. Elektronski medij za dostavo podatkov:
 diskete velikost 3.5" (1,44MB) ali zgošþenka,
 datoteka mora imeti poljubno ime s konþnico XML (*.XML),
 vsi podatki enega obraþuna morajo biti v eni datoteki.
1.2.2. Na magnetni medij je treba þitljivo napisati priimek in ime zavezanca.
2. PODROBNA VSEBINA RAýUNALNIŠKEGA ZAPISA – STRUKTURA
DATOTEKE
Predpisana oblika datoteke je XML in je objavljena na spletni strani DURS:
http://www.durs.gov.si
ali
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/FormsXml.aspx (XML shema za DDD-DDD
z najvišjo verzijo).
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Pravilnik o določitvi objektov in okolišev
objektov Policijske akademije ter ukrepih za
njihovo varovanje

Št.

Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

1. člen
Objekti in okoliši objektov Policijske akademije so zaradi
izvajanja funkcije izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja posebnega pomena za opravljanje nalog policije.

4. člen
(1) Zaradi varovanja objektov in okolišev objektov policija
izvaja ukrepe operativnega tehničnega in fizičnega varovanja.
(2) Operativno varovanje obsega patruljiranje, opazovanje in zbiranje informacij z namenom spremljanja vseh pojavov
in dogodkov na varovanem območju.
(3) Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega in
protipožarnega varovanja, video nadzor, fizične ograde ter
sistem, ki omogoča kontrolo vstopa – izstopa in zadrževanja v
objektih in okoliših objektov Policijske akademije.
(4) Fizično varovanje obsega neposredno, stalno ali občasno fizično prisotnost policistov ali udeležencev izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja v objektih in okoliših objektov
Policijske akademije.
5. člen
(1) Objekti in okoliši objektov se varujejo po stopnjah varovanja, ki jih narekuje stopnja ogroženosti objekta in trenutne
varnostne razmere.
(2) Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih
ukrepov za posamezne objekte in okoliše objektov.
(3) Obseg in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne
stopnje varovanja določi generalni direktor policije z načrtom
varovanja.
6. člen
Način vstopanja v objekte in na območja okolišev objektov ter gibanja v objektih in okoliših objektov določi generalni
direktor policije.

9687

Št. 012-142/2003/13
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-1711-0027

PRAVILNIK
o določitvi objektov in okolišev objektov
Policijske akademije ter ukrepih
za njihovo varovanje

3. člen
Okoliši objektov Policijske akademije so funkcionalna
zemljišča, ki obsegajo katastrske parcele vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1751 katastrske občine Tacen: 270/4,
262/2, 262/6, 262/5, 262/1, 262/4, 581/1, 262/3, 270/5, 263,
264/4, 261/1, 264/1, 261/4, 264/3, 264/2, 261/3, 237/12, 261/1,
581/2, 267/1, 266/4, 267/3, 266/1, 267/2, 266/2266/3, 266/5
in 266/6.

Stran

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi 15. člena Zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
notranje zadeve

2. člen
Med objekte iz prejšnjega člena sodijo objekti, ki so last
Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve in se nahajajo na območju Tacna, ter so namenjeni:
– izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju,
– vadbi na poligonih in športnih igriščih,
– namestitvi ter prehrani policistov,
– infrastrukturi Policijske akademije,
– upravljanju, varovanju in vzdrževanju Policijske akademije,
– skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme.
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3764.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vozniških dovoljenjih

Na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 139/06 – ZORed) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vozniških dovoljenjih
1. člen
V Pravilniku o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS,
št. 80/05) se v prvem odstavku 3. člena črta 1. točka.
Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ki je pogoj za
izdajo vozniškega dovoljenja na podlagi 147. člena zakona, pridobi upravna enota iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se v tretji alinei beseda »M.P.«
in beseda »pečat« nadomestita z besedo »žig«.
V drugem odstavku se beseda »M.P.« nadomesti z besedo »žig«, beseda »pečata« pa z besedo »žiga«.

glasi:

3. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»Novo vozniško dovoljenje se izda po objavi preklica
v Uradnem listu Republike Slovenije. Pogrešitev, izgubo ali
krajo vozniškega dovoljenja stranka naznani pri upravni enoti,
če želi, da ta na njene stroške prekliče vozniško dovoljenje v
Uradnem listu Republike Slovenije.«.

glasi:

4. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta 3. točka.
Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 3., 4. in 5. točka.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se

»Potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita
pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji, v skladu s
153. členom zakona, pridobi upravna enota iz uradnih evidenc
po uradni dolžnosti.«.
5. člen
V 24. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
6. člen
Obrazec št. 2 se nadomesti z novim obrazcem št. 2, ki je
sestavni del tega pravilnika.

Stran
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7. člen
Obrazec št. 2 se začne uporabljati najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika. Do začetka izdajanja vozniških
dovoljenj na obrazcu, določenem s tem pravilnikom, se uporabljajo obrazci, določeni s Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni
list RS, št. 80/05).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-171/2007 (1331-03)
Ljubljana, dne 20. julija 2007
EVA 2007-1711-0041

Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

OBRAZEC ŠT. 2

Priloga

Uradni list Republike Slovenije
3765.

Št.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih
osnovnih šolah in osnovnih šolah z
italijanskim učnim jezikom

6. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za sistemiziranje delovnih mest pisarniškega
referenta, računovodje, hišnika in kurjača so čisti in kombinirani
oddelki ter oddelki podaljšanega bivanja.«.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) ob soglasju
Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne
samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità
Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, minister za
šolstvo in šport izdaja

7. člen
Tretji odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Element za sistemizacijo delovnih mest so tudi ure dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami na
podlagi odločb o usmeritvi, ki so namenjene premagovanju
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, in ure dodatne strokovne
pomoči za učence Rome.«.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in
osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

8. člen
Ne glede na določbe 1. in 7. člena tega pravilnika, so
do izdaje odločb v postopkih preverjanja ustreznosti usmeritve, element za sistemizacijo delovnih mest vse ure dodatne
strokovne pomoči, določene v odločbah o usmeritvi, ki so bile
izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika.

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih
šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/05 in
85/06) se v tretji alinei prvega odstavka 2. člena na koncu doda
besedilo, ki se glasi:
»ki je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj,«.

9. člen
Do prvega izplačila plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 121/06, 1/07) se v 1., 7. in 9. razredu za naloge
razrednika prizna vrednost dveh ur pouka tedensko, v drugih
razredih pa vrednost ene ure tedensko, za opravljanje nalog
mentorja pripravniku pa vrednost ene ure pouka tedensko.

2. člen
V drugi alinei prvega odstavka 3. člena se pika nadomesti
z vejico.
Doda se nova tretja alinea, ki se glasi:
»– učitelj, član predmetne komisije za predmete, ki so
določeni za tretji predmet, iz katerega bodo učenci opravljali
nacionalno preverjanje znanja v tekočem šolskem letu, za
1 uro.«.
3. člen
Črta se 5. člen.
4. člen
Drugi stavek 15. člena se črta.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Računovodja mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Izraz »prejšnja« iz predhodnega odstavka je uporabljen
v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list
RS, št. 46/06).«.

ca«.

5. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta beseda »vzdrževal-

Črta se četrti odstavek.
V petem odstavku se v prvem stavku pika nadomesti z
vejico in doda besedilo:
»v šoli z večjim oziroma manjšim številom učencev pa
v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta.«.
V sedmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da
se glasi:
»V podružnici šole z majhnim številom oddelkov in učencev, v kateri na osnovi normativov in standardov za posamezne
vrste tehničnih del ni mogoče sistemizirati ustreznih deležev
delovnih mest tehničnih delavcev, lahko šola sistemizira delovno mesto gospodinjca ali delež tega delovnega mesta.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
Računovodje, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje računovodskih del, lahko
tudi po uveljavitvi tega pravilnika še naprej opravljajo računovodska dela, in sicer vse do prekinitve delovnega razmerja na
področju vzgoje in izobraževanja.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2007.
Št. 0070-37/2007
Ljubljana, dne 21. junija 2007
EVA 2007-3311-0027
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam!
Jožef Kocon l.r.
Predsednik
Pomurske madžarske samopravne
narodne skupnosti – Muravidéki
Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség
Soglašam!
Flavio Forlani l.r.
Predsednik
Obalne samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti – Comunità
Autogestita
Costiera della Nazionalità Italiana
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o meroslovnih zahtevah za
nepremične rezervoarje

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena in petega
odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št.
26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o meroslovnih zahtevah za nepremične
rezervoarje
1. člen
V 14. členu Pravilnika o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje (Uradni list RS, št. 119/05) se za doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:
»Zahtevo za redno in izredno overitev lahko poda imetnik
ali najemnik rezervoarja, če ima pooblastilo imetnika rezervoarja.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Za 14. členom se dodata naslov novega poglavja »V.A
Kontrolni preskus« in nov 14.a. člen, ki se glasi:
»14.a člen
Najemnik rezervoarja lahko v primeru utemeljenega suma
o neskladnosti rezervoarja s predpisi zahteva kontrolni preskus
rezervoarja, ki ga izvede urad.
Postopek kontrolnega preskusa določi inšpektor urada
glede na meroslovne lastnosti rezervoarja, ki se preverjajo v
postopku kontrolnega preskusa.
Stroške kontrolnega preskusa, v katerem se je ugotovila
neskladnost rezervoarja, trpi imetnik rezervoarja, sicer pa najemnik rezervoarja.
Inšpektor urada z odločbo prepove uporabo rezervoarja,
za katerega se pri kontrolnem preskusu ugotovi, da ni skladen s
predpisi. Pred ponovno uporabo rezervoarja mora biti izvedena
izredna overitev.«.
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-9/2007
Ljubljana, dne 13. julija 2007
EVA 2007-3211-0028
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3767.

Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama
poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju:
ZPKor), 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) in odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije št. U-I-163/05 (Uradni list RS, št. 97/05) je
komisija na seji dne 19. 7. 2007 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah seznama
poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije
ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega
in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1. člen
Seznam poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena
ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:

Obþina Domžale

Obþina Dornava

Obþina Gornja Radgona

Obþina Hajdina

Obþina Hajdina

5

6

7

8

9

FRANC MLAKAR, S.P.

FM-PAAM, D.O.O.

SUN GORNJA RADGONA, D.O.O.

MIROSLAV SLODNJAK, S.P.

INNINI KATARINA KARLOVŠEK, S.P.

ROBERT TEKAVýIý, S.P.

1214667000 NA LOGU 15

RADIO NET, D.O.O.
ZDRAVSTVENI ZAVOD ESHMUND
TRI-CEPS, D.O.O.
ROK PŠENIýNIK, S.P.
ANETTE, D.O.O.
PODHOSTNIK, D.O.O.
FINADA, D.O.O.
ŠTEFAN KODILA, S.P.
CASAR JOŽEF, S.P.
MELODIJA, D.O.O.
PONI, D.O.O.
MUNDUS BOŽA MOZETIý, S.P.
ENMA, D.O.O.

27 Mestna obþina Maribor

28 Mestna obþina Maribor

29 Mestna obþina Maribor

30 Obþina Mežica
31 Obþina Miklavž na Dravskem polju

32 Obþina Miklavž na Dravskem polju

33 Obþina Moravske Toplice

34 Obþina Moravske Toplice

35 Mestna obþina Murska Sobota

36 Obþina Muta

37 Obþina Naklo

38 Mestna obþina Nova Gorica

39 Obþina Odranci

5198332000 MAJŠPERK 62

IDA LORBER, S.P.
RECTUM, D.O.O.

25 Obþina Majšperk

IVAS, LOGATEC, D.O.O.

24 Obþina Logatec

26 Mestna obþina Maribor

5571979000 ZELENA POT 15

AVTOHIŠA ýESNIK & COMP., D.N.O., LOGATEC

9233 ODRANCI

5000 NOVA GORICA

4202 NAKLO

Stran

2194325000 PANONSKA 33

3158268000 ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 23

2366 MUTA

9000 MURSKA SOBOTA

1000 LJUBLJANA

2250 PTUJ

2000 MARIBOR

2392 MEŽICA
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU

2000 MARIBOR

2000 MARIBOR

2000 MARIBOR

2000 MARIBOR

2322 MAJŠPERK

1370 LOGATEC

1370 LOGATEC

1270 LITIJA

2000 MARIBOR

4212 VISOKO

6000 KOPER

6280 ANKARAN

6000 KOPER

6000 KOPER

6000 KOPER

6000 KOPER

1330 KOýEVJE

5213 KANAL

6250 ILIRSKA BISTRICA

5281 SPODNJA IDRIJA

2250 PTUJ

2250 PTUJ

9250 GORNJA RADGONA
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5546257000 KRANJSKA CESTA 5

5550106000 CANKARJEVA ULICA 6

5660135000 TOMŠIýEVA ULICA 31, RAKIýAN

2113082000 ULICA BORCA PETRA 20

5968305000 ROGOZNIŠKA CESTA 33

5309760000 ULICA HEROJA ZIDANŠKA 18

3021831000 STRŽOVO 41
5379024000 HOLCERJEVA ULICA 2

1230 DOMŽALE
2252 DORNAVA

Št.

2130190000 LOŠKA ULICA 13

1925750000 PARTIZANSKA CESTA 35

1358022000 LOŠKA ULICA 13

2228556000 LOŠKA ULICA 13

5971748000 KALCE 31 F

5526932000 ZGORNJI LOG 4

1241664000 RUŠKA CESTA 106

3074366000 VISOKO 119

1272713000 VANGANELSKA CESTA 14

GVIDO KRES, S.P.

INTERLOCK, D.O.O.

19 Mestna obþina Koper

23 Obþina Logatec

SERVIS BOLýIý, D.O.O.

18 Mestna obþina Koper

2161559000 VANGANELSKA CESTA 14

22 Obþina Litija

HESPERIA, D.O.O.

17 Mestna obþina Koper

1797506000 VANGANELSKA CESTA 14

BENO FEKONJA, S.P.

PVG, D.O.O.

16 Mestna obþina Koper

1926136000 VANGANELSKA CESTA 14

2014688000 VANGANELSKA CESTA 14

VINKO UL, S.P., SALON POHIŠTVA LESDOM

MOJ LORD, D.O.O.

15 Mestna obþina Koper

21 Obþina Kungota

KARMA, D.O.O.

14 Mestna obþina Koper

5367905000 LJUBLJANSKA CESTA 67

5407478000 TRG SVOBODE 13

2186551000 CANKARJEVA ULICA 35

5585724000 ŠOLSKA 14

1552198000 PREŠERNOVA ULICA 6

2272067000 OB DRAVI 3A

5780268000 VRTNA 22

1219243000 DORNAVA 24

8350 DOLENJSKE TOPLICE

6215 DIVAýA

8251 ýATEŽ OB SAVI

4260 BLED

NASLOV POSLOVNEGA SUBJEKTA

3063852000 ULICA ANTONA SKOKA 7

1752154000 DOLENJE SUŠICE 22

5618434000 KRAŠKA CESTA 65

5770041000 RIMSKA CESTA 35

2130343000 POLJE 4

ATIýNA ŠTEVIL

20 Mestna obþina Kranj

MIJA KANAL, D.O.O.
LAMIL, D.O.O.

12 Obþina Kanal ob Soþi

13 Obþina Koþevje

VIRTULUS, D.O.O.

Obþina Dolenjske Toplice

4

TISKARNA MLJAý JOŽEF MLJAý, S.P.

SVIBOR, D.O.O.

CARL, D.O.O.

Obþina Divaþa

3

NAZIV POSLOVNEGA SUBJEKTA
GALERIJA OMERZEL, K.D.

11 Obþina Ilirska Bistrica

Obþina Brežice

2

NAROýNIK

10 Obþina Idrija

Obþina Bled

1

ZAP.ŠT
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VSEGRAD ŠKOCJAN, D.O.O.
ETRA, D.O.O.
MEKOGAL BOGOMIR MLAKAR, S.P.
LAZNIK NINA, S.P.
ASPEKT JOŽE PREZL, S.P.
ANTON FURMAN, S.P.

53 Obþina Škocjan

54 Obþina Štore

55 Obþina Trebnje

56 Obþina Žalec

57 Obþina Železniki

58 Obþina Žetale

AVTOPREVOZNIŠTVO ALOJZIJ KAVýNIK, S.P.
MARKO POPIT, S.P.
IVAN, S.P.
MIZARSTVO POTOýNIK JANEZ, S.P.

76 Obþina Log Dragomer

77 Obþina Reþica ob Savinji

78 Obþina Reþica ob Savinji

JORDAN 4U

71 Obþina Šmarješke toplice

PLASTOFORM, D.O.O.

MAC JORDAN

70 Obþina Šmarješke toplice

75 Obþina Log Dragomer

EPS-IMV, D.O.O.

69 Obþina Središþe ob Dravi

74 Obþina Šmarješke toplice

AGROTRG ORMOŽ, D.O.O.

68 Obþina Središþe ob Dravi

JORDAN 8P

JAAR, D.O.O.

67 Obþina Renþe Vogrsko

JORDAN, D.O.O.

KIDRIý BORIS, S.P.

66 Obþina Poljþane

72 Obþina Šmarješke toplice

2017610000 KRIŽEýA VAS 14 A

STAVBNO POHIŠTVO, D.O.O.

65 Obþina Kostanjevica na Krki

5267686000 POLJANE 45 A

5185621000 TRNOVEC 11

5201413000 CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 4

5001990000 STARA CESTA 23, LOG - DRAGOMER

5513464000 ŠMARJETA 64

5400953000 DRAGA 1

1673254000 BREG 31

1760246000 HARDEK 44 C

5582229000 KIDRIýEVA ULICA 9A

5844436000 VELIKE VODENICE 4

3332 REýICA OB SAVINJI

3332 REýICA OB SAVINJI

1358 LOG PRI BREZOVICI

1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI

8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE

8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE

BOSNA IN HERCEGOVINA

SRBIJA

MAKEDONIJA

2277 SREDIŠýE OB DRAVI

2270 ORMOŽ

5000 NOVA GORICA

2319 POLJýANE

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

1215 MEDVODE

2000 MARIBOR

4274 ŽIROVNICA

4226 ŽIRI

2287 ŽETALE

4228 ŽELEZNIKI

3302 GRIŽE

8212 VELIKA LOKA

3222 DRAMLJE

8275 ŠKOCJAN

5290 ŠEMPETER PRI GORICI

2331 PRAGERSKO

6210 SEŽANA

6215 DIVAýA

6210 SEŽANA

8297 ŠENTJANŽ

2344 LOVRENC NA POHORJU

2250 PTUJ

2391 PREVALJE

6000 KOPER

6320 PORTOROŽ

2317 OPLOTNICA

2317 OPLOTNICA
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73 Obþina Šmarješke toplice

5410002000 KRŠKA CESTA 7

MRESILES, D.O.O.

64 Obþina Kostanjevica na Krki

5554549000 KRŠKA CESTA 10

1226142000 DONOVA CESTA 4

BOŠTJAN URŠIý, S.P.
LADKO PETRETIý, S.P.

63 Obþina Kostanjevica na Krki

3060179000 PEKRSKA CESTA 45 D

1917803000 SMOKUý 13

1619349000 RAKULK 27

1097628000 DOBRINA 57A

3067912000 STUDENO 1

1835904000 GRIŽE 11

5179120000 DOLENJA VAS PRI ýATEŽU 18

5493617000 SVETELKA 5

1695177000 DOBRUŠKA VAS 45

1474936000 ULICA IVANA SULIýA 6

5336815000 ýOPOVA ULICA 10

1544098000 LOKAVSKA CESTA 25

5705479000 LOKEV 160

1636618000 PARTIZANSKA 109

5707099000 BIRNA VAS 7 A

5430895000 GAJ 4

3138020000 MESTNI VRH 60C

62 Okrajno sodišþe v Škofji Loki

MAG. BREDA JESENŠEK PAPEŽ DR. MED., S.P.

F.D. GRUP, D.O.O.

52 Obþina Šempeter - Vrtojba

61 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

TRGOVINA, ROZALIJA LEŠNIK, S.P.

51 Obþina Slovenska Bistrica

JESENOVEC B&M, D.N.O.

G + P TRADING RUDOLF PEýAR, S.P.

50 Obþina Sežana

GASILCI.ORG, DUBRAVAC IN DRUŽBENIK, D.N.O.

TOLOS LOKEV, D.O.O.

49 Obþina Sežana

60 Obþina Žirovnica

KRASLES, D.O.O.

48 Obþina Sežana

59 Obþina Žiri

DIMONTA, D.O.O.
ARMAT, D.O.O.

47 Obþina Sevnica

MIRAN MEŠKO, S.P.

45 Mestna obþina Ptuj

1937570000 SPODNJI KRAJ 35

2161362000 PAHORJEVA 9

5801516000 OBALA 114

1785397000 PREýNA ULICA 26

5340532000 PREýNA ULICA 26

Št.

46 Obþina Ruše

ARGUS, D.O.O.
APRO-TRGOVINA, MATEJ PEýNIK, S.P.

REDOX, D.O.O.

42 Obþina Piran

44 Obþina Prevalje

PEKARNA STRNAD, D.O.O.

41 Obþina Oplotnica

9692 /

43 Obþina Piran

STRNAD VILJEM, S.P.

40 Obþina Oplotnica

Stran
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Obþina Cerklje na Gorenjskem

Obþina Lendava

Mestna obþina Murska Sobota

2

3

4

Naroþnik

Zavod za zdravstveno zavarovanje

1

Zap.št.

Naziv poslovnega subjekta

ZAVOD ROKA, ýERNELAVCI

VEDI, POSLOVNE STORITVE, D.O.O.

DNK, D.O.O.

MAG. BREDA JESENŠEK PAPEŽ DR. MED., S.P.

2087600000 GORIýKA ULICA 45

5852099000 KOLODVORSKA 22B

1983156000 SLOVENSKA CESTA 2

9000 MURSKA SOBOTA, ýERNELAVCI

9220 LENDAVA

4207 CERKLJE

2000 MARIBOR

Naslov poslovnega subjekta

3060179000 PEKRSKA CESTA 45 D

Matiþna štev.
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Št.
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2. člen
S seznama poslovnih subjektov po prvem odstavku
28. člena se brišejo naslednji poslovni subjekti:

Stran

9693

Stran

9694 /

Št.

68 / 30. 7. 2007

3. člen
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vsak poslovni subjekt
od dneva, ko so zanj nastopili ali prenehali razlogi iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Št. 11-02/07
Ljubljana, dne 19. julija 2007
Predsednik Komisije
za preprečevanje korupcije
Drago Kos l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3768.

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Mestne občine Velenje

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo)
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kot izvajalec gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne
občine Velenje, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije
Republike Slovenije za energijo št. 25-6/2006/ZP-33, z dne
13. 6. 2007, izdaja

SISTEMSKA
OBRATOVALNA NAVODILA
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Mestne občine Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za zemeljski plin, ki je v upravljanju sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., za geografsko območje Mestne občine Velenje.
(2) Ta akt se uporablja za sistemskega operaterja, odjemalce in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih
objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z
zemeljskim plinom;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;
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– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih sistemskih operaterjev.
(5) Ta akt se uporabljajo za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje, navedeno v prvem odstavku tega člena, za katero je ustanovljeno javno podjetje.
2. Naloge sistemskega operaterja
2. člen
Sistemski operater je odgovoren za:
– distribucijo zemeljskega plina;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga
upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri uporabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Sistemski operater mora varovati zaupnost podatkov
in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov, razen če predpisi
zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali
drugim organom.
(2) Sistemski operater ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev mora sistemski operater skladno s predpisi, ki ureja varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi
zavarovanja osebnih podatkov mora sistemski operater organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh
podatkov.
(4) Osebne podatke sistemski operater shranjuje, dokler
je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.
4. Pojmi in definicije
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
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Stran

9695

distribucija zemeljskega
plina:

je transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju;

distribucijsko omrežje:

je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na geografskem območju, določenim s strani
lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in po katerem se izvaja distribucija
zemeljskega plina do končnih odjemalcev;

dobavitelj zemeljskega
plina:

je pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu na osnovi pogodbe dobavlja zemeljski plin;

dostop:

je uporaba omrežja zemeljskega plina za odjem dogovorjene količine zemeljskega plina ob
dogovorjenem časovnem obdobju;

izravnava:

je postopek izravnave med pogodbeno prevzeto količino na enem ali več prevzemnih mestih in
predano količino zemeljskega plina na enem ali več predajnih mestih uporabnika omrežja;

odorizacija:

je dodajanje odorirnega sredstva zemeljskemu plinu s čemer dosežemo, da zemeljski plin pridobi
značilen in prepoznaven vonj;

odjemalec:

je pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno
rabo ali nadaljnjo prodajo;

pogodba o dobavi:

je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina, s katero si odjemalec zagotovi
dobavo zemeljskega plina v dogovorjeni količini, dinamiki in kvaliteti;

pogodba o dostopu:

je pogodba, ki jo skleneta uporabnik in sistemski operater in s katero se sporazumeta o uporabi
distribucijskega omrežja;

pogodba o oskrbi:

je pogodba o dostopu in dobavi zemeljskega plina, ki jo skleneta tarifni odjemalec in izvajalec
gospodarske javne službe dejavnosti dobave tarifnim odjemalcem;

pogodba o priključitvi:

je pogodba, ki jo skleneta vlagatelj vloge za priključitev na distribucijsko omrežje in sistemski
operater, s katero dogovorita pravna, tehnična in komercialna razmerja za izvedbo priključitve na
distribucijsko omrežje;

predajno mesto:

je mesto, na katerem sistemski operater preda uporabniku zemeljski plin;

prevzemno mesto:

je točka na distribucijskem omrežju, v kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom
prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina;

priključitev:

je izvedba fizične povezave priključnega plinovoda na distribucijsko omrežje sistemskega
operaterja;

uporabnik:

je pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali oddaja zemeljski plin v
distribucijsko omrežje;

zaplinjanje:

je zapolnitev plinovoda, postrojenj ali objektov z zemeljskim plinom.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z
NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE Z
ZEMELJSKIM PLINOM
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest
sistemskega operaterja do predajnih mest uporabnikom.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
plinovodnega omrežja, merilno-regulacijskih postaj ter druge
opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad
distribucijskim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu plinovodov, je sistemski operater dolžan zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Sistemski operater izdela predloge za nadaljnji razvoj
distribucijskega omrežja, skladno z odlokom lokalne skupnosti
o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja ter na podlagi analize izvajanja distribucije in
upravljanja distribucijskega omrežja, značilnosti pretočnih in
tlačnih obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij
za priključitev, anket ter drugih podatkov.

3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
Pri načrtovanju, graditvi, preizkušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih na distribucijskem omrežju se morajo upoštevati
določbe predpisov o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov in drugih predpisov.
8. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preizkušanju, obratovanju,
začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju
ter drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov,
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov, katodne zaščite in
drugih elementov distribucijskega omrežja, uporabljajo tudi
tehnične zahteve sistemskega operaterja.
(2) Tehnične zahteve sistemskega operaterja so javne.
4. Nadzor in varovanje plinovoda
9. člen
(1) Sistemski operater ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost
predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju
ter podati tehnične zahteve, katere mora distribucijsko omrežje
zagotavljati.
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(2) Po končani izgradnji morajo biti vsi plinovodi geodetsko posneti in vneseni v kataster energetskih in komunalnih
vodov, skladno s predpisi in tehničnimi zahtevami sistemskega
operaterja.

(2) Izvedbo del lahko sistemski operater prepusti tudi
ustrezno usposobljenemu izvajalcu. Dela se morajo izvajati skladno z operativnimi tehnološkimi navodili sistemskega
operaterja.

10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti plinovodov, naprav in objektov
na plinovodih ter varnosti objektov, naprav in premoženja ter
zdravja in življenja ljudi in živali v območju plinovodov, izdaja
sistemski operater soglasja k nameravanim posegom tretjih
oseb v varnostni pas plinovoda.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane
posege v območje varnostnih pasov plinovodov in predložene
projektne dokumentacije, sistemski operater, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.

7. Predvidena dela na distribucijskem omrežju

11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu plinovoda izvede skladno s predpisi
o graditvi objektov, s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.
12. člen
V varnostnem pasu plinovoda ima sistemski operater
pravico nadzorovati dejavnosti in posege in pravico dostopa do
plinovoda. Širina varnostnega pasu na vsako stran plinovoda je
določena glede na delovni tlak plina v plinovodu.
5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Sistemski operater mora organizirati nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja.
14. člen
(1) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo zemeljskega plina in vodenje distribucijskega omrežja,
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju,
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer,
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju kot na primer merilno-regulacijskih postaj ter
drugih objektov,
– nadzor nad prevzemom in predajo zemeljskega plina
večjih uporabnikov,
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema zemeljskega plina in alociranje prevzetih količin zemeljskega plina.
(2) Sistemski operater mora organizirati službo stalne
pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
15. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je sistemski operater dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja,
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja,
– zaščito plinovodnega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja,
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu plinovodov,
– servisiranje naprav in opreme.

16. člen
(1) Sistemski operater sme začasno prekiniti distribucijo zemeljskega plina zaradi rednega vzdrževanja, pregledov,
rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev
omrežja.
(2) Predvidena dela je sistemski operater dolžan opraviti
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, in izbrati čas,
ki čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce zemeljskega plina. Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije
zemeljskega plina, ki je posledica izvedbe teh del, sistemski
operater ni odškodninsko odgovoren. Predvidena dela se ne
smejo izvajati v času, ko je pričakovati večjo porabo zemeljskega plina.
(3) Sistemski operater mora o predvideni prekinitvi v pisni
obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce iz
prejšnjega odstavka. Kot pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, poslano najmanj sedem dni pred začetkom del, v primeru,
da gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega
obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu,
– začetek in predvideno končanje del,
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije zemeljskega
plina,
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
17. člen
(1) Če je sistemski operater pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
izvede ta dela na stroške naročnika del, po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Sistemski operater prične z deli na zahtevo tretje osebe potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi
prizadetimi uporabniki.
(3) Sistemski operater za omejitve in prekinitve dobave
zemeljskega plina zaradi izvedbe takih del ni odškodninsko
odgovoren.
8. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem
omrežju
18. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe,
mora sistemski operater v najkrajšem možnem času izvesti
izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter
zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega
delovanja.
19. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko sistemski operater, če
je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih
razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo
nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.
20. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, sistemski operater uporabnikom ne odgovarja
za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene
distribucije zemeljskega plina.
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(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.

III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

9. Prekinitev distribucije

26. člen
(1) Sistemske storitve, ki jih sistemski operater zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja,
– odoriranje zemeljskega plina,
– pokrivanje lastne rabe zemeljskega plina,
– pokrivanje izgub zemeljskega plina,
– ugotavljanje in obračunavanje odstopanj med pogodbeno in predano količino zemeljskega plina od napovedi,
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.

21. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemeljskega plina po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in sicer, če
uporabnik:
– moti distribucijo zemeljskega plina drugim uporabnikom,
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo sistemskega operaterja, dostop do vseh delov priključnega plinovoda, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, kadar te naprave povzročajo motnje,
– brez soglasja sistemskega operaterja priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov,
– na opomin sistemskega operaterja ne zniža odjema
oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost
v zahtevanem roku,
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali
če uporablja zemeljski plin brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih,
– ne plača odstopanj ali cene za uporabo omrežij v roku,
določenem v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina,
– v roku, ki ga določi sistemski operater oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci,
– nima dobavitelja.
22. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemeljskega plina brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav
ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema plina iz distribucijskega
omrežja.
23. člen
Sistemski operater lahko brez obvestila prekine distribucijo zemeljskega plina tistemu uporabniku, ki si na prevzemnem
mestu ni zagotovil količin zemeljskega plina, kar dokazuje s
sklenjeno pogodbo o dobavi.
24. člen
(1) Sistemski operater je dolžan uporabnika, ki mu je
bila ustavljena distribucija plina, na njegove stroške ponovno
priključiti na omrežje najkasneje v treh delovnih dneh, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije
plina.
(2) Sistemski operater, ki je uporabniku neutemeljeno
ustavil ali prekinil distribucijo plina, mora nemudoma in na
svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave
uporabnika na svoje omrežje.
25. člen
(1) Sistemski operater ima pravico do povračila škode,
ki je nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je
ustavil distribucijo plina po predhodnem obvestilu oziroma brez
predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je sistemski operater neutemeljeno
ustavil ali prekinil distribucijo plina, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.

1. Sistemske storitve

2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do
distribucijskega omrežja
27. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključujejo predvsem naslednje aktivnosti:
– zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja,
– varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega
omrežja,
– načrtovanje distribucijskega omrežja,
– vodenje distribucijskega omrežja,
– usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s sosednjimi omrežji,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem prenosnih in distribucijskih omrežij, ki so povezana
z omrežjem sistemskega operaterja,
– obdelavo podatkov in obračun distribucije zemeljskega
plina in sistemskih storitev,
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju,
– izvajanje meritev.
(2) Sistemski operater upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi plinovodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti sistemskemu operaterju brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo
priključnega plinovoda, namestitev regulatorja tlaka in merilnih
naprav.
3. Vodenje distribucijskega omrežja
28. člen
(1) Sistemski operater mora skrbeti za uravnotežene
obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je sistemski operater dolžan vzdrževati takšne pretočno tlačne razmere na distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzetega zemeljskega
plina v distribucijsko omrežje in predanega iz njega morajo
biti na vseh prevzemnih in predajnih mestih ustrezne merilne
naprave.
29. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da se plinska napeljava
od konca priključnega plinovoda uporablja na način, da niso
možne motnje na drugih plinskih napeljavah in da ni motečih
posledic za naprave sistemskega operaterja.
(2) Uporabnik mora sistemskemu operaterju omogočiti
dostop do naprav sistemskega operaterja kot tudi do plinske
napeljave, priključene na distribucijsko omrežje po predhodni
najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, da sistemskemu operaterju omogoča uresničevanje naslednjih pravic
in dolžnosti:
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– odčitavanje merilnih naprav,
– vzdrževanje naprav sistemskega operaterja,
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
4. Napovedovanje in potrjevanje uporabe distribucijskega
omrežja
30. člen
(1) Uporabniki morajo sistemskemu operaterju posredovati tehnične podatke iz veljavne pogodbe o dobavi zemeljskega plina v zvezi z roki in količinami dobave plina najkasneje v
roku sedmih delovnih dni pred začetkom veljavnosti posamezne pogodbe o dobavi.
(2) Sistemski operater lahko zahteva od uporabnika, da
mu posreduje dnevno napoved za posameznega odjemalca,
kadar je letni odjem na posameznem predajnem mestu odjemalca večji od 100 000 Sm³ zemeljskega plina, pri čemer mora
sistemski operater ravnati nediskriminatorno.
(3) Izvajanje dnevne napovedi koriščenja zmogljivosti za
predajno mesto je možna samo v primeru, kadar odjemalec
razpolaga z napravo za spremljanje porabe, ki omogoča sistemskemu operaterju odčitavanje urnega in dnevnega odjema.
(4) Uporabnik je pri napovedovanju odjema zemeljskega
plina in uporabe distribucijskega omrežja odgovoren za pravilnost posredovanih podatkov.
31. člen
Če sistemski operater od uporabnika ne prejme zahtevanih podatkov iz prejšnjega člena, lahko sistemski operater
uporabniku do prejetja le-teh zaradi zagotavljanja zanesljivosti
oskrbe ustavi distribucijo zemeljskega plina.
5. Merjenje pretoka in količin zemeljskega plina
32. člen
Sistemski operater mora zagotoviti meritve količin zemeljskega plina na distribucijskem omrežju na vseh prevzemnih in
predajnih mestih.
33. člen
(1) Na predajnem mestu se meri količino pretečenega
zemeljskega plina v standardnih kubičnih metrih (Sm3). Standardni kubični meter (Sm3) je količina zemeljskega plina v
volumnu 1 m3 pri absolutnem tlaku 101,325 kPa (1,01325 bar)
in temperaturi 15 °C.
(2) Strošek porabljene električne energije za delovanje
merilnih naprav in naprav za daljinski prenos podatkov bremeni
odjemalca.
34. člen
(1) Merilne naprave za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina so plinomeri in korektorji volumna.
(2) Pri uporabnikih, ki imajo merilne naprave nameščene
na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega plina
večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, se količine
predanega zemeljskega plina lahko merijo s plinomerom s
prigrajenim korektorjem volumna ali z uporabo korekcijskega
faktorja, pri nadtlakom, večjem od 30 mbar, pa se morajo
količine predanega zemeljskega plina meriti s plinomerom s
prigrajenim korektorjem volumna.
(3) Korekcijski faktor se izračuna na podlagi lokalnih klimatskih pogojev, ki jih sistemski operater izračuna na podlagi
tehničnih pravil in predpisov.
(4) Korektor volumna mora omogočati arhiviranje vseh
urnih in dnevnih podatkov vsaj za zadnje 4 mesece.
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35. člen
(1) Kolikor merilne naprave pri uporabnikih, ki so nameščene na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega plina
večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, nimajo prigrajenega korektorja volumna, se upošteva, kot da so na predajnem
mestu izpolnjeni standardni pogoji iz 33. člena tega akta.
(2) Uporabnik ima možnost nabave in vgradnje korektorja
volumna na lastne stroške.
36. člen
Merilne naprave sistemski operater namesti vsakemu
novemu uporabniku. Tip, velikost in mesto namestitve merilne
naprave določi projektant v skladu s pogoji sistemskega operaterja. Vse merilne naprave morajo imeti žig pooblaščenega
organa. Po prevzemu merilne naprave s strani sistemskega
operaterja se na merilno napravo namesti plomba, ki onemogoča njeno demontažo brez poškodbe.
37. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in vzdrževanjem merilnih naprav izvaja sistemski operater ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izvajalec.
38. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in zamenjavo teh izvaja sistemski operater v skladu z zakonodajo.
39. člen
Količine predanega zemeljskega plina se ugotovijo na
podlagi odčitka merilne naprave. Merilne naprave odčitava
pooblaščena oseba sistemskega operaterja ali po predhodnem
dogovoru s sistemskim operaterjem uporabnik sam ali se odčitavajo z napravo, ki omogoča daljinski prenos podatkov.
40. člen
Sistemski operater zaračunava uporabniku posredovanje
podatkov o odčitkih merilnih naprav, ki niso zajeti v omrežnini
za distribucijsko omrežje.
41. člen
Pri izvajanju aktivnosti iz 37., 38. in 39. člena tega akta
mora uporabnik sistemskemu operaterju omogočiti neoviran
dostop do vseh merilnih naprav na predajnih mestih zemeljskega plina.
42. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti uporabnika ali
zaradi drugih razlogov na strani uporabnika ni mogel odčitati
merilne naprave, je uporabnik dolžan na podlagi obvestila sistemskemu operaterju javiti pravilen odčitek v roku in na način,
ki ga določi sistemski operater. Če uporabnik ne javi odčitka v
določenem roku oziroma sistemskemu operaterju ne omogoči
dostopa do merilnih naprav na predajnih mestih, mu sistemski
operater določi količino predanega zemeljskega plina glede na
njegovo dinamiko oskrbe v preteklem obdobju.
43. člen
(1) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave,
ki je nastala brez krivde uporabnika, količine predanega zemeljskega plina nepravilno merjene oziroma registrirane, se
na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine zemeljskega plina sporazumno popravijo za čas, od zadnje kontrole
merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ
12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.
(2) Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih
je uporabnik odjemal zemeljski plin v času, ko je merilna naprava nepravilno merila oziroma registrirala količine predanega
zemeljskega plina.
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(3) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvrši tako, da se predane količine zemeljskega plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave
niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na
podlagi srednjih vrednosti predanih količin, v obdobju pred
in po nastanku okvare, z upoštevanjem dinamike distribucije
zemeljskega plina.
(4) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve
plinskih naprav treba zamenjati merilno napravo z novo drugih
dimenzij in karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje nove
merilne naprave odjemalec.
(5) Sistemski operater in odjemalec imata poleg rednih
pregledov pravico kontrolirati točnost merilne naprave. Če se pri
preizkusu izkaže, da je točnost merilne naprave izven dopustnih
meja, plača stroške pregleda sistemski operater, v nasprotnem
primeru pa odjemalec oziroma lastnik merilne naprave.
44. člen
(1) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot
70 000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem mestu, imajo lahko k merilni napravi prigrajeno tarifno spominsko
enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje plina. V primeru
vgrajenega korektorja volumna s spominsko enoto, tarifna spominska enota ni potrebna.
(2) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot
100 000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem mestu, morajo imeti k merilni napravi prigrajeno tarifno spominsko
enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje plina. V primeru
vgrajenega korektorja volumna s spominsko enoto, tarifna spominska enota ni potrebna.
(3) Odjemalci iz prejšnjega odstavka morajo k merilni napravi s prigrajeno tarifno spominsko enoto oziroma korektorju
volumna, prigraditi še napravo, ki omogoča daljinski prenos
podatkov o predani količini plina in o drugih parametrih plina
(tlak, temperatura), če to ne omogoča že sama naprava. Zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa podatkov
predpiše sistemski operater.
(4) V primeru da odjemalec nima vgrajene merilne naprave iz drugega odstavka tega člena, je do vgradnje merilne
naprave uvrščen v ustrezno nižjo odjemno skupino, za katero
namestitev takšne naprave ni potrebna.
(5) Tarifne spominske enote in naprave, ki omogočajo
daljinski prenos podatkov, namešča, premešča in vzdržuje
sistemski operater na stroške uporabnika.
(6) Odjemalci pri katerih so nameščene merilne naprave,
ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo morajo
sistemskemu operaterju, če je to tehnično možno, omogočiti
priklop na električno omrežje.
45. člen
(1) Vsem uporabnikom omrežja, ki nimajo prigrajene tarifne spominske enote ali korektorja volumna, sistemski operater
obračunava omrežnino na podlagi standardnega obremenitvenega profila.
(2) Vsem ostalim uporabnikom omrežja sistemski operater obračunava omrežnino na podlagi podatkov, odčitanih s
tarifne spominske enote oziroma korektorja volumna, upoštevajoč pogodbo o dostopu.
6. Obravnavanje odstopanj
46. člen
(1) Vsak uporabnik zagotavlja, da ne pride do razlik med
količino zemeljskega plina, ki jo dobavitelj zanj preda v distribucijsko omrežje, in količino zemeljskega plina, ki jo uporabnik
odjema iz distribucijskega omrežja.
(2) Če uporabnik ugotovi razliko iz prejšnjega odstavka,
mora o tem nemudoma obvestiti sistemskega operaterja in v
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najkrajšem času zagotoviti, da pride do uskladitve med predano in prevzeto količino zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja.
(3) Če uporabnik ne zagotovi uskladitve iz prejšnjega odstavka, mu sistemski operater lahko omeji ali prekine distribucijo zemeljskega plina. V tem primeru sistemski operater ni odgovoren za morebitne škodne posledice. Uporabnik je odgovoren
za morebitno škodo, ki jo povzroči drugim uporabnikom.
(4) V zvezi z ugotavljanjem morebitne škode, ki jo povzroči določen uporabnik drugim uporabnikom z neuskladitvijo
količin zemeljskega plina, ki jih preda v distribucijsko omrežje
in količinami zemeljskega plina, ki jih odjema iz distribucijskega omrežja, mora sistemski operater prenosnega omrežja
na zahtevo sistemskega operaterja temu posredovati podatke
o prevzetih količinah posameznih dobaviteljev zemeljskega
plina po posameznih prevzemnih mestih, na katerih sistemski
operater prevzame zemeljski plin od sistemskega operaterja
prenosnega omrežja zemeljskega plina za potrebe posameznega dobavitelja.
47. člen
(1) Sistemski operater lahko spremlja odstopanja med
prevzemom in predajo zemeljskega plina za posameznega odjemalca, ki odjema več kot 70 000 Sm3 /leto zemeljskega plina
na enem odjemnem mestu in ima k merilni napravi prigrajeno
tarifno spominsko merilno enoto za ugotavljanje dnevne in urne
predaje zemeljskega plina.
(2) Če ni usklajene predaje in odjema, sistemski operater
lahko pozove odjemalca, da v določenem roku uskladi odstopanja. Če odjemalec te uskladitve ne izvede v s strani sistemskega operaterja predpisanem roku, mu sistemski operater omeji
ali prekine distribucijo zemeljskega plina.
(3) Sistemski operater ugotavlja količino prevzetega zemeljskega plina za odjemalca iz prejšnjega odstavka na podlagi
podatkov, ki mu jih mora zagotoviti uporabnik in količino predanega zemeljskega plina za končnega uporabnika iz prejšnjega
odstavka na podlagi naprave iz 44. člena tega akta.
(4) Če uporabnik ne zagotovi podatkov o količini prevzetega zemeljskega plina za konkretnega odjemalca, ima sistemski
operater pravico omejiti ali prekiniti distribucijo zemeljskega
plina vsem odjemalcem tega uporabnika brez odgovornosti za
morebitne škodne posledice.
7. Zasedenost distribucijskega omrežja

javni.

48. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so

(2) Sistemski operater podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi pretočno-tlačnih razmer
v distribucijskem omrežju in podatkov iz sklenjenih pogodb o
dostopu, sklenjenih pogodb o priključitvi ter izdanih soglasij k
priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Sistemski operater mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati (potencialnemu) uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do
distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
49. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja

Stran

9700 /

Št.

68 / 30. 7. 2007

ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija zemeljskega plina.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
sistemski operater pravico in obveznost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo zemeljskega plina.
2. Višja sila
50. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora sistemskega operaterja in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, tehnične okvare in poškodbe na povezanih prenosnih
in distribucijskih omrežjih, izpad električnega omrežja na območju uporabnika ali odjemalca zemeljskega plina in zmrzovanje
ali nastajanje hidratov na plinski napeljavah.
51. člen
(1) Če sistemski operater delno ali v celoti ne izpolni pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) Če višja sila sistemskemu operaterju delno ali v celoti
preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni,
se morata sistemski operater in uporabnik pisno dogovoriti o
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
52. člen
Sistemski operater mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o
nastanku kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
53. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega plina zaradi delovanja višje sile in ob upoštevanju ravnanj iz
51. in 52. člena tega akta sistemski operater ni odškodninsko
odgovoren dobaviteljem, uporabnikom in odjemalcem zemeljskega plina ter tretjim osebam.
(2) Sistemski operater je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA
DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
54. člen
Postopek in pogoje priključitve urejajo splošni pogoji
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja.
55. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati
predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z
distribucijskim omrežjem.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki
se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo biti zgrajeni
po enakih ali primerljivih tehničnih normativih kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključijo in za katerega je bilo
izdano uporabno dovoljenje.
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(3) Neposredno priključitev na distribucijsko omrežje izvede sistemski operater.
(4) Sistemski operater mora izvesti prvo zaplinjanje distribucijskega omrežja z zemeljskim plinom.
56. člen
Z izvedbo ali opustitvijo preizkusa notranje plinske napeljave uporabnika, kot tudi z odobritvijo in izvedbo zaplinjanja,
sistemski operater ne prevzame nobene odgovornosti za brezhibnost plinske napeljave.
2. Postopek zaplinjanja
57. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja glavnega
plinovoda sistemskemu operaterju predložiti naslednje dokumente:
– uporabno dovoljenje ali
– odločbo o poskusnem obratovanju.
(2) Po končanem poskusnem obratovanju mora uporabnik
skladno s predpisi o graditvi objektov sistemskemu operaterju
predložiti uporabno dovoljenje.
(3) Zaplinjanje glavnega plinovoda izvede sistemski operater.
58. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja priključnega
plinovoda sistemskemu operaterju predložiti:
– dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov ali
– odločbo o poskusnem obratovanju ali
– dokazila o usposobljenosti instalacijskega podjetja ali
obrtnika, ki je izvedlo priključni plinovod, da je za to dejavnost
registrirano in usposobljeno,
– certifikate o skladnosti vgrajenih materialov, zapisnik
o tlačnem preizkusu priključnega plinovoda, dokazilo o vrisu priključnega plinovoda v kataster plinovodnega omrežja
sistemskega operaterja, izjavo o izvajanju nadzora s strani
sistemskega operaterja.
(2) Sistemski operater lahko zaradi zagotovitve varnosti
zahteva tudi izpolnjevanje dodatnih pogojev.
(3) Zaplinjanje priključnega plinovoda izvede sistemski
operater.
(4) Zaplinjanje priključnega plinovoda uporabniku ne dovoljuje tudi odjema plina.
3. Kakovost zemeljskega plina
59. člen
(1) Kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevzemnem mestu se spremlja dvakrat mesečno s certifikati o sestavi zemeljskega plina, ki jih sistemskemu operaterju posreduje
sistemski operater prenosnega omrežja.
(2) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem,
priključenim na distribucijsko omrežje, je dolžan na zahtevo sistemskega operaterja predložiti specifikacijo o količini oziroma
sestavi zemeljskega plina, ki ga je predal v transport.
60. člen
(1) Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le
zemeljski plin z lastnostmi določenimi v Prilogi 1, ki je sestavni
tega akta. Kolikor kakovost zemeljskega plina odstopa od te
specifikacije, sistemski operater ni dolžan prevzeti zemeljskega
plina v distribucijo.
(2) Sistemski operater ima pravico, da uporabniku na
predajnem mestu predaja zemeljski plin z drugačno sestavo,
kot je tista na prevzemnem mestu, kolikor zemeljski plin ustreza
zahtevanim lastnostim, določenih v Prilogi 1 tega akta.
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(3) Sistemski operater mora zemeljski plin v distribucijskem omrežju odorirati z dodajanjem odorirnega sredstva.
Odorirno sredstvo se zemeljskemu plinu izjemoma ne dodaja,
ko to zaradi tehnoloških omejitev ni dopustno. V tem primeru
mora sistemski operater zagotoviti nadomestno metodo ali
sredstvo za ugotavljanje netesnosti omrežja.
VI. KONČNA DOLOČBA
61. člen
Ta akt prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Velenje, dne 4. julija 2007
EVA 2007-2111-0100
Direktor:
Marijan Jedovnicki, univ. dipl. inž. kem., l.r.

PRILOGA 1
Kemične in fizikalne lastnosti zemeljskega plina
Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo zemeljski plin z naslednjimi lastnostmi:
a. Kemična sestava (v mol odstotkih):
metan (C1)
minimum
89,7%
etan (C2)
maksimum
6,3%
propan, butan in težji
(C3, C4+)
maksimum
2,1%
kisik (O2)
brez
dušik (N2)
maksimum
2,1%
ogljikov dioksid (CO2)
maksimum
1,575%
b. Vsebnost žvepla:
žveplovodik (H2S)
maksimum
6,3 mg/Sm3
merkaptansko žveplo
maksimum
15,75 mg/ Sm3
skupaj žvepla
maksimum
105,00 mg/ Sm3
c. Spodnja kurilna vrednost:
minimum
33650 kJ/Sm3
(15 °C)
maksimum
36630 kJ/Sm3
(15 °C)
d. Rosišče:
vode:
ne višje kot minus
7 °C pri tlaku
39 bar
ogljikovodikov:
ne višje kot minus
5 °C pri tlaku od
39 bar do 69 bar
e. Temperatura:
maksimum
42 °C
f. Plin brez mehanskih primesi, smol ali spojin, ki tvorijo
smole.
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OBČINE
BENEDIKT
3769.

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za
programe razvoja podeželja v Občini Benedikt

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 51/06 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 7. redni
seji dne 27. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči za programe
razvoja podeželja v Občini Benedikt
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste
pomoči za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe
Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za
majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001,
str. 33, z vsemi spremembami), v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje
velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358
z dne 16. 12. 2006, str. 3) (v nadaljevanju Uredba za skupinske
izjeme) in z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne pomoči za izvajanje programa razvoja podeželja se zagotavljajo v proračunu Občine Benedikt.
3. člen
(oblika pomoči)
Državne pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene
v obliki dotacij.
4. člen
(opredelitev pojmov)
men:

Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji po-

»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena
87 (1) Pogodbe;
»kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v
Prilogi I Pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
EGS št. 1898/87;
»predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek
na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski

proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega
ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
»trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali
razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave
ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali
predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
»mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
»bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe
(ES) št. 1257/1999;
»kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES)
št. 1698/2005.
II. POMOČI DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE
IZJEME
5. člen
(naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
– 4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Upravičenci do dodelitve državnih pomoči v naložbe
na kmetijskih gospodarstvih so kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in
kmetijske površine na območju Občine Benedikt.
1.2. Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za postavitev pašnikov so kmetijska gospodarstva, ki so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine
na območju Občine Benedikt.
2. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
3. Bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati:
– 50% upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi,
– 40% upravičenih naložb na drugih območjih.
4. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom,
ki niso podjetja v težavah.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da
doseže nove uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
5. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000
EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000
EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z
omejenimi možnostmi.
6.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
6.1.1. Pomoči se dodelijo za naložbe v rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
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6.1.2. Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov:
– stroški nakupa novega rastlinjaka ali plastenjaka in
montaže ter opreme,
– stroški nakupa nove mreže proti toči, stroški postavitve,
stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja
in nadzora,
– stroški postavitve sadnega nasada: stroški priprave
izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada,
stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo
in nakup večletnega sadilnega materiala.
6.1.3. Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 150 m2,
– imeti načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih,
s popisom del in materiala,
– za postavitev mreže proti toči, imeti v lasti ali na novo
posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,3 ha ali 0,1 ha
koščičarjev in izvedbeni načrt,
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora imeti v
lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,3 ha ali 0,1 ha
koščičarjev,
– na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine
0,3 ha ali 0,1 ha koščičarjev.
6.2. Investicije v živinorejsko proizvodnjo
6.2.1. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
6.2.2. Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov:
– stroški za pripravo načrta za rekonstrukcijo in adaptacijo
hlevov,
– stroški za nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo
hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi, itd.),
– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, prenosna molzišča
na pašnikih, čebelnjaki itd.), razen gnojnih jam in gnojišč za
namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive,
– stroški postavitve pašnika: stroški izdelave načrta za
ureditev pašnika, stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
6.2.3. Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih
kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in
gnojnice, in sicer največ 2,4 glavi velike živine na hektar (v
nadaljevanju: GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode
največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi
za posamezna področja,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 2 ležišči za kobile
v boksih ali v prosti reji z izpustom,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 10 ležišč za rejo
drobnice,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 15 ležišč v nižinskem območju
za rejo krav molznic, najmanj 10 ležišč v območjih z omejenimi
dejavniki in 15 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo
(molznice, mlada živina) ter 3 ležišč v območjih z omejenimi
dejavniki za krave dojilje,
– imeti načrt postavitve pašnika s popisom del, opreme in
tehnologijo paše, minimalne površine 1,5 ha.

2. Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč se odobri v višini do 100% stroškov naložbe,
ki nastanejo pri naložbah namenjenih ohranjanju značilnosti
neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti).
Pomoč se lahko odobri v višini do 60% ali na območjih
z omejenimi možnostmi ali območja iz 36 (a) (i) (ii) in (iii)
Uredbe (ES) št. 1698/2005, kot jih določijo države članice v
skladu s členom 50 in 94 navedene uredbe, pa do 75% dejanskih stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih
za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot
so kmetijska poslopja (kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak, itd.), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne
zmogljivosti kmetije.
3. Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo
(ponovna postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta,
(posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje
ali obnove, popis del, konservatorski program,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
4. Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisan v register
nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za področje kulture;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski načrt).
7. člen
(pomoč za plačilo zavarovalnih premij –
12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1. Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub posevkov in
plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali. Tako kot določa
nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
2. Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje
izgub na posevkih in plodovih, pred nevarnostjo toče, spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
Podpora občine znaša razliko do višine 50% upravičenih
stroškov zavarovalne premije iz točke 2. tega člena.
4. Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev.
V primeru zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj tudi
last oziroma zakup kmetijskega zemljišča, ki leži na območju
občine,
– zavarovalnice, pri katerih so sklenjena zavarovanja za
kmetijska gospodarstva,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
5. Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica,
– izpolnjevati določila nacionalnega predpisa, ki ureja
sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.

6. člen

8. člen

(ohranjanje tradicionalnih stavb –
5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

(pomoč za arondacijo – zaokrožitev zemljišč –
13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

1. Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba
(objekt) leži na območju Občine Benedikt.

1. Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za zaokrožitev zemljišč so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine
na območju Občine Benedikt.
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2. Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč se dodeli do 100% dejanskih stroškov pravnih in
upravnih postopkov.
3. Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
9. člen
(pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih
proizvodov – 14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1. Upravičenci do storitev spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so kmetijska gospodarstva, ki so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske
površine in sedež na območju Občine Benedikt.
2. Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
3. Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda,
vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti.
4. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih
pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih
skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve.
5. Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije,
ki so registrirane za to dejavnost. Občina Benedikt – z izvajalci
sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
10. člen
(zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju –
15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1. Upravičenci do storitev tehnične podpore v kmetijskem
sektorju so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na
območju Občine Benedikt ter njihovi družinski člani.
2. Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
3. Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov:
3.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov
in delavcev na kmetijskem gospodarstvu;
– stroškov organiziranja programov za usposabljanje;
3.2. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
strani;
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje;
3.3. na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih;
– stroškov udeležbe;
– potnih stroškov;
– stroškov publikacij;
– stroškov najemnin razstavnih prostorov;
– simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;
3.4. publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev
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nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji;
3.5. razširjanja znanstvenih dognanj, če posamezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani.
4. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
območju Občine Benedikt, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine
proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje
upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške
za zagotavljanje storitve.
5. Izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje, so organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva.
Občina Benedikt z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli
posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
11. člen
(kumulacija –
9. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 5 do 11 in tega
pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo (ES)
št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po
členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe
(ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z
nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z
Uredbo (ES) št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme
kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka
1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
12. člen
(sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov)
(1) Ta člen opredeljuje pogoje za sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov kot to določa nacionalni letni predpis o
uravnavanju obsega vinogradniških površin (za leto 2007:
Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin, Uradni
list RS, št. 23/07).
(2) Namen ukrepa je prestrukturiranje vinogradniških površin, ki so glede na naravne pogoje tehnološko neprimerni
glede izbire sorte vinske trte, lege ali drugih tehnoloških zahtev,
ali posajeni s sortami vinske trte, za katerega ni ustreznega
povpraševanja na trgu.
(3) Upravičenci so pridelovalci, vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, ki prestrukturirajo vinograd v skladu s
potrjenim programom prestrukturiranja.
(4) Splošni pogoji upravičenosti so določeni v 17. členu
Uredbe iz prvega odstavka tega člena.
(5) Upravičeni stroški so opredeljeni v 20. členu Uredbe
iz prvega odstavka tega člena.
(6) Občina sofinancira prestrukturiranje v višini razlike
med vrednostjo, financirano iz državnega proračuna in 75%
priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka ter hkrati le do zneska na ha prestrukturirane površine,
izračunanega na podlagi podatka o višini dodeljenih sredstev
in podatka o površini, ki ju za Republiko Slovenijo vsako leto
določi Evropska komisija z odločbo.
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III. POMOČI DE MINIMIS

14. člen

13. člen

(kumulacija – de minimis –
2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)

(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
1. Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de
minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski
člani, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine
na območju Občine Benedikt.
2.Bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati:
– 50% upravičenih stroškov;
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom
davka ali drugih dajatev.
3. Državne pomoči se dodelijo za:
3.1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
na kmetijskih gospodarstvih za:
– predelavo primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa ...;
– neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z
lastnega in z drugih kmetijskih gospodarstev.
3.1.1. Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov:
– nakup nove in rabljene opreme in naprav za predelavo
kmetijskih in gozdarskih proizvodov;
– nakup nove in rabljene opreme za prodajo kmetijskih
proizvodov;
– nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za
predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov.
3.1.2. Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednji pogoj:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na kmetijskem gospodarstvu.
3.2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih za:
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti (storitve oziroma izdelki) povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– prodajo drugih izdelkov izdelanih na kmetiji;
– pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov;
– kompostiranje organskih snovi;
– storitve, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja na podeželju;
– socialne storitve na kmetijah (terapevtske, učne kmetije,
oskrba starostnikov na domu).
3.2.1. Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov:
– nakup novih in rabljenih strojev ali opreme in tehnoloških postopkov;
– nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za
izvajanje dejavnosti.
3.2.2. Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednji pogoj:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na kmetijskem gospodarstvu.
3.3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih za:
– pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije.
3.3.1. Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov:
– stroškov tečaja za pridobitev certifikata – nacionalne
poklicne kvalifikacije.
3.3.2. Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednji pogoj:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti sedež na kmetijskem gospodarstvu.

9705

Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna
kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.
IV. MERILA IN KRITERIJI
15. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem
pravilniku bodo podrobneje določena v javnem razpisu.
Obseg sredstev za posamezne vrste pomoči, ki se dodeljujejo v posameznem proračunskem letu, se določijo z letnim programom razvoja podeželja, ki ga vsako leto sprejme
občinski svet.
V. NAČIN DODELJEVANJA DRŽAVNIH POMOČI
16. člen
Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Domačih
novicah, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
17. člen
Medsebojne obveznosti med Občino Benedikt in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
VI. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Benedikt (Uradni list
RS, št. 16/04).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje razvoja podeželja 2007–2013.
Št. 33001-003/2007-14
Benedikt, dne 19 julija 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

KRŠKO
3770.

Odlok o razglasitvi cerkve Žalostne Matere
Božje v Leskovcu pri Krškem za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in
126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US
RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
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in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve Žalostne Matere Božje
v Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 318 Leskovec pri Krškem – Cerkev Žalostne Matere
Božje.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostnoarhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško. Zato jo
razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev na izpostavljeni lokaciji severnovzhodnega dela
naselja Leskovec. Zgodnjerenesančna cerkev nastala v drugi
četrtini 16. stoletja na prostoru starejše predhodnice, katere
ostanek je morda od ostale arhitekture starejši zvonik. Cerkev
je pravokotno zasnovan dvoranski prostor s tremi enako visokimi in širokimi ladjami, kjer se s klasičnimi osmerokotnimi slopi
in križnorebrastim obokom uveljavi nov renesančni prostorski
izraz. Pravokoten, ravno zaključen in banjasto obokan prezbiterij je bil ladji dodan v baročni dobi. Med cerkveno opremo
izstopata zlasti renesančna kamnita prižnica in glavni oltar,
eden najlepših na Slovenskem, delo ljubljanskega rezbarja
Avguština Ferfille iz 70. let 17. stoletja.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Leskovec,
na parceli št. 70.S. Vplivno območje spomenika je območje
varovane naselbinske dediščine EŠD 17322 Leskovec pri Krškem – Mestno jedro, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili
vedutno izpostavljenost spomenika. Spomenik in vzhodni del
vplivnega območja ležita v enoti EŠD 16521 Leskovec pri
Krškem – Arheološko najdišče. Meja spomenika je vrisana na
katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja varovanega območja
pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike
načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za
kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturno
varstvenim soglasjem zavoda,
– prepoved spreminjanja urbanistične zasnove naselja,
tlorisnih in višinskih gabaritov objektov zaradi ohranjanja vedut
in dominantnosti spomenika, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturno varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih
in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so
potrebni predhodni kulturno varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-1/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007

4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap. Št. par- Lastnik
št.
cele
1
70.S
Rimokatoliško župnijstvo,
Grebenčeva 1, Leskovec

ZKV

k. o.

57

Leskovec

5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturno
varstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in
nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave
in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

LENDAVA
3771.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi 21., 29., in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 3. in 7. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93
in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja, ZVO-UPB1
(Uradni list RS, št. 39/06) in 17. člena Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski
svet Občine Lendava na 5. seji dne 2. 7. 2007 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki

ODLOK
o programu opremljanja za gradnjo na območju
Bavarskega dvora

1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 108/03,
23/05; v nadaljnjem besedilu: odlok) se prvi odstavek 46. člena
spremeni in na novo glasi:
»Pri izdelavi programa iz prejšnjega člena tega odloka je
treba upoštevati, da se prevzema preostale odpadke:
– Gospodinjstva: Volumen posode za gospodinjstva na
območju Občine Lendava znaša 240 litrov. Za posamezna
gospodinjstva se vrši odvoz vsakih štirinajst dni, posamezen
zavezanec pa lahko izvajalcu odvoza predlaga tudi pogostejši
odvoz odpadkov.
Na vlogo zavezanca, ki v gospodinjstvu živi sam, lahko
občinska uprava odobri odvoz enkrat mesečno s posodo volumna 120 litrov. Občinska uprava, na vlogo zavezanca, lahko
odobri odvoz enkrat na mesec s posodo volumna 240 litrov
tudi v primeru, da v gospodinjstvu bivata le dve osebi in sta
starejši kot 70 let.
– Pravne osebe, podjetniki: Volumen in frekvenca odvoza se določi z upoštevanjem veljavnih minimalnih normativov
in standardov za odvoz nenevarnih gospodinjskim, podobnih
odpadkov od pravnih oseb in podjetnikov v Občini Lendava,
katere potrdi občina (priloga št. 1).«.

I. UVODNE DOLOČBE

2. člen
V drugem odstavku 66. člena se za besedo »ure« dodata
besedi »naslednjega dne«.
3. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za stavbo, v kateri ni prebivalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem, počitniški hišici ali vinski kleti v gričevnatem delu
občine, se obračuna storitev javne službe zbiranja preostalih
odpadkov z nakupom šest komadov tipiziranih vrečk letno, ki
jih bo izvajalec javne službe zbiral tedensko. Uporabnik storitve
javne službe je dolžan vrečke namestiti neposredno ob robu
najbližje občinske ali krajevne ceste.
Frekvenca zbiranja bo objavljena v skladu z 20. členom
tega odloka.«.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0124/2007
Lendava, dne 2. julija 2007
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA
3772.

Odlok o programu opremljanja za gradnjo na
območju Bavarskega dvora

Na podlagi 74. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 5., 6. in 19. člena Uredbe o
vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list
RS, št. 117/04, 74/05 in 33/07) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 18. 6. 2007 sprejel

1. člen
S tem odlokom se skladno s skladno z prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje urejanja v delu prostorske celote
C2 – Ožje mestno središče, prostorsko ureditveni pogoji za
območje urejanja CO 2/1 Bavarski dvor, CO 2/2 Bavarski
dvor (del) sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo
(v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št.
projekta 6270.

ture,

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastruk– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za
distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in
stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa
opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture so:
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Kolektor komunalnih naprav
Prestavitev elektroenergetskega omrežja
Prestavitev telekomunikacijskega
omrežja
Skupaj

stroški (EUR
brez DDV)
128.782,50
65.562,00
18.732,00
33.450,00
93.660,00
334.500,00
27.875,00
461.610,00
1.164.171,50

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
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3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastruk4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.

1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne
infrastrukture
7. člen
(1) Obračunsko območje investicije je vzhodni del območja urejanja C0 2/1 Bavarski dvor in zahodni del območja
urejanja CO 2/2 Bavarski dvor – del.
(2) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako 1.
Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
(3) Obračunska območja iz drugega odstavka tega člena
so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo: Dolo-

komunalna infrastruktura

čitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov,
LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, februar 2007.
2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno
infrastrukturo
8. člen
(1) Skupni stroški investicije v novo komunalni infrastrukturo iz 5. člena tega odloka v višini 1.164.171,50 EUR bodo v
celoti pokriti iz drugih virov financiranja.
(2) Obračunski stroški investicij v novo komunalno so
se določijo kot razlika skupnih stroškov investicije v novo komunalno infrastrukturo iz 5. člena tega odloka in drugih virov
financiranja iz prvega odstavka tega člena in so enaki 0.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno
infrastrukturo
9. člen
(1) Stroški na enoto gradbene parcele in neto tlorisne
površine so:

strošek na m2 gradbene parcele za
obstoječo primarno infrastrukturo
(EUR/m2)

Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Javne površine

9,57
2,82
3,64
3,27
8,31
3,36

komunalna infrastruktura

strošek na m2 neto tlorisnih površin
za obstoječo primarno infrastrukturo
(EUR/m2)

Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Javne površine

10,24
2,94
3,07
2,66
3,57
3,52

strošek m2 gradbene parcele
za obstoječo sekundarno
infrastrukturo
(EUR/m2)
20,98
4,56
12,1
2,56
4,92
6,38
strošek na m2 neto tlorisnih površin
za obstoječo sekundarno
infrastrukturo
(EUR/m2)
6,39
1,34
3,31
0,64
1,01
1,87

(2) Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo:
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Javne površine
Skupaj

Stroški
(EUR brez DDV)
615.182,04
157.734,27
219.502,71
110.696,36
159.945,98
181.071,45
1.444.132,80
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4. Skupni obračunski stroški
10. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena
so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka. Skupni obračunski so enaki obračunskim
stroškom za obstoječo komunalno infrastrukturo:
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Javne površine
Skupaj

stroški (EUR brez DDV)
615.182,04
157.734,27
219.502,71
110.696,36
159.945,98
181.071,45
1.444.132,80

(2) Skupni obračunski stroški za območje urejanja CO 2/1
Bavarski dvor (Stolpnica S1) znašajo:
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Javne površine
Kolektor
Skupaj

območje urejanja CO 2/1
Bavarski dvor – Stolpnica
S1
233.040,57
59.752,21
83.151,06
41.933,51
60.590,04
68.592,70
0,00
547.060,07

(3) Skupni obračunski stroški za območje urejanja CO 2/2
Bavarski dvor – del znašajo:
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Javne površine
Kolektor
Skupaj

območje urejanja CO 2/2
bavarski dvor – del
382.141,47
97.982,06
136.351,65
68.762,85
99.355,94
112.478,75
0,00
897.072,73

5. Podrobnejša merila
11. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila
neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1,5 razen za kleti, za katere je
določen faktor dejavnosti 0,5.
(3) Olajšav za zavezance ni.

OBJEKTI
območje urejanja CO
2/1 Bavarski dvor
območje urejanja CO
2/2 Bavarski dvor – del
Skupaj

NTP (m2)

NTP (kleti)

GP (m2)

11620

3735

1455

18260
29880

5869
9604

2640
4095
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(3) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto
tlorisnih površin objekta večje od navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena, se obračunski stroški iz 10. člena
povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za
razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo
komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena.
(4) Kolikor bodo neto tlorisne površine objekta manjše
od navedenih skupnih površin v prvem odstavku tega člena,
se obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo zmanjšajo tako, da se za razliko teh površin izračuna
obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na
podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena tega
odloka, vendar največ do vrednosti, navedenih v drugem in
tretjem odstavku 9. člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
(2) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po
sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne
zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne
odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen
za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela
– ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture
iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda
zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(4) Investitor bo v skladu s programom opremljanja zgradil
načrtovano infrastrukturo v njemu pripadajočem deležu in to
neodplačno prenesel na Mestno občino Ljubljana.
14. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za
gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov
za obstoječo komunalno infrastrukturo iz tretjega odstavka 7.
člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za gospodarjenje
z zemljišči Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-32/2007-5
Ljubljana, dne 18. junija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

NOVA GORICA

6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
12. člen
(1) Gradbene parcele in neto tlorisne površine uporabljene za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno
infrastrukturo:

68 / 30. 7. 2007 /

3773.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Nova Gorica

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06),149. člena
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04),
8. člena Zakona o javnih cestah – uradno prečiščeno besedilo
(ZJC-UPB1) (Uradni list RS, št. 33/06), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in
Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 12. julija 2007 sprejel

Stran

9710 /

Št.

68 / 30. 7. 2007

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki
so opredeljene kot gospodarske javne službe, v Mestni občini
Nova Gorica.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem
odloku, se zagotavljajo javne dobrine (proizvodi in storitve)
zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb. Gospodarske lokalne javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Na območju Mestne občine Nova Gorica se zagotavljajo
naslednje gospodarske javne službe:
a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje javnih cest,
6. urejanje in čiščenje javnih površin.
b) Izbirne lokalne gospodarske javne službe
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se
skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina,
2. izvajanje javnega mestnega prometa,
3. upravljanje in urejanje pokopališč,
4. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
5. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja,
6. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
7. plakatiranje in razobešanje transparentov.
Natančneje se naloge, ki se izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb, določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe, s tem, da izraz »upravljanje
in urejanje« pomeni zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost,
tekoče in investicijsko vzdrževanje.
Gospodarske javne službe iz 1.odst. tega člena se opravljajo na celotnem območju mestne občine, razen, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe
ni določeno drugače.
V odloku o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe se za posamezno območje občine lahko določi tudi
druga oblika izvajanja posamezne gospodarske javne službe
skladno z zakonom.
4. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje
gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu
opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
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A) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
4. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
5. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se
skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina,
6. plakatiranje in razobešanje transparentov.
B) S podelitvijo koncesije:
1. urejanje in čiščenje javnih površin,
2. izvajanje javnega mestnega prometa,
3. upravljanje in urejanje pokopališč,
4. vzdrževanje javnih cest,
5. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja,
6. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
7. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
6. člen
Mestna občina Nova Gorica skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah določi z odlokom, ki ga sprejme za
posamezno ali več gospodarskih javnih služb, način izvajanja
gospodarskih javnih služb in to zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe,
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom
mestne občine,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarskih javnih služb.
IV. STROKOVNO – TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
7. člen
Strokovnotehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v Zakonu o gospodarskih
javnih službah, opravlja oddelek občinske uprave, pristojen za
gospodarske javne službe.
Za izvajanje posameznih strokovnotehničnih in razvojnih
nalog se lahko z odlokom iz prejšnjega člena pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
8. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se za lokalne gospodarske javne službe opredeljene s tem odlokom ustanovi
svet uporabnikov Mestne občine Nova Gorica, ki ga imenuje
Mestni svet.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB

9. člen
Koncesijske pogodbe sklenjene v skladu s prejšnjimi
predpisi veljajo do njihovega izteka.

5. člen
Mestna občina Nova Gorica posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:

10. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo
ustrezni odloki iz 6. člena tega odloka.
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11. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka prenehajo veljati
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Nova Gorica
(Uradno glasilo, št. 9/1994), Odlok o spremembi Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Nova Gorica (Uradne
objave, št. 16/01) in Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Nova Gorica (Uradni list RS, št.
100/03).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. Parcelacija zemljišč in promet z njimi;
2. Urejanje trajnih nasadov;
3. Izvajanje gradenj, če za njih gradbeno dovoljenje še ni
dokončno oziroma če ne gre za gradnje, s katerimi se izboljšuje
komunalna in druga infrastruktura.
(2) Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedmi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje, nosi stroške, ki bi utegnili
nastati imetniku dovoljenja.
6. člen

Št. 007-5/2007
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

3774.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Poslovna cona Prvačina

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) ter na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 popravek in 58
(03-ZZK-1)) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji
dne 12. julija 2007 sprejel

(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo štiri
leta od uveljavitve tega odloka.
(2) Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina.
(3) Začasni ukrepi, navedeni v 1. in 3. točki prvega odstavka prejšnjega člena, ne veljajo za investitorja občinskega
podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina.
(4) Če na posamezni zemljiški parceli iz 4. člena odloka
prenehajo razlogi iz 2. člena odloka, župan lahko na tej parceli
ukine začasne ukrepe iz 5. člena odloka.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2007
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi sklepa o pripravi
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Poslovna cona Prvačina
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi
občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona
Prvačina (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen odloka)
Zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo izvedba
prostorske ureditve močno otežena ter da se bodo bistveno
zvišali stroški njene izvedbe in bodo zanjo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin
in drugih prizadetih subjektov, se sprejme ta odlok.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta je utemeljen na podlagi sklepa mestnega sveta.
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
2029 in 2031, vse k.o. Prvačina.

3775.

Odlok o začasnem prenehanju uporabe
posameznih določb Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za posege v prostor na mestnem
območju Nove Gorice

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) in 51. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine
Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št.
134/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o začasnem prenehanju uporabe posameznih
določb Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za posege v prostor na mestnem območju
Nove Gorice
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se do končne odločitve
Ustavnega sodišča RS zadrži izvajanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradni
list RS, št. 3/06) v delu, ki se nanaša na prostorsko enoto
NG 2.3.
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2. člen
Na območju prostorske enote NG 2.3, določene v Odloku
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
(Uradni list RS, št. 3/06), se do sprejema končne odločitve
Ustavnega sodišča RS uporabljajo določila Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradni
list RS, št. 121/04).
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-13/00
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

3776.

Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora na podlagi
sklepa o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) ter na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 popravek in 58
(03-ZZK-1)) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji
dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora na podlagi
sklepa o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici
1. člen
(predmet odloka)
Spremeni se 4. člen Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici
(Uradni list RS, št. 63/07) tako, da se doda parcele »7/1, 7/2,
7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2,
16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 19/1,
19/2, 19/4, 19/6, 19/8, 19/16, 19/17, 50/1, 55/1, 55/2, 56/1,
56/2, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209, 210/1, 210/3, 211/1,
211/2, 211/3, 212/1, 212/3, 215/2, 228/1, 229/1, 229/2, 229/3,
230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 233/1, 233/4, 234/2, 234/6, 235/1,
235/2, 415/1, 420, 424/1, 424/3, 424/5, 425/1, 425/2, 425/4,
425/5, 426/1, 426/2, 427, 428/1, 428/2, 429, 434/3, 434/4,
430/6, 430/7, 430/8, 430/9, 430/10, 430/11, 431/1, 431/2, 432,
434/2, 437/22, 437/27, 437/28, 457/4, 457/5, 457/6, 809/2 in
809/3.«.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2007
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l. r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
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3777.

Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju
šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni
občini Nova Gorica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07) 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 12. julija 2007 sprejel

PRAVILNIK
o štipendiranju in sofinanciranju šolnin
za nadarjene dijake in študente
v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za:
– dodeljevanje štipendij dijakom in študentom,
– sofinanciranje šolnin.
Sredstva za štipendije in sofinanciranje šolnin zagotavlja
Mestna občina Nova Gorica v proračunu.
2. člen
Mestna občina Nova Gorica zagotavlja sredstva za sofinanciranje izobraževanja v Republiki Sloveniji ali v tujini.
Sredstva za sofinanciranje izobraževanja v tujini zagotavlja mestna občina:
– če v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri, stopnje ali
programa izobraževanja,
– če ugled tuje šole ali mentorja zagotavlja vrhunsko
izobrazbo prijavljenega kandidata.
Za sofinanciranje študija v tujini morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki veljajo za študij v Republiki Sloveniji ter druge
pogoje, ki jih določajo predpisi v državi šolanja.
3. člen
Sredstva za štipendiranje in sofinanciranje šolnin dodeljuje Mestna občina Nova Gorica na podlagi javnega razpisa.
II. ŠTIPENDIRANJE
Pogoji in merila za dodelitev štipendije
4. člen
Na razpis za dodelitev štipendije se lahko prijavi kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica,
– ima status dijaka ali študenta,
– ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge
štipendije,
– ni v delovnem razmerju,
– da dijak dosega najmanj prav dober splošni učni uspeh
v preteklem šolskem letu, študent pa poprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8,
– da študent dodiplomskega študija ob vpisu v prvi letnik
ni starejši od 21 let, študent podiplomskega študija pa ne starejši od 28 let,
– da je na področju izobraževanja dosegel javno priznan
uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh šolskih oziroma
študijskih letih.
5. člen
Prijavi za dodelitev štipendije mora kandidat priložiti:
– dokazilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto,
– dokazilo o učnem uspehu oziroma potrdilo o opravljenih
izpitih,
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– dokazila o premoženjskem stanju družine,
– druga dokazila, določena z javnim razpisom.
6. člen
Prijavi na razpis za dodelitev štipendije lahko kandidat
priloži tudi:
– kratek življenjepis,
– dokazila o doseženih rezultatih na tekmovanjih,
– bibliografijo objavljenih del,
– potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških prireditvah ipd.,
– kritike in recenzije dosežkov na področju umetnosti in
drugih področjih,
– dokazila o prejetih priznanjih ali nagradah,
– priporočila javnih zavodov,
– druga dokazila, ki kažejo na sposobnost in primernost
kandidata.
7. člen
Za odločitev o dodelitvi štipendije se upošteva zlasti naslednje osnove in merila:
– dosežen učni uspeh,
– javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek – doseženi rezultati kandidata,
– deficitarnost poklica v Mestni občini Nova Gorica.
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.
8. člen
Merila, ki bodo omogočala točkovanje posameznih rezultatov so naslednja:
Dosežen učni uspeh:
Dijaki – dosežen Študenti – povprečna
uspeh
ocena
od 8,0 do 8,5
Prav dober
od 8,6 do 9,0
Odličen
od 9,1 do 10

Št. točk
1
2
3

Učni uspeh se ugotavlja:
– za dijake 1. letnikov na podlagi uspeha zadnjega razreda osnovne šole,
– za druge dijake na podlagi splošnega uspeha v preteklem šolskem letu,
– za študente 1. letnikov na podlagi uspeha zadnjega
letnika srednje šole, uspeha na maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu,
– za druge študente na podlagi povprečne ocene izpitov
v preteklem študijskem letu.
Za vsak javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek, ki
je naveden v nadaljevanju, se prišteje po 1 točka, in sicer:
– zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na državnem tekmovanju,
– udeležba na mednarodnem tekmovanju po predhodnem
izboru na državnem tekmovanju,
– nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo na državnem
nivoju,
– v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kandidatovih umetniških ali raziskovalnih prispevkih,
– najmanj 30 točk na maturi,
– nagrajeno umetniško ali znanstveno-raziskovalno delo
ali nagrajena diplomska naloga v državni konkurenci,
– objava individualne raziskovalne naloge v priznani
strokovni reviji ali strokovnem zborniku in priložena pozitivna
recenzija naloge.
Deficitarnost poklica, za katerega se izobražuje kandidat,
se ugotavlja na osnovi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje
OS Nova Gorica. Za vsak poklic, ki je naveden v seznamu
deficitarnih poklicev, se prišteje po 1 točka.
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Na osnovi seštevka točk, ki jih doseže posamezni kandidat, se vse kandidate iz posamezne skupine (dijaki oziroma
študenti) razvrsti v lestvico. Kolikor imata dva kandidata enako
število točk, ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.
Višina štipendije
9. člen
Osnova za določitev višine štipendije je zadnja objavljena
zajamčena plača v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
osnova).
Višina štipendije se določi enkrat letno glede na osnovo
iz prejšnjega odstavka in dosežen učni uspeh štipendista v
preteklem šolskem/študijskem letu.
10. člen
Štipendija se izplačuje v višini:
– 40% osnove za dijake,
– 60% osnove za študente.
Dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča in
povračilo stroškov prevoza
11. člen
Štipendistu, ki se šola v Republiki Sloveniji, se poleg
štipendije izplača:
– dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča v
višini 40% osnove, če štipendist v času šolanja živi izven kraja
stalnega prebivališča ali
– povračilo stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi
glede na ceno dijaške oziroma študentske mesečne vozovnice,
vendar največ v višini 30% osnove, če se štipendist dnevno
vozi iz kraja stalnega bivališča v kraj šolanja.
Dodatka iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se
med seboj izključujeta. Dodatek iz prejšnjega odstavka se
izplača na podlagi dokazila o kraju bivanja v času šolanja oziroma dokazil o stroških prevoza, ki jih mora predložiti štipendist.
Dodatek za bivanje v tujini
12. člen
Poleg štipendije iz 9. člena se štipendistu, ki se šola v
tujini, v kraju, ki je oddaljen od kraja stalnega bivališča najmanj
100 kilometrov, izplača dodatek v višini 50% osnove.
Dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača na podlagi
dokazila o kraju bivanju v tujini v času šolanja, ki ga mora
predložiti štipendist. Prejemnik dodatka iz prejšnjega odstavka
nima pravice do dodatkov iz 11. člena tega pravilnika.
13. člen
Štipendija se po sklepu odbora za kulturo, šolstvo in šport
lahko še dodatno poveča za največ 50% osnove, glede na:
– zelo veliko oddaljenost kraja študija ali nesorazmerno
visoke stroške bivanja v tujini ali
– materialni položaj štipendista oziroma njegove družine.
Dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača na podlagi
dokazil o kraju bivanju v času šolanja, visokih stroškov bivanja
in dokazil o materialnem položaju štipendista oziroma njegove
družine, ki jih mora predložiti štipendist.
Dodatek za dosežen učni uspeh
14. člen
Štipendist je upravičen do posebnega dodatka k štipendiji
za dosežen učni uspeh oziroma doseženo povprečno oceno v
zadnjem šolskem letu:
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Dijaki – dosežen
uspeh
Dober
Prav dober
Odličen
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Študentje – povprečna ocena
od 7,6 do 8,0
od 8,1 do 8,5
od 8,6 do 9,0
od 9,1 do 10
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% osnove
4%
8%
12%
16%

Dodatek za dosežen učni uspeh iz prejšnjega odstavka ne
pripada štipendistu v prvem letniku izobraževanja.
15. člen
Štipendija se izplačuje mesečno, od začetka šolskega/
študijskega leta, najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec.
Štipendija za študij v tujini se izjemoma lahko izplača v enkratnem znesku.
Štipendija se izplačuje v času, ki je predviden za izvedbo
šolskega/študijskega programa in je določen v pogodbi med
štipenditorjem in štipendistom. Štipendije se izplačujejo tudi v
času absolventskega staža, vendar največ eno leto. V zadnjem
letniku srednje oziroma poklicne šole se štipendija izplačuje do
vključno meseca junija.
III. ŠOLNINA
16. člen
Mestna občina Nova Gorica plačuje denarno pomoč za
sofinanciranje šolnine največ v višini 75% celotnega zneska
šolnine za posamezno študijsko leto.
Do sofinanciranja šolnine niso upravičeni prosilci, ki so
prejemniki štipendij v skladu z določbami tega pravilnika.
17. člen
Denarno pomoč za sofinanciranje šolnine se odobri za
dogovorjeni čas trajanja študija, izplača pa za posamezno študijsko leto na podlagi sklenjene pogodbe in predloženih dokazil
o izpolnjevanju pogojev.
Obseg sredstev za sofinanciranja šolnine določi odbor za
kulturo, šolstvo in šport po prosti presoji in na podlagi dokumentacije, ki jo mora predložiti prosilec.
Glede pogojev in meril za odobritev enkratne denarne pomoči za sofinanciranje šolnine se smiselno uporabljajo določbe,
ki veljajo za pridobitev štipendije (4. do 8. člen).
IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN
DENARNIH POMOČI
18. člen
Mestna občina Nova Gorica na podlagi sklepa župana v
sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani mestne občine objavi javni razpis za štipendiranje in sofinanciranje šolnin.
19. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– namen javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– višino razpoložljivih sredstev,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– navedbo pogojev za porabo sredstev,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo
dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom.
20. člen
Prijava na javni razpis mora biti obvezno izpolnjena na
obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Rok za prijavo na razpis ne sme biti
krajši kot 15 dni.

Prijavo in morebitne kasnejše dopolnitve prijave mora
prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »NE ODPIRAJ«.
21. člen
Vsi postopki v zvezi z odločanjem o odobritvi štipendije
oziroma denarne pomoči se vodijo v skladu z določili Zakona o
splošnem upravnem postopku.
Pristojni organ s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove prijavitelja,
da vlogo dopolni in določi rok za dopolnitev. Če prijavitelj v roku
vloge ne dopolni, pristojni organ s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka je dovoljena
pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.
22. člen
O dodelitvi štipendij in sofinanciranju šolnin na podlagi
javnega razpisa odloča odbor za kulturo, šolstvo in šport (v
nadaljevanju odbor).
Sklep odbora mora poleg odločitve ali izbire vsebovati tudi
obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali
zavrnitev posamezne prijave. Na podlagi sklepa komisije izda
odločbo pristojni organ.
23. člen
Zoper odločbo prvostopnega organa 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.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
V. POGODBA
24. člen
Razmerje med mestno občino in prejemnikom štipendije
oziroma šolnine se uredi s pogodbo, ki vsebuje:
– ime, priimek in naslov prejemnika,
– EMŠO in davčno številko prejemnika,
– obliko, stopnjo in trajanje izobraževanja,
– pogodbene obveznosti strank med trajanjem izobraževanja,
– pogodbene obveznosti strank po zaključenem izobraževanju,
– številko transakcijskega računa in banko prejemnika,
– sankcije v primeru kršitve pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi
njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
25. člen
Štipendist oziroma prejemnik šolnine mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega
predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če pogodbe ne podpiše in vrne mestni občini v roku iz
prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo.
26. člen
Štipendist oziroma prejemnik šolnine mora v skladu s
sklenjeno pogodbo v dogovorjenih rokih:
– mestno občino obveščati o izpolnjevanju pogodbenih
obveznosti,
– predložiti dokazila o izpolnitvi pogodbenih obveznosti
in
– mestno občino obvestiti o vseh okoliščinah, ki bi lahko
vplivale na izpolnjevanje pogodbe.
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Štipendistu oziroma prejemniku šolnine, ki je izdelal letnik,
ni pa pravočasno predložil zahtevanih dokazil, pravica do izplačila štipendije miruje. Ponovno se prične izplačevati s prvim
naslednjim mesecem po prejemu dokazil.
27. člen
Štipendistu oziroma prejemniku šolnine, ki ponavlja letnik,
pravica do izplačila miruje. Ponovno se prične izplačevati s
prvim naslednjim mesecem po prejemu dokazil o opravljenih
obveznostih in vpisu v naslednji letnik.
Če štipendist oziroma prejemnik šolnine tudi po ponavljanju ne izdela letnika, lahko mestna občina odpove pogodbo in
zahteva vračilo izplačane štipendije oziroma šolnine v skladu
s pogodbo.
28. člen
Izjemoma lahko mestna občina, iz utemeljenih razlogov,
štipendista oziroma prejemnika šolnine delno ali v celoti oprosti
vračila štipendije in obresti.
Kot utemeljen razlog se šteje:
– smrt ali dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost štipendista, njegovih staršev, rejnikov ali posvojiteljev oziroma drugih
oseb, ki štipendista vzdržujejo,
– težak socialni položaj štipendista oziroma prejemnika
šolnine ali njegove družine.
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se lahko
sklene izvensodna poravnava. V primeru, da s štipendistom
oziroma prejemnikom šolnine ni mogoče skleniti dogovora
o poravnavi obveznosti, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Štipendisti in prejemniki šolnin, ki prejemajo štipendije ali
šolnine na podlagi veljavnih pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ohranijo dogovorjene pravice do izteka rokov,
določenih v pogodbah.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja št. 64-11/00 z dne 14. 7.
2005 (Uradni list RS, št. 76/05), ki se nanašajo na štipendiranje
in sofinanciranje šolnin.
Št. 604-4/07-6
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

3778.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) 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 12. julija 2007 sprejel
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SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Poslovna cona Trnovo
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Trnovo bo omogočil ureditev območja za razvoj podjetništva na
Trnovski planoti. Prostor planote je redko poseljen. Izjema je
Trnovo, ki je relativno močno lokalno središče. Predvidena
poslovna cona obsega ca. 5 ha površin, primernih za izgradnjo
poslovnih objektov. V občinskem prostorskem planu za ta namen rezervirane površine in izražene gospodarske pobude so
razlog za pripravo OPPN.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
obsega zemljiške parcele št. 165/1, dele parcel 1260/2 in
1260/3, vse k.o. Trnovo, ki so nujno potrebne za komunalno
ureditev tega območja.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v variantah.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih
faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih
okvirnih rokih:
priprava osnutka načrta
pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti CPVO
dopolnjen osnutek načrta
javna razgrnitev in obravnava
priprava predloga načrta
pridobitev mnenj in potrdila MOP o sprejemljivosti vplivov na okolje
predložitev načrta mestnemu svetu v
sprejem z odlokom

90 dni
40 dni
60 dni (s CPVO
120 dni)
40 dni
60 dni
40 dni (s CPVO
60 dni)
30 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz
njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Kidričeva 13, Nova Gorica;
– ARSO Urad za upravljanje z vodami, Cankarjeva 62,
Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave RS, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11,
Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija
1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za družbene dejavnosti;
– Oddelek MONG za gospodarstvo;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne
službe.
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Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice
in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te
pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2007 v okviru proračunske postavke oddelka
za gospodarstvo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje
Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-5/2007
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

3779.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Kamnolom SIA v Solkanu

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) 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 12. julija 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA
v Solkanu
(1) Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območja ekstrakcije mineralnih surovin in spremljajočih
proizvodnih dejavnosti v kamnolomu SIA v Solkanu ne ureja
noben prostorski akt, niti ni z nobenim aktom domišljena bodoča izraba prostora po izčrpanju osnovne. Zaradi okoljsko
agresivne dejavnosti prihaja tudi do zelo občutljivega odnosa
z neposredno poseljeno okolico, kar je prav tako potrebno
dogovorno in načrtno urejati. Ugotovitve kažejo, da obstajajo
očitni razlogi, da je za opisano območje v skupni izmeri ca. 13
ha potrebno pripraviti prostorski izvedbeni akt, OPPN, ki bo
podrobneje urejal vse vidike nadaljnjega izvajanja dejavnosti:
– pridobivanja, predelave in skladiščenja mineralne surovine,
– pretovora, predelave in prodaje mineralne surovine,
– proizvodnje in predelave apna,
– proizvodnje izdelkov in gradbenih materialov na osnovi
apna,
– pretovora, predelave, skladiščenje in prodaje gradbenega materiala ter izdelkov ali materialov na osnovi apna,
– pretovora, predelave, skladiščenja in prodaje gradbenega materiala in materialov na osnovi cementa,
– dejavnosti s področja vzdrževanja,
– distribucije in prodaje goriv za potrebe dejavnosti na
območju kamnoloma,
– distribucije in prodaje električne energije za potrebe
dejavnosti na območju kamnoloma,
– proizvodnje, distribucije in prodaje toplotne energije za
potrebe dejavnosti na območju kamnoloma.
Območje eksploatacije je potrebno zaokrožiti tako, da bo
omogočalo celovito izkoriščanje mineralne surovine in sprotno
zapiranje s sanacijo. Dejavnosti se bodo izvajale z obstoječimi
napravami, za katere so pridobljena vsa dovoljenja, so pa kljub
temu potrebne vzdrževanja in tehnološkega posodabljanja ter
dograjevanja. Nosilec dejavnosti namerava v prihodnjih letih
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posodobi celotno linijo proizvodnje apna. OPPN bo poskrbel,
da se bo v obravnavano območje umeščala okolju prijazna proizvodnja in da bodo izvedene take prostorske ureditve, ki bodo
omogočale in zagotavljale trajnostno sobivanje proizvodnega
območja in naselja Solkana.
(2) Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljiške parcele številka 3343,
3341/3, 3341/2, 3341/1, 325/2, 325/1, 324, 321/2, 321/1,
320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 312, 310, 308, 307, 302,
301/2, 301/1, 300/2, 300/1, 299, 298, 297, 296, 295/2, 295/1,
294, 293, 292, 290, 289/2, 289/1, 281/3, 281/2, 281/1, 280/2,
280/1, 255/2, 255/1, 252/2, 252/1, 247/1, 244/1, 243/1, 240/1,
239/1, 236/1, 235/1, 234/1, 232/2, 232/1, 2314, 231/3, 231/2,
231/1, 2305/1, 2303, 2254, 2246/7, 2246/17, 2246/16, 2246/15,
2246/14, 2246/13, 2246/1, 2244, 2240/2, 219/2, 219/1, 216,
215, 214/2, 214/1, 213/2, 213/1, 210/3, 210/2, 210/1, 209/2,
209/1, 200/9, 200/8, 200/7, 200/6, 200/5, 200/4, 200/3, 200/15,
200/14, 200/13, 200/12, 200/11, 200/10, 200/1, 197, 196, 196,
195, 193, 191, 190, 189, 188/3, 188/1, 164/4, 164/3, 163, 160,
159, 157/2, 156/2, 156/1, 154/4, 154/2, 154/1, 153/4, 153/2,
153/1, 150/4, 150/3, 150/2, 150/1, 149, 148/2, 148/1, 147,
145/2, 145/1, 144, 143/3, 143/2 in 143/1, vse k.o. Solkan.

tah.
faz

(3) Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v varian(4) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih

Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih
okvirnih rokih:
priprava osnutka načrta
pridobitev smernic in sklepa MOP o
potrebnosti PVO
dopolnjen osnutek načrta

90 dni
40 dni

60 dni
(s PVO 120 dni)
javna razgrnitev in obravnava
40 dni
priprava predloga načrta
60 dni
pridobitev mnenj in potrdila MOP o spre- 40 dni
jemljivosti vplivov na okolje
(s PVO 60 dni)
predložitev načrta Mestnem svetu v
30 dni
sprejem z odlokom
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
(5) Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz
njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Kidričeva 13, Nova Gorica;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova
Gorica;
– Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana;
– ARSO Urad za upravljanje z vodami, Cankarjeva 62,
Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16,
Nova Gorica;
– Geoplin plinovodi, cesta Ljubljanske brigade 11, p.p.
3720, 1001 Ljubljana;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11,
Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
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– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija
1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za družbene dejavnosti;
– Oddelek MONG za gospodarstvo;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne
službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice
in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te
pridobljene med postopkom.
(5.A) Spremljanje priprave OPPN
Investitor bo skupaj z Mestno občino Nova Gorica in KS
Solkan oblikoval posebno delovno skupino, ki bo spremljala
in koordinirala strokovno delo pri pripravi OPPN Kamnolom.
Naloga delovne skupine je predvsem usklajevanje strokovnih
predlogov in obveščanje zainteresirane javnosti o poteku del
in predlaganih rešitvah.
(6) Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
OPPN
Izdelavo OPPN bo zagotovila družba Salonit Anhovo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje
Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-1/2007
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

3780.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

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) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02 in št. 93/05) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 12. julija 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro parc.
št. 5292 pot v izmeri 480 m2, k.o. Osek.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj grajenega javnega dobra in postane lastnina Mestne občine
Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-150/2006
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Mirko Brulc l.r.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
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NOVO MESTO
3781.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
Stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v
Novem mestu

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), 23. člena Zakona o
urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03
– popr., 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji
dne 12. 7. 2007 sprejel

O D L OK
o občinskem lokacijskem načrtu Stanovanjskoposlovni objekt Jakčeva v Novem mestu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Podlaga za OLN
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto sprejme Občinski lokacijski načrt stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva (v nadaljnjem besedilu: OLN), ki
ga je izdelalo podjetje GPI, gradbeno projektiranje in inženiring,
d.o.o., pod številko projekta LN-21/2006, v letu 2007.
2. člen
Vsebina OLN
OLN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge.
Besedilo OLN vsebuje:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN,
– ureditveno območje OLN,
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja objektov nanjo,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in
zahteve za izvajanje OLN.
Kartografski del OLN vsebuje naslednje grafične načrte:
1 – Pregledna situacija
2 – Načrt namenske rabe prostora – izsek iz
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za območje Mestne
občine Novo mesto, dopolnjena od 1990
do 2004
3 – DOF s prikazom območja urejanja
4 – Pregledna situacija s prikazom območja
urejanja
5 – Načrt parcele
6 – Katastrski načrt s prikazom območja
urejanja
7 – Geodetski načrt
8 – Geodetski načrt s prikazom območja
urejanja
9 – Načrt ureditvenega območja

M 1:50000

M 1: 5000
M 1: 2500
M 1: 2500
M 1: 2000
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500
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10 – Načrt ureditvenega območja – ureditvene
enote
11 – Načrt parcelacije – gradbene parcele in
tehnični elementi za zakoličbo
12 – Načrt prometne infrastrukture
13 – Načrt komunalno-energetske infrastrukture
14 - Rešitve in ukrepi za varstvo okolja
15 - Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
16 – Karakteristični prečni prerezi območja
17 – Karakteristični prečni prerezi cest
18 – Osončenje fasad in odprtih površin
19 – Prikaz vplivov na sosednja območja
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M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 1000
M 1: 50
M 1: 500
M 1: 500

Priloge OLN so naslednje:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz prostorskega akta,
– obrazložitev in utemeljitev OLN,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam aktov in predpisov,
– ocena stroškov za izvedbo OLN,
– spis postopka priprave in sprejemanja OLN,
– program opremljanja zemljišč za gradnjo.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
Obravnavano območje OLN se nahaja znotraj stanovanjske soseske Ragovska ulica–Jakčeva ulica in je namenjeno
prostorski ureditvi območja nepozidane kotanje s stanovanjsko-poslovnim objektom z garažno hišo ter ureditvijo okoliških
zelenih, rekreativnih in parkovnih površin.
Izhodišče za pripravo OLN je izbrana strokovna rešitev
– Urbanistično arhitekturna zasnova – stanovanjsko-poslovni
objekt na Jakčevi, Novo mesto (Arhé, d.o.o., Ljubljana, junij
2006) – avtorja Marjana Zupanca, univ. dipl. inž. arh.
Pri načrtovanju stanovanjsko-poslovnega objekta in okoIiških ureditev je potrebno zagotoviti, da bo novi poseg smiselno
umeščen med obstoječo pozidavo. Obenem bodo s tem omogočeni pogoji sanacije neustrezno urejenega prostora sredi soseske ter določeni pogoji za gradnjo objekta, vključno z gradnjo
prometne in komunalne infrastrukture.
Zasnova predvidenega objekta obsega izgradnjo:
– kletnih etaž, kjer bodo prostori namenjeni predvsem
parkiranju, manjši del pa tudi za kletne prostore stanovalcev;
– pritličja s poslovnim programom;
– nadstropnih etaž z različnimi tipi oziroma velikostmi
stanovanjskih enot.
V sklopu urejanja območja OLN je potrebno urediti zelene
površine, obstoječe križišče Jakčeve ulice z dovoznimi cestami,
uvoz v parkirno hišo, zagotoviti možnost dostave ter parkirne
površine za celoten program. Pri tem naj podzemne garaže
zagotavljajo parkirna mesta tako za stanovalce novega objekta
kot tudi za stanovalce obstoječe stanovanjske soseske, ki se
soočajo s pomanjkanjem prostora za parkiranje.
III. UREDITVENO OBMOČJE OLN
4. člen
Območje urejanja
Območje načrtovanega OLN za bodočo pozidavo obsega
82 arov površin in se nahaja med stanovanjskimi stavbami
Jakčeve, Ragovske in Maistrove ulice.

Načrtovani stanovanjsko-poslovni objekt je predviden na
zemljiški parceli št. 202, ostalo območje pa zajema še zemljiške
parcele št. 183 – Jakčeva ulica, 182, 200, 201, 203, 204, 205,
206, vse k.o. Kandija.
5. člen
Meja območja
Ureditveno območje OLN se nanaša na območje znotraj
stanovanjske soseske Jakčeva ulica–Ragovska ulica, ki do
danes še ni bilo pozidano.
Meja na vzhodni strani poteka ob robu asfaltiranih parkirnih površin, ki so namenjene prebivalcem v večstanovanjskih
stavbah Ragovska ulica 19, 20, 21 in 22. Na južni strani poteka
po robu stanovanjske ceste – Maistrove ulice, se nato zalomi
in na zahodni strani prečka zelenice in niz lesenih lop ob večstanovanjskih stavbah Jakčeva ulica 16 in 18, vse do križišča
z zbirno mestno cesto LZ 299060 Jakčeva ulica–Ragovska
ulica–Ragovo. Od križišča, ki je zajeto v območje OLN, se meja
usmeri proti vzhodu po robu asfaltiranih prometnih površin – podaljšku Jakčeve ulice ter se naveže nazaj na izhodiščno točko
na parkirnih površinah pred večstanovanjskimi stavbami.
Potek meje preko zemljiških parcel je razviden iz grafičnega načrta 6 – Katastrski načrt s prikazom območja urejanja.
6. člen
Ureditvene enote
Območje OLN sestavlja več ureditvenih enot, in sicer:
– Ureditvena enota A – obsega površine za gradnjo novega stanovanjsko-poslovnega objekta;
– Ureditvena enota B – obsega obstoječe in predvidene
prometne površine;
– Ureditvena enota C – obsega zelene površine.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi
območji
7. člen
Z novimi ureditvami prometne ter energetske in komunalne infrastrukture bodo na določenih odsekih potrebni posegi
izven območja OLN, in sicer:
– priključitev na obstoječe telekomunikacijsko omrežje:
parc. št. 182;
– priključitev na obstoječi SN elektroenergetski vod: parc.
št. 205, 207, 214/3;
– priključitev na obstoječo javno razsvetljavo: parc. št. 263
– Maistrova ulica;
– priključitev na obstoječe kabelsko komunikacijsko
omrežje: parc. št. 204, 208, 241, 242;
– priključitev na obstoječe vodovodno omrežje: parc. št.
204, 208, 209, 263 – Maistrova ulica;
– priključitev na obstoječe plinovodno omrežje: parc. št.
183 – Jakčeva ulica, 182;
– ukinitev NN elektroenergetskega voda: parc. št. 200;
– ukinitev obstoječe kanalizacije odpadnih voda: parc.
št. 200;
– rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja: parc.
št. 208, 209, 205, 207, 214/3, 214/4, 183– Jakčeva ulica,
214/5;
– rekonstrukcija obstoječe kanalizacije odpadnih voda:
parc. št. 209, 205, 206, 207, 208;
– rekonstrukcija obstoječega SN elektroenergetskega
voda: parc. št. 182, 183 – Jakčeva ulica, 214/5, 214/4, 214/3,
217/2, 226/3, 218;
– odstranitev dveh lesenih objektov – lop: parc. št. 200;
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– možnost ureditve površine za nadomestno (začasno)
parkiranje v času gradbenih del na parc. št. 199, 200 in na ostalih sosednjih parkiriščih pred večstanovanjskimi stavbami;
– odstranitev nekaterih dreves zaradi gradnje hodnika za
pešce in odstranitve lesenih lop ter ureditev zelenice po končanih delih: parc. št. 189, 200, vse k.o. Kandija.
Spremenjeno stanje osončenja na okoliških stanovanjskih
stavbah, ki je v skladu z minimalnimi vrednostmi osončenja
navedenimi v 38. členu tega odloka, ne bo povzročilo prekomernega senčenja okolice.
Nadomestno parkirišče na parc. št. 199, 200, k.o. Kandija, se po končanih delih lahko ohrani in dokončno uredi za
uporabo prebivalcev večstanovanjskih stavb na Jakčevi ulici
št. 12, 14, 16 in 18.
Vsi omenjeni vplivi so razvidni iz grafičnega načrta 19
– Prikaz vplivov na sosednja območja.
B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
8. člen
Vrste gradenj in vrste objektov
V območju OLN so ob upoštevanju določb odloka in drugih predpisov dopustne naslednje gradnje in druga dela:
1. stanovanjske stavbe – vsaj polovica uporabne površine
se uporablja za bivanje: večstanovanjske stavbe;
2. gradbenoinženirski objekti:
– objekti transportne infrastrukture (ceste – lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste);
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za pitno
vodo, hidranti, cevovodi za odpadno vodo, prenosni in distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska
omrežja);
3. enostavni objekti – določa jih 14. člen odloka;
4. manj zahtevni oporni zidovi (pri gradnji klančine in
urejanju strmega terena);
5. rekonstrukcije objektov, nadomestne gradnje, odstranitev objektov, vzdrževanje objektov, gradnja dozidav in nadzidav;
6. dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(za lastne potrebe, v zvezi z urejanjem javnih površin, v javno
korist);
7. spremembe rabe in spremembe namembnosti.
9. člen
Vrste dejavnosti
Obravnavano območje je stanovanjskega značaja. Znotraj
stanovanjsko-poslovnega objekta (razvidnega v grafičnem načrtu 9 – Načrt ureditvenega območja) je poleg bivalnih prostorov možno urediti tudi mirne, nehrupne dejavnosti (predvsem
trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti, prostore za delovanje krajevne skupnosti …), ki so nemoteče za bivalno okolje
oziroma ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja.
V skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so dopustne dejavnosti, ki so klasificirane kot:
a) pritlična etaža novega stanovanjsko-poslovnega
objekta
– D) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
15.52 Proizvodnja sladoleda
15.81 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
22.12 Izdajanje časopisov
22.13 Izdajanje revij in periodike
22.15 Drugo založništvo
22.22 Drugo tiskarstvo
22.23 Knjigoveštvo
22.25 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom;
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– DE) PROIZVODNJA VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA
TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA; ZALOŽNIŠTVO IN
TISKARSTVO
22 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– F) GRADBENIŠTVO
45.42 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.43 Oblaganje tal in sten
45.44 Steklarska in pleskarska dela
45.45 Druga zaključna gradbena dela;
– G) TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN
IZDELKOV ŠIROKE PORABE
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila
50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo
50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo
51.1 Posredništvo
52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila
izdelkov široke porabe;
– H) GOSTINSTVO
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
55.4 Točenje pijač
55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane;
– I) PROMET; SKLADIŠČENJE IN ZVEZE
63.3 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
63.4 Dejavnosti drugih prometnih agencij
64 Pošta in telekomunikacije;
– J) FINANČNO POSREDNIŠTVO
65.12 Drugo denarno posredništvo
65.2 Drugo finančno posredništvo
67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom;
– K) POSLOVANJE Z NEPRIMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE
70 Poslovanje z nepremičninami
72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti
73 Raziskovanje in razvoj
74 Druge poslovne dejavnosti
75.11 Splošna dejavnost javne uprave;
– M) IZOBRAŽEVANJE
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
– N) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
85.13 Zobozdravstvena dejavnost
85.14 Druge zdravstvene dejavnosti;
– O) DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI
91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
91.12 Dejavnost strokovnih združenj
91.3 Dejavnost drugih organizacij
92.34 Druge razvedrilne dejavnosti
93 Druge storitvene dejavnosti (razen pogrebne dejavnosti):
b) nadstropne etaže
– J) FINANČNO POSREDNIŠTVO
65.12 Drugo denarno posredništvo
65.2 Drugo finančno posredništvo
67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom;
– K) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM IN
POSLOVNE STORITVE
70 Poslovanje z nepremičninami
72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti
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73 Raziskovanje in razvoj
74 Druge poslovne dejavnosti;
– M) IZOBRAŽEVANJE
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
– O) DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI
91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
91.12 Dejavnost strokovnih združenj
91.3 Dejavnost drugih organizacij
92.34 Druge razvedrilne dejavnosti
93 Druge storitvene dejavnosti (razen pogrebne dejavnosti).
c) prva kletna etaža
– G) TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN
IZDELKOV ŠIROKE PORABE
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila
50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo
50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo
51.1 Posredništvo
52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila
izdelkov široke porabe;
– H) GOSTINSTVO
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
55.4 Točenje pijač
55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane.
Na gradbeni parceli predvidenega stanovanjsko-poslovnega objekta oziroma v sklopu njegovih parkirnih površin v
kletnih etažah je potrebno zagotavljati ustrezno število parkirnih
mest za določeno dejavnost.
C. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
UREDITVENE ENOTE
10. člen
Ureditvena enota A
Nov stanovanjsko-poslovni objekt je predviden kot večstanovanjska stavba (približno 104 stanovanj, od tega 5 garsonjer, 31 enosobnih stanovanj, 39 dvosobnih, 22 trosobnih in
7 štirisobnih stanovanj) s poslovnim programom (približno 12
poslovnih prostorov). V sklopu kletnih prostorov je predvideno
približno 225 parkirnih mest, 120 shramb in kolesarnic.
Stanovanjsko-poslovni objekt
– Nosilna konstrukcija:
– stanovanjsko – poslovni objekt: armirano betonska
zasnova glavnih nosilnih elementov (stebri, talne in stropne
plošče, temelji) z inštalacijsko-komunikacijskimi jaški;
– nadstrešek nad atriji: montažna konstrukcija.
– Horizontalni gabariti:
– stanovanjsko-poslovni objekt: definirani so znotraj zunanje gradbene linije, ki obsega približno 2442 m2 površin. Dolžine posameznih stranic nepravilnega četverokotnika so 30 m
na severni strani objekta, 47 na južni, 57 m na zahodni in 77 m
na vzhodni strani objekta. Oblikovanje objekta povzema izbrano strokovno rešitev, ki izhaja iz koncepta postavitve vzdolžnih
stanovanjskih lamel. Lamele so povezane v linearno formo, ki
tvori dva artija, orientirana proti vzhodu in zahodu. Atrija sta v
pritličnem delu (ali največ v višini dveh etaž) povezana med
sabo, zato da je parter oblikovan čimbolj zračno.
Tolerance so možne le znotraj predpisane zunanje
gradbene linije, ki predstavlja maks. velikost zunanjega vidnega dela objekta.
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Velikost podzemnih etaž je lahko večja, in sicer je
dovoljena velikost do meje gradbene parcele stanovanjsko-poslovnega objekta (meja zajema površine ureditvene enote A in
posega še na del površin v ureditveni podenoti B1) ob soglasju
mejnih sosedov. Pri tem ne smejo biti ogroženi sosednji objekti
in naprave oziroma poseg ne sme povzročiti prekomernih
vplivov na okolico.
– nadstrešek nad atriji: dovoljen je največ v velikost
atrija.
– Vertikalni gabariti:
– stanovanjsko-poslovni objekt: 3K (kletne etaže) + P
(pritličje) + 5 (število nadstropij), v severozahodnem delu se
objekt oblikuje tako, da je etažnost 3K + P + 7 (poudarek v
prostoru);
– nadstrešek nad atriji: P (pritličje) oziroma največ
P+1;
– tolerance na višine etaž so lahko največ ± 10%;
– maks. višina objekta nad koto utrjenega terena ne
sme presegati višine 21 m pri etažnosti 3K + P+ 5 in maks.
27 m pri etažnosti 3K + P+ 7;
– kota pritličja objekta (tolerance ± 50 cm) je razvidna iz
grafičnega načrta 9 – Načrt ureditvenega območja;
– v primeru izvedbe medetažne konstrukcijske zasnove
lahko kota pritličja nad terenom sega do največ polovice višine
pritlične etaže.
– Streha:
– stanovanjsko-poslovni objekt: osnovna streha je ravna, možna je kombinacija s strešnimi ploskvami v naklonu do
35°;
– sodobne kritine v rdečih, rjavih ali sivih barvnih tonih;
– za osvetlitev zgornje »strešne« etaže je možna namestitev strešnih oken, svetlobnikov;
– nadstrešek nad atriji: ravna streha oziroma streha z
minimalnim naklonom ali z naklonom kot pri strehi osnovnega
objekta, zaradi zagotavljanja svetlobe na površine atrija se
uporabi transparentno kritino.
– Fasada:
– stanovanjsko-poslovni objekt: predvidena je uporaba
fasadnih tonov v različnih (med seboj usklajenih) barvnih kombinacijah in materialih;
– za popestritev fasadnih ploskev so dopustni tudi močnejši barvni toni;
– dopustna je gradnja balkonov, lož in teras, možna je
gradnja izzidkov in večje zasteklitve;
– na strešni etaži je možna gradnja teras stanovanj;
– v pritličju objekta je mogoča postavitev panoramskih
zasteklitev (večje steklene površine) ob oblikovanju izložb;
– možna je popolna zasteklitev objekta v severozahodnem delu, in sicer v zgornjih dveh etažah, ki predstavljata
poudarek v prostoru.
Uvozno/izvozna klančina
Sočasno z gradnjo novega stanovanjsko-poslovnega
objekta je predvidena tudi gradnja uvozno/izvozne klančine v
podzemne garaže.
Promet po klančini omogoča dvosmerni promet. Hodnik
za pešce ob klančini se naveže na tlakovane pešpovršine ob
stanovanjsko-poslovnem objektu.
Klančina ima enostranski prečni nagib 2,5% in je z obeh
strani omejena z robniki oziroma z opornim zidom, na katerega
se zaradi varnosti pred padci namesti ograja. Klančina je previdena z vzdolžnim nagibom največ 15%.
Normalni prečni profil klančine znaša:
– hodnik za pešce
– vozna pasova
(razširitev 7,00–7,60 m v krivini za
možnost srečevanja dveh osebnih
vozil)
– asfaltirana berma
skupaj

1 x 1,50 = 1,50 m
2 x 3,00 = 6,00 m

1 x 0,50 = 0,50 m
8,00 m (9,00–9,60 m
v krivini)
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Ob zunanjih straneh klančine oziroma hodnika za pešce
in asfaltirane berme je za premostitev višinske razlike dopustna
gradnja manj zahtevnih opornih zidov v višini (določi se jo v
projektni dokumentaciji), ki je potrebna za dostop v prvo kletno
etažo. Vidna površina opornega zidu je lahko reliefno obdelana
ali obložena s kamnom. Nanj se namesti ograjo, ki bo preprečila morebitne padce z višjeležečega terena.
Klančina je lahko delno ali v celoti pokrita z nadstreškom
(montažna konstrukcija, ravna streha oziroma streha z naklonom do največ 15°). Višinsko ne sme presegati višine pritlične
etaže stanovanjsko-poslovnega objekta. Ostali pogoji urejanja
prometnih površin so razvidni iz 22. člena odloka.
11. člen
Ureditvena enota B
Območje obsega predvidene in obstoječe prometne površine. Pogoji urejanja so podani v 19.–22. členu odloka.
12. člen
Ureditvena enota C
Ureditvena enota obsega zelene površine znotraj območja OLN, ki se nahajajo južno od predvidenega stanovanjskoposlovnega objekta ob Maistrovi ulici. Pretežni del območja je
na višjeležečem terenu.
Obstoječa kvalitetna zasaditev se ohranja v največji možni
meri. Novi posegi v območju zelenih površin se urejajo v smislu
parkovne ureditve in se predhodno uskladijo s projektantom
zunanje ureditve (krajinski arhitekt) v dogovoru s prebivalci
Maistrove ulice, lahko tudi s sodelovanjem gozdarja in vrtnarja. Poleg hortikulturnih ureditev je možna namestitev igral za
otroke, klopi za sedenje, fontane ter ureditev sprehajalne poti
v dolžini največ 30 m za dostop do območja igral.
Območje otroškega igrišča, kjer se namestijo igrala za
otroke, je lahko velikosti maks. 75 m2. Zaradi varnosti se to
območje ogradi z igriščno ograjo. Pogoji za gradnjo so podani
v 14. členu odloka.
Za premostitev višinskih razlik je možno oblikovanje brežin in teras. Utrdi se površina sprehajalne poti.
13. člen
Usmeritve za organiziranje programa po etažah
Ureditvena enota A
Predvideni stanovanjsko-poslovni objekt je namenjen
stanovanjski rabi z možnostjo ureditve dejavnosti, ki so nemoteče za bivalno okolje in so podrobneje določene v 9. členu
odloka.
Znotraj predvidene večstanovanjske stavbe je okvirna
organizacija prostora naslednja:
– kletne etaže – ureditev parkirnih mest za stanovalce,
obiskovalce, uporabnike prostorov z dejavnostjo (tudi za dostavo) in okoliške stanovalce (možnost odkupa določenega
števila parkirnih mest) ter ureditev kletnih prostorov, shramb in
kolesarnic za stanovalce;
– pritlična etaža – ureditev prostorov za poslovne dejavnosti – trgovske, gostinske, storitvene …;
– nadstropne etaže – ureditev stanovanjskih enot – garsonjera, enosobno, dvosobno, trosobno in štirisobno stanovanje.
Organizacija dejavnosti je možna tudi v nadstropnih etažah in v prvi kletni etaži, če skupne poslovne površine ne presegajo polovice uporabne površine oziroma se vsaj polovica
uporabne površine še vedno uporablja za bivanje.
Število parkirnih mest za potrebe predvidenega objekta
se določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje in
opremo mestnih prometnih površin (Univerza v Ljubljani – Prometnotehniški inštitut FAGG, 1. del, Ljubljana 1991).
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V skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03) mora imeti
objekt 5% parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički.
14. člen
Enostavni objekti
V območju OLN je poleg stanovanjsko-poslovnega objekta dopustna tudi gradnja enostavnih objektov na osnovi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov,
o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04, 100/05 – preneha
veljati prva alineja 7. točke 7. člena).
Ureditvena enota A
– pomožni objekti (objekt za lastne potrebe: nadstrešek;
ograje: medsosedska, varovalna, oporni zid; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni energetski
objekti, pomožni telekomunikacijski objekti, pomožni komunalni
objekti);
– začasni objekti (namenjeni sezonski turistični ponudbi:
sezonski gostinski vrt);
– spominska obeležja (kip oziroma spomenik, spominska
plošča);
– urbana oprema (javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, objekt za oglaševanje, skulptura,
vodnjak).
Ureditvena enota B
– pomožni objekti (ograje: medsosedska, oporni zid; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni
energetski objekti, pomožni telekomunikacijski objekti, pomožni
komunalni objekti);
– spominska obeležja (kip oziroma spomenik, spominska
plošča);
– urbana oprema (javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, objekt za oglaševanje, skulptura,
vodnjak).
Ureditvena enota C
– pomožni objekti (ograje: igriščna; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti, pomožni energetski
objekti, pomožni telekomunikacijski objekti, pomožni komunalni objekti);
– spominska obeležja (kip oziroma spomenik, spominska
plošča);
– vadbeni objekti (namenjeni športu in rekreaciji na prostem: sprehajalna pot);
– spominska obeležja (kip oziroma spomenik, spominska
plošča);
– urbana oprema (skulptura, vodnjak, otroško igrišče).
Oblikovni pogoji za postavitev enostavnih objektov:
– nadstrešek: transparenten oziroma oblikovno usklajen
s stanovanjsko-poslovnim objektom;
– medsosedska ograja: lesena, betonska, kovinska ali
kombinirana, možna tudi v kombinaciji z zazelenitvijo;
– igriščna ograja: žične izvedbe, zeleno obarvana ali zazelenjena s plezalkami;
– oporni zid: vidna površina je lahko reliefno obdelana,
obložena s kamnom ali zazelenjena s plezalkami.
Ostali pogoji za gradnjo enostavnih objektov (npr. zahteve
glede načina gradnje in odmika od sosednjih zemljišč), ki niso
posebej določeni v OLN, se urejajo z omenjenim pravilnikom.
15. člen
Glavni dovozi, dostopi in vhodi
Ureditvena enota A
Glavni dovoz v območje OLN je z obstoječega cestnega
omrežja, in sicer z zbirne mestne ceste LZ 299060 Jakčeva
ulica–Ragovska ulica–Ragovo, na katero se naveže nova priključna cesta s klančino, ki omogoča dostop v kletne (parkirne)
etaže stanovanjsko-poslovnega objekta.
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Glavni vhodi v objekt so organizirani s severne, z zahodne
in vzhodne strani objekta oziroma preko povezanih atrijev v pritličnem delu objekta. Dostop do posameznih stanovanjskih ali
poslovnih enot je možen tudi iz vseh kletnih etaž. Predvidene
so vsaj tri vertikalne komunikacije (stopnišče z dvigalom).
Ureditvena enota B
Ob rekonstrukcijah obstoječega prometnega omrežja in
gradnji novega se ohranjajo obstoječi dovozi do okoliških stavb.
Poleg avtomobilskega dostopa je možen tudi peš dostop in
prehod, in sicer preko hodnikov za pešce.
Ureditvena enota C
Dostop v območje je možen z Maistrove ulice ali s hodnika za pešce, ki v južnem delu prečka območje.
16. člen
Usmeritve za ureditev gradbenih parcel
Ureditvena enota A
Dovoljena je gradnja stanovanjsko-poslovnega objekta in
nadstreškov nad atriji (v nadaljevanju: objekt), dovozne klančine in nadstreška nad klančino (v nadaljevanju: klančina), manj
zahtevnih opornih zidov ob robu klančine po pogojih, podanih
v 10. členu odloka, ter enostavnih objektov po pogojih, podanih
v 14. členu odloka.
Predvideni objekt je lociran ob najpomembnejši javni prostor in ga sooblikuje. Objekt je orientiran vzdolž dovoznih cest.
Gradbena linija je vzporedna z glavnimi dovoznimi cestami,
pri čemer je odmik objekta od meje gradbene parcele najmanj
3 m.
Možen je tudi manjši odmik od meje gradbene parcele, in
sicer v primeru gradnje klančine. Zunanji rob oziroma začetek
klančine za dostop do podzemnih parkirnih prostorov je lahko
postavljen na mejo ureditvene enote ali na mejo gradbene
parcele stanovanjsko-poslovnega objekta (meja gradbene parcele poleg površin ureditvene enote A zajema še del površin v
sosednji ureditveni podenoti B1).
Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št.
122/04; 91. člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)
določa, da je v območju urbanih središč Faktor zazidanosti
lahko največ 0,9 in Faktor izrabe največ 3,5. Kriterij velja za
gradnjo nad terenom. Znotraj ureditvene enote A vrednosti
obeh faktorjev ne smejo biti presežene.
Če kletne etaže ne ovirajo poteka infrastrukturnih vodov
ali ne ogrožajo sosednjih objektov in naprav, so lahko zgrajene
na mejo gradbene parcele stanovanjsko-poslovnega objekta.
Zelene površine se urejajo okoli objekta, in sicer zelenica
med obstoječimi parkirišči in tlakovanimi površinami na vzhodni
strani ter zasaditev dreves oziroma postavitev korit z zelenjem
v sklopu ureditev tlakovanih površin/ploščadi ob objektu.
Ureditvena enota B
Možna je gradnja in urejanje gradbenih parcel po pogojih,
podanih v 19.–22. členu odloka, enostavnih objektov po pogojih, podanih v 14. členu odloka, ter manj zahtevnih opornih
zidov zaradi urejanja strmega terena v skladu z oblikovnimi
pogoji iz 20. člena odloka.
Ureditvena enota C
Dovoljeno je urejanje zelenega pasu ter gradnja enostavnih objektov po pogojih podanih v 14. členu odloka. Ohranja
se obstoječa kvalitetna zasaditev. Nova zasaditev z različnimi drevesnimi, grmovnimi in rastlinskimi vrstami se izvaja v
dogovoru med strokovnjakom s tega področja ter prebivalci
Maistrove ulice.
17. člen
Urejanje javnih, poljavnih površin
Elementi urbane opreme, ki jo je potrebno ali smiselno
uporabiti pri urejanju javnih in poljavnih površin na območju
OLN so ulične svetilke, objekti za oglaševanje, telefonska govorilnica, koši za smeti, cvetlična korita, stojala za kolesa, klopi
za sedenje, oprema igral za otroško igrišče v okviru zelenih
površin na območju OLN.
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– Poljavne površine
Površine okrog stanovanjsko-poslovnega objekta, vključno s površinami obeh atrijev, se utrdi s tlakovano ali monolitno
površino. Na površinah atrijev je možna ureditev sezonskih
gostinskih vrtov.
– Javne površine
Med Jakčevo in Maistrovo ulico se uredi hodnik za pešce,
namesti luči javne razsvetljave ter uredi manjšo zelenico vzdolž
nove dovozne ceste. Za premostitev višinskih razlik je možna
gradnja enostavnih opornih zidov po pogojih podanih v 14.
členu odloka – Enostavni objekti ter stopnic.
Javne prometne površine se urejajo v skladu s pogoji v
20. in 22. členu odloka.
Vse javne površine so razvidne iz grafičnega načrta 11
– Načrt parcelacije – gradbene parcele in tehnični elementi za
zakoličbo.
18. člen
Odstranitev obstoječih objektov
Zaradi novih gradenj in ureditev bo potrebna odstranitev
nekaterih obstoječih objektov, in sicer dveh kioskov (prodaja
sadja in zelenjave, gostinska ponudba) na zemljiški parceli št.
200 ter odstranitev osmih lesenih objektov – lop na zemljiških
parcelah št. 200 in 202, vse k.o. Kandija.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
PROMETNO OMREŽJE
19. člen
Pogoji za izvedbo prometnega omrežja
Obstoječe cestno omrežje predstavlja osnovo, na katero se navezujejo nove prometne ureditve na obravnavanem
območju. OLN predvideva naslednje posege na prometni infrastrukturi:
– novogradnje in podaljški obstoječih cest,
– rekonstrukcije obstoječih cest in ureditev križišča,
– izgradnjo hodnikov za pešce,
– upoštevanje arhitektonskih ovir za invalide,
– ureditev parkirnih površin.
Urejanje prometnih površin je razvidno iz grafičnega načrta 12 – Načrt prometne infrastrukture.
20. člen
Nove gradnje, rekonstrukcije in ureditev križišča
UREDITVENA ENOTA B
B1 – predvidene prometne površine
Ob načrtovanju novega stanovanjsko-poslovnega objekta
je predvidena tudi gradnja nove dovozne ceste v podaljšku
interventne poti. Dostop do predvidenega objekta se oblikuje
iz obstoječega križišča na Jakčevi ulici, severovzhodno od
stanovanjske stavbe Jakčeva ulica 16. Potek dovozne ceste je
predviden v smeri severozahod – jugovzhod. V nadaljevanju
se razcepi na klančino, ki vodi v podzemne garaže (ureditvena
enota A) ter na intervencijsko pot, ki se v podaljšku proti vzhodu
naveže na obstoječe prometne površine ob večstanovanjski
stavbi Ragovska ulica 22. Slednja omogoča tudi promet dostavnim vozilom ter vozilom za odvoz komunalnih odpadkov.
Promet po intervencijski poti se vrši enosmerno, dovozna cesta
pa omogoča dvosmerni promet. Širina interventne poti mora biti
najmanj 3,5 m. Južno od interventne poti se za primer intervence gasilcev umesti še 2 m pas brez fiksnih zaprek.
Hodnik za pešce se uredi:
– ob zahodni meji območja OLN, in sicer v podaljšku
obstoječega hodnika za pešce na Jakčevi ulici in z navezavo
na Maistrovo ulico;
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– v jugovzhodnem delu območja OLN kot podaljšek obstoječega hodnika za pešce na parc. št. 208 do predvidenega
stojnega mesta za kontejnerje na parc. št. 204, obe k.o. Kandija.
Južno od interventne poti bo potrebno zaradi strmega
terena zgraditi oporne zidove v višinah do maks. 3 m, na njih
pa namestiti ograjo, ki bo preprečila morebitne padce z višjeležečega terena. Strm teren je možno urejati tudi z oblikovanjem
brežin ali v kombinaciji oporni zid – brežina. Postavitev opornega zidu je možna na mejo gradbene parcele. Vidna površina
opornega zidu je lahko reliefno obdelana, obložena s kamnom
ali zazelenjena s plezalkami.
Na zahodni strani objekta se ob dovozni cesti uredi manjše število parkirnih mest (2-3 PM), z omejitvijo za invalide.
Parkirne površine za stanovalce, uporabnike (zaposleni, obiskovalci) poslovnih prostorov ter prebivalce iz soseske so organizirane znotraj stanovanjsko-poslovnega objekta (ureditvena
enota A).
– Dovozna cesta in interventna pot
Dovozna cesta in interventna pot imata enostranski prečni
nagib 2,5% in sta z obeh strani omejeni z robniki.
Normalni prečni profil nove dovozne ceste znaša:
– hodnik za pešce
1 x 1,50 = 1,50 m
– zeleni pas
1 x 0 – 1,8 m = 0 – 1,8 m
– vozna pasova
2 x 3,00 = 6,00 m
– mulda
1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj
8,00 m – 9,8m
Normalni prečni profil interventne poti znaša:
– pas brez fiksnih zaprek
1 x 2,00 = 2,00 m
– vozni pas
1 x 3,50 = 3,50 m
skupaj
5,50 m
B2 – obstoječe prometne površine
Območje OLN zajema tudi obstoječe prometne površine,
in sicer so to zbirna mesta cesta LZ 299060 Jakčeva ulica–Ragovska ulica–Ragovo (širina varovalnega pasu: 8 m), neurejene makadamske prometne površine med bloki na Jakčevi ulici
in nepozidano kotanjo ter dovozno cesto in parkirne površine
med bloki na Ragovski ulici.
Zaradi novih predvidenih gradenj in ureditev je potrebno:
– rekonstruirati obstoječe križišče z Jakčevo ulico v severozahodnem delu območja OLN;
– rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste na severnem
delu območja OLN;
– rekonstruirati obstoječe parkirišče na vzhodni strani
novega objekta, ki služi prebivalcem Ragovske ulice 19, 20,
21 in 22.
Pri rekonstrukcijah križišča, ceste in parkiršča se ohranjajo obstoječi trasirni elementi. Parkirna mesta se uredijo tako,
da je možno parkiranje tudi za invalide.
V jugovzhodnem delu območja OLN bo zaradi strmega terena potrebno zgraditi oporni zid višine maks. 3 m, na
njega pa namestiti ograjo, ki bo preprečila morebitne padce
z višjeležečega terena. Postavitev opornega zidu je možna
na mejo gradbene parcele. Vidna površina opornega zidu je
lahko reliefno obdelana, obložena s kamnom ali zazelenjena
s plezalkami.
Normalni prečni profil obstoječe dovozne ceste znaša:
– hodnik za pešce
1 x 1,50 = 1,50 m
– vozna pasova
2 x 3,00 = 6,00 m
– mulda
1 x 0,50 = 0,50 m
skupaj
8,00 m
Zaradi gradnje infrastrukturnega omrežja (priključek na
SN omrežje, vodovod, kanalizacijo, KKS omrežje, plinovod)
bo na določenih odsekih potrebna preplastitev ali rekonstrukcija tangiranega prometnega omrežja (ceste, pločniki, parkirne
površine) tudi izven območja OLN.
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21. člen
Avtobusna postajališča
Obstoječi obojestranski avtobusni postajališči, ki bosta
služili tudi za potrebe prebivalcev iz območja OLN, se nahajata
ob zbirni mestni cesti LZ 299060 Jakčeva ulica–Ragovska ulica–Ragovo. Iz celotnega obravnavanega območja pozidave je
le približno 120 m do avtobusnega postajališča na Ragovski ulici, ter približno 160 m do avtobusnega postajališča na Jakčevi
ulici. Do omenjenih postajališč je zgrajen obojestranski pločnik,
kar omogoča varen dostop pešcev iz novega stanovanjskoposlovnega kompleksa.
22. člen
Ureditev prometnih površin
Pri novih gradnjah cest, rekonstrukcijah ter ureditvi križišča znotraj območja OLN je potrebno zagotoviti ustrezne radije,
ki omogočajo dovoz tudi za interventna vozila.
Hodnik za pešce mora biti dvignjen od cestišča in od njega fizično ločen z betonskim robnikom. Pas brez fiksnih zaprek
ob interventni poti se od vozišča razmeji s talnimi označbami
ali s tlakovano izvedbo.
Vsi vozni pasovi so v asfaltni izvedbi, hodniki za pešce pa
so lahko tudi v drugih izvedbah.
Prehod za pešce na intervencijski poti je možen v tlakovani izvedbi.
Promet na intervencijski poti se omeji s postavitvijo ustrezne zapore, ki bo omogočala prehod oziroma dostop le za interventna in smetarska vozila, snežni plug ter dostavna vozila.
Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno
ovirane ljudi ter opremijo z ustrezno signalizacijo. »Vhodi« na
hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi robniki s položno
klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm.
ENERGETSKO OMREŽJE
23. člen
Električno omrežje
Zaradi predvidene gradnje stanovanjsko-poslovnega
objekta bo potrebna gradnja nove transformatorske postaje
(TP) in rekonstrukcija trase obstoječega SN elektroenergetskega voda med jaškom J1 ob Jakčevi ulici ter TP Ragovska
2. Lokacijo nove TP je možno namestiti ob objektu ali v sklopu
objekta (pritlična ali kletna etaža), in sicer na vedno dostopnem
mestu. Lokacija nove TP ni dovoljena vzdolž glavne fasade
stanovanjsko-poslovnega objekta. Izgled zunanje TP mora
biti oblikovno usklajen s predvidenim stanovanjsko-poslovnim
objektom.
Nova TP kabelske kompaktne izvedbe moči do 630 kVA
naj vsebuje 3-celični SF6 stikalni blok (celice: vodna, vodna,
transformatorska). Vzankana naj bo v obstoječi 20 kV kablovod, ki poteka med TP Jakčeva in TP Ragovska 2 oziroma
severno od območja urejanja. Gradnja novega in rekonstrukcija
obstoječega kablovoda je s 6-cevno elektrokabelsko kanalizacijo (6 x Ø160 mm EKK). EKK naj bo izvedena z obbetoniranimi
PVC cevmi ter jaški standardnih dimenzij (križni: 2 x 2 x 1,8 m,
prehodni: 1,2 x 1,8 x 1,7 m).
Za oskrbo posameznih odjemalcev z električno energijo
je potrebna gradnja nizkonapetostnih razvodov od nove TP po
EKK do posamezne priključne omarice odjemalca s kablom
preseka glede na priključno moč odjema (min. 150 mm2). Priključne omarice s pripadajočo merilno garnituro morajo biti locirane na vedno dostopnih lokacijah. Število in velikost omaric
sta odvisna od števila odjemnih mest in moči odjema. Možna
je tudi gradnja skupinskih omaric.
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24. člen
Javna razsvetljava

Z novimi ureditvami je možna postavitev uličnih svetilk
– luči javne razsvetljave ter rekonstrukcija obstoječe javne
razsvetljave ob Maistrovi ulici po pogojih za gradnjo novega
omrežja javne razsvetljave. Javna razsvetljava je sestavljena iz
enocevne kabelske kanalizacije po celotni dolžini trase, napajalno krmilnega in merilnega dela, vodnikov in kandelaberskih
svetilk ter kabelskih vodnikov in ozemljitve. Nova kabelska
kanalizacija se izdela iz 1x PEHD cevi ø60 in se južno od
območja OLN, ob Maistrovi ulici, naveže ne obstoječe omrežje
javne razsvetljave.
Medsebojna oddaljenost svetilk naj bo približno 25 m. Višina namestitve svetilk je 5–6 m. Pri tem mora biti zagotovljena
izbira svetil, ki bodo preprečevala svetlobno onesnaževanje.
25. člen
Plinovodno omrežje
Za ogrevanje in drugo gospodinjsko uporabo je predvidena izgradnja/uporaba sekundarnega plinskega omrežja v
sklopu plinovodnega omrežja Novega mesta. Napajanje območja predvidene pozidave je predvideno iz že zgrajenega
distribucijskega plinovodnega omrežja ob Jakčevi ulici. Predvidena trasa plinovoda zemeljskega plina bo potekala v koridorju
dostopnih cest ob trasah ostalih komunalno–energetskih vodov
in objektov.
Nadtlak v distribucijskem plinovodu zemeljskega plina bo
znašal 1,0 bar.
Na podlagi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02) je potrebno pri graditvi
ostalih komunalnih vodov in graditvi objektov za zagotovitev
obratovalne varnosti plinovoda in priključnih plinovodov izpolnjevati zahteve glede varnostnih odmikov in križanj. Varnostni
pas oziroma ožji zaščitni pas plinovoda za plinovode z največjim delovnim tlakom do vključno 5 bar znaša 2 m na vsako
stran glede na os plinovoda oziroma priključnih plinovodov.
Na območjih, kjer bo prišlo do rekonstrukcije obstoječih
objektov, ceste, pločnikov ali ostale infrastrukture, je potrebno
upoštevati obstoječe stanje distribucijskega plinovoda (nivo
globine, cestne kape in označitev le-teh, pipe, sifoni …), saj je
plinovod v funkciji obratovanja.
OMREŽJE ZVEZ
26. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Predvideno območje nove pozidave se priključi na obstoječe telekomunikacijsko (TK) omrežje. Točka navezave je
predvidena v obstoječem jašku v križišču z Jakčevo ulico. TK
krajevno omrežje je predvideno v TK kabelski kanalizaciji po
tipizaciji s PVC cevmi in jaški.
Pri poteku preko prometnih površin se kabelska kanalizacija obbetonira. Približevanje in morebitno križanje telefonske
kanalizacije z drugimi podzemnimi vodi se izvede na predpisanih razdaljah ter kotu križanja.
Obravnavano območje bo možno po pogojih upravljavca
omrežja priključiti tudi na širokopasovno optično telekomunikacijsko omrežje.
27. člen
Kabelsko komunikacijsko omrežje
Novi objekt z območja OLN se priključi na obstoječe kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS). Priključitev na obstoječi
kabelski razvod je možna na delitveni točki EOP (energetsko
ojačevalna postaja) v Maistrovi ulici, vzhodno od območja OLN.
Priključitev KKS na objekt je izvedljiva z izgradnjo kabelske
kanalizacije (KK) s cevjo ustreznega premera (φ110 mm).

Uradni list Republike Slovenije
Možnost izvedbe dovodne cevne KK je neodvisna od
drugih komunalnih TK vodov s končnim revizijskim jaškom ob
objektu. Postavitev ojačevalno delitvenega mesta (distribucijska točka) se določi v projektni dokumentaciji.
Glede na namembnost je priključitev lahko tudi lokalna na
posameznem delu objekta.
Cevna KK ob objektu naj omogoča nadaljevanje razvoda. Priporočljiva je umestitev cevi ustreznega preseka preko
revizijskih jaškov v dolžinah, ki omogočajo povezovanje in
razvod kablov.
KOMUNALNO OMREŽJE
28. člen
Vodovodno omrežje
Novi stanovanjsko-poslovni objekt se priključi na obstoječe mestno vodovodno omrežje. Omrežje je potrebno dograditi
tako, da se zgradi nova trasa vodovoda, ki poteka preko zahodnega in južnega dela območja OLN, z navezavo na obstoječe
omrežje na Maistrovi ulici ter ob večstanovanjski stavbi na Ragovski ulici 22. Hkrati se rekonstruira obstoječi sekundarni vod
PVC – 125 v nodularni litini (NL) ustreznih dimenzij ter obnovi
obstoječe vodovodne priključke.
Vodovodno omrežje je v največji možni meri potrebno
predvideti v dostopnih javnih površinah cest, poti, hodnikih za
pešce …
Vodovodno omrežje mora zagotavljati ustrezne količine
po pitni in požarni vodi (hidrantno omrežje). Projektirano vodovodno omrežje je predvideno iz duktilnih cevi ustreznega
profila, ki se določi na podlagi hidravličnega izračuna za obravnavano območje.
Pri zasnovi vodovodnega omrežja na območju OLN je
potrebno upoštevati določila Odloka o javnem vodovodu in o
oskrbi prebivalstva z vodo v Občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 115/00), Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni
list RS, št. 115/00) in določila Odloka o zaščiti vodnih virov na
območju Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št.
13/85, Uradni list RS, št. 64/95).
29. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za odvodnjavanje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda z novega objekta in ureditev je predvidena ureditev ločenega kanalizacijskega sistema.
Obstoječe kanalizacijsko omrežje B – 30 (mešani sistem)
je potrebno dograditi oziroma rekonstruirati tako, da bo prevajalo komunalne odpadne in padavinske vode tudi iz predvidenega objekta ter prometnih površin. Pri tem naj se uporabijo
kvalitetne cevi, ki ustrezajo vsem zahtevanim normativom in
standardom (veljavni certifikati).
Upoštevati je potrebno določila Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih
in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 76/00) in Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 76/00).
– Komunalne odpadne vode
Priključitev predvidenega kanalizacijskega sistema za
odvod odpadnih komunalnih voda na obstoječo kanalizacijo je
predvidena v severozahodnem delu obravnavanega območja.
Kanalizacija komunalnih odpadnih voda je lahko projektirana iz
poliestrskih cevi (cevi in jaški).
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno
po obstoječem centralnem kanalizacijskem sistemu Novega
mesta v centralno čistilno napravo v Ločni.
– Padavinske vode
Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej
zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje.
Padavinske vode z objekta se spelje direktno v predvideno
kanalizacijo padavinskih voda.
Onesnažene padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin se bodo odvajale preko lovilcev olj in bencina.
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Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišč in hodnikov za pešce je omogočeno s prečnimi in vzdolžnimi nakloni. Voda se
bo odvajala v vtočne jaške in kanalizacijo za odvod odpadnih
padavinskih vod.
Pri projektiranju in dimenzioniranju kanala se uporabljajo
podatki Hidrometeorološkega zavoda RS Slovenije za opazovalno obdobje 6 let po podatkih Hidrometerološke postaje
Novo mesto.
Pri izračunu količine odpadne vode se upošteva koeficient
odtoka (Odvod odpadne vode iz naselij in zaščita voda, Jože
Kolar, 1983).
Odpadne padavinske vode se odvodnjavajo preko kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih voda direktno v
obstoječ mešan kanalizacijski sistem v severozahodnem delu
obravnavanega območja.
30. člen
Ogrevanje
Ogrevanje novega objekta je v skladu z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina
v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/02, 92/02,
31/05) predvideno preko javnega plinovodnega omrežja Mestne občine Novo mesto.
Ogrevanje objekta je razen z zemeljskim plinom možno
tudi z izkoriščanjem drugih virov energije, ki po veljavnih standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja preko
dovoljenih meja.
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Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02, 41/04
– ZVO-1).
34. člen
Varovanje pred onesnaženjem voda
Vse odpadne vode (komunalne odpadne vode, padavinske vode) morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki je v soseski zasnovan v mešanem sistemu.
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno po
obstoječem centralnem kanalizacijskem sistemu Novega mesta v centralno čistilno napravo v Ločni. Padavinske vode ne
smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti
urejeno ustrezno odvodnjavanje. Padavinske vode z objekta se
spelje direktno v predvideno kanalizacijo padavinskih voda.
Padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin,
kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati, se
mora voditi preko lovilca olj v skladu z Uredbo o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96).
V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št.
19/04, 35/04) mora upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo
zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ter
sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti, kadar je to potrebno
zaradi varovanja zdravja ljudi.
35. člen

31. člen

Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem

Odpadki

Za pokrivanje povečanih potreb po električni energiji je
predvidena gradnja nove TP, ki predstavlja nizkofrekvenčni
vir sevanja. Za njeno postavitev in obratovanje se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni
list RS, št. 70/96).

Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode, katerih tip, velikost/prostornino in število določi izvajalec javne službe. Odjemno mesto, kjer
so nameščene posode, mora povzročiteljem (stanovalci, uporabniki poslovnih prostorov, obiskovalci) omogočati neovirano
odlaganje komunalnih odpadkov, hkrati pa mora biti dostopno
posebnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Površine za postavitev kontejnerjev in ureditev ekološkega otoka se urejajo ob robu prometnih površin. Pri predvidenem
stanovanjsko-poslovnem objektu pa je možno urediti površine
za odlaganje gospodinjskih in ostalih odpadkov tudi v sklopu
pritlične etaže, predvidoma z južne strani objekta.
Na ekološkem otoku bo možno v posebne zabojnike odlagati papir, steklo in embalažo.
Stojna mesta za zabojnike je potrebno primerno urediti.
Stojna površina je monolitna ali tlakovana (npr. z betonskimi
ploščami), okrog zabojnikov pa je mogoče namestiti enostavno
oblikovano leseno ograjo v višini zabojnika.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
32. člen
Varovanje pred prekomernim hrupom
Območje OLN sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom po
Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list
RS, št. 105/05), kjer so dopustni posegi v okolje, ki so manj
moteči zaradi povzročanja hrupa.
Glede na značilnosti mejne vrednosti kazalcev hrupa ne
smejo presegati zahtev za III. območje, in sicer 60 dBA za dan
in 50 dBA za noč.
33. člen
Varovanje pred onesnaženjem zraka
Novopredvideni objekt, ureditve ter dejavnosti v sklopu
objekta ne smejo povzročati prekomernega onesnaženja zraka
na območju OLN.

36. člen
Ohranjanje narave
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.
37. člen
Varstvo kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni evidentiranih enot kulturne
dediščine.
38. člen
Osončenje fasad in odprtih površin
Območje se nahaja v prostoru, ki je z vseh strani obdano
s stanovanjskimi stavbami. Teren (z izjemo kotanje) je pretežno
raven oziroma v rahlem padcu, intenzivno se dvigne le proti
Maistrovi ulici.
Lega novega stanovanjsko-poslovnega objekta v odnosu
do ostalih obstoječih stavb ne bo povzročila prekomernega
senčenja okolice, saj bodo zagotovljene minimalne vrednosti
osončenja. Osončenje sosednjih objektov ob zimskem solsticiju bo vsaj 3 ure na dan za stanovanje, sicer pa 4 ure na dan,
poleti pa vsaj 8 ur na dan (Urejanje in varstvo okolja, dr. Andrej
Pogačnik, Ljubljana 1992). Padec sence na sosednje stavbe in
površine je razviden za letni in zimski čas na grafičnem načrtu
17 – Osončenje fasad in odprtih površin.
Lega novega stanovanjsko-poslovnega objekta oziroma
oblikovanje atrijev je predvideno tako, da zagotavlja stanovanjskim in poslovnim enotam kar največ naravne svetlobe. Orientacija atrijev je na vzhodno in na zahodno stran. Oblikovana pa
sta tako, da se odpirata oziroma širita navzven, kar omogoča
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dokaj dobro osončenost etaž, obeh zunanjih večnamenskih
ploščadi ter tudi vmesne pasaže, ki povezuje oba atrija.
39. člen
Varovanje krajinskih značilnosti
Največja ambientalna vrednota stanovanjske soseske je
njena lokacija v neposredni bližini mestnega gozda Ragov
log in bližina reke Krke. Obenem je okolica obstoječih stavb
zatravljena in zazelenjena z različnimi drevesnimi, grmovnimi
in rastlinskimi vrstami, pri čemer zeleni pasovi prehajajo tudi
v višjeležeče območje Recljevega hriba. Urbanizirano območje soseske tako zelo hitro preide v območje zelenih površin
mesta.
Načrtovani stanovanjsko-poslovni objekt ne bo glede na
obstoječo grajeno strukturo presegal višine petih etaž nad pritlično-poslovno etažo. Izjema bo le višinski poudarek v njenem
severozahodnem robu, v križišču z Jakčevo ulico, ki pa ne bo
motil pogledov na širšo okolico.
Pri zasaditvi območja OLN je treba upoštevati urbani značaj območja in temu primerno predvideti tudi ureditev zelenih
površin. Zelena bariera – urejen zeleni pas, ki ločuje območje
nove pozidave s stanovanjsko-poslovnim objektom in območje
z obstoječo pozidavo na Maistrovi ulici, se ohranja še naprej.
V tem pasu se v skladu z 12., 16. in 17. členom odloka v največji možni meri ohranja obstoječa kvalitetna zasaditev. Če bo
zaradi posegov (npr. ob gradnji opornega zidu) potrebno na
posameznih lokacijah znotraj tega pasu odstraniti del obstoječe zasaditve, se morajo dela oziroma sanacija stanja izvesti
strokovno pravilno.
40. člen
Varovanje plodne zemlje in tal
Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Pri pripravi terena
bo nastala določena količina odvečne prsti. Vse izkopane plasti
tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri
odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi posameznih lokacij.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
41. člen
Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč glede na
določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list
RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.
42. člen
Zaščita pred požarom
Ob predvidenem objektu na območju OLN morajo biti
zagotovljene ustrezne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru požara (SIST DIN 14090, površine
za gasilce na zemljišču) ter urejeno hidrantno omrežje, ki mora
zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara,
skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Hidranti morajo biti nameščeni na medsebojni razdalji največ
150 m oziroma tako, da je požar na objektu možno gasiti z najmanj dveh zunanjih hidrantov. Razdalja med hidranti in zidom
objekta lahko znaša najmanj 5 m in največ 80 m.
Odmik novega objekta od sosednjih objektov oziroma
požarna ločitev objektov mora ustrezati požarnovarstvenim
predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje
širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim
predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami).
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V skladu z določili Pravilnika o mehanski odpornosti in
stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) in Pravilnika
o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 83/05)
morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da
njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov
določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.
Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti
uporabljeni ustrezni gradbeni materiali oziroma proizvodi, ob
požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi,
(živali) in premoženja oziroma zadostno število evakuacijskih
poti in izhodov za varno in hitro zapustitev stavbe (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa
pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države), zagotovljeni morajo biti sistemi za požarno
alarmiranje ter zagotovljene naprave in oprema za gašenje.
Za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti pred drugimi nesrečami je potrebno upoštevati določila Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02
– ZGO-1, 105/06) in Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter druge predpise,
ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in
naprav ter njihovo rabo.
V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06)
je obvezna izdelava študije požarne varnosti.
43. člen
Potresna varnost
Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za
VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja
na tem območju. V skladu z določili Pravilnika o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05)
morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da
vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne
konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
44. člen
Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo
je prikazan na grafičnem načrtu 11 – Načrt parcelacije- gradbene parcele in tehnični elementi za zakoličbo.
K načrtu je priložen seznam in velikosti gradbenih parcel
na območju OLN.
Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna odstopanja, če so v skladu z določili 46. člena tega odloka.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN
45. člen
Etape izvajanja
Izvajanje posegov po posameznih območjih OLN (ureditvene enote ali gradbene parcele) se izvaja etapno:
– odstranitev obstoječih objektov v skladu z 18. členom
odloka,
– komunalno-energetska in prometna ureditev,
– gradbena dela (gradnja objektov, zunanje ureditve …).
Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah OLN
se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge ureditvene enote,
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predvsem pri gradnji prometnega omrežja in gradnji novega
objekta. Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno
pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne
celote.
S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne
ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto,
vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju
izhodiščne enote.
V vseh etapah izvajanja tega OLN je potrebno zagotavljati
nemoten prometni režim v stanovanjski soseski.
Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na
posameznih odsekih se sanirajo začasne površine deponij
materiala in zatravijo oziroma zasadijo brežine ter preostale
površine.
46. člen
Tolerance
Znotraj območja OLN so dopustne naslednje tolerance:
– dovoljena so odstopanja od dejavnosti, določenih v
9. členu tega odloka, če za to obstajajo prostorske možnosti, ob
upoštevanju določil tega odloka predvsem glede hrupa in ostalih dovoljenih emisij v okolje ter ob soglasju mejnih sosedov;
– organizacija dejavnosti je možna tudi v nadstropnih etažah in v prvi kletni etaži, če skupne poslovne površine v objektu
ne presegajo polovice uporabne površine oziroma se vsaj polovica uporabne površine še vedno uporablja za bivanje;
– tolerance za horizontalne gabarite stanovanjsko-poslovnega objekta z eventualnimi nadstreški nad atriji so dovoljene
le znotraj zunanje gradbene linije. Tolerance na horizontalne
gabarite podzemnih etaž stanovanjsko-poslovnega objekta
so dovoljene do meje gradbene parcele (ob soglasju mejnih
sosedov), prav tako tudi možnost izvedbe dodatne (četrte)
podzemne etaže zaradi zagotovitve ustreznega števila parkirnih mest. Pri tem ne smejo biti ogroženi sosednji objekti in
naprave oziroma poseg ne sme povzročiti prekomernih vplivov
na okolico;
– zunanji rob oziroma začetek klančine za dostop do
podzemnih parkirnih prostorov je lahko postavljen na mejo
ureditvene enote ali na mejo gradbene parcele (meja gradbene
parcele zajema površine ureditvene enote A in posega še na
del površin v ureditveni podenoti B1);
– dovoljena so odstopanja pri oblikovanju večnamenskih
atrijev in povezovalne pasaže (horizontalni gabarit – velikost,
oblika), če ne posegajo izven zunanje gradbene linije, določene
za stanovanjsko-poslovni objekt;
– zaradi zagotavljanja ugodnih mikroklimatskih pogojev
so dovoljena odstopanja pri vertikalnem gabaritu povezovalne
pasaže med obema atrijema, ki lahko višinsko poleg pritlične
etaže zajema tudi prostor (delno ali v celoti) prve nadstropne
etaže;
– v severozahodnem vogalu predvidenega stanovanjskoposlovnega objekta je dovoljeno oblikovati prostorski poudarek
tako, da se višina objekta dvigne za dve etaži do vertikalnega
gabarita največ 3K + P + 7;
– zaradi boljšega izkoristka prostora je dovoljeno oblikovanje konstrukcije stanovanjsko-poslovnega objekta z medetažami, pri čemer taka zasnova omogoča izvedbo garažnih
prostorov s krajšimi klančinami oziroma lažjo organizacijo prometa – uvozov in izvozov;
– v primeru medetažne zasnove se uvozno/izvozna klančina izvede tako, da je ob stiku s stavbo zgornji del odprtine
viden nad koto terena, spodnji pa pod koto terena;
– toleranca na višino posamezne etaže je lahko največ
± 10%, pri čemer višina celotnega stanovanjsko-poslovnega
objekta ne sme presegati maks. višine, ki znaša 21 m nad koto
utrjenega terena oziroma maks. 27 v severozahodnem delu
predvidenega objekta, ki dopušča zasnovo dveh dodatnih etaž
v smislu prostorskega poudarka;
– toleranca na koto pritličja znaša največ ± 50 cm, v primeru izvedbe medetažne konstrukcijske zasnove lahko kota
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pritličja nad terenom sega do največ polovice višine pritlične
etaže;
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt
oziroma na parcelo;
– dovoljena so odstopanja od določitve uvoza v podzemne garažne prostore, in sicer tako, da ga je možno organizirati
z zahodne ali južne strani objekta, pri čemer ne sme ovirati
organizacije interventne poti;
– parcele je možno združevati in deliti tako, da ima nova
parcela dostop z javne površine;
– zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj gradbenih parcel, določenih s tem
OLN, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel;
– pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje
trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno zmanjševanje
predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce;
– pri komunalno-energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih tras, lokacij in zmogljivosti, če se
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve;
– pri gradnji in rekonstrukciji cestnega omrežja in komunalno-energetske infrastrukture so pri pripravi projektne dokumentacije in pri gradnji dopustna manjša odstopanja, če se
tako doseže tehnično in ekonomsko boljšo rešitev in se s tem
ne poslabša obstoječi oziroma načrtovani videz območja. Če
so spremembe tako velike, da niso v skladu s smernicami in
pogoji nosilcev urejanja prostora, je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno ponovno pridobiti projektne pogoje in
soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
po predpisih o graditvi objektov so dopustna odstopanja od
oblikovalskih in tehničnih rešitev navedenih v tem odloku, če
se z novimi rešitvami v okviru odstopanj, ki so dovoljena v OLN,
ne spreminja načrtovani videz območja, poslabšajo bivalni in
delovni pogoji ter vplivi na okolje na območju OLN. Odstopanja
od predlaganih rešitev, določenih s tem OLN, ne smejo biti v
nasprotju z javno koristjo oziroma interesi.
47. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Poleg vseh obveznosti, ki so navedene v tem odloku, so
obveznosti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor še
naslednje:
– investitor krije poleg stroškov gradnje v ureditveni enoti
A tudi stroške gradnje prometne, komunalne in energetske
infrastrukture ter ostalih ureditev, ki bodo potrebne zaradi umestitve stanovanjsko-poslovnega objekta v prostor;
– investitor krije tudi stroške gradnje opornega zidu v
južnem delu gradbene parcele predvidenega stanovanjsko-poslovnega objekta skupaj z njegovim podaljškom proti vzhodu in
zaključkom v območju sosednje gradbene parcele v ureditveni
podenoti B2;
– med investitorjem OLN in Mestno občino Novo mesto je
obvezna sklenitev pogodbe o opremljanju na podlagi 78. člena
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07);
– investitorji so dolžni naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture,
ki jih povzročajo z gradnjo v predmetnem OLN;
– investitorji nosijo vse stroške za priključitev objekta na
distribucijsko elektroenergetsko omrežje (vključno s soglasjem), ki so zajeti v OLN;
– pred pričetkom posegov v prostor pravočasno pridobiti
podatke o legi in globini infrastrukturnih objektov in naprav ter
obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest
zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali
ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzor nad
izvajanjem del;
– pri graditvi infrastrukturnih omrežij in graditvi objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi
oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih
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in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe
nivelitete cestišča in globine infrastrukturnih vodov;
– objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca;
– v primeru poškodb energetske ali komunalne infrastrukture mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca omrežja;
– podzemne dele plinovodov se mora odkopati ročno pod
nadzorom upravljavca plinovodnega omrežja. Odkopani deli
morajo biti zavarovani proti poškodbam (tudi proti zmrzovanju)
in proti premikom. Posege na samem plinovodu sme opravljati
le upravljavec omrežja ali usposobljeno strokovno osebje, ki
ima z upravljavcem sklenjeno pogodbo o izvajanju. Enako
velja za konstrukcijske elemente distribucijskega plinovoda
(cev, montažni kosi, priključki …). Hišni plinovodni priključki na
objektih oziroma plinske uvodnice morajo biti proizvod RMA,
zunanja izvedba, tip KETH-S/PE-AVR PE32/DN25 (kotna pipa,
ki ima vgrajeno termično zaporo);
– vsako križanje plinovoda ali sprememba globine obstoječega plinovoda mora biti geodetsko posneto. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih
del in predana upravljavcu plinovoda;
– zagotoviti varen promet oziroma nemotene dovoze in
dostope do vseh objektov in zemljišč ter nemoteno energetskokomunalno oskrbo objektov v času izvajanja del;
– če velikost gradbišča oziroma gradbene jame ovira parkiranje na obstoječih parkirnih površinah ob večstanovanjskih
stavbah, je le-te potrebno v času izvajanja del zagotoviti na
drugih (začasnih) površinah v neposredni okolici;
– zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati
gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja (hrup,
zrak, prometne površine …);
– vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo, rodovitna zemlja se uporabi pri končni
ureditvi območja oziroma posamezne lokacije ali se jo odpelje
na ustrezno deponijo, prav tako se na ustrezno deponijo odpelje odvečni gradbeni material ter gradbene odpadke;
– po končanih delih na sosednjih zemljiščih izven območja
OLN, ki bodo tangirana zaradi gradnje nove ali rekonstrukcije
obstoječe infrastrukture, se vzpostavi prvotno stanje zelenic,
prometnih površin in pešpoti oziroma hodnikov za pešce;
– investitor za delovanje krajevne skupnosti v pritličju ali
v 1. nadstropju objekta zagotovi ustrezne prostore (sejno sobo
v velikosti vsaj 50 m2, pisarno v velikosti vsaj 10 m2 ter WC za
moške in ženske);
– po izgradnji objekta mora investitor prostor za delovanje
krajevne skupnosti brezplačno prenesti v last Mestne občine
Novo mesto;
– dela, ki so v zvezi z objekti in pripradajočimi zemljišči
in bi lahko vplivala na arhitekturno-urbanistično oblikovanje stanovanjsko-poslovnega objekta oziroma spremljajočih
objektov in ureditev, se predhodno uskladijo z avtorjem izbrane variantne rešitve, ki je bila izdelana kot izhodišče za
pripravo tega OLN;
– investitor objekta je pri izdelavi projektne dokumentacije
dolžan izdelati študijo požarne varnosti; k projektnim rešitvam
mora pridobiti požarno soglasje od Uprave RS za zaščito in
reševanje.
X. PREHODNE DOLOČBE
48. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
XI. KONČNE DOLOČBE
49. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju
urejanja tega OLN določila Odloka o prostorsko ureditvenih
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pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna
središča s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št.
7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99,
96/00, 49/01, 69/02, 92/02, 49/05 in 37/07).
50. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OLN opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
51. člen
OLN je stalno na vpogled na Oddelku za prostor Mestne
občine Novo mesto.
52. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-16/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

3782.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo na območju »OLN Mrvarjev hrib«

Na podlagi 74. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 117/04) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne
12. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju »OLN Mrvarjev hrib«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina programa opremljanja
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč
za gradnjo za območje opremljanja »OLN Mrvarjev hrib« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je 30. 4. 2007 izdelalo
podjetje Espri, d.o.o., Novo mesto.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Podatke o območju opremljanja
2. Prikaz obstoječe in nove komunalne infrastrukture
3. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA
2. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega
odloka je izdelan na podlagi Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu Mrvarjev hrib (Uradni list RS, št. 67/06) – v nadaljevanju
odlok o OLN, pri čemer so pri površinah upoštevana dovoljena
odstopanja. Ocene površin v programu opremljanja je določena
na podlagi projektantske ocene in se od površin, določenih z
OLN, razlikujejo v skladu z dovoljenimi odstopanji, ki so določena v 44. členu odloka o OLN.
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Območje načrtovane stanovanjske soseske Mrvarjev hrib
leži na južnem obrobju Novega mesta v bližini naselja Košenice
z enodružinskimi stanovanjskimi hišami. Celotno ureditveno območje obsega 5,38 ha, pri čemer vsebuje zemljišča s parcelnimi
številkami 1112/1, 1112/2, 1112/3, del 1114/1, 1149/1, 1149/4,
1149/5, 1149/7, 1149/8, 1155, 1156/2, 1160, 1161/1, 1161/2,
2065, 2110, k.o. Veliki Podljuben, in 1010/1, k.o. Gotna vas.
V soseski je predvidenih 43 enodružinskih stanovanjskih hiš in 14 objektov z varovanimi stanovanji ter en objekt
s poslovnimi, trgovskimi in servisnimi dejavnostmi. Soseska
Mrvarjev hrib je stanovanjska soseska z upravnikom, ki skrbi
za skupne zunanje površine naselja.

obstoječo kanalizacijo v naselju Regrške košenice. Meteorne
vode se odvajajo v sistem meteorne kanalizacije in izpuščajo
v ponikalnice.
Plinovodno omrežje: V območju je predvidena trasa
plinovoda v cestnih površinah. Pri gradnji plinovoda se upoštevajo smernice upravitelja.

3. člen
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na tri
ožja obračunska območja, in sicer:
I. območje:
stanovanjska gradnja
II. območje:
poslovni objekt
III. območje:
prometne in zelene površine.

Skupni stroški opremljanja zemljišča za gradnjo na obračunskem območju so po cenah 30. april 2007 2.438.323 EUR
(z DDV) in obsegajo: stroške prostorske in projektne dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odkupa nepremičnin za
ureditev infrastrukture, stroške izgradnje cestne in komunalne
infrastrukture, stroške strokovnega nadzora in vodenja investicije.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča za gradnjo na obračunskem območju so po cenah 30. april 2007 1.904.149 EUR
(z DDV) in vključujejo stroške prostorske in projektne dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odkupa nepremičnin za
ureditev infrastrukture, cestnega omrežja, kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave ter strokovnega nadzora in vodenja,
medtem ko ne vključujejo stroškov električnega, plinovodnega,
telekomunikacijskega in CATV omrežja, ki so jih dolžni izvesti
pristojna podjetja in upravljavci in niso predmet komunalnega
prispevka.
Stroški za obstoječo komunalno opremo izven območja
urejanja občinskega lokacijskega načrta, na katero se bo po
določilih le-tega priključevala komunalna oprema za potrebe
novogradnje, se do sprejema odloka o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto določijo na podlagi
Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02,
106/03, 70/05) in se poleg obračunskih stroškov še dodatno
odmerijo investitorju.
Podroben prikaz skupnih in obračunskih stroškov opremljanja je v finančnem delu programa opremljanja.

III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
Na samem območju opremljanja ni nobenega objekta,
zato tudi ni posebne komunalne opreme. Je pa ta v neposredni
bližini prilagojena sedanji ureditvi prostora in porabnikom ali pa
vodi potekajo preko območja. Skozi območje poteka obstoječa
dovozna pot do gostinskega objekta.
Območje se na cestno in komunalno infrastrukturo priključuje na naslednje načine:
Prometna ureditev: Prometno bo naselje navezano na
javno cesto preko obstoječega priključka lokalne ceste, ki se
vzporedno z izgradnjo novega naselja rekonstruira. Ob cesti
se izvede enostranski pločnik širine 1,6 m. Poleg obstoječega
priključka je predvidena tudi izvedba novega priključka, ki se
zgradi ob javnem programu ob regionalni cesti v km 19,635
desno. Obstoječa dovozna pot do gostinskega objekta bo
postala lokalna zbirna cesta nove soseske, na katero se bodo
navezovale dovozne poti.
Elektroomrežje in transformatorska postaja: Povezava
v omrežje je zagotovljena z novimi visokonapetostnimi vodi in
interno TP. Zgrajen bo nadomestni 20 kV kablovod od droga
pri meji urejanja na S delu pa do droga v bližini meje na J
delu urejanja, kjer je potrebno umestiti končna A-droga ter
kablirati DV od predvidene nove TP do TP Škrjanče. Kabli se
izvedejo neposredno iz trafopostaje in se priključujejo direktno
na objekte.
Javna razsvetljava: V območju kompleksa je predvidena
klasična zunanja razsvetljava. Razporeditev svetilk je podrejena arhitekturi območja.
Telekomunikacijsko omrežje: Predvideno območje
nove pozidave se priključi na obstoječe telekomunikacijsko
(TK) omrežje v skladu s pogoji upravljavca.
Kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS): Objekt se bo
priključil na obstoječe kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS)
v skladu s pogoji upravljavca.
Vodovod: Vodooskrba s sanitarno in pitno vodo bo urejena z novim priključkom na javni vodovod, ki bo dimenzioniran
tudi za potrebe novih kapacitet. Požarna voda se bo zagotavljala iz hidrantnega omrežja. Območje bo vezano na primarno
vodovodno omrežje preko primarnega cevovoda, ki bo rekonstruiran. Primarni vodovod se dimenzionira na končno porabo
z upoštevanjem požarne vode in možnosti povečanja porabe
na zaposlenega.
Kanalizacija: Predvideno je ločeno zbiranje sanitarnih
vod in odvod po obstoječem kanalizacijskem sistemu ter priključevanje na razširjen kanalizacijski sistem. Vsi objekti kompleksa se bodo priključili na zbirni fekalni kolektor, ki bo potekal
od novih objektov do črpališča v severnem delu območja in
nato po tlačnem vodu ob regionalni cesti do priključka na

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja stavbnega zemljišča

6. člen
Viri financiranja
Finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v območju opremljanja v celoti zagotavlja investitor. Za energetsko in komunikacijsko infrastrukturo pa zagotavlja finančna
sredstva investitor v dogovoru z upravljavci oziroma lastniki
infrastrukture.
7. člen
Preračun stroškov opremljanja na površino gradbenih parcel
oziroma na neto tlorisno površino objektov
Obračunski stroški opremljanja se delijo na I. in II. ožje
obračunsko območje investicije, pri čemer se na obe območji
delijo obračunski stroški v celoti.
Mestna občina Novo mesto v skladu z 11. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka določa,
da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine 0,30:0,70. Prav tako določa, da je faktor dejavnosti za
stanovanjsko gradnjo 1,00, za poslovni objekt pa 1,50.
Tako so stroški opremljanja po posamezni vrsti infrastrukture na dan 30. april 2007 sledeči:
I. območje

II. območje

na m2 gradbene parcele

45,54

56,11

na m2 neto tlorisne površine

91,04

83,99

1. Cestno omrežje
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I. območje

II. območje

30,52

37,60

na
neto tlorisne površine
3. Vodovod

61,01

56,29

na m2 gradbene parcele

9,55

11,77

na m2 neto tlorisne površine

19,10

17,62

na m2 gradbene parcele

5,07

6,25

na m2 neto tlorisne površine
Skupaj

10,14

9,35

na m2 gradbene parcele

90,68

111,73

181,29

167,25

2. Kanalizacija
na m2 gradbene parcele
m2

4. Javna razsvetljava

na

m2

neto tlorisne površine
8. člen

Način izvajanja in odmere komunalnega prispevka
Med Mestno občino Novo mesto in investitorjem komunalne opreme oziroma zavezancem za plačilo komunalnega
prispevka bo na podlagi 78. člena ZPNačrt sklenjena pogodba
o opremljanju, ki bo opredeljevala, da bo investitor zgradil novo
predvideno komunalno opremo na lastne stroške v rokih in obsegu, kot to določa program opremljanja. Prav tako bo pogodba
vsebovala tudi vse druge z zakonom predpisane elemente.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske
uprave z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
9. člen
Terminski plan izvedbe investicije
Vsa komunalna infrastruktura bo dokončana do konca
leta 2007.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Strokovne podlage za program opremljanja
Strokovne podlage in program opremljanja iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
11. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-18/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

3783.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo na območju »OLN za stanovanjskoposlovni objekt Jakčeva«

Na podlagi 74. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pra-

vilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 117/04) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne
12. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju »OLN za stanovanjsko-poslovni
objekt Jakčeva«
1. člen
Vsebina programa opremljanja
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč
za gradnjo za območje opremljanja »OLN za stanovanjskoposlovni objekt Jakčeva« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je 30. 4. 2007 izdelalo podjetje Espri, d.o.o., Novo
mesto.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Podatke o območju opremljanja
2. Prikaz obstoječe in nove komunalne infrastrukture
3. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA
2. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega
odloka je izdelan na podlagi Odloka o OLN za stanovanjskoposlovni objekt Jakčeva v Novem mestu.
Območje načrtovanega OLN za bodočo pozidavo obsega
82 arov površin in se nahaja med stanovanjskimi stavbami Jakčeve, Ragovske in Maistrove ulice. Ureditveno območje OLN
se nanaša na območje znotraj stanovanjske soseske Jakčeva
ulica–Ragovska ulica, ki do danes še ni bilo pozidano.
Načrtovan stanovanjsko-poslovni objekt je predviden na
zemljiški parceli št. 202, ostalo območje pa zajema še zemljiške parcele št. 183 – Jakčeva ulica, 182, 200, 201, 203, 204,
205, 206, vse k.o. Kandija. Objekt bo obsegal predvidoma 104
stanovanja in 12 poslovnih prostorov.
Meja na vzhodni strani poteka ob robu asfaltiranih parkirnih površin, ki so namenjene prebivalcem v večstanovanjskih
stavbah Ragovska ulica 19, 20, 21 in 22. Na južni poteka po
robu stanovanjske ceste – Maistrove ulice, se nato zalomi in
na zahodni strani prečka zelenice in niz lesenih lop ob večstanovanjskih stavbah Jakčeva ulica 16 in 18, vse do križišča
z zbirno mestno cesto LZ 299060 Jakčeva ulica–Ragovska
ulica–Ragovo. Od križišča, ki je zajeto v območje OLN, se meja
usmeri proti vzhodu po robu asfaltiranih prometnih površin
– podaljšku Jakčeve ulice ter naveže nazaj na izhodiščno točko
na parkirnih površinah pred večstanovanjskimi stavbami.
3. člen
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na
dve ožji območji opremljanja, in sicer:
I. območje:
nova stanovanjska gradnja
II. območje:
prometne in zelene površine.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
Območje opremljanja zajema tudi obstoječe prometne
površine, in sicer so to zbirna cesta LZ 299060 Jakčeva ulica–Ragovska ulica–Ragovo, neurejene makadamske prometne površine med bloki na Jakčevi in nepozidano kotanjo ter
dovozno cesto in parkirne površine med bloki na Ragovski ulici.
Območje je opremljeno z vodovodnim omrežjem, telekomuni-
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kacijskim omrežjem, elektroomrežjem, kabelskim omrežjem,
kanalizacijo, javno razsvetljavo in plinovodnim omrežjem, na
katera se bo priključil nov objekt. Pri tem pa bo del te infrastrukture potrebno rekonstruirati oziroma dograditi. Gre za
kanalizacijo, vodovodno omrežje, SN elektroenergetski vod,
transformacijsko postajo ter javno razsvetljavo.
Območje se na obstoječo cestno in komunalno infrastrukturo priključuje na naslednje načine:
Prometna ureditev: Predvidena je gradnja nove dovozne
ceste, ki se razcepi na klančino, ki vodi v podzemne garaže ter
na intervencijsko pot. Dostop do predvidenega objekta se oblikuje iz obstoječega križišča na Jakčevi ulici. Ob zahodni meji
območja in na jugovzhodnem delu območja se uredi hodnik za
pešce kot podaljšek že obstoječega hodnika.
Južno od interventne poti se zaradi strmega terena zgradi
oporne zidove v višinah do maks. 3 m, na njih pa namesti ograjo, ki bo preprečila morebitne padce iz višjeležečega terena.
Na zahodni strani objekta se ob dovozni cesti uredi manjše število parkirnih mest z omejitvijo za invalide. Parkirne
površine za stanovalce, uporabnike (zaposleni, obiskovalci)
poslovnih prostorov ter prebivalce iz soseske bodo organizirane znotraj stanovanjsko-poslovnega objekta.
Kanalizacija: Za odvodnjavanje komunalnih odpadnih
in padavinskih voda z novega objekta in ureditev je predvidena ureditev ločenega kanalizacijskega sistema. Obstoječe
kanalizacijsko omrežje B – 30 (mešani sistem) se dogradi
oziroma rekonstruira tako, da bo prevajalo komunalne odpadne
in padavinske vode tudi iz predvidenega objekta ter prometnih
površin.
Vodovod: Nov objekt se priključi na obstoječe mestno
vodovodno omrežje. Omrežje se dogradi tako, da se zgradi
nova trasa vodovoda, ki poteka preko zahodnega in južnega
dela območja, z navezavo na obstoječe omrežje na Maistrovi
ulici ter ob večstanovanjski stavbi na Ragovski ulici 22. Hkrati
se rekonstruira obstoječi sekundarni vod ter obnovi obstoječe
vodovodne priključke.
Elektroomrežje in transformatorska postaja: Potrebna
bo gradnja nove transformatorske postaje (TP) in rekonstrukcija trase obstoječega SN elektroenergetskega voda med jaškom
J1 ob Jakčevi ulici ter TP Ragovska 2. Hkrati bo potrebna
gradnja nizkonapetostnih razvodov od nove TP po EKK do
posamezne priključne omarice odjemalca.
Telekomunikacijsko omrežje: Predvideno območje
nove pozidave se priključi na obstoječe telekomunikacijsko
(TK) omrežje. Točka navezave je predvidena v obstoječem
jašku v križišču z Jakčevo ulico.
Kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS): Objekt se bo
priključil na obstoječe kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS).
Priključitev na obstoječi kabelski razvod je možna na delitveni
točki EOP (energetsko ojačevalna postaja) v Maistrovi ulici,
vzhodno od območja opremljanja.
Javna razsvetljava: Ob obstoječih in načrtovanih cestah
se predvidi postavitev uličnih svetilk – luči javne razsvetljave.
Višina namestitve svetilk je 5–6 m ob internih cestah in 9 m ob
glavni cesti. Pri tem mora biti zagotovljena izbira svetil, ki bodo
preprečevala svetlobno onesnaževanje.
Plinovodno omrežje: Predvidena je izgradnja/uporaba sekundarnega plinskega omrežja v sklopu plinovodnega
omrežja Novega mesta. Napajanje območja je predvideno iz že
zgrajenega distribucijskega plinovodnega omrežja ob Jakčevi
ulici. Trasa plinovoda zemeljskega plina bo potekala v koridorju
dostopnih cest ob trasah ostalih komunalno-energetskih vodov
in objektov.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja stavbnega zemljišča
Skupni stroški opremljanja zemljišč za gradnjo so po
cenah 30. april 2007 507.239,00 EUR (z DDV) in obsegajo:
stroške izdelave programa opremljanja, prostorske in projektne
dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odkupa nepre-
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mičnin in odškodnin za zemljišče za ureditev infrastrukture,
stroške izgradnje cestne in komunalne infrastrukture, stroške
strokovnega nazora in vodenja investicije.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča za gradnjo so
po cenah 30. april 2007 408.038,00 EUR (z DDV) in vključujejo
stroške programa opremljanja, prostorske in projektne dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odkupa nepremičnin
in odškodnin za zemljišče za ureditev infrastrukture, cestnega
omrežja, kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, opornega
zida ter strokovnega nadzora in vodenja, medtem ko ne vključujejo stroškov električnega, plinovodnega, telekomunikacijskega in KKS omrežja, ki so jih dolžni izvesti pristojna podjetja
in upravljavci in niso predmet komunalnega prispevka.
Stroški za obstoječo komunalno opremo izven območja
urejanja občinskega lokacijskega načrta, na katero se bo po
določilih le-tega priključevala komunalna oprema za potrebe
novogradnje, se do sprejema odloka o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto, določijo na podlagi
Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02,
106/03, 70/05) in se poleg obračunskih stroškov še dodatno
odmerijo investitorju.
Podroben prikaz skupnih in obračunskih stroškov opremljanja je v finančnem delu programa opremljanja.
6. člen
Viri financiranja
Finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v območju opremljanja v celoti zagotavlja investitor. Za energetsko in komunikacijsko infrastrukturo pa zagotavlja finančna
sredstva investitor v dogovoru z upravljavci oziroma lastniki
infrastrukture.
7. člen
Preračun stroškov opremljanja na površino gradbenih parcel
oziroma na neto tlorisno površino objektov
Obračunski stroški opremljanja se delijo samo na I. obračunsko območje investicije pri čemer se delijo obračunski
stroški v celoti.
Mestna občina Novo mesto v skladu z 11. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka določa,
da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine 0,50:0,50. Prav tako določa, da je faktor dejavnosti za
vse zavezance na območju enak 1.
Tako so stroški opremljanja po posamezni vrsti infrastrukture na dan 30. april 2007 sledeči:
I. območje, v EUR
1. Cestno omrežje s podpornimi zidovi
na m2 gradbene parcele

43,93

na m2 neto tlorisne površine
2. Kanalizacija

12,86

na m2 gradbene parcele

21,96

na m2 neto tlorisne površine
3. Vodovod

6,43

na m2 gradbene parcele

19,77

na m2 neto tlorisne površine
4. Javna razsvetljava

5,79

na m2 gradbene parcele

1,49

m2

na
neto tlorisne površine
Skupaj

0,44

na m2 gradbene parcele

87,15

na

m2

neto tlorisne površine

25,51
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8. člen

Način izvajanja in odmere komunalnega prispevka
Med Mestno občino Novo mesto in investitorjema komunalne opreme oziroma zavezancema za plačilo komunalnega
prispevka bo na podlagi 78. člena ZPNačrt sklenjena pogodba
o opremljanju, ki bo opredeljevala, da bosta investitorja opremila območje na lastne stroške v rokih in obsegu, kot to določa
program opremljanja. Prav tako bo vsebovala tudi vse druge z
zakonom predpisane elemente.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske
uprave z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
9. člen
Terminski plan izvedbe investicije
Vsa komunalna infrastruktura bo dokončana najkasneje
v drugi polovici leta 2008.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Strokovne podlage za program opremljanja
Strokovne podlage in program opremljanja iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
11. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-19/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

3784.

Odlok o programu opremljanja zemljišč
za gradnjo na območju »Stavbni otok med
Kastelčevo in Rozmanovo ulico«

Na podlagi 74. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 117/04) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne
12. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju »Stavbni otok med Kastelčevo
in Rozmanovo ulico«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina programa opremljanja
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč
za gradnjo za območje opremljanja »Stavbni otok med Kastel-

Uradni list Republike Slovenije
čevo in Rozmanovo ulico« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je 30. 4. 2007 izdelalo podjetje Espri, d.o.o., Novo
mesto.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Podatke o območju opremljanja
2. Prikaz obstoječe in nove komunalne infrastrukture
3. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA
2. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega
odloka je izdelan na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta.
Območje urejanja obsega 24,35 arov površine. V območje
urejanja ureditvenega načrta je zajet stavbni otok med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta, v
katerega so vključene del parcele parc. št. 1095 – cesta, parc.
št. 1457, parc. št. 1458, parc. št. 1459, parc. št. 1460, parc. št.
1461, parc. št. 1462, parc. št. 1463, del parcele parc. št.. 1465
– cesta, del parcele parc. št. 1466 – cesta in del parcele parc.
št. 1467, vse k.o. Novo mesto.
Območje urejanja omejujejo naslednje parcelne številke:
na zahodnem delu je območje urejanja omejeno s parc. št.
1467, k.o. Novo mesto, severni del območja je omejen s parc.
št. 1095, k.o. Novo mesto (Rozmanova ulica), na vzhodu ga
omejuje parc. št. 1465, k.o. Novo mesto (Kastelčeva ulica),
na južni strani je območje omejeno s parc. št. 1464, k.o. Novo
mesto in parc. št. 1466, k.o. Novo mesto.
3. člen
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na
dve ožji območji opremljanja, in sicer:
I. območje:
nova stanovanjsko-poslovna gradnja
II. območje:
prometne in zelene površine ter vse
ostale površine, ki niso del I. območja
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
Območje zajema obstoječo lokalno cesto »glavna mestna cesta LG 2999000 Glavni trg–Sokolska ulica–Prešernov
trg–Glavni trg–Rozmanova ulica, Kastelčeva ulica«, ki je kategorizirana kot javna pot JP 799427.
Območje ureditvenega načrta je opremljeno z vodovodnim
omrežjem, telekomunikacijskim omrežjem, elektroenergetskim
omrežjem, kabelskim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem in
plinovodnim omrežjem, na katera se bo priključil nov stanovanjsko-poslovni objekt. Dograditi bo potrebno 4-cevno kabelsko
kanalizacijo, javna razsvetljava pa bo potekala po fasadnih
kanalih.
Prometna ureditev: Obstoječe prometne površine bo
zaradi gradnje objekta potrebno rekonstruirati. Pri tem se bo
dogradil obstoječi pločnik v vogalu novega objekta na razcepu
omenjenih cest ter preuredila parkirna mesta ob Rozmanovi ulici zaradi oblikovanja uvoza v predviden objekt. Ob rekonstrukcijah obstoječega prometnega omrežja se ohranjajo obstoječi
dovozi do okoliških stavb.
Kanalizacija: Obstoječi kanal med jaškom št. 920 in št.
921 se ukine, kanalizacija na Kastelčevi ulici pa se obnovi med
jaškoma št. 919 in 920 ter jaški št. 982, 983 in 984 ter na novo
zgradi povezava med jaškoma št. 920 in 984. Kanalizacija za
odvod odpadnih padavinskih voda se priključi direktno v obstoječi mešani kanalizacijski sistem v jašku št. 982.
Vodovod: Območje je obkroženo z vodovodno napeljavo,
potrebno je izvesti samo priključitev na obstoječe omrežje.

Uradni list Republike Slovenije
Elektroomrežje: Objekti in naprave se priključujejo na
obstoječi elektrokabelski razvod v mestnem jedru. Pred pričetkom gradnje bo potrebno zgraditi 4-cevno kabelsko kanalizacijo
(EKK) od obstoječega jaška J03 do obstoječega droga na zemljišču parc. št. 1464, k.o. Novo mesto, ob Kastelčevi ulici. Prav
tako bo potrebna gradnja 4-cevne elektro kabelske kanalizacije
od TP Prešernov trg do predvidenega objekta (za napajanje
novega objekta in prevezavo obstoječega omrežja) ter cevi
preko ceste na enem mestu (Rozmanova ulica) za prevezavo
obstoječega nadzemnega nizkonapetostnega omrežja.
Telekomunikacijsko omrežje: Obstoječe telekomunikacijsko omrežje je v neposredni bližini, potrebno je izvesti samo
priključitev nanj.
Kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS): Objekt se bo
priključil na obstoječe kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS)
na najbližji točki vstopa na Rozmanovi 13.
Javna razsvetljava: V območju urejanja je predvidena
javna razsvetljava.
Plinovodno omrežje: Objekti se priključijo na plinovodno
napeljavo plinovodnega omrežja Novega mesta, ki poteka po
Kastelčevi ulici po PE 40–55. Predviden delovni tlak plinovodnega razvoda znaša 1 bar.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja stavbnega zemljišča
Skupni stroški opremljanja zemljišča za gradnjo so po
cenah 30. april 2007 148.340,00 EUR (z DDV) in obsegajo:
prostorsko, investicijsko in projektno dokumentacijo, stroške
odškodnin zaradi služnosti za ureditev infrastrukture, stroške
izgradnje cestne in komunalne infrastrukture ter stroške strokovnega nazora in vodenja investicije.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča za gradnjo so po
cenah 30. april 2007, 141.490,00 EUR (z DDV) in vključujejo
stroške prostorske, investicijske in projektne dokumentacije,
stroške odškodnin zaradi služnosti za ureditev infrastrukture,
cestnega omrežja, kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave
ter strokovnega nadzora in vodenja, medtem ko ne vključujejo
stroškov električnega, plinovodnega, telekomunikacijskega in
KKS omrežja, ki so jih dolžni izvesti pristojna podjetja in upravljavci in niso predmet komunalnega prispevka.
Stroški za obstoječo komunalno opremo izven območja
urejanja občinskega lokacijskega načrta, na katero se bo po
določilih le-tega priključevala komunalna oprema za potrebe
novogradnje, se do sprejema odloka o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto določijo na podlagi
Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02,
106/03, 70/05) in se poleg obračunskih stroškov še dodatno
odmerijo investitorju.
Podroben prikaz skupnih in obračunskih stroškov opremljanja je v finančnem delu programa opremljanja.
6. člen
Viri financiranja
Finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v območju opremljanja v celoti zagotavlja investitor. Za energetsko in komunikacijsko infrastrukturo pa zagotavlja finančna
sredstva investitor v dogovoru z upravljavci oziroma lastniki
infrastrukture.
7. člen
Preračun stroškov opremljanja na površino gradbenih parcel
oziroma na neto tlorisno površino objektov
Obračunski stroški opremljanja se delijo samo na I. obračunsko območje investicije, pri čemer se delijo obračunski
stroški v celoti.
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Mestna občina Novo mesto v skladu z 11. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka določa,
da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine 0,50:0,50. Prav tako določa, da je faktor dejavnosti za
vse zavezance na območju enak 1.
Tako so stroški opremljanja po posamezni vrsti infrastrukture na dan 30. april 2007 sledeči:
I. območje, v EUR
1. Cestno omrežje
na m2 gradbene parcele

247,41

m2

na
neto tlorisne površine
2. Kanalizacija

27,68

na m2 gradbene parcele

112,40

na

m2

neto tlorisne površine

12,58

3. Vodovod
na m2 gradbene parcele

1,00

m2

na
neto tlorisne površine
4. Javna razsvetljava

0,11

na m2 gradbene parcele

8,61

m2

na
neto tlorisne površine
Skupaj
na m2 gradbene parcele
na

m2

0,96
369,43

neto tlorisne površine

41,34

8. člen
Način izvajanja in odmere komunalnega prispevka
Med Mestno občino Novo mesto in investitorjem komunalne opreme oziroma zavezancem za plačilo komunalnega
prispevka bo na podlagi 78. člena ZPNačrt sklenjena pogodba
o opremljanju, ki bo opredeljevala, da bosta investitorja opremila območje na lastne stroške v rokih in obsegu, kot to določa
program opremljanja. Prav tako bo pogodba vsebovala tudi vse
druge z zakonom predpisane elemente.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske
uprave z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
9. člen
Terminski plan izvedbe investicije
Vsa komunalna infrastruktura bo dokončana najkasneje
v drugi polovici leta 2008.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Strokovne podlage za program opremljanja
Strokovne podlage in program opremljanja iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
11. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-20/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne
ceste GII-105

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), 23. člena Zakona o
urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03
– popr., 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji
dne 12. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah lokacijskega
načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v
Novem mestu – glavne ceste GII-105

Uradni list Republike Slovenije
V večji meri poteka po travniških površinah čez vzpetino Tržič
severno od obstoječe glavne ceste, pred priključevanjem na
obstoječe križišče pa v manjši meri po sadovnjaku.
Ureditveno območje meri približno 1,81 ha in vključuje
zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 680,
1135/5, 683, 682, 776/1, 773, 775, 768, 769, 764/1, 764/2, 874,
862, 897, 893, 1127/1, 1128/1, 1128/2, 1128/4, 1129/3, 891/1,
891/2, 892/1, 892/2, 1147/2, 1147/3, 885/1, 885/3, 885/2, 884/3,
884/1, 884/4, 866/1, 882/1, 882/3, 869, 886, 865, 875, 761/1,
760, 1147/1, 876, 753/1, 877/1, vse k.o. Daljni vrh.
Navezave javne infrastrukture (javna razsvetljava, vodovodno omrežje, telekomunikacijsko omrežje, elektroenergetsko
omrežje – NN, podzemna), ki potekajo izven območja sprememb in dopolnitev LN so predvidene po naslednjih parcelnih
številkah: 1129/2, 873, 857, 1117, 1118, 896, 1125, 1128/3, vse
k.o. Daljni vrh.
4. člen
Namenska raba zemljišč

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Podlaga za občinski lokacijski načrt
S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za
območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene od 1990
do 2004 (SDL, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91 ter Uradni
list RS, št.: 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93,
32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 68/95,
11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99,
63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02,
22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03, 15/04, 89/04,
99/04) sprejme spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta
za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavna
cesta G2-105, ki je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu
za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne
ceste GII-105 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 – popravek) – v
nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt.
Lokacijski načrt je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., pod
številko projekta S-1/2007, maj 2007.
2. člen
Vsebina odloka
(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mesto – glavna cesta G2-105 – v nadaljnjem besedilu: odlok, določa: ureditveno območje lokacijskega načrta, opis prostorske ureditve,
pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje ter
zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne
in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter
trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, način gradnje,
obveznosti investitorjev in izvajalcev ter tolerance.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Mestni občini Novo mesto.

Namenska raba prostora znotraj ureditvenega območja
lokacijskega načrta:
– območja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture (površine za glavno cesto, javne priključne ceste,
avtobusna postajališča, kolesarsko stezo in pločnik, vsa pripadajoča javna infrastruktura).
III. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
Predvideni posegi v ureditvenem območju
Predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za
rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G2 (od km 2.425 do km 2.990) je rekonstrukcija obstoječe
ceste ter vse infrastrukturne in prostorske ureditve, vezane na
izgradnjo ceste v dolžini približno 565 m, in sicer:
– rekonstrukcija glavne ceste G2 – deviirana cesta poteka
po novi trasi,
– izgradnja priključnih cest 1A in 1B ter rekonstrukcija
dela Tržiške ulice,
– izgradnja obojestranske kolesarske steze in obojestranskega pločnika na glavni cesti,
– izgradnja enostranskega pločnika na priključnih cestah
1A in 1B,
– izgradnja avtobusnih postajališč s čakališčem in nadstrešnico,
– obstoječe priključke v krožnem križišču se po izgradnji
prestavljene nove ceste ukine,
– izgradnja obračališča na Tržiški ulici in ureditev priključka do stanovanjskega objekta št. 49,
– ureditev vse potrebne javne infrastrukture,
– ureditev prometne signalizacije,
– odvodnjavanje meteornih voda s kolesarske steze, pločnika in ceste,
– izgradnja novih zidov,
– postavitev aktivne in pasivne protihrupne zaščite,
– ureditev in zaščita brežin,
– odstranitev stanovanjske hiše (Ljubljanska cesta št. 58)
in odstranitev aktivne protihrupne ograje v krožišču (dolžine
40,2 m).
6. člen

II. UREDITVENO OBMOČJE

Koncept ureditve

3. člen

Predvidena ureditev vključuje deviacijo ceste čez vzpetino
Tržič na delu od km 2.425 do km 2.990, to je do obstoječega
krožnega križišča. V km 2.425 se deviirana Ljubljanska cesta
situativno naveže na rešitve po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja Rekonstrukcija Ljubljanske ceste in ureditev
javne infrastrukture od km 1.347 do km 2.425 (izdelovalec
ACER Novo mesto, d.o.o., št. projekta PR-R5/2005, marec

Obseg ureditvenega območja
Območje lokacijskega načrta obsega prostor na obeh
straneh glavne ceste in priključnih cest, ki je potreben za rekonstrukcijo glavne ceste na odseku od km 2.425 do km 2.990. Deviirana cesta poteka po novi trasi (dolžina novogradnje 565 m).
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2006), niveletno pa na obstoječe vozišče. Ljubljanska cesta se
zaključi s priključevanjem v krožišče, tako da se priključek na
novo uredi glede na nastale razmere.
Zaradi novega priključevanja Ljubljanske ceste v krožišče
se uredi navezava vseh lokalnih cest in priključkov ter zagotovi
dostop do vseh objektov ob obstoječi glavni cesti, preko novega
križišča v km 2.744. Gre za polno križišče, ki se navezuje tudi
na Tržiško ulico, s čimer se navezava Tržiške ulice na krožišče
ukine. Tržiška ulica se v dolžini okrog 135 m rekonstruira, na
njenem južnem koncu pa se uredi obračališče.
Ob navedenem križišču se na Ljubljanski cesti predvidi
par avtobusnih postajališč s čakališčem in nadstrešnico. Kolesarska steza in hodnik za pešce sta ob glavni cesti predvidena
obojestransko. Na priključnih cestah se predvidi samo pločnik
po severni strani.
V območju projektiranega pločnika za pešce je predvidena javna cestna razsvetljava.
7. člen
Vrste gradenj
Dovoljene so naslednje vrste gradnje:
– gradnje novih objektov (za potrebe rekonstrukcije ceste
in obcestnih ureditev),
– vzdrževalna dela na objektih,
– odstranitev objektov.
8. člen
Rušitve
Odstranitev objektov in ureditev:
– odstranitev stanovanjske hiše (Ljubljanska cesta št. 58)
in odstranitev aktivne protihrupne ograje v krožišču (dolžine
40,2 m). Odstranitev se uredi v skladu z rušitvenim načrtom.
9. člen
Prometno omrežje
NPP je določen glede na vrsto ceste, prometno obremenitev in predvideno računsko hitrost.
Za določitev prometnih obremenitvah na Ljubljanski cesti G2-105/252 so služili podatki iz prometne študije Novega
mesta, izdelovalec TrafCons, d.o.o., Ljubljana v juliju 1997,
prva dopolnitev julija 2001 in dopolnitev s primerjalno analizo
variant obvoznice v oktobru 2005. Do leta 2014 je predvidena
izgradnja vzhodne in zahodne obvoznice Novega mesta, tako
da je glede na novo cestno mrežo območja Novega mesta, na
Ljubljanski cesti G2-105/252 v planskem letu 2014 predvideno
na severnem kraku križišča 11.284 PLDP in na južnem kraku
11.744 PLDP.
Normalni prečni prerez ceste
Normalni prečni profil (NPP 1) ceste je naslednji:
– vozišče
2 x 3,25 m
6,50 m
– kolesarska steza
2 x 1,75 m
3,50 m
– pločnik za pešce
2 x 1,65 m
3,30 m
– bankina/berma
2 x 0,50 m
1,00 m
Skupaj		 14,30 m
Normalni prečni profil (NPP 2) ceste z avtobusnim postajališčem je naslednji:
– vozišče
2 x 3,25 m
6,50 m
– avtobusno postajališče
1 x 3,60 m
3,60 m
– čakališče
1 x 2,00 m
2,00 m
– kolesarska steza
1 x 1,75 m
1,75 m
– kolesarska steza (na strani
   avtobusnega postajališča)
1 x 1,00 m
1,00 m
– pločnik za pešce
2 x 1,65 m
3,30 m
– bankina/berma
2 x 0,50 m
1,00 m
Skupaj		 19,15 m
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Normalni prečni profil (NPP 3) priključnih cest 1A in 1B
je naslednji:
– vozišče
2 x 3,00 m
6,00 m
– pločnik za pešce
1 x 1,65 m
1,65 m
– bankina/berma
   (na strani pločnika)
1 x 0,50 m
0,50 m
– bankina/berma
1 x 1,10 m
1,00 m
Skupaj		 9,15 m
Normalni prečni profil (NPP 4) Tržiške ulice je naslednji:
– vozišče
2 x 2,75 m
5,50 m
– bankina/berma
2 x 0,50 m
1,00 m
Skupaj		 6,50 m
Kolesarska steza in pločnik za pešce
Ob vozišču Ljubljanske ceste v celotni dolžini potekajo
obojestranska kolesarska steza in pločnik, ob priključnih cestah
pa enostranski pločnik po severnem robu priključne ceste.
Kolesarska steza je od vozišča ločena z dvignjenim betonskim
robnikom za 12 cm.
Obojestransko avtobusno postajališče
Na obravnavanem odseku je v območju križišča v km
2.744 predvideno obojestransko avtobusno postajališče za
mestni potniški promet, takoj za priključno cesto 1A v km 2.797
oziroma priključno cesto 1B v km 2.693. Na avtobusnem postajališču se uredi čakališče v dolžini 13 m, ki je niveletno dvignjeno od vozišča 12 cm. Čakališče se opremi z nadstrešnico.
Priključki
V km 2.990 se izvede nov priključek deviirane Ljubljanske
ceste v krožišče, obstoječi priključek Ljubljanske ceste, ki poteka mimo gostišča Vidic pa se ukine. Ukine se tudi priključek
Tržiške ulice v krožišče. Obstoječi del Ljubljanske ceste in Tržiška ulica se na rekonstruirano cesto navežeta preko križišča
v km 2.744. Na južnem koncu Tržiške ulice se uredi ekološki
otok v asfaltirani izvedbi ter obračališče. Uvoz preko poglobljenega robnika za stanovanjski objekt Ljubljanska cesta 49 se
ukine, navezava objekta se uredi s podaljškom slepega kraka
obstoječe Ljubljanske ceste.
Odvodnjavanje
Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča, kolesarske
steze in pločnika za pešce se ustrezno uredi s prečnimi in
vzdolžnimi skloni ter se preko vtočnih jaškov ter drenažno kanalizacijskih cevi kontrolirano vodi do lovilca olj ter se navezuje
na obstoječo padavinsko kanalizacijo.
Javna razsvetljava
Novo predvidena javna razsvetljava je predvidena ob
vseh novih trasah ceste in se naveže na obstoječo javno razsvetljavo krožišča v Bučni vasi. Omarica javne razsvetljave je
obstoječa in se nahaja ob krožišču ter se dogradi za en tokokrog javne razsvetljave.
10. člen
Obcestne ureditve
Zidovi
Na delu od križišča v km 2.744 se v smeri proti krožišču
obojestransko predvidi AB zid, na katerega se postavi protihrupna ograja. Skupna dolžina AB zidu levo znaša 183,5 m, desno
pa 171,50 m. AB zid je pravokoten na niveleto ceste, zgornji rob
AB zidu (oziroma krone) sledi niveleti ceste. Višina AB zidu se
spreminja glede na zaledni teren, in sicer so spremembe višine
narejene s preskoki.
Protihrupna zaščita
Del obstoječe protihrupne ograje na območju krožišča se
zaradi novih ureditev odstrani. V krožišču se novo predvidena
protihrupna ograja, ki je postavljena na novi AB zid, naveže na
obstoječo protihrupno ograjo. Od km 2.928 na desni strani ter
od km 2.939 na levi strani v smeri stacionaže je protihrupna
ograja točkovno temeljena. Med novo cesto in Tržiško ulico
ter staro Ljubljansko cesto se predvidi prehode za pešce in
kolesarje skozi protihrupno ograjo. Na stanovanjskih objektih
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Tržiška cesta 1 in 3 ter Ljubljanska cesta št. 49 se predvidi
pasivna protihrupna zaščita.
Ureditev in zaščita brežin
Nasipne in vkopne brežine se izvedejo v naklonu 1:1,75
in se prilagodijo obstoječemu terenu. Brežine se vegetacijsko
utrdijo in zatravijo. Zasaditev je načrtovana na zunanji strani
vzdolž protihrupnih ograj (plezalke oziroma ovijalke) ter vrsta
enakih drevorednih dreves ob obstoječem spomeniku NOB
(npr. Cercidifil).
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
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14. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Tangirano TK omrežje se prestavi v zaščitno kabelsko kanalizacijo na predmetnem območju. Lokacije kabelskih jaškov
so za potrebe zaščite določene na mestih obstoječih odcepov
TK omrežja. Večji del kabelske kanalizacije pa je namenjen
perspektivi izgradnji novega distributivnega TK omrežja (simetrični in optični kabli). V električnem smislu je naročniško kabelsko omrežje projektirano tako, da bo zagotovljena kvaliteta
govora po normah, ki veljajo za takšna omrežja.
15. člen

11. člen

Vodovodno omrežje

Oblikovanje objektov, ureditev in urbane opreme

V sklopu rekonstrukcije predmetne ceste je predvidena
prestavitev obstoječega primarnega vodovoda AC–DN 200 in
sekundarnega omrežja PE–75 z nanj vezanimi vodovodnimi
priključki.

AB zidovi in protihrupne ograje
AB zidovi in protihrupne ograje se oblikujejo usklajeno. Površina zidov se uredi v enostavnem rastru s pretežno
vertikalnimi fasadnimi elementi (slopi, utori), v kombinaciji s
horizontalnimi fasadnimi elementi. Vrh zidu se oblikuje kot
pravokoten venec, ki sega za 4 cm čez rob zidu.
Protihrupne ograje se na desni in levi strani ceste izvedejo
kot poliakrilni paneli in kovinski paneli. Zgornji robovi protihrupnih ograj se izvedejo zvezno, vzporedno z niveleto ceste.
Barva AB zidu in protihrupnih ograj naj bo poenotena z barvo
preostalih kovinskih elementov (srednja sive mat barve). Ob
protihrupni ograji je predvidena tudi zasaditev plezalk.
Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih
Uporabi naj se tipske nadstrešnice – enostavna kovinska
konstrukcija, transparentna plastična polnila. Vsi kovinski deli
naj bodo srednje sive mat barve.
Svetilke javne razsvetljave
Svetilke javne razsvetljave naj bodo oblikovno usklajene
s preostalo urbano opremo prostora. Tudi barva vseh kovinskih
elementov (svetilke, ograje, koši za smeti idr.) se poenoti (srednje siva mat barva).
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE
IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
12. člen
Ob predvideni novogradnji Ljubljanske ceste, pločnika,
kolesarske steze in avtobusnega postajališča bo tangirana komunalna infrastruktura znotraj območja predvidenega posegov
in sicer: elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijski vod, ter
vodovodno omrežje.
Trase obstoječih in projektiranih infrastrukturnih vodov
so prikazane v zbirni situaciji komunalnih vodov in naprav. V
območjih predvidenih tangenc bodo izvedene zaščite ali prestavitve obstoječih komunalnih vodov.
Sočasno z novogradnjo Ljubljanske ceste, pločnika in
kolesarske steze ter avtobusnih postajališč in priključnih cest
1A, 1B ter Tržiške ulice se v koridorju teh cest predvidi naslednja javna infrastruktura: vodovodno omrežje (ob priključnih
cestah 1A in 1B ter Tržiški ulici), elektroenergetsko omrežje,
telekomunikacijsko omrežje in javna razsvetljava.

16. člen
Javna razsvetljava
Novo predvidena javna razsvetljava je predvidena ob
vseh novih trasah ceste in se naveže na obstoječo javno razsvetljavo krožišča v Bučni vasi. Omarica javne razsvetljave je
obstoječa in se nahaja ob krožišču ter se dogradi za en tokokrog javne razsvetljave.
17. člen
KATV
Ob javni razsvetljavi je predviden koridor za morebitno
izvedbo KATV.
18. člen
Plinovodno omrežje
Tangence predvidenega posega in ostale komunalne infrastrukture z distribucijskim plinovodom so v območju od km
2.925 do km 2.950 in so prikazane v zbirni karti komunalnih vodov in naprav. Predvidena je zaščita distribucijskega plinovoda
∅ 200 mm z obbetoniranjem v skupni dolžini 17 m.
V km 2.580 prečka Ljubljansko cesto trasa načrtovanega
plinovoda M5, Novo mesto–Trebnje (premer 150 mm, tlak 50
bar, za katerega je sprejet lokacijski načrt. Načrtovani plinovod
M5 bo v upravljanju Geoplina plinovodi, d.o.o., ki je sistemski
operater prenosnega omrežja zemeljskega plina. Glede na to,
da bo cesta zgrajena pred plinovodom, niso predvideni nobeni
ukrepi. V priključnih cestah 1A in 1B ter v Tržiški ulici se ob
trasi vodovoda rezervira koridor sekundarnega plinovodnega omrežja za bodoče območje predvidene izgradnje novega
naselja – kompleksna stanovanjska gradnja v Bučni vasi ob
Tržiški ulici in v njenem podaljšku proti severu je predvidena
z Urbanistično zasnovo Novega mesta – kot bodoči razvoj
poselitve (območja za stanovanja in z njimi združljive dejavnosti/perspektivna raba).
19. člen

13. člen

Odpadki

Elektroenergetsko omrežje

Na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi v okviru
avtobusnih postajališč s postavitvijo košev za odpadke. Predviden je odvoz odpadkov in posebnih odpadkov v občinsko
deponij.
Na južnem koncu Tržiške ulice se uredi ekološki otok.
Ves neuporabni material, ki se bo pri gradbenih delih izkopal, je treba sproti odstraniti in ga odvažati na deponijo.

Zaradi novogradnje Ljubljanske ceste v Novem mestu je
potrebna preureditev in obnova nizkonapetostnega omrežja,
ter zaradi potreb po kakovostni oskrbi z električno energijo v
smislu Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije, izgradnja nove transformatorske postaje s priključnim 20 kV
kablovodom.
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
20. člen
Tla
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in
površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih
in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba
preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in
vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi
odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upoštevajo določila 8. člena tega
odloka. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod
na tehnoloških površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo
degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin.
Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride
do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne
sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
21. člen
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega
okolja
Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem
zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za odvodnjavanje
vod s cestnih površin, tako da bo preprečeno neposredno
odtekanje onesnažene komunalne vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med
gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod normativno
določenimi ravnmi.
Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da
med gradnjo in po končanih ureditvah ne bo prišlo do poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja zaradi zastajanja padavinske vode, ki je že opazno na površinah na robu naselja.
22. člen
Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč
Investitor mora med gradnjo in po končani gradnji zagotoviti dostop do kmetijskih zemljišč.
23. člen
Ohranjanje narave in kulturne dediščine
Na ureditvenem območju lokacijskega načrta ni objektov
in območij varovanja narave dediščine. Obravnavana trasa
neposredno ne zadeva evidentiranih enot kulturne dediščine,
ima pa lahko poseg velik posreden vpliv na prostorsko pojavnost enote Novo mesto – Spomenik NOB v Veliki Bučni vasi
(EŠD 8707). Upoštevati je treba pogoje: poseg ne sme ogrožati
obstoja spomenika in ne vnašati novih prostorskih poudarkov,
ki bi degradirali izgled spomenika. Poseg mora upoštevati
drobno merilo spomenika in temu prirediti ureditev okolice, ne
sme ogrožati vidnosti spomenika in mora omogočati dostop do
njega, treba je primerno sanirati sedanji potek ceste.
24. člen
Varstvo pred hrupom
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti,
da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne
smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se
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uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se
po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na
gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev
pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.
Po izgradnji: območje lokacijskega načrta se obravnava kot mešano poslovno-stanovanjsko območje, ki po Uredbi
o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 45/95, 66/96, 59/02 in 41/04) spada v III. območje varstva
pred hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih
(60dB) in nočnih ravni hrupa (50dB). Upoštevati je potrebno
tudi Uredbo o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa
(Uradni list RS, št. 45/95 in 41/04), Pravilnik o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih
za njegovo izvajanje, Uradni list RS, št. 70/96, 45/02 in 41/04),
Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (direktiva
2002/49/EC, Uradni list RS, št. 121/04) in Pravilnik o zvočni
zaščiti stavb, Uradni list RS, št. 14/99 in 120/04).
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni
upoštevati tudi Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
in Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna
območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore
(Uradni list SRS, št. 29/80 in sicer v delu, ki se nanaša na
bivalne prostore).
25. člen
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih
ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju
in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list
SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje
lestvice Mercalli–Cancan–Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejanji glede na določbe zakona o obrambi in zaščiti
(Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
VII. ETAPNOST IZVEDBE IN NAČIN GRADNJE
26. člen
Pogoji in način gradnje
Izgradnja ceste, kolesarske steze in pločnika, ureditev
odvodnjavanja in izgradnja javne infrastrukture so predvideni
istočasno. Kolesarska steza in pločnik sta situativno in višinsko
prilagojena cesti.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
27. člen
Sočasno z izgradnjo ceste, kolesarske steze in pločnika,
ureditvijo odvodnjavanja in izgradnjo javne infrastrukture se
morajo izvesti preureditve in novogradnje vseh tangiranih komunalnih vodov in cestnih priključkov.
IX. TOLERANCE
28. člen
Dovoljena odstopanja
Dovolijo se manjša odstopanja poteka trase, ki naj ne presegajo ± 0,50 m. Dovolijo se odstopanja pri višinah opornih zidov, vendar naj ne presegajo ± 1,00 m. Izvedba posegov mora
biti načrtovana tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene
z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.
Pri izgradnji načrtovane ceste so izjemoma dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih, in sicer v primerih, ko se
zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske,
hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomske, tehnične in prostorske (urbanistično-arhitekturne) boljše rešitve.
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Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega
načrta za območje sprememb, situacijo nove rešitve s prikazom
reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav ter
prikaz posega glede na veljavne planske dokumente. Ta odstopanja morajo biti usklajena s smernicami in mnenji nosilcev
urejanja prostora v lokacijskem načrtu ali pa je treba pridobiti
ponovne smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija
oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od
km 21,760 do km 22,250 (Uradni list RS, št. 22/02 in 36/03).
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta (v nadaljevanju: lokacijski načrt) je izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske
Toplice, pod št. 02/06-LN v juniju 2007.
Lokacijski načrt vsebuje:
–
–

29. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.

–

30. člen
Občinski prostorski akti
Z dnem uveljavitve tega odloka za ureditveno območje
občinskega lokacijskega načrta iz 3. člena tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
(Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 41/95, 35/97, 40/98,
38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02, 49/05, 109/06) in Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v
Novem mestu – glavne ceste G2-105/0252 (Uradni list RS, št.
74/02, 31/06 – dopolnitev).

–

31. člen
Veljavnost
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-15/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

3786.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko)
cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma
novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek
2501 od km 21,760 do km 22,250

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), 23. člena Zakona o
urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03
– popr., 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji
dne 12. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko)
cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma
novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek
2501 od km 21,760 do km 22,250
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
lokacijskega načrta za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem
mestu, ki je bil sprejet z odlokom o lokacijskem načrtu za

–

besedilo lokacijskega načrta in
kartografski del z naslednjimi grafičnimi
načrti:
Načrt namenske rabe prostora
1.1
Načrt podrobnejše namenske
rabe prostora
Načrt ureditvenega območja z načrtom
parcelacije
2.1
Načrt parcel
2.2.
Meja območja urejanja na
digitalnem katastrskem načrtu
2.3
Načrt gradbenih parcel s
tehničnimi elementi
Načrt umestitve načrtovane ureditve v
prostor
3.1
Pregledna situacija
3.2.1
Ureditvena situacija iz
sprejetega LN
3.2.2
Ureditvena situacija
– sprememba
3.2.3
Rušitvena situacija
3.3
Situacija z obstoječimi objekti
ter infrastr. Vodi in napravami
3.4.1.1 Karakteristični prečni prerez
Šmihelske ceste od P1–P6
3.4.1.2 Karakteristični prečni prerez
Šmihelske ceste od P7–P13
3.4.1.3 Karakteristični prečni prerez
Šmihelske ceste od P14–P25
3.4.1.4 Karakteristična prečna
prereza: krak za Metliko,
Železniška postaja–stara
Šmihelska cesta
3.4.1.5 Karakteristični prečni
prerez Šmihelske ceste s
projektiranimi komunalnimi
vodi od P1–P6
3.4.1.6 Karakteristični prečni
prerez Šmihelske ceste s
projektiranimi komunalnimi
vodi od P14–P25
3.4.1.7 Karakteristični prečni prerez
Šmihelske ceste s postavitvijo
prometne signalizacije
3.4.2.1 Karakteristični prečni prerez
Šmihelske c. pred krožnim
križiščem
3.4.2.2 Karakteristični prečni prerez
Šmihelske ceste za krožnim
križiščem
3.4.2.3 Karakteristični prečni prerez
krožnega križišča
3.4.2.4 Karakteristični prečni prerez
kraka na staro Šmihelsko
cesto
3.4.2.5 Karakteristični prečni
prerez povezave kraka do
Zdravstvenega doma

M 1 : 2000

M 1 : 1000
M 1 : 500
M 1 : 500

M 1 : 2000
M 1 : 500
M 1 : 500
M 1 : 1000
M 1 : 500
M 1 : 100
M 1 : 100
M 1 : 100

M 1 : 100

M 1 : 100

M 1 : 100
M 1 : 100
M 1 : 100
M 1 : 100
M 1 : 100
M 1 : 100
M 1 : 100
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3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5
3.6
3.7
3.8

Prečni prerez Kandijske ceste
v P2 in P4
M 1 : 100
Vzdolžni profil Šmihelske
(Ljubenske) ceste
M 1 : 1000/100
Vzdolžni profil Kandijske ceste M 1 : 1000/100
Prometna situacija
M 1 : 500
Zasnova projektnih rešitev
komunalne in energetske
infrastrukture
M 1 : 500
Rešitve in ukrepi varstva
okolja
M 1 : 500
Rešitve in ukrepi za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
M 1 : 500

Priloge k lokacijskemu načrtu so:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
– Seznam strokovnih podlag
– Smernice nosilcev urejanja prostora s pojasnili glede
upoštevanja
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
lokacijskega načrta
– Ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta
– Seznam tangiranih zemljišč s podatki o lastniku in zemljišču
– Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta.
2. člen
Besedilo 2. člena, v poglavju I. SPLOŠNE DOLOČBE, se
v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Ureditveno območje lokacijskega načrta je velikosti 2,56
ha in zajema zemljišča oziroma dele zemljišč v katastrskih občinah Kandija in Šmihel pri Novem mestu z naslednjimi parc.
št.: 1029/3, 1289/1 cesta, 1354/6 železnica, 1449 cesta, 1444,
1445, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu ter 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 642, 643 cesta, 644, 645, 646, 647, 658,
660, 661, 664 cesta, 667, 668, 669 cesta, 671, 672, 674, 675,
676, 677, 678, 680, 682, 693 pot, 696, 697, 698, 732 pot, 759,
627/3, 631/1, 631/2, 631/3, 634/1, 650/1, 651/1, 657/1, 663/1,
663/2, 666/1, 666/2, 666/3, 670/1, 683/1, 700/1 in 700/2, vse
k.o. Kandija.«
3. člen
Besedilo 3. člena, v poglavju II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV, se v celoti nadomesti z novim
besedilom:
»Lokacijski načrt obravnava rekonstrukcijo oziroma novogradnjo regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760
do km 22,250 /v nadaljevanju: Šmihelska (Ljubenska) cesta/ v
dolžini 490 m in rekonstrukcijo regionalne ceste R2-419, odsek
1203 Soteska–Novo mesto /v nadaljevanju: Kandijska cesta/,
od km 12,964 do km 13,084, v dolžini 120 m.
Rekonstrukcija Šmihelske (Ljubenske) ceste se prične
pred priključkom Ulice Mirana Jarca, v km 21,760 in poteka
vzporedno z železniško progo, po trasi sedanje Šmihelske
ceste, do km 21,880. Na tem delu se korigirajo horizontalni in
vertikalni elementi in izvedejo razširitve do potrebne širine načrtovanega prečnega profila. Od km 21,880 do izteka v križišče
s Topliško in Kandijsko cesto, v km 22,250, se cesta izvede kot
novogradnja. Vertikalna zaokrožitev se oblikuje pri železniški
postaji v km 22,020, niveleta pa se v 4% vzdolžnem naklonu
enakomerno spušča do križišča pri mostu. Cesta v tem delu
poteka v useku.
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Rekonstrukcija Kandijske ceste je s tem lokacijskim načrtom obravnavana v dolžini 120 m; prične se pred križiščem
z regionalno cesto R3-664/2501, v km 12,964 in poteka do km
13,084, v nadaljevanju pa je predmet obravnave v sklopu ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto.«
4. člen
Za 3. členom se doda nov, 3.a člen, ki se glasi:
»Tehnični elementi ceste
Vertikalni in horizontalni elementi cest v območju urejanja
so projektirani z upoštevanjem projektne hitrosti 50 km/h.
Horizontalni potek trase Šmihelske (Ljubenske) ceste je
projektiran z uporabo najmanjšega polmera 125 m, minimalnega vzdolžnega nagiba 0,4% in minimalnega prečnega nagiba
2,5%, horizontalni potek trase Kandijske ceste pa z uporabo
najmanjšega polmera 75 m, minimalnega vzdolžnega nagiba
0,5% in minimalnega prečnega nagiba 2,5%.
Projektirani normalni prečni profil Šmihelske (Ljubenske)
ceste je:
– 15,70 m, to je širina vozišča je 2 x 3,00 m, robni pas
2 x 0,30 m, kombiniran hodnik levo 1 x 3,75 m, kombiniran
hodnik desno 1 x 3,60 m, berma levo 1 x 0,25 m in drevored
desno 1 x 1,50 m;
– 9,65 m (od km 21,760 do km 21,860), to je širina vozišča je 2 x 3,00 m, robni pas 2 x 0,30 m, kombiniran hodnik
desno 1 x 2,80 m in berma levo 1 x 0,25 m;
– 13,40 m (od km 21,880 do km 21,990), to je širina
vozišča je 2 x 3,00 m, robni pas 2 x 0,30 m, kombiniran hodnik
levo 1 x 3,75 m, kombiniran hodnik desno 1 x 2,80 m in berma
levo 1 x 0,25 m.
Projektirani normalni prečni profili povezav znašajo:
– iz krožnega krožišča proti sedanji Šmihelski cesti:
9,70 m, to je širina vozišča 2 x 3,00 m, hodnik za pešce
2 x 1,60 m in bermi po 0,25 m;
– iz krožnega križišča do Zdravstvenega doma: 8,60 m,
to je širina vozišča je 2 x 3,00 m, hodnik za pešce 1 x 1,60 m
in bermi 1 x 0,25 m in 1 x 0,75 m;
– do Zdravstvenega doma – s Šmihelske (Ljubenske)
ceste: 8,60 m, to je širina vozišča je 2 x 2,75 m, hodnik za
pešce 2 x 1,55 m;
– enosmernega dovoza do železniške postaje 6,00 m.
Projektirani normalni prečni profil Kandijske ceste je:
– 10,90 m (do km 13,075), to je širina vozišča 2 x 3,00 m,
kombiniran hodnik desno 1 x 2,75 m, hodnik za pešce levo 1 x
1,55 m ter bermi 2 x 0,30 m;
– 10,50 m (od km 13,075 dalje), to je širina vozišča
2 x 3,00 m, hodnik za pešce 2 x 1,55 m, bermi 2 x 0,30 m, živa
meja (ligustra z varovalnim pasom) 1 x 0,80 m.
Vozišče Šmihelske (Ljubenske) ceste je v krivinah razširjeno za srečanje osebnega in tovornega vozila s prikolico,
vozišče povezave proti sedanji Šmihelski cesti pa za srečanje osebnega in tovornega vozila. Priključni radiji v križišču
z Westrovo ulico so predvideni za prevoznost merodajnega
komunalnega vozila, v križiščih »Železniška postaja« in »ob
Krki« pa za prevoznost tovornega vozila s prikolico. Vozišče
Kandijske ceste je v krivinah razširjeno za srečanje tovornega
vozila s tovornim vozilom. Širina dodatnih pasov za zavijanje
v desno ali levo je 3,00 m. Širina avtobusnega postajališča je
3,10 m, čakališča pa 2,50 m. Kolesarske steze se ob avtobusnih postajališčih zožijo na širino 1,00 m.«
5. člen
Besedilo 4. člena, pod naslovom Preureditev križišč in
priključkov, se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo Šmihelske (Ljubenske) ceste bosta tangirani obstoječi križišči, ki se ju rekonstruira, eno križišče pa se uredi na novo:
– v km 21,872 se uredi križišče z Westrovo ulico (pas za
zavijanje naravnost in desno), ki se semaforizira in sinhronizira
z železniškimi novimi zapornicami; železniški prehod na Westrovo ulico, v km 77,140 železniške proge Metlika–Ljubljana,
je predmet posebnega projekta;
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– v km 22,012 se uredi novo križišče in sicer kot petkrako
krožno križišče s premerom 38 m, ki navezuje kraka na sedanjo
Šmihelsko cesto in Ulico Mirana Jarca na jugovzhodni ter do
Zdravstvenega doma in poslovnega objekta s parkirno hišo
na severovzhodni strani ter kraka na železniško postajo in
parkirišče na zahodni strani s tem, da je peti krak pri železniški
postaji z ločenim uvozom in izvozom. Ob vozišču krožnega
križišča poteka hodnik za pešce s kolesarsko stezo v širini, kot
je predviden na krakih Šmihelske (Ljubenske) ceste;
– v km 22,255 se nova Šmihelska (Ljubenska) cesta naveže na obstoječe križišče s Kandijsko cesto ob Krki; to križišče
se dodatno semaforizira in sinhronizira, pas na Kandijski cesti
za desno zavijanje na most se podaljša ob objektu Dolenjskih
lekarn.
Do poslovnega objekta s parkirno hišo in dalje na manipulativne površine ob Zdravstvenem domu se s Šmihelske
(Ljubenske) ceste v km 22,121 uredi nov dovoz, ki je v funkciji
desnega uvoza in desnega izvoza. Kota uvoza sledi koti ceste
v manjšem padcu, do kote platoja pred Zdravstvenim domom.
Dovoz se uredi kot podvoz pod dovoznimi površinami na parkirišče južno od Zdravstvenega doma. Vzdolžni sklon na območju priključka je maksimalno 3,5%. Dostop do parkirnih mest v
poslovnem objektu se zagotavlja tudi preko krožnega križišča
in po dovozni cesti mimo objektov pralnice in kuhinje Splošne
bolnišnice. Cesta se na nivoju terena zaključi z manjšim krožnim križiščem, preko katerega se uredi tudi dovoz do parkirišč
na južni strani Zdravstvenega doma.
Opuščeni del Šmihelske ceste se fizično loči od hodnika
za pešce ob novi Šmihelski (Ljubenski) cesti.
Z rekonstrukcijo Kandijske ceste bo tangiran obstoječi priključek do Zdravstvenega doma. Le-ta se ukine, na njegovem
mestu se uredi le izvoz za urgentna vozila.«
6. člen
Naslov v 5. členu se dopolni tako, da se v celoti glasi:
»Dostopi do obstoječih stanovanjskih objektov«, zadnji del
prvega stavka pa tako, da se glasi: »…..zato se dovoz s smeri
severa preusmeri v krožnem križišču pri železniški postaji na
Ulico Mirana Jarca.«
7. člen
Besedilo 6. člena, pod naslovom Objekti in zidovi, se v
celoti nadomesti z novim besedilom:
»Vzdolž Šmihelske (Ljubenske) ceste se izvedejo naslednji podporni in oporni zidovi:
– parapetni zid s kovinsko ali mrežno ograjo od uvoza
za stanovanjsko hišo Šmihelska cesta 20 na jugu do uvoza
za stanovanjsko hišo Šmihelska cesta 9 na severu – desno, v
skupni dolžini približno 97 m;
– podporni zid na kraku povezave na sedanjo Šmihelsko
cesto – levo, v dolžini približno 20 m. Zid ima funkcijo podpore
hodnika za pešce ter posledično tudi ceste. Predviden je v klasični L obliki s podaljškom temelja v zaledju, z višino 2,10 m;
– oporni zid od začetka parkirišča pri krožnem križišču do
avtobusnega postajališča – levo, v dolžni približno 140 m in v
nadaljevanju oporna pilotna stena v dolžni okrog 77 m, kjer zaradi bližine železniške proge izvedba klasičnega opornega zidu
ni možna. Višina zidu se spreminja glede na vkop v obstoječi
teren in oblikovanje brežin;
– oporni zid za krožnim križiščem, ob parkirišču na desni
strani ceste, dolžine okrog 90 m;
– oporni zid ob dovozu do poslovnega objekta s parkirno
hišo in podvozu pod dovoznimi površinami na parkirišče južno
od Zdravstvenega doma, v približni dolžini cca 25 m in višine
do 4,80 m.
Vzdolž Kandijske ceste se izvede parapetni zid ob objektu
Dolenjskih lekarn v dolžini 39 m in višine 0,80 m ter podporni
zid, ki bo v funkciji ploščadi ob predvidenem poslovnem objektu
in Zdravstvenem domu, v dolžini približno 37 m in višine od
0,00 m do 1,0 m.«
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8. člen
Besedilo 7. člena, pod naslovom Avtobusna postajališča,
se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Na novo se uredijo tri avtobusna postajališča, in sicer:
– obojestranski postajališči ob krožnem križišču pri železniški postaji ter
– postajališče ob levem voznem pasu, pred križiščem pri
mostu čez Krko.«
9. člen
Besedilo 8. člena, pod naslovom Rušitve objektov, se v
celoti nadomesti z novim besedilom:
»V območju urejanja se zaradi izvedbe Šmihelske (Ljubenske) ceste in spremljajočih ureditev odstranijo naslednji
objekti, vsi v k.o. Šmihel pri Novem mestu:
– prizidek k objektu železniške postaje, na zemljišču s
parc. št. 675,
– trije leseni pomožni železniški objekti, od tega eden
zgrajen na zemljišču s parc. št. 675 in dva na zemljišču s parc.
št. 676,
– kiosk, na zemljišču s parc. št. 670/1 in 671 ter nadstrešnica (skladišče), na zemljišču s parc. št. 672,
– trije objekti Novotehne, na zemljišču s parc. št. 663/1,
– dva stanovanjska objekta in nadstrešnica na prostoru
med Zdravstvenim domom in železniško progo, na zemljišču s
parc. št. 645, 646 in 647,
– opuščen, nekdaj stanovanjski objekt ob Kandijski cesti,
na zemljišču s parc. št. 636.«
10. člen
Za 8. členom se doda nov, 8.a člen, ki se glasi:
»Ureditvena enota UE1 (objekt na Šmihelski cesti 15):
Zaradi izvedbe kombiniranega hodnika za pešce ob Šmihelski (Ljubenski) cesti v širini 2,80 m se odstrani zahodni vogal
objekta na Šmihelski cesti 15 in v zvezi s tem izvede ustrezna
rekonstrukcija objekta. V primeru rušitve celotnega objekta je
dovoljena nadomestna gradnja z odmikom objekta najmanj
6,00 m od zunanjega roba vozišča Šmihelske (Ljubenske)
oziroma mora biti objekt situiran v okviru površine, kot je razvidno iz kartografskega dela, list št. 3.2.2 Ureditvena situacija
– sprememba. Objekt po višini lahko obsega P+1 ali P+1+M,
možna je tudi podkletitev. Priporočljiva je horizontalna ali vertikalna členitev kubusa objekta. V primeru izvedbe mansarde je
kolenčni zid dovoljen največ do 1,00 m. Kota pritličja je lahko
do največ 0,50 m nad sedanjim terenom. Streha je simetrična
dvokapnica 30 do 40°, lahko v kombinaciji z ravno in/ali enokapno streho ali samo ravna. Kritina opečna ali temnejše barve.
Možnost izvedbe fičar enostavnih kubusov. Fasada je v ometih
pastelnih barv, možnost kombinacije lesenih, aluminijskih in
steklenih oblog.
Objekt je lahko delno (pritličje) ali v celoti namenjen za
poslovno namembnost, lahko tudi za dejavnosti v povezavi ali
kot dopolnitev zdravstvene dejavnosti, druge storitvene dejavnosti in druge osebne storitve. Za bivanje se lahko nameni le
nadstropje in/ali mansarda.
Dostop do objekta Šmihelska cesta 15 je možen po sistemu »desno – desno« izven območja križišča. Na območju
parcele mora biti zagotovljen prostor za obračanje, da se prepreči vzvratno priključevanje v promet, objekt pa mora imeti tudi
zadostno število parkirnih mest.
Ureditvena enota UE2 (objekta na Šmihelski cesti 8 in
14):
Objekt na Šmihelski cesti 8 je predviden za rušitev. Do
odstranitve se objekt lahko uporablja le za stanovanjski namen,
v ta namen pa so na objektu dovoljena le redna in investicijska
vzdrževalna dela.
Na površini, ki je v kartografskem delu, listu št. 3.2.2
Ureditvena situacija – sprememba, določena kot površina za
razvoj objekta, je dovoljena novogradnja z upoštevanjem naslednjih pogojev:
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– objekt po višini lahko obsega P+1 ali P+1+M, možna
tudi podkletitev. V primeru izvedbe mansarde je kolenčni zid
dovoljen največ do 1,00 m. Priporočljiva je horizontalna ali
vertikalna členitev kubusa objekta;
– kota pritličja je lahko do največ 0,50 m nad sedanjim
terenom;
– streha je simetrična dvokapnica 30 do 40°, lahko v kombinaciji z ravno in/ali enokapno streho ali samo ravna. Kritina
opečna ali temnejše barve. Možnost izvedbe fičar enostavnih
kubusov;
– fasada je v ometih pastelnih barv, možnost kombinacije
lesenih, aluminijskih in steklenih oblog;
– objekt je v celoti namenjen za poslovno namembnost,
lahko tudi za dejavnosti v povezavi ali kot dopolnitev zdravstvene dejavnosti, druge storitvene dejavnosti in druge osebne
storitve. Stanovanjska namembnost ni dovoljena;
– na parceli mora biti glede na konkretno dejavnost zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.
Na objektu na Šmihelski cesti 14 so dovoljena redna
in investicijska vzdrževalna dela ter njegova rekonstrukcija z
namenom zagotovitve optimalnega funkcioniranja dejavnosti
Zavoda za gozdove. V primeru združitve s sosednjo gradbeno
parcelo (objekta na Šmihelski cesti 8) se gradnja lahko izvede
tudi kot dozidava k objektu na Šmihelski cesti 14, pod pogoji za
novogradnjo. V tem primeru mora biti v okviru parcele zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.
Ureditvena enota UE3 (železniška postaja Kandija):
Prizidek k objektu železniške postaje ter leseni pomožni
objekti se odstranijo. Na objektu so dovoljena redna in investicijska vzdrževalna dela ter rekonstrukcija v smislu njegove
prenove, skladno s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine. Prostor med Šmihelsko (Ljubensko) cesto se urbano
uredi (kot manjši trg), površine v južnem delu območja postaje
pa uredijo kot zelenice. Prostor se lahko nameni tudi za razstavne eksponate Slovenskih železnic.«
11. člen
Za 9. členom se doda nov, 9.a člen, ki glasi:
»Mirujoči promet
Ob železniški postaji Kandija se uredi parkirišče z 39
parkirnimi mesti, ki so v funkciji javnih parkirišč. Parkirišče se
uredi še na prostoru med krožnim križiščem in MRP Bolnica, z
19 parkirnimi mesti.
Objektom v območju urejanja, ki bi se jim spreminjala
namembnost ali vrsta rabe, morajo imeti parkirna mesta zagotovljena v okviru svoje gradbene parcele.«
12. člen
Besedilo 10. člena, pod naslovom Javna razsvetljava, se
v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Vzdolž hodnikov za pešce in križišč je predvidena izvedba dveh tipov javne razsvetljave, in sicer cestne svetilke enostransko na zahodni strani ceste ter ulične svetilke enostransko na vzhodni strani ceste. Svetila se razmestijo izmenično
(cestna – ulična – cestna svetilka). Uporabijo se svetilke, ki ne
povzročajo svetlobnega onesnaževanja.«
13. člen
V 11. členu se:
– naslov Urbane ureditve pri železniški postaji dopolni z:
»in krožnem križišču«, na koncu besedila pa se doda v novem
odstavku naslednje besedilo:
»V enaki izvedbi se uredi tudi parkirišče na prostoru med
krožnim križiščem in MRP Bolnica. Zemljišče se niveletno
prilagodi dostopni cesti do Zdravstvenega doma, ob Šmihelski
(Ljubenski) cesti pa se za izravnavo terena lahko izvede nižji
oporni zid.«
– pod naslovom Oporni zidovi in ograje črta tretji in četrti
stavek ter v novem odstavku doda naslednje besedilo:
»Cesta in parkirišče se proti železniški progi zavaruje
z varovalno ograjo. Ograjo se po vrhu brežine izvede tudi
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proti kompleksu Zdravstvenega doma, ki se jo nato ob gradnji
objektov in ureditvah v tem delu odstrani. Je v jekleni izvedbi z
okroglo zaključnico.«
– pod naslovoma Ureditev in zaščita brežin in vegetacije
ter Drevored na koncu stavkov v oklepaju, črta naslednji del
besedila: »…, lipa ali lipovec.«
14. člen
V 14. členu, v poglavju III. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, pod naslovom CATV omrežje,
se zadnji stavek črta in doda naslednje besedilo:
»Trasa je razvidna iz kartografskega dela lokacijskega
načrta.«

se:

15. člen
V 15. členu, pod naslovom Elektroenergetsko omrežje,

– črta zadnji stavek prvega odstavka, drugi odstavek pa
v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Nadzemni vodi vključno z energetskimi vodi za napajanje prometne in ostale signalizacije se nadomestijo z novo
kabelsko kanalizacijo 4 x 160 mm, kar velja tudi za nadomestitev energetskega kabla v križišču ob reki Krki. Celotna kabelska kanalizacija se obbetonira, jaški pa morajo biti v tipizirani
standardizirani kanalizaciji, jaški pa v velikosti in sicer križni
2 x 2 x 1,8 m, prehodni pa v dimenzijah 1,2 x 1,8 x 1,6 m.«,
– v zadnjem odstavku se besedi »…bo možno …« nadomestita z »… se zagotovi …« ter na koncu doda še naslednje
besedilo:
»Priključitev se izvede preko samostojnih odjemnih in
merilnih mest.«
16. člen
V 16. členu, pod naslovom Vodovodno omrežje, se na
koncu doda naslednje besedilo v novem odstavku:
»Obstoječi primarni vodovod do zemljišča s parc. št. 1397,
k.o. Šmihel pri Novem mestu ter obstoječi vodovodni priključek
za objekt na zemljišču s parc. št. 673, k.o. Kandija se obnovi,
pri čemer se nov cevovod pod železniško progo izvede s podbitjem, po pogojih upravljavca javne železniške infrastrukture,
Holdinga Slovenskih železnic d.d.«
17. člen
V 17. členu, pod naslovom Kanalizacijsko omrežje, se:
– drugi stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Tangirano javno kanalizacijo se prilagodi spremembi
nivelete oziroma spremembi terena. Fekalno kanalizacijo se
gradi iz cevi skladno z evropskimi standardi prEN 12666-1, EN
13244-1 in EN 132444-2.«,
– tretji odstavek v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Cestna kanalizacija mora biti ločena od meteorne kanalizacije območja. V primeru, da bi bila skupna, se stroške
vzdrževanja prilagodi prispevni površini. Parkirišča morajo biti
opremljena z lovilci olj.
Zaradi povečane koncentracije padavinskih voda se pred
izpustom v reko Krko zgradi zadrževalnik z lovilcem olj, ki
mora biti dimenzioniran z upoštevanjem prispevnih površin
obstoječega križišča in njegovih krakov. Izpust v Krko se zgradi
pod koto najnižje gladine reke na obstoječi lokaciji. Izvede se v
objektu, uporaba drč ni dovoljena. Vsi objekti za izpust in lovilec
olja se zgradijo tako, da niso vidni na obstoječem pobočju in
bregu reke.«,
– na koncu doda še naslednje besedilo:
»Tangiran nevtralizacijski bazen za potrebe odpadnih
voda Splošne bolnišnice se nadomesti na novi lokaciji, na zahodni strani MRP Bolnica. Dostop se zagotovi preko parkirnih
mest.
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Pri projektiranju in izvedbi se upošteva:
– Odlok o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 76/00),
– Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni
list RS, št. 76/00),
– Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS,
št. 76/00),
– Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96),
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06).«
18. člen
Besedilo 18. člena, v poglavju IV. PRIKAZ PROSTORSKIH UREDITEV PO POSAMEZNIH PODROČJIH, se v celoti
nadomesti z novim besedilom:
»Varstvo kulturne dediščine
V območju urejanja se nahaja enota kulturne dediščine
Novo mesto – železniška postaja Kandija (EŠD 8745), ki ima
status kulturnega spomenika. Objekt železniške postaje se
ohrani, odstrani pa se kasnejši neustrezen prizidek. Novonastali predprostor objekta se ustrezno urbano uredi, s čimer so dani
pogoji za celovito prenovo in ureditev objekta in pripadajočih
odprtih površin.
Vsi posegi v citirani kulturni spomenik in v njegovo neposredno okolico morajo biti v skladu z veljavnim varstvenim
režimom. Za takšne posege je treba pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.«
19. člen
V 19. členu se:
– v prvem stavku prvega odstavka beseda » … bolnišnični
…« nadomesti z »… zdravstveni …«,
– v prvem stavku drugega odstavka besedi: »… bolnišničnem območju …« nadomesti z »… zdravstvenem kompleksu
…«,
– v zadnjem stavku se »… z 52 parkirnimi mesti, …«
nadomesti z »… z 39 parkirnimi mesti, …«,
– v novem odstavku doda naslednje besedilo:
»Mirujoči promet je v območju urejanja delno rešen z
zagotovitvijo javnih parkirišč, za celovito rešitev problematike
parkiranja pa je ustrezno število parkirnih mest treba zagotoviti
znotraj samega območja zdravstvenega kompleksa, kar pa ni
predmet tega lokacijskega načrta.«
20. člen
Besedilo 22. člena, pod naslovom Varstvo tal in površinskih voda pred onesnaženjem se v celoti črta in doda novo
besedilo:
»Varstvo voda
Odvajanje odpadnih voda z območja urejanja mora biti
urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05), odvajanje padavinske vode s cestišča pa v
skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05). Na meteorno kanalizacijo
je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo
dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu
z določili zgoraj navedene uredbe. Meteorne vode s parkirišč
je dovoljeno spuščati v meteorno kanalizacijo le preko lovilca
olj in maščob.«
21. člen
V 23. členu, pod naslovom Varstvo prostorskih kvalitet, se
v prvi alineji za besedo: »… Novo mesto« postavi pika, besedilo
v nadaljevanju pa črta.
22. člen
Besedilo 24. člena se v celoti črta, v istem členu pa se
doda novo besedilo, ki se glasi:
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»Požarno varstvo
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora
biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.
Sistem cest omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer
se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje
opreme za gasilce v skladu z določbami odloka o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Uradni list
RS, št. 117/03). Na območju urejanja je predvideno hidrantno
omrežje.«
23. člen
Za 24. členom se doda nov, 24.a člen, ki se glasi:
»Varstvo pred potresom
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v
potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje
seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-CancanSeiberg.«
24. člen
Za 24.a členom se doda nov, 24.b člen, ki se glasi:
»Ravnanje s plodno in odvečno zemljo
Ob izkopu je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu, ločeno od ostalega izkopa. Po
izvršenih delih se jo uporabi za ureditev zelenic ali za sanacijo
degradiranega prostora.«
25. člen
Za 24.b členom se doda nov, 24.c člen, ki se glasi:
»Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe Uredbe o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni
potrebno predvideti.«
26. člen
Besedilo 25. člena, v poglavju V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA, se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalnih cest na
obravnavanih odsekih se bo izvajala fazno, in sicer:
– 1. faza bo obsegala rušitve tangiranih objektov ter zaščito in prestavitve obstoječe komunalne infrastrukture,
– 2. faza bo obsegala gradnjo oziroma rekonstrukcijo cest
z vsemi spremljajočimi ureditvami in posegi, potrebnimi za njuno izvedbo, vključno z dogradnjo komunalne infrastrukture.
Gradnjo oziroma rekonstrukcijo cest ter pripadajoče infrastrukture v okviru 2. faze se lahko deli na posamezne etape,
pri čemer mora posamezna etapa predstavljati tehnološko
funkcionalno zaključeno celoto.
Ostale gradnje, rekonstrukcije oziroma druge ureditve
objektov v območju urejanja se bodo izvajale glede na interes
oziroma potrebe njihovih lastnikov.«
27. člen
Besedilo 26. člena, v poglavju VI. TOLERANCE, pod naslovom Odstopanja od določil lokacijskega načrta, se v celoti
nadomesti z novim besedilom:
»Pri izvajanju lokacijskega načrta so dopustna manjša
odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če
se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se
ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji, določeni s
tem odlokom.
Odstopanje je dovoljeno tudi pri poteku komunalne infrastrukture, če se pri nadaljnjem projektiranju pokažejo optimalnejše in bolj ekonomične rešitve, kar se podrobneje obdela v
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi,
z njimi pa morajo soglašati tudi organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
Za objekta v UE1 in UE2 so tolerance za horizontalne
in višinske gabarite določene v 8.a členu, z upoštevanjem
najmanjšega odmika 6,00 m od zunanjega roba vozišča Šmihelske (Ljubenske) ceste ter obvezne gradbene linije, kjer je
ta določena. Od maksimalno določenih gabaritov je možno
odstopanje le navzdol, do največ 10%.«
28. člen
Za 26. členom se doda poglavje z naslovom »VII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVA-JANJE LOKACIJSKEGA
NAČRTA«, v nadaljevanju pa 26.a do 26.d členi z naslednjim
besedilom:
»26.a člen
Pogoji in zahteve upravljavca državnih cest
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo oziroma novogradnjo ceste mora biti izdelana na podlagi doseženih stopenj
obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa,
tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih
dejavnikov prometa upoštevajoč povečanje prometa na državni cesti za 20-letno plansko obdobje. Zaradi tega morebitna
potreba po kasnejši protihrupni zaščiti, zaščiti proti tresljajem,
izpušnim plinom, svetlobnemu onesnaževanju in ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti upravljavca državne ceste.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za cesto
mora vsebovati tudi poseben del projekta »Prometna ureditev
v območju državne ceste in njenem vplivnem območju«. V projektu morajo biti vrisane vse predvidene spremembe prometnega režima s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
Investitor ceste in križišč mora v fazi izdelave projektne
dokumentacije pridobiti projektne pogoje upravljavca državnih
cest ter soglasje k izdelani projektni dokumentaciji.
Investitor oziroma izbrani izvajalec del je pred začetkom
gradnje dolžan zagotoviti projekt tehnologije gradnje in ureditve
gradbišč za objekte, cestne objekte, komunalne vode ter cestne priključke in deviacije s prikazom dostopa na javno cestno
omrežje ter pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste za začasne
gradbiščne cestne priključke, začasne premestitve komunalnih
vodov, dovoljenja za zapore državnih cest in odločbe za izredne prevoze.
Vsa nova prečkanja državne ceste s komunalnimi napravami je treba predvideti s prebitjem oziroma prevrtanjem
vozišča. V primeru, da prebitje oziroma prevrtanje cestnega
telesa ni izvedljivo, si mora investitor pridobiti ustrezno pisno
izjavo pooblaščenega in registriranega izvajalca del. Komunalni
vodi morajo biti v cestnem telesu državne ceste položeni na
globini najmanj 1,20 m glede na nivo vozišča ceste. Vsi pokrovi
jaškov in naprave komunalnih naprav morajo biti locirani zunaj
vozišča.
V primeru izvajanja kakršnihkoli del na objektih, ki so v
območju urejanja, si mora posamezen investitor pred izdajo
gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje ter soglasja
in dovoljenja v skladu s 34., 48., 49., 50., 53., 54., 58., 59., 60.,
67., 68. in 69. členom Zakona o javnih cestah.
Pri novogradnjah ali prenovah objektov v varovalnem
pasu državne ceste, Direkcija RS za ceste ne prevzema nobene finančne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov
prometa, izvajanja del rednega in investicijskega vzdrževanja,
rekonstrukcij, modernizacij ali drugih del v zvezi z izboljšanjem
stanja državne ceste in podobnega.
26.b člen
Pogoji in zahteve upravljavca mestnega plinovoda
Ker pomožni ali krožni plinovod ne obstaja, prekinitev dobave zemeljskega plina obstoječega distribucijskega plinovoda
ne sme trajati dlje kot polovico dneva. V projektni dokumentaciji
mora biti zato zajet pravilen vrstni red posameznih faz izgradnje
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novega plinovoda, tako da se po njegovi izgradnji, v čim krajšem možnem času, naveže na distribucijsko omrežje. Obstoječi
plinovod mora do tedaj ostati v delovni funkciji.
Na območjih, kjer bo prišlo do rekonstrukcije obstoječih
objektov, ceste, pločnikov ali ostale infrastrukture, je treba
upoštevati obstoječe stanje distribucijskega plinovoda (nivo
globine, cestne kape in označitev le teh, pipe, sifoni ...).
V projektni dokumentaciji je treba upoštevati minimalne
odmike od plinovoda, skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih
za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim
delovnim tlakom do 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).
26.c člen
Pogoji in zahteve upravljavca elektroenergetske infrastrukture
Najmanj sedem dni pred pričetkom del mora investitor
oziroma izvajalec poskrbeti za zakoličbo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav ter pri upravljavcu elektroenergetskega omrežja naročiti nadzor nad izvedbo del. V primeru del
v bližini 20 kV vodov je potrebno naročiti tudi varnostni izklop.
Odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih
del nosi investitor.
Vsi stroški prestavitev oziroma predelav elektroenergetske infrastrukture, povzročeni z gradnjami po predmetnem
lokacijskem načrtu, gredo v breme investitorja le-teh.

ture

26.d člen
Pogoji in zahteve upravljavca javne železniške infrastruk-

Odmik ceste od osi železniškega tira mora znašati najmanj 5,0 m, odmik parkirišč pa najmanj 4,0 m, manjši odmiki
so dovoljeni le s poprejšnjim soglasjem Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Ljubljana oziroma njegovega pravnega naslednika.
Kovinske dele objekta v zemlji je treba aktivno zavarovati
pred vplivi blodečih tokov, v prihodnosti elektrificirane železniške proge.
Vsa dela na železniškem območju se morajo izvajati v
skladu z navodili in pod nadzorom pooblaščenih delavcev
upravljavca javne železniške infrastrukture, to je Holdinga Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, zaradi česar mora izvajalec
upravljavca (Sekcijo za vzdrževanje prog Novo mesto in Sekcijo za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih
naprav Ljubljana) o delih obvestiti najmanj 8 dni pred njihovim
začetkom. Stroški nadzora bremenijo investitorja.
Za gibanje delavcev izvajalca po železniškem območju
mora izvajalec del predhodno pridobiti pisno dovoljenje in pogoje upravljavca javne železniške infrastrukture.
Holding Slovenske železnice d.o.o., ne odgovarja za morebitno škodo na objektu investitorja ali na napravah izvajalca
del zaradi svojega rednega obratovanja, za vso škodo, ki bi jo
upravljavec javne železniške infrastrukture utrpel zaradi gradnje, obstoja in obratovanja Šmihelske (Ljubenske) ceste in
spremljajočih ureditev pa bremenijo investitorja ali njegovega
pravnega naslednika ter izvajalca del.«
29. člen
Za 26.d členom se doda poglavje z naslovom »VIII.
OSTALE OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA«, v nadaljevanju
pa 26.e člen z naslednjim besedilom:
»Poleg vseh obveznosti, ki so navedene v tem odloku, so
obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju gradenj tudi:
– Med gradnjo objektov in ureditev na območju urejanja
mora biti ves material deponiran od zunanjega roba vozišča ceste vsaj 1,0 m do 3,0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost
na cesti. Izvajalec mora po končanih delih gradbišče očistiti,
odvečni material pa odpeljati na ustrezno odlagališče.
– Investitor oziroma izvajalec posamezne gradnje v območju urejanja je odgovoren za varnost prometa na državni
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cesti in zavarovanje delovišč v skladu s predpisi o varstvu pri
delu. V ta namen je dolžan med izvajanjem del zavarovati promet na državni cesti z ustrezno cestnoprometno signalizacijo,
ki jo postavi in vzdržuje usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške izvajalca del. Izvajalec del je dolžan
izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo
in jo odstraniti takoj po dokončanju del, zaradi katerih je bila
postavljena.
– Dela se morajo izvajati s primerno tehnologijo tako,
da ne bo povzročena škoda na cesti ali škoda uporabnikom
ceste. V primeru morebitno nastale škode je zanjo odgovoren
izvajalec.
– Če bi v času gradnje prišlo do onesnaženja ceste in
ostalega dela prometnih površin, jih je izvajalec dolžan redno
čistiti že med delom, posebno pa po končanju del.
– Če bi bili zaradi gradnje uničeni mejniki cestnega sveta,
jih je posamezen investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni, usposobljeni in registrirani organizaciji za geodetske
meritve postaviti v prvotno stanje.
– Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini plinovodnih naprav, za dela v
varovalnem pasu plinovoda pa mora zaradi ustrezne zaščite
plinovodne naprave pisno obvestiti upravljavca najmanj en
mesec pred njihovim začetkom oziroma najmanj 5 dni pred
posegom v ožjem varovalnem pasu. Le-ta znaša 2 m na vsako
stran, merjeno od osi plinovoda.
– Podzemne dele plinovodnih naprav se mora odkopati
ročno pod nadzorom upravljavca plinovodnega omrežja. Odkopani deli morajo biti zavarovani proti poškodbami (tudi proti
zmrzovanju) in proti premikom.
– Vsako morebitno tangiranje, križanje plinovoda, neposredna sprememba nivelete cestišča in globine obstoječega
plinovoda mora biti izvedena v skladu s tehničnimi predpisi
oziroma po navodilih predstavnika upravljavca plinovoda.
– Vsako križanje plinovoda ali sprememba globine obstoječega plinovoda mora biti geodetsko posneta. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnešena v projekt izvedenih
del in predana upravljavcu plinovoda.
– O vsaki poškodbi plinovodnih naprav je izvajalec del
dolžan takoj obvestiti upravljavca. Če izvajalec del naleti na del
plinovodnega omrežja ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen, mora dela takoj prekiniti in obvestiti upravljavca
zaradi dogovora o nadaljnjih ukrepih.
– Posege na samem plinovodu sme opravljati le upravljavec omrežja ali usposobljeno strokovno osebje, ki ima z
upravljavcem sklenjeno pogodbo o izvajanju. Enako velja za
konstrukcijske elemente distribucijskega plinovoda (cev, montažni kosi, priključki ...).
– Po končani gradnji mora izvajalec del pridobiti pisno
izjavo upravljavca plinovodnega omrežja, da je upošteval in
izpolnil pogoje iz soglasja.
– Izvajalec gradenj mora ob objektih, določenih v 21. členu, zagotoviti monitoring hrupa med gradnjo in ob ugotovljenih
prekoračitvah vrednosti ukrepati z ustreznejšo organizacijo
gradbišča oziroma izvedbo dodatnih protihrupnih ukrepov. Rezultati monitoringa so javni, investitor oziroma izvajalec del
mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
– Z organizacijo gradbišča mora izvajalec zagotoviti čim
manjše poseganje izven območja same gradnje, v primerih,
ko je to nujno potrebno, pa naj bo to sporazumno z lastniki
tangiranih zemljišč oziroma objektov.«
30. člen
Za 26.e členom se doda poglavje z naslovom »IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI LOKACIJSKEGA NAČRTA«, v nadaljevanju pa 26.f člen z naslednjim besedilom:
»Po prenehanju veljavnosti tega lokacijskega načrta, ko
so vsi predvideni objekti zgrajeni in v uporabi, se območje ureja
s tedaj veljavnimi hierarhično višjimi prostorskimi akti Mestne
občine Novo mesto.«
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31. člen
V 27. členu, pod poglavjem X. PREHODNE DOLOČBE,
se izraz v stavku »... posegov …« nadomesti z »… ureditev …«.
32. člen
Za 27. členom se doda nov, 27.a člen, ki se glasi:
»Na stičnem območju tega lokacijskega načrta in ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto so gradnje
in druge ureditve načrtovane tako, da se za potrebe gradnje
nove Šmihelske (Ljubenske) ceste in rekonstrukcije Kandijske
ceste v severozahodnem območju dovoljujejo posegi tudi na
območje ureditvenega načrta (predvsem z izvedbo brežin, ki
se ob izgradnji poslovnega objekta s parkirno hišo in izvedbi
zunanjih ureditev po ureditvenem načrtu odstranijo) oziroma
tedaj veljavnega izvedbenega prostorskega akta.«
II. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega
načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota
Novo mesto.
34. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Oddelku za prostor Mestne občine Novo mesto.
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-9/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

3787.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med
Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem
jedru Novega mesta

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), 23. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.
in 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne
12. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu stavbnega otoka
med Kastelčevo in Rozmanovo ulico
v mestnem jedru Novega mesta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo
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ulico v mestnem jedru Novega mesta (v nadaljnjem besedilu:
SDUN), ki ga je izdelalo podjetje GPI, gradbeno projektiranje
in inženiring, d.o.o., pod številko projekta LN-30/2006, v letu
2007.
SDUN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge.
Besedilo SDUN vsebuje:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s SDUN,
– ureditveno območje SDUN,
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja objektov nanjo,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in
zahteve za izvajanje SDUN.
Kartografski del SDUN vsebuje naslednje grafične načrte:
1–
2–

3–

4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –

Pregledna situacija
M 1 : 50000
Načrt namenske rabe prostora – izsek
iz prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za območje Mestne
občine Novo mesto, dopolnjena od
1990 do 2004
M 1 : 5000
Izsek iz ureditvenega načrta stavbnega
otoka med Kastelčevo in Rozmanovo
ulico
v mestnem jedru Novega mesta
M 1 : 500
DOF s prikazom območja urejanja
M 1 : 1000
Pregledna situacija s prikazom območja
urejanja
M 1 : 1000
Načrt parcele
M 1 : 1000
Katastrski načrt s prikazom območja
urejanja
M 1 : 500
Geodetski načrt
M 1 : 500
Geodetski načrt s prikazom območja
urejanja
M 1 : 500
Načrt ureditvenega območja
M 1 : 500
Načrt ureditvenega območja –
ureditvene enote
M 1 : 500
Načrt parcelacije – gradbene parcele in
tehnični elementi za zakoličbo
M 1 : 500
Načrt prometne infrastrukture
M 1 : 500
Načrt komunalno – energetske
infrastrukture
M 1 : 500
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja
M 1 : 500
Rešitve in ukrepi za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami
M 1 : 500
Karakteristični prečni prerezi območja
M 1 : 500
Karakteristični prečni prerezi cest
M 1 : 50
Prikaz vplivov na sosednja območja
M 1 : 500
Priloge SDUN so naslednje:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz prostorskega akta,
– obrazložitev in utemeljitev SDUN,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam aktov in predpisov,
– ocena stroškov za izvedbo SDUN,
– spis postopka priprave in sprejemanja SDUN.
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2. člen
Predmet SDUN je umestitev nove večstanovanjske stavbe
s poslovnimi prostori ter možnostjo parkiranja v sklopu objekta
na območju, ki je v veljavnem ureditvenem načrtu opredeljeno
kot cona a (predviden samostojen sklop objektov v križišču
Rozmanove in Kastelčeve ulice) in cona b (obravnava obstoječi
objekt – Rozmanova ulica 11), znotraj katerih je možno organizirati stanovanja, javni program ter parkirne prostore.
SDUN se nanašajo na rušitev objekta Rozmanova 11,
gradnjo enotnega objekta v coni a in b z možnostjo oblikovanja
dodatne podzemne etaže – kleti za parkiranje vozil ter ureditvijo
kletnih prostorov za prebivalce novega stanovanjsko-poslovnega objekta. Le-te se pripravijo v sodelovanju z avtorjem izbrane
natečajne rešitve Marjanom Zupancem, univ. dipl. inž. arh.
Predmet SDUN je tudi določitev spremenjenih urbanistično-arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanje ureditve, pogojev
za prometno in komunalno infrastrukturo ter vseh ostalih pogojev, ki jih bo moral investitor upoštevati pri izvedbi gradnje
oziroma za funkcioniranje objekta.
SDUN se nanašajo na območje znotraj veljavnega ureditvenega načrta, ki se nahaja med stanovanjskimi stavbami
Rozmanove in Kastelčeve ulice. Načrtovani stanovanjsko-poslovni objekt in ostali posegi so predvideni na zemljiških parcelah št. 1458, 1459 in 1457 ter na delu zemljiških parcel št.
1465 – Kastelčeva ulica in 1468 – Rozmanova ulica, vse k.o.
Novo mesto. S predmetno gradnjo in pripadajočimi ureditvami
se posega na približno 14 arov površin od velikosti celotnega
območja ureditvenega načrta.

dela:

3. člen
V območju SDUN so dopustne naslednje gradnje in druga

1. stanovanjske stavbe – vsaj polovica uporabne površine
se uporablja za bivanje: večstanovanjske stavbe;
2. gradbeno inženirski objekti:
– objekti transportne infrastrukture (ceste – lokalne ceste,
javne poti, nekategorizirane ceste);
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi (distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za pitno
vodo, hidranti, cevovodi za odpadno vodo, prenosni in distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska
omrežja);
3. enostavni objekti;
4. rekonstrukcije objektov, nadomestne gradnje, odstranitev objektov, vzdrževanje objektov, gradnja dozidav in nadzidav;
5. dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(za lastne potrebe, v zvezi z urejanjem javnih površin, v javno
korist);
6. spremembe rabe in spremembe namembnosti.
II. IZHODIŠČA UREJANJA
4. člen
Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in namenske rabe
prostora
Pod točko II. IZHODIŠČA UREJANJA se v 4. členu:
– na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Funkcionalna sklopa a in b se preoblikujeta tako, da sestavljata Ureditveno enoto A – obsega površine za gradnjo novega stanovanjsko-poslovnega objekta in Ureditveno enoto B
– obsega obstoječe in predvidene prometne površine. Območji
obeh ureditvenih enot sta razvidni iz grafičnega načrta 11 – Načrt ureditvenega območja – ureditvene enote. Ureditve v funkcionalnih sklopih c in d so razvidne iz obstoječega ureditvenega
načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v
mestnem jedru Novega mesta (Uradni list RS, št. 3/01).«
– preoblikuje besedilo, ki se nanaša na cono a in cono b
tako, da se na novo glasi:
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»Ureditvena enota A,
površine 10,1 arov, predstavlja stanovanjsko-poslovni
objekt (razviden v grafičnem načrtu 10 – Načrt ureditvenega
območja), znotraj katerega je poleg bivalnih prostorov možno
urediti tudi mirne, nehrupne dejavnosti (predvsem trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti …), ki so nemoteče za bivalno
okolje oziroma ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja.
Organizacija dejavnosti je možna le v sklopu dela kletne etaže
ter v prostorih nizkega pritličja.
V skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so dopustne dejavnosti, ki so klasificirane kot:
– D) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI:
15.52 Proizvodnja sladoleda
15.81 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
22.12 Izdajanje časopisov
22.13 Izdajanje revij in periodike
22.15 Drugo založništvo
22.22 Drugo tiskarstvo
22.23 Knjigoveštvo
22.25 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom;
– DE) PROIZVODNJA VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA
TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA; ZALOŽNIŠTVO IN
TISKARSTVO:
22 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– G) TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE:
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila
50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo
50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo
51.1 Posredništvo
52 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; popravila
izdelkov široke porabe;
– H) GOSTINSTVO:
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
55.4 Točenje pijač
55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane;
– I) PROMET; SKLADIŠČENJE IN ZVEZE:
63.3 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
63.4 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
– J) FINANČNO POSREDNIŠTVO:
65.12 Drugo denarno posredništvo
65.2 Drugo finančno posredništvo
67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
– K) POSLOVANJE Z NEPRIMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE:
70 Poslovanje z nepremičninami
72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti
73 Raziskovanje in razvoj
74 Druge poslovne dejavnosti;
– M) IZOBRAŽEVANJE:
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
– O) DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI:
91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
91.12 Dejavnost strokovnih združenj
91.3 Dejavnost drugih organizacij
92.34 Druge razvedrilne dejavnosti
93 Druge storitvene dejavnosti (razen pogrebne dejavnosti).

Uradni list Republike Slovenije
Število parkirnih mest za potrebe predvidenega objekta se
določi v skladu s Tehnični normativi za projektiranje in opremo
mestnih prometnih površin (Univerza v Ljubljani – Prometnotehniški inštitut FAGG, 1.del, Ljubljana 1991).
Pri projektiranju objekta je potrebno upoštevati Pravilnik
o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
Ureditvena enota B,
površine 3,9 arov, zajema obstoječe prometne površine.
Pogoji urejanja so podani v 10. členu odloka – Zasnova prometne ureditve.«
– besedilo »objekta b« v drugem stavku zadnjega odstavka, ki se nanaša na cono c, se preoblikuje tako, da se na
novo glasi: »stanovanjsko-poslovnega objekta v Ureditveni
enoti A.«
5. člen
Pogoji arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja
Pod točko II. IZHODIŠČA UREJANJA se v 5. členu na
koncu doda novo besedilo, ki se glasi:
»Glavni dovozi, dostopi in vhodi:
Glavni dovoz v ureditveno enoto A je z Rozmanove ulice,
s katere je narejen uvoz za osebna vozila, in sicer za možnost
parkiranja v predvidenem objektu. Dostop omogoča dvosmerni
promet brez križanja vozil ob uvozu/izvozu in je možen preko
nizkega pritličja ter nato z dvigali tudi v kletne prostore objekta.
Glavni vhodi v poslovne prostore bodo s severne in vzhodne
strani objekta, glavni vhodi v stanovanjske enote pa iz atrija
objekta oziroma iz Kastelčeve ulice. Dostop do posameznih
stanovanjskih ali poslovnih enot je možen tudi iz vseh kletnih
etaž.
V smeri sever – jug poteka preko atrija objekta prehod,
ki funkcionira kot javen prostor in omogoča prehod iz nivoja
Rozmanove na nivo Kastelčeve ulice, pri čemer se naveže na
hodnike za pešce ob objektu. Javni prehod poteka preko atrija
predvidenega objekta v minimalni neto širini 2,20 metra.
Ob rekonstrukcijah obstoječega prometnega omrežja se
ohranjajo obstoječi dovozi do okoliških stavb. Poleg avtomobilskega dostopa je možen tudi pešdostop in prehod, in sicer
preko hodnikov za pešce.
Urejanje javnih, poljavnih površin:
Elementi urbane opreme, ki jo je potrebno ali smiselno
uporabiti pri urejanju javnih in poljavnih površin, so ulične
svetilke, objekti za oglaševanje, telefonska govorilnica, koši
za smeti, cvetlična korita, stojala za kolesa, klopi za sedenje,
konfini in podobno.
Površina izven objektov, ki se nameni ureditvi ekološkega
otoka in stojnega mesta za kontejnerje, se ustrezno utrdi. Predvidi se ustrezna ograditev, ki zakriva pogled na kontejnerje.
Površine tik ob stanovanjsko-poslovnem objektu v ureditveni enoti A, vključno s površinami atrija in javnega prehoda
preko atrija, se utrdi s tlakovano ali monolitno površino. Zelene
površine se urejajo v atriju objekta, in sicer v smislu postavitve
korit z zelenjem v sklopu ureditev tlakovanih površin ob objektu. Na površini pred objektom je možna ureditev sezonskega
gostinskega vrta ter postavitev spominskega obeležja.
Površine pod javnim prehodom in nad njim so del predvidenega stanovanjsko-poslovnega objekta in kot take del gradbene parcele tega objekta. Na tangiranih gradbenih površinah
predvidenega objekta je potrebno za namen javnega prehoda
ohranjati oziroma določiti javni status – javno dobro. Detajlne
določbe, ki bodo urejale status javnega prehoda kot javno dobro med Kastelčevo in Rozmanovo ulico, se urejajo naknadno
– po izgradnji objekta in v drugih pravnih postopkih.
Površinam tik ob predvidenem pritličnem delu objekta,
ki segajo pod konzolo objekta in so namenjene hodnikom za
pešce, se lahko določi javni status – javno dobro, in sicer po
izgradnji objekta ter v drugih pravnih postopkih.
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Vse javne površine v ureditvenih enotah A in B so razvidne iz grafičnega načrta 12 – Načrt parcelacije – gradbene
parcele in tehnični elementi za zakoličbo.«
6. člen
Konstrukcijska zasnova
Pod točko II. IZHODIŠČA UREJANJA se v 6. členu:
– črtata prvi in drugi stavek;
– v tretjem stavku se črta besedilo: »v rastru 4.8 m«, v
šestem stavku pa besedilo »obeh«;
– na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Možna je
izvedba montažne konstrukcije nadstreška nad atrijem novega
stanovanjsko-poslovnega objekta v ureditveni enoti A.«
7. člen
Predvidene rušitve
Pod točko II. IZHODIŠČA UREJANJA se v 7. členu:
– v drugem odstavku besedilo preoblikuje tako, da se na
novo glasi: »Predvidevamo naslednje rušitve, ki so razvidne iz
grafičnih prilog.«;
– dopolni drugi odstavek tako, da se na koncu prve alineje doda besedilo, ki se glasi: »na parceli št. 1458, k.o. Novo
mesto«;
– v drugi alineji besedilo »AB PLOŠČE« zamenja z novim,
ki se glasi: »vseh objektov«;
– v tretji alineji popravi nepravilno navedbo parcele v
veljavnem ureditvenem načrtu »1459« in zamenja s parcelami:
»1460, 1461«;
– na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi: »Rušitev objekta Rozmanova ulica št. 11 ne sme imeti škodljivega
vpliva na gradbeno tehnično stanje objekta Rozmanova ulica
št. 13.«
8. člen
Predvidene novogradnje
Pod točko II. IZHODIŠČA UREJANJA se v 8. členu:
– črta besedilo prvega odstavka, ki se nanaša na Predvidene novogradnje;
– preoblikuje besedilo, ki se nanaša na predvidene novogradnje v coni a in coni b tako, da se na novo glasi:
»Ureditvena enota A – parc. št. 1457, 1458, 1459, 1468del in 1465-del, vse k.o. Novo mesto:
Novi stanovanjsko-poslovni objekt je predviden kot večstanovanjska stavba (približno 27 stanovanj) s poslovnim programom (približno 5 poslovnih prostorov). V sklopu kletnih
prostorov in nizkega pritličja pa je predvideno približno 39
parkirnih mest, kolesarnica, shrambe za stanovalce ter ureditev ekološkega otoka oziroma stojnega mesta za kontejnerje
v pritličnih etažah. Okvirna organizacija prostora v objektu je
tako naslednja:
– kletne etaže – ureditev parkirnih mest za stanovalce ter
uporabnike prostorov z dejavnostjo, ureditev kletnih prostorov,
shramb in kolesarnice za stanovalce, možnost ureditve poslovnega prostora v povezavi s pritlično etažo;
– nizko pritličje – ureditev parkirnih mest in prostorov za
poslovne dejavnosti – trgovske, gostinske, storitvene …;
– visoko pritličje, nadstropje, mansarda – ureditev stanovanjskih enot različnega tipa oziroma velikosti.
Objekt je definiran znotraj zunanje gradbene linije, ki
skupaj s površino atrija obsega približno 950 m2 površin. Dolžine posameznih stranic (fasad) večkotno oblikovanega tlorisa
stavbe so s severne in južne strani po 48,0 m, z zahodne
27,0 m in z vzhodne 7,5 m. Dovoljena so odstopanja od horizontalnih gabaritov za ±10%. Objekt se lahko zgradi do meje
gradbene parcele. Zunanja pritlična linija je zaradi povečanja
javnih površin manjša tako, da se višje etaže zgradijo konzolno
nad javnimi površinami. Oblikovanje objekta povzema izbrano
natečajno rešitev z dopolnitvami.
Vertikalni gabarit stanovanjsko-poslovnega objekta je
predviden z naslednjimi etažami: K (kletna etaža) + NP (nizko
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pritličje – Rozmanova ulica) + VP (visoko pritličje – Kastelčeva
ulica) + N (nadstropje) + M (mansarda). Kota pritličja objekta je
razvidna iz grafičnega načrta 12 – Načrt parcelacije – gradbene parcele in tehnični elementi za zakoličbo. Nadstrešek nad
atrijem je dovoljen največ v velikost atrija.
Poleg stanovanjsko-poslovnega objekta je dopustna tudi
gradnja enostavnih objektov na osnovi Pravilnika o vrstah
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja
in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Uradni list RS, št. 114/03, 130/04, 100/05 – preneha veljati
prva alineja 7. točke 7. člena), in sicer:
a) Ureditvena enota A: pomožni objekti (objekt za lastne
potrebe: nadstrešek; ograje: medsosedska, varovalna, oporni
zid; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, pomožni telekomunikacijski objekti,
pomožni komunalni objekti), začasni objekti (namenjeni sezonski turistični ponudbi: sezonski gostinski vrt), spominska
obeležja (kip oziroma spomenik, spominska plošča), urbana
oprema (javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska
govorilnica, objekt za oglaševanje, transparent, skulptura in
druga prostorska inštalacija, vodnjak).
b) Ureditvena enota B: pomožni objekti (ograje: oporni
zid; pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, pomožni telekomunikacijski objekti,
pomožni komunalni objekti), spominska obeležja (kip oziroma
spomenik, spominska plošča), urbana oprema (javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, objekt
za oglaševanje, transparent, skulptura in druga prostorska
inštalacija, vodnjak).
Oblikovni pogoji za postavitev nadstreška: transparenten
oziroma oblikovno usklajen s stanovanjsko-poslovnim objektom. Ostali pogoji za gradnjo enostavnih objektov (npr. zahteve
glede načina gradnje in odmika od sosednjih zemljišč), ki niso
posebej določeni s tem odlokom, se urejajo z omenjenim pravilnikom.«
9. člen
Oblikovni pogoji za novogradnje
Pod točko II. IZHODIŠČA UREJANJA se v 9. členu:
– besedilo v drugem stavku prvega odstavka »±0,5 m«
zamenja z novim, ki se glasi:« ±1,0 m«;
– za tretjim stavkom v prvem odstavku doda nov stavek,
ki se glasi: »Naklon šestih enokapnih strešnih ploskev predvidenega stanovanjsko-poslovnega objekta znaša 30 do 35
stopinj.«;
– na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Za osvetlitev mansarde je možna namestitev strešnih
oken.«;
– za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Maksimalna višina predvidenega stanovanjsko-poslovnega
objekta v ureditveni enoti A ne sme presegati vertikalni gabarit sosednjega objekta Rozmanova ulica št. 13. Maks. kota
slemen tega objekta je 14,75 m od nivoja Rozmanove ulice, z
odstopanji navzdol. Nadstrešek nad atrijem ima lahko ravno
streho oziroma streho z minimalnim naklonom in ne sme presegati kote slemena predvidenega objekta. Zaradi zagotavljanja
svetlobe na površine atrija se uporabi transparentno kritino.«;
– na koncu drugega odstavka doda novo besedilo, ki se
glasi: »Pri oblikovanju fasade je predvidena uporaba fasadnih
tonov v različnih (med seboj usklajenih) barvnih kombinacijah
in materialih. Dopustna je gradnja balkonov, lož in teras, možna
je gradnja izzidkov.«.
10. člen
Zasnova prometne ureditve
Pod točko II. IZHODIŠČA UREJANJA se v 10. členu črtajo
drugi, tretji, četrti in peti odstavek. Za zadnjim odstavkom se
doda novo besedilo, ki se glasi:
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»– Ureditvena enota B:
Območje zajema obstoječe prometne površine (lokalna
cesta – glavna mestna cesta LG 299000 Glavni trg–Sokolska
ulica–Prešernov trg–Glavni trg–Rozmanova ulica, Kastelčeva
ulica – kategorizirana kot javna pot JP 799427), ki jih bo zaradi gradnje novega objekta potrebno rekonstruirati. Pri tem
se lahko v soglasju s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne
dediščine dogradi obstoječi pločnik ob vogalu in v vogalu novega objekta (na razcepu omenjenih cest) ter preuredi parkirna
mesta ob Rozmanovi ulici zaradi oblikovanja uvoza v predviden
objekt.
Dokončno parterno in prometno ureditev Rozmanove in
Kastelčeve ulice se celovito rešuje ob rekonstrukciji komunalne
infrastrukture na tem območju, ko bosta obe ulici dobili tudi nov
zaključni sloj. Do tedaj je potrebno s strani prometne varnosti
zahtevane posege reševati brez večjih gradbenih posegov in
oblikovalno dokončnih posegov; izvede se npr. risane oznake
na cestišču, confine in/ali druge fizične prepreke.
V fazi gradnje se morajo parterne ureditve smiselno rekonstruirati v obstoječih gabaritih in trdnih finalnih ustrojih, pri
čemer je priporočljivo sodelovanje s pristojno občinsko službo
ter s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
Normalni prečni profil Rozmanove ulice znaša:
a) variantno se ohranja obstoječ prečni profil Rozmanove
ulice v širini do približno 11,30 m
b) variantno se v primeru rekonstrukcije Rozmanove ulice
zagotovi naslednje tehnične elemente cestišča:
– hodnik za pešce
– vozni pas

minimalno 1,50 m od obstoječih
stavb v nizu
1 x 3,50 = 3,50 m (če se ohranja
enosmerni prometni režim)
1 x 0,50 = 0,50 m

– robni pas
– pas za vzdolžno parkiranje vozil
1 x 2,00 = 2,00 m
– hodnik za pešce
minimalno 1,50 m od obstoječega
robnika vozišča
skupaj
minimalno 9,00–12,00 m, pri čemer
se ne sme zmanjšati obstoječ prečni profil javnih cest
Normalni prečni profil Kastelčeve ulice znaša:
(– hodnik za pešce pod
konzolo objekta
– hodnik za pešce ob
objektu
– vozni pas (enosmerni
prometni režim)
– hodnik za pešce (izven
območja SDUN)
skupaj

1 x 1,25 = 1,25 m)
1 x 0,80 = 0,80 m
1 x 3,50 = 3,50 m
1 x 0,80 – 2,30 = 0,80 – 2,30 m
5,10 – 6,60 m (7,85 m)

Zaradi gradnje ali rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja bo na določenih odsekih potrebna preplastitev ali rekonstrukcija tangiranega prometnega omrežja tudi izven območja
ureditvenega načrta, in sicer:
– uvoz v garažo in organizacija parkirnih mest pred objektom na Rozmanovi ulici: parc. št. 1468;
– ureditev površin za pešce: parc. št. 1468 (Rozmanova
ulica), 1465 (Kastelčeva ulica);
– priključitev na TP Prešernov trg: parc. št. 1468, 1465,
1443/2, 1680;
– ukinitev zračnega NN elektroenergetskega voda: parc.
št. 1465, 1452;
– rekonstrukcija obstoječe kanalizacije odpadnih voda:
parc. št. 1440, 1465, 1468;
– gradnja kanalizacije padavinskih vod in lovilca olj: parc.
št.: 1468, vse k.o. Novo mesto.
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Vsi omenjeni vplivi so razvidni iz grafičnega načrta 17
– Prikaz vplivov na sosednja območja.
– Avtobusna postajališča:
V radiu 400 m se nahajajo postajališča na Glavnem trgu
in ob Seidlovi cesti, ki jih lahko koristijo prebivalci, uporabniki
in obiskovalci obravnavanega stavbnega otoka. Do njih so
zgrajeni hodniki za pešce, kar omogoča varen dostop.
– Ureditev prometnih površin:
Vozni pasovi na Kastelčevi ulici so v asfaltni izvedbi.
Vozni pas in parkirne površine ob Rozmanovi ulici se izvedejo
iz kamnitih kock oziroma se urejajo kot obstoječe. Hodniki za
pešce se lahko izvedejo v asfaltni obliki (označen z ustrezno
signalizacijo ali dvignjen od cestišča in od njega fizično ločen
z betonskim ali granitnim robnikom), lahko pa tudi v drugih izvedbah, npr. s kamnitimi ploščami, kamnitimi kockami, prodniki
oziroma v kombinaciji z vsemi naštetimi.
Uvoz v garažne prostore predvidenega objekta v ureditveni enoti A se nakaže z ustrezno prometno signalizacijo na
Rozmanovi ulici. Na mestu prehoda preko pločnika se slednji
izvede z utopljenimi robniki.
Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno
ovirane ljudi ter opremijo z ustrezno signalizacijo. »Vhodi« na
hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi robniki s položno
klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm.
Urejanje prometnih površin, zlasti Rozmanove ulice, je
potrebno reševati brez večjih oblikovnih posegov. Za nadomestitev obstoječih elementov cestišča se uporablja analogne
elemente tako pri izbiri materiala kot profila. Za organizacijo
prometa se uporabi risane oznake na cestišču, namestitev
konfinov in druge elemente mikourbane opreme.«
III. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
11. člen
Zasnova infrastrukture
Pod točko III. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE se
besedilo 11. člena dopolni tako, da se za besedo »komunalno«
doda beseda » – energetsko«.
12. člen
Kanalizacija
Pod točko III. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE se
besedilo v 13. členu preoblikuje tako, da se glasi:
»Kanalizacija:
Komunalne odpadne in padavinske vode se priključijo na
obstoječo kanalizacijo.
– Komunalne odpadne vode: Zaradi gradnje novega
objekta v ureditveni enoti A se obstoječi kanal med jaškom
št. 920 in št. 921 ukine. Kanalizacija na Kastelčevi ulici pa se
obnovi med jaškoma št. 919 in 920 ter jaški št. 982, 983 in
984 ter na novo zgradi povezava med jaškoma št. 920 in 984.
Novograjeni objekt se mora obvezno priključiti v obnovljeni
jašek št. 921.
– Padavinske vode: Onesnažene padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin se bodo odvajale preko lovilcev
olj in bencina.
Kanalizacija za odvod odpadnih padavinskih voda se na
območju ureditvene enote A in B priključi direktno v obstoječi
mešani kanalizacijski sistem v jašku št. 982.«
13. člen
Plin
Pod točko III. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE se
v 14. členu na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri graditvi ostalih komunalnih vodov in graditvi objektov
za zagotovitev obratovalne varnosti plinovoda in priključnih
plinovodov je potrebno izpolnjevati zahteve glede varnostnih
odmikov in križanj. Varnostni pas oziroma ožji zaščitni pas pli-
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novoda za plinovode z največjim delovnim tlakom do vključno
5 bar znaša 2 m na vsako stran glede na os plinovoda oziroma
priključnih plinovodov.«

omrežje (Rozmanova 13) in postavitvijo ojačevalno razdelilne
omarice na (v) objektu (nevidno, vendar dostopno mesto).«

14. člen

Ogrevanje

Elektrika

Pod točko III. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE se
v 17. členu:
– v prvem odstavku za drugim stavkom doda nov stavek,
ki se glasi: »Možno je tudi ogrevanje preko skupne kotlovnice.«;
– na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Ogrevanje je možno tudi z izkoriščanjem drugih virov energije, ki so manjši onesnaževalec kot plin oziroma po veljavnih
standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja
preko dovoljenih meja oziroma.«;
– na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Ogrevanje
novega objekta v ureditveni enoti A je predvideno iz lastne
kotlovnice preko javnega plinovodnega omrežja Mestne občine
Novo mesto.«

Pod točko III. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE se
v 15. členu – Elektrika:
– za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi predvidene gradnje stanovanjsko-poslovnega objekta
v ureditveni enoti A bo potrebna gradnja 4-cevne elektrokabelske kanalizacije od TP Prešernov trg do predvidenega objekta
(za napajanje novega objekta in prevezavo obstoječega omrežja) ter cevi preko ceste na enem mestu (Rozmanova ulica)
za prevezavo obstoječega nadzemnega nizkonapetostnega
omrežja.«
– zadnji stavek oblikuje v novem odstavku, in sicer tako,
da se na koncu zadnjega stavka zbriše pika in doda novo besedilo, ki se glasi: », ki morajo biti locirane na vedno dostopnih
lokacijah. Število in velikost omaric sta odvisna od števila odjemnih mest in moči odjema. Možna je tudi gradnja skupinskih
omaric.«
15. člen
Telekomunikacijsko omrežje, kabelsko komunikacijsko
omrežje
Pod točko III. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE se
za 16. členom dodata nova 17. in 18. člen ter preštevilči vse
ostale.
Nova člena se glasita:
»Telekomunikacijsko omrežje:
Objekte se priključuje na obstoječe telekomunikacijsko
(TK) omrežje. TK krajevno omrežje je predvideno v TK kabelski
kanalizaciji po tipizaciji s PVC cevmi in jaški.
Približevanje in morebitno križanje telefonske kanalizacije
z drugimi podzemnimi vodi se izvede na predpisanih razdaljah
ter kotu križanja.
Izdelovalec projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja mora pri izdelavi le-teh upoštevati:
– (29. člen Zakona o urejanju prostora ZUreP-1, Uradni
list RS, št. 110/02)
– (35. in 40. člen Zakona o graditvi objektov ZGO-1, Uradni list RS, št. 43/04)
– (75.in 83. člena Zakona o elektonskih komunikacijah
ZEKom, Uradni list RS, št. 43/00)
– (Pravilnik o delu Komisije za pregled projektne dokumentacije, Uradno glasilo Telekoma št. 3/2004).
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase
obstoječega in predvidenega TK omrežja na območju, ki bo
prizadeto UN novega stavbnega otoka in spremljajočo komunalno ureditvijo.
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih
TK kablov v lasti Telekoma Slovenije, d.d., izvede Telekom
Slovenije, d.d., (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov,
zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del).
Vse stroške prestavitev TK kablov krije investitor.
Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi
stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
Izdelati je potrebno projekt TK priključka za novopredvideni objekt. Izhodiščne podatke in ustrezno tehnično rešitev
pridobiti pri Telekomu Slovenije d.d., Sektor za razvoj in načrtovanje omrežij (Marjan Možina, tel.: 07/373-7123).«
»Kabelsko komunikacijsko omrežje:
Objekti se priključujejo na obstoječe kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS). Podrobnosti v izvedbi je mogoče definirati v fazi projektiranja z navodili in usmeritvami, ki jih definirajo
upravljavci KKS.
Nov objekt v ureditveni enoti A se na omrežje priključi
z gradnjo cevne KK od objekta do najbližje točke vstopa v

16. člen

17. člen
Odpadki
Pod točko III. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE se
v 18. členu:
– v prvem odstavku na koncu tretjega stavka zbriše piko
in doda besedilo, ki se glasi: »in povzročiteljem omogočati
neovirano odlaganje komunalnih odpadkov.«;
– na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se
glasi: »Površine za postavitev kontejnerjev oziroma za ureditev
ekološkega otoka se urejajo v sklopu javnih površin ali v sklopu
objektov.«;
– na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Pri predvidenem stanovanjsko-poslovnem objektu v ureditveni enoti A se
površine za odlaganje gospodinjskih in ostalih odpadkov uredi
v sklopu pritličnih etaž.«
IV. VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Stabilnost tal
Pod točko IV. VAROVANJE OKOLJA se v 20. členu na
koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Mehanska odpornost in stabilnost objektov:
Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani tako,
da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta ter
obstoječih sosednjih objektov,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne
konstrukcije.«
19. člen
Varstvo pred hrupom
Pod točko IV. VAROVANJE OKOLJA se v 21. členu v zadnjem stavku zamenja besedilo« Uredbo o hrupu v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95)« z novim, ki
se glasi: »Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 105/05)«.
20. člen
Varovanje pred onesnaženjem voda
Pod točko IV. VAROVANJE OKOLJA se za 22. členom
doda nov člen in preštevilči ostale. Nov člen se glasi:
»Varovanje pred onesnaženjem voda:
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda (komunalne
odpadne vode, padavinske vode) je predvideno po obstoječem
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centralnem kanalizacijskem sistemu Novega mesta v centralno
čistilno napravo v Ločni.
Padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin,
kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati, se
mora voditi preko lovilca olj v skladu z Uredbo o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96).
V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št.
19/04, 35/04) mora upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo
zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ter
sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti, kadar je to potrebno
zaradi varovanja zdravja ljudi. Skladnost pitne vode se ugotavlja z mejnimi vrednostmi parametrov.«
21. člen
Varstvo pred požarom
Pod točko IV. VAROVANJE OKOLJA se v 23. členu na
koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Objekti v območju urejanja morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru
ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov določeno s predpisi o požarni varnosti
objektov. Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen
umik ljudi, živali in premoženja oziroma zadostno število evakuacijskih poti in izhodov za varno in hitro zapustitev stavbe,
zagotovljeni sistemi za požarno alarmiranje ter zagotovljene
naprave in oprema za gašenje.«
22. člen
Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
Pod točko IV. VAROVANJE OKOLJA se za 24. členom
doda nov člen in preštevilči ostale. Novi člen se glasi:
»Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem:
V skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) je v
območju urejanja potrebno upoštevati določila za I. in II. stopnjo
varstva pred sevanjem. Kot posledico uporabe ali obratovanja
vira sevanja pa je treba upoštevati tudi Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega
sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št.
70/96).«
23. člen
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Pod točko IV. VAROVANJE OKOLJA se v 25. členu:
– pred prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na območju urejanja ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.«
– na koncu prvega stavka v prvem odstavku zbriše piko
in doda novo besedilo, ki se glasi: »kulturne dediščine Novo
mesto – Mestno jedro (EŠD 492).«
– za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pred rušitvijo enote dediščine Novo mesto – hiša Rozmanova ulica 11 (EŠD 11499) je potrebno izdelati ustrezno
dokumentacijo stanja. Z rušitvijo le ta zgubi status dediščine.
Ostali pogoji, ki so potrebni za varstvo kulturne dediščine v
ureditveni enoti A in B, so:
– nova ulična linija na mestu objekta št. 11 ob Rozmanovi
ulici mora biti pomaknjena v notranjost parcele za potrebno
širino pločnika za pešce;
– na celotnem območju je potrebno izvesti arheološke
raziskave;
– vertikalni gabarit novega objekta (strehe) se mora postopoma zniževati od hiše Rozmanova 13 proti križišču Kastelčeve in Rozmanove ulice, pri čemer mora biti nižji od
omenjenega objekta;
– ohraniti je potrebno obstoječo javno pešpot med Rozmanovo in Kastelčevo ulico;
– na križišču med Rozmanovo in Kastelčevo ulico je potrebno pred fasado novega objekta postaviti spominsko obe-
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ležje po izboru komisije za postavitev spominskih obeležij v
Novem mestu, ki je bila ustanovljena s strani Mestne občine
Novo mesto;
– posege pri oblikovni in prometni ureditvi Rozmanove
ulice je potrebno reševati brez večjih gradbenih in oblikovnih
posegov (npr. z risanimi oznakami na cestišču, konfini in drugimi fizičnimi preprekami).«
24. člen
Varovanje plodne zemlje in tal
Pod točko IV. VAROVANJE OKOLJA se za 25. členom
doda nov člen in preštevilči ostale. Novi člen se glasi:
»Varovanje plodne zemlje in tal:
V kontekstu ukrepov za kar najbolj racionalno rabo tal
je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim
manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Pri
pripravi terena bo nastala določena količina odvečne prsti.
Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na
njihovo sestavo.«
V. NAČRT PARCELACIJE
25. člen
Za točko IV. VAROVANJE OKOLJA se doda nova točka
in člen ter preštevilči vse ostale. Nova točka in člen se glasita:
»NAČRT PARCELACIJE
Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo
na območju ureditvene enote A in B je prikazan na grafičnem
načrtu 12 – Načrt parcelacije – gradbene parcele in tehnični
elementi za zakoličbo. Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna odstopanja, če so v skladu z določili pod točko
TOLERANCE.«
VI. ETAPNOST IZVAJANJA PREDVIDENIH POSEGOV
V PROSTORU
26. člen
Pod točko V. ETAPNOST IZVAJANJA PREDVIDENIH
POSEGOV V OKOLJU se v 26. členu
– za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Izvajanje posegov znotraj ureditvene enote A in B se
izvaja etapno:
– gradnja predvidene elektroenergetske infrastrukture
pred odstranitvijo obstoječih objektov;
– odstranitev obstoječih objektov – razvidno iz podpoglavja 3.2.7. Odstranitev obstoječih objektov ter infrastrukturnih
vodov, ki se ukinjajo – razvidno iz grafičnega načrta 13 – Načrt
prometne in komunalno-energetske infrastrukture;
– komunalno-energetska in prometna ureditev posamezne ureditvene enote ali gradbene parcele;
– gradbena dela (gradnja objekta, postavitev spominskega obeležja …).
Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah se
lahko izvaja neodvisno od urejanja druge ureditvene enote,
predvsem pri gradnji prometnega omrežja in gradnji novega
objekta. Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno
pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne
celote.
S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne
ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto,
vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju
izhodiščne enote.«
– za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»V vseh etapah izvajanja tega odloka je potrebno zagotavljati čim manj moteč prometni režim v starem mestnem
jedru. Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na
posameznih odsekih se sanirajo začasne površine deponij
materiala.«
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VII. TOLERANCE
27. člen
Za točko V. ETAPNOST IZVAJANJA PREDVIDENIH POSEGOV V OKOLJU se doda nova točka in člen in preštevilči
vse ostale. Nova točka in člen se glasita:
»TOLERANCE
Znotraj ureditvene enote A in B so dopustne naslednje
tolerance:
– dovoljena so odstopanja od dejavnosti določenih v
4. členu tega, če za to obstajajo prostorske možnosti, ob upoštevanju določil predvsem glede hrupa in ostalih dovoljenih
emisij v okolje;
– tolerance za horizontalne gabarite stanovanjsko-poslovnega objekta so dovoljene le znotraj zunanje gradbene linije,
pri čemer je zunanja pritlična linija objekta lahko »konzolno«
zamaknjena proti notranjosti tlorisa objekta;
– če kletna etaža ne ovira poteka infrastrukturnih vodov
ali ne ogroža sosednjih objektov, je lahko zgrajena na mejo
gradbene parcele;
– dovoljena so odstopanja pri oblikovanju (horizontalnih
gabaritov) atrija in prehoda preko njega, če ne posegajo izven
zunanje gradbene linije določene za stanovanjsko-poslovni
objekt;
– toleranca na višino posamezne etaže je lahko največ
±1,0 m, pri čemer višina celotnega stanovanjsko-poslovnega
objekta ne sme presegati vertikalni gabarit sosednjega objekta Rozmanova ulica št. 13; maks. kota slemen tega objekta
je največ 14,75 m od nivoja Rozmanove ulice, z odstopanji
navzdol;
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v stanovanjske in poslovne dele objekta;
– dovoljeno je odstopanje pri določitvi dostopa na gradbeno parcelo oziroma vhoda v garažni del objekta, ki pa je lahko
le s strani Rozmanove ulice;
– objekt je možno izvesti tudi z deloma neizkoriščenim
podstrešjem oziroma mansardo;
– parcele je možno združevati in deliti tako, da ima nova
parcela dostop z javne površine;
– zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj gradbenih parcel ob upoštevanju določil
in meril, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel;
– pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje
trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno zmanjševanje
predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce;
– pri komunalno-energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih tras, lokacij in zmogljivosti, če se
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve.
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
po predpisih o graditvi objektov so dopustna odstopanja od
oblikovalskih in tehničnih rešitev, če se z novimi rešitvami v
okviru odstopanj, ki so dovoljena v posameznih območjih,
ne spreminja načrtovani videz celotnega območja, poslabšajo
bivalni in delovni pogoji ter vplivi na okolje. Odstopanja od
predlaganih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo
oziroma interesi.«
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
28. člen
Za točko V. ETAPNOST IZVAJANJA PREDVIDENIH POSEGOV V OKOLJU se doda nova točka in člen in preštevilči
vse ostale. Nova točka in člen se glasita:
»OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor
v ureditvenih enotah A in B so naslednje:
– Investitor krije stroške gradnje v ureditveni enoti A.
Financiranje gradnje in rekonstrukcije infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorjem, upravljavci energetskih,
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komunalnih naprav in cest ter Mestno občino Novo mesto, pri
čemer velja, da vse stroške, povezane s spremembami od obstoječega stanja plinovoda, nosi investitor posega. Za namen
financiranja se sklene pogodba o opremljanju na osnovi 78.
člena ZPNačrt, v kateri se podrobneje definirajo obveznosti
posameznih pogodbenih strank.
– Investitor mora za zagotavljanje realizacije določil urbanistične pogodbe izdelati program opremljanja zemljišč.
– Pred pričetkom posegov v prostor pravočasno pridobiti
podatke o legi in globini infrastrukturnih objektov in naprav ter
obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest
zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali
ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzor nad
izvajanjem del.
– Pri graditvi infrastrukturnih omrežij in graditvi objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi
oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih
in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe
nivelitete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.
– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca.
– V primeru poškodb energetske ali komunalne infrastrukture mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca omrežja.
– Podzemne dele plinovodov se mora odkopati ročno pod
nadzorom upravljavca plinovodnega omrežja. Odkopani deli
morajo biti zavarovani proti poškodbam (tudi proti zmrzovanju)
in proti premikom. Posege na samem plinovodu sme opravljati
le upravljavec omrežja ali usposobljeno strokovno osebje, ki
ima z upravljavcem sklenjeno pogodbo o izvajanju. Enako velja
za konstrukcijske elemente distribucijskega plinovoda (cev,
montažni kosi, priključki …).
– Vsako križanje plinovoda ali sprememba globine obstoječega plinovoda, mora biti geodetsko posneto. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih
del in predana upravljavcu plinovoda.
– V času izvajanja del zagotoviti varen promet oziroma
nemotene dovoze in dostope do vseh objektov in zemljišč ali
urediti ustrezen obvoz. Izjema je dostop v garažo na parc. št.
1453, k.o. Novo mesto (Kastelčeva ulica), ki bo v času gradnje
onemogočen. Zagotovi se nadomestno (brezplačno, varno)
parkiranje v neposredni bližini na parc. št. 1464, k.o. Novo
mesto.
– V času izvajanja del se na Rozmanovi in Kastelčevi ulici
omogoča varen peš prehod oziroma dostop do objektov.
– Zagotoviti nemoteno energetsko-komunalno oskrbo
objektov v času izvajanja del.
– Če bo velikost gradbišča oziroma gradbene jame ovirala
parkiranje na obstoječih parkirnih površinah ob Rozmanovi
ulici, se v času izvajanja del uporablja druge javne parkirne
površine v starem mestnem jedru.
– Zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati
gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja (hrup,
zrak, prometne površine …).
– Ob gradnji novega stanovanjsko-poslovnega objekta
investitor zagotovi maksimalno varovanje oziroma zaščito sosednjih objektov in v primeru poškodb le-te ustrezno sanira.
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo, rodovitno zemljo se odpelje na
ustrezno deponijo, prav tako se (na ustrezno deponijo) odpelje
odvečni gradbeni material ter gradbene odpadke.
– Na območju obeh ureditvenih enot je potrebno izvesti
arheološke raziskave.
– Dela, ki so v zvezi z objekti in pripradajočimi zemljišči in
bi lahko vplivala na arhitekturno-urbanistično oblikovanje stanovanjsko-poslovnega objekta oziroma spremljajočih objektov in
ureditev v ureditveni enoti A, se predhodno uskladijo z avtorjem
izbrane natečajne rešitve.
– V delu predvidenega stanovanjsko-poslovnega objekta,
ki omogoča prehod iz nivoja Rozmanove na Kastelčevo ulico,
je potrebno po izgradnji objekta zagotoviti javni status – javno
dobro.«
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IX. PREHODNE DOLOČBE
29. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

X. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se šteje, da je spremenjen
in dopolnjen Odlok o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med
Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (Uradni list RS, št. 3/01).
31. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem SDUN opravlja
MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
32. člen
SDUN so stalno na vpogled na Oddelku za prostor Mestne občine Novo mesto.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-17/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

3788.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Novo mesto

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/06
– UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji
dne 12. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05 in 6/06) se
v 3. členu za 17. točko doda nova točka, in sicer:
»18. spodbujanje razvoja turizma.«.
2. člen
V drugem odstavku 8.a člena se črta besedilo »odlaganje
ostankov komunalnih odpadkov« ter se doda tretji odstavek,
ki se glasi:
»Obvezno gospodarsko javno službo odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvaja javno
podjetje CEROD, d.o.o.«.

MOZIRJE
3789.

Sklep o začetku priprave Občinskega
prostorskega načrta Občine Mozirje

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine Mozirje dne
16. 7. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Mozirje
1. Splošno
1.1 S tem sklepom določa župan Občine Mozirje začetek
in način priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje (v nadaljevanju OPN MO).
1.2 Priprava OPN MO je nadaljevanje postopka priprave
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda (v nadaljevanju SPRO in PRO), ki ga je Občina Mozirje vodila na
podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).
1.3 Pravna podlaga za pripravo OPN MO so Zakon o
prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in njegovi
podzakonski akti.
1.4 Na podlagi 104. člena ZPNačrt se do izdaje podzakonskih predpisov uporabljajo podzakonski akti, sprejeti na
podlagi ZUreP-1, kolikor niso z v nasprotju z ZPNačrt.
2. Ocena stanja in razlogi
2.1 Občina Mozirje je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO in PRO na podlagi ZUreP-1 in njegovih
podzakonskih aktov. Zaključene so bile naslednje faze oziroma
uradna dejanja:
– pridobitev odločbe MOP za izvedbo postopka celostne
presoje vplivov na okolje pri pripravi SPRO in PRO (št. 354-1948/2004, z dne 19. 1. 2005);
– zbiranje razvojnih pobud;
– pridobitev predhodnih smernic in strokovnih podlag posameznih nosilcev urejanja prostora;
– izdelava strokovne podlage za področje poselitve in
analiza stanja za območje Občine Mozirje, št. proj. 232/06, RC
Planiranje Celje;
– izdelava strokovne podlage za območje krajinskega
parka Golte v območju Občine Mozirje, Rečica ob Savinji in
Ljubno;
– pridobitev strokovne podlage za vode in vodno gospodarstvo občin Mozirje, Nazarje in Mozirje, št. 195-FR/04,
Inženiring za vode.
2.2 Predlog SPRO in PRO še ni bil javno razgrnjen, zato
se po uveljavitvi ZPNačrt-a postopek priprave nadaljuje in konča po določbah tega zakona kot OPN MO.
2.3 Skladno s 95. členom ZPNačrt-a mora občina sprejeti
OPN MO najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa o
vsebini, obliki in načinu priprave OPN MO ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj
in širitev naselij.
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3. Vsebina in oblika OPN MO
3.1 S OPN MO bo obravnavano celotno območje Občine
Mozirje.
3.2 Nadaljnji postopek priprave OPN MO bo potekala
kot priprava enovitega dokumenta, ki bo vseboval strateški in
izvedbeni del.
3.3 Sestavni del OPN MO je urbanistični načrt za naselje
Mozirje-Loke in druga razvojno usmerjena naselja (v nadaljevanju UN).
3.4 OPN MO vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se
v predpisani digitalni in analogni obliki.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
4.1 Strokovne rešitve OPN MO in UN izhajajo iz usmeritev
državnih prostorskih aktov in temeljijo na vseh že izdelanih
strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, analizi razvojnih potreb občine in drugih izraženih razvojnih potreb.
4.2 Pri izdelavi strokovnih rešitev se upoštevajo predhodne smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
pridobljene v fazi izdelave strokovnih podlag.
4.3 Pripravljavec pridobi v postopku priprave tudi strokovne podlage za področja za katera bi se v postopku priprave
OPN MO izkazalo, da so še potrebna.
5. Izvedba celovite presoje vplivov na okolje
5.1 Navedena odločba v tč. 2.1 Ministrstva za okolje in
prostor (št. 354-19-48/2004, z dne 19. 1. 2005) se upošteva
tudi pri pripravi OPN MO.
6. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja
6.1 Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za kmetijski prostor
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
– Zavod za gozdove Slovenije
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Agencija RS za okolje, Sektor za vode
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za zavarovana območja
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, osrednja
enota
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Direkcija RS
za ceste, Območna pisarna Celje
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
– Geoplin d.o.o.
– Eles
– Elektro–Slovenija, d.o.o.
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo.
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Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPN

– JP Komunala, d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 35, 3330
Mozirje (vodovod, kanalizacija, odstranjevanje odpadkov);
– Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje
(KTV omrežje);
– Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja
Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1,
3000 Celje (telekomunikacije in zveze);
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (oskrba z
električno energijo);
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (področje občinskih cest).
6.2 Poleg v prvi točki tega člena navedenih nosilcev urejanja prostora se v okviru priprave OPN MO po potrebi vključijo
tudi drugi nosilci urejanja.
6.3 Na podlagi 47. in 51. člena ZPNačrt-a nosilci urejanja
podajo svoje smernice in mnenja.
7. Postopki in roki priprave
dejanje

nosilec

začetek – sklep o pripravi
izbor načrtovalca
priprava osnutka OPN in
manjkajočih strokovnih podlag
smernice
priprava dopolnjenega osnutka in
okoljskega poročila
javna razgrnitev in obravnava
osnutka OPN in okoljskega
poročila
priprava predloga OPN
potrditev predloga OPN z
okoljskim poročilom
pridobitev sklepa vlade
sprejem na OS in objava v
Uradnem listu

župan
izbran
načrtovalec
MOP
občina in
načrtovalec
občina in
načrtovalec
občina in
načrtovalec
MOP z
nosilci
urejanja
MOP, vlada
občina

terminski
plan
7 dni
30 dni
90 dni
37 dni
105 dni
37 dni
60 dni
75 dni
45 dni
30 dni

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN
8.1 Za izdelavo OPN MO zagotovi sredstva Občina Mozirje na podlagi sprejetega proračuna za leto 2007 in 2008.
9. Začetek veljavnosti sklepa
9.1 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mozirje ter začne veljati z dnem
objave.
9.2 Občina Mozirje pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in
prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-03/04-04
Mozirje, dne 16. julija 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
3790.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 60/07) in 16. člena Statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01 in
65/03) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 8. redni
seji dne 27. 6. 2007 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljišču parc. št. 904/8
– v izmeri 919 m2, pripisano pri z. k. vl. št. 268, k.o. Brdinje.
II.
Nepremičnina preneha imeti značaj javnega dobra in se
vpiše v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na Koroškem.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0-0049/2007-204
Ravne na Koroškem, dne 18. julija 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

SEVNICA
3791.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za bencinski servis ob
hidroelektrarni Boštanj

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 78/05 – UPB) je župan Občine Sevnica sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za bencinski servis ob hidroelektrarni
Boštanj
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN)
Ocena stanja
V naselju Boštanj, med obstoječo HE Boštanj in glavno
cesto G1/5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo, je območje nepozidanega stavbnega zemljišča.
Za območje veljajo določila Uredbe o lokacijskem načrtu
hidroelektrarne Boštanj (Uradni list RS, št. 19/90, 110/02 in
59/03).
Po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04, 38/05, 65/06,
12/07 in 29/07) za območje poselitve, ki se nahaja v meji
lokacijskega načrta HE Boštanj veljajo določila omenjenega
odloka, pod pogojem da niso v nasprotju z ureditvami in pogoji
odloka o lokacijskem načrtu HE Boštanj ter da se za območje
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proizvodnih in obrtnih dejavnosti ob HE Boštanj izdela občinski
izvedbeni prostorski akt.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02 in 87/04)
pa s svojim 4. členom zavezuje k izdelavi zazidalnega načrta
za zahtevne objekte v okviru ureditvenih območij naselij. Po
planski namenski rabi je območje opredeljeno kot območje
storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti.
Glede na to, da na območju ni realizirana načrtovana gradnja, izražena pa je investicijska namera za gradnjo bencinskega servisa z manjšo trgovino in gostinskim lokalom, je treba na
tem območju definirati ter umestiti nove objekte z vso potrebno
prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Zaradi uveljavitve ZPNačrta se za območje urejanja pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave OPPN.
Razlogi za pripravo OPPN
Razlog za pripravo OPPN je ureditev površin za umestitev objektov bencinskega servisa ob glavni cesti G1/5 Zidani
Most–Boštanj–Drnovo. Z umeščanjem novih objektov se izkoristi lego ob tranzitni poti ter ustvari nova delovna mesta znotraj
občinskih meja.
Ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena,
lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni
prostorski ukrepi.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Območje, za katero se izdeluje OPPN, se nahaja severno
ob glavni cesti G1/5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo, na katero
meji. Vzhodno in zahodno od območja, pa se nahaja preostali
del nepozidanega stavbnega zemljišča (v naravi deponije peska).
Območje obsega zemljišča parc. št.: 295/4, 295/11,
295/13, 295/17, 295/14 in 295/5, vse v k.o. Boštanj.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
strateških usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine ter
njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora ter ob
upoštevanju programskih izhodišč.
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v
primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže v
samem postopku izdelave OPPN, zaradi usklajevanja ureditev z ureditvami v preostalem delu nepozidanega stavbnega
zemljišča.
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5. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Okvirni roki izdelave OPPN so naslednji:
Faza
Sklep o pričetku postopka in objava v Uradni list RS
Izdelava osnutka
Pridobivanje smernic
Dopolnitev osnutka s smernicami
Morebitna izdelava okoljskega poročila
Pridobitev mnenja MOP glede okoljskega poročila
Javna razgrnitev in javna obravnava
Stališča do pripomb
Izdelava predloga
Pridobivanje mnenj
Sprejem OPPN
Objava odloka v uradnem glasilu

Nosilec aktivnosti
pripravljavec Občina Sevnica
izdelovalec OPPN
pripravljavec Občina Sevnica
pripravljavec Občina Sevnica
izdelovalec okoljskega poročila
pripravljavec Občina Sevnica
pripravljavec Občina Sevnica
izdelovalec OPPN in pripravljavec Občina Sevnica
izdelovalec OPPN
pripravljavec Občina Sevnica
pripravljavec Občina Sevnica
pripravljavec Občina Sevnica

Rok
7 dni
60 dni
30 dni
15 dni
15 dni
30 dni
7 dni
15 dni
30 dni
15 dni
30 dni

Okvirni roki se podrobneje določijo in spremljajo s terminskim planom.
6. člen

8. člen

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta)

(končna določba)

Koordinator postopka priprave OPPN je pristojni občinski
organ za urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor
Občine Sevnica.
Pristojni nosilci urejanja prostora za OPPN so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Območna pisarna Novo mesto;
3. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto;
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje;
6. Elektro Celje d.d., Področje Krško;
7. ELES Slovenije d.d.;
8. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto;
9. JP Komunala d.o.o. Sevnica;
10. Geoplin Plinovodi d.o.o., Ljubljana;
11. JP Plinovod Sevnica;
12. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica;
13. Občina Sevnica;
14. KS Boštanj.
Ter ostali udeleženci:
15. Savske Elektrarne Ljubljana d.o.o.;
16. INFRA d.o.o.;
17. HSE d.o.o.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: GD Podjetje za gradbeno dejavnost,
d.o.o. Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik;
– Pripravljavec: Občina Sevnica, Oddelek za okolje in
prostor, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– Izdelovalec OPPN: Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev
59, 8270 Krško;
– Izdelovalec tehničnih podlag: FIN ARS, d.o.o., Podvine
36, 1410 Zagorje.
7. člen
(obveznosti financiranja OPPN)
Izdelavo OPPN, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in
strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral GD Podjetje za gradbeno dejavnost,
d.o.o., Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0002/2007
Sevnica, dne 13. julija 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

ŠKOFJA LOKA
3792.

Odlok o razglasitvi Ajmanovega gradu v
Svetem Duhu pri Škofji Loki za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
7. redni seji dne 7. junija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Ajmanovega gradu v Svetem Duhu
pri Škofji Loki za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Sveti Duh pri Škofji Loki – Ajmanov grad (EŠD 13999).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Dvorec je sezidal svetovalec freisinškega in regensburškega škofa Franc Matija Lampfrizhaimb, med leti 1659–1684
glavar freisinškega škofjeloškega posestva. Stavba je v nasprotju s fevdalnimi dvorci 17. stoletja, ki so zasnovani simetrično,
sestavljena iz dveh v zamiku stikajočih enot. Nekateri stavbni
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elementi južnega dela kažejo na zgodnejši nastanek v obliki prvotnega dvora (verjetno že iz 16. stoletja). Osrednji del dvorca
je zasnovan simetrično, osrednja veža s portaloma na vzhodni
in zahodni strani predstavlja os, na katero se navezujejo ostali
grajski prostori. Jedro današnjega dvorca tako predstavlja njegovo južno krilo, v katerem se skriva prvotni renesančni dvor,
F. M. Lampfritzhaimb pa je k temu renesančnemu dvoru prizidal
osrednji del dvorca s prislonjenim stolpičem. Nekoliko pozneje
pa so k zahodni fasadi prislonili še arkade. Stavba je bil med
II. vojno (1944) zažgana, leta 1956 pa so razpadajočo stavbo
odkupile škofjeloške uršulinke in jo obnovile.
3. člen
Grad, obdan z nekdanjim parkom (sedaj obzidanim sadovnjakom) stoji v ravnini ob vzhodnem robu naselja na parceli
št. 851, k.o. Dorfarje.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 863, 869,
857, 860/4, 859, 850/2, 850/11, 850/9, 1695/1 del, vse k.o.
Dorfarje.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:1000. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).

Uradni list Republike Slovenije
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3793.

Odlok o razglasitvi znamenja (kapelice) Na
Logu v Poljanski dolini za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
7. redni seji dne 7. junija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi znamenja (kapelice) Na Logu
v Poljanski dolini za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Na Logu – Znamenje (EŠD 478).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Kapelica zaprtega tipa iz zrelega baročnega obdobja druge polovice 18. stoletja. Kapelica kvadratnega tlorisa s strmo
piramidalno streho se na obcestni strani odpira skozi polkrožen
vhod, slepe polkrožne niše so na vseh treh straneh. Zunanjščina je razgibana, vogale tvorijo lizene, ki zgoraj prehajajo v profilirane venčne zidce. V drugi polovici 18. stoletja jo je znotraj in
zunaj poslikal loški baročni slikar Anton Tušek (1725–1798).
3. člen
Znamenje (kapelica) v naselju Na Logu je bila prestavljeno od ceste v notranjost parcele št. 194/1 del, k.o. Visoko.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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Odlok o razglasitvi spomenika padlim
talcem za Kamnitnikom za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
7. redni seji dne 7. junija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi spomenika padlim talcem
za Kamnitnikom za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Škofja Loka – Spomenik padlim talcem za Kamnitnikom (EŠD
19001).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Spomenik petdesetim talcem, ki so bili ustreljeni 9. februarja 1944 za Kamnitnikom, izdelan po načrtih arhitekta Vlasta
Kopača. Spomenik v obliki obeliska s porezanimi stranicami
zgornjega dela, je postavljen na širšo kvadratno bazo, obloženo s kamnitimi ploščami. Na obelisku je vklesan napis, ob
vznožju pa marmorna plošča z napisom. Spomenik ob robu
gozda obdaja manjše območje oblikovane narave, do njega od
ceste vodi tlakovana pot.
3. člen
Spomenik stoji ob gozdu na severni strani Kamnitnika na
parceli št. 494/3, k.o. Stara Loka.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 490,
494/4, 481, 500/2, 500/1, 494/1, 472/1, vse k.o. Stara Loka.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin, ki so
ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture objekta in njegove nepremične opreme po
načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege,
velikosti, oblike, sestave in barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti spomenika ter njegove obstoječe opreme
z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo
in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
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Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3795.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v
Bodovljah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Petra v Bodovljah
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Bodovlje – Cerkev sv. Petra (EŠD 2519).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Uradni list Republike Slovenije
Cerkev je v osnovi zgodnjegotska (prva polovica
16. stoletja), ladjo z ravnim lesenim stropom so kasneje baročno obokali. Prezbiterij iz začetka 16. stoletja je mrežasto
obokan. Pod beležem v ladji so freske furlanske delavnice iz
prve polovice 16. stoletja (predvsem na vhodni steni kora in
sverni steni ladje). Poslikan je tudi prezbiterij, pod beležem so
v spodnjem pasu svetniki in svetnice, v višini oken apostoli, na
svodu evangelisti in angeli, vse delo slikarja Jerneja iz Loke
iz časa okrog 1525–40. Veliki oltar (1845) in stranska so delo
Štefana Šubica.
3. člen
Cerkev stoji na severnem robu naselja na parceli št. *5,
k.o. Zminec. Vplivno območje spomenika obsega parcele št.
121, 122, 123, 118, 116 in del 113, vse k.o. Zminec.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880.
Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, do-

Uradni list Republike Slovenije
stopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3796.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Primoža
in Felicijana na Gabrški Gori za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Primoža in Felicijana
na Gabrški Gori za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Gabrška Gora – Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD 2148).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je v osnovi še romanska (13. stoletje), pozneje je
bila večkrat prezidana. Veliki oltar je delo Valentina Šubica iz
leta 1911. Stranski oltar je iz začetka 19. stoletja, drugi stranski
oltar je naslikan okrog leta 1900. Zvon je iz leta 1719.

no.

3. člen
Cerkev stoji na samem na parceli št. *129, k.o. Podobe-

Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1459/6,
1460, 1480, *130, 1481, 1482, vse k.o. Podobeno.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
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– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Stran

9760 /
3797.

Št.

68 / 30. 7. 2007

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža v
Brodeh v Poljanski dolini za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Tomaža v Brodeh
v Poljanski dolini za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Brode v Poljanski dolini – Cerkev sv. Tomaža (EŠD 2521).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je v osnovi poznogotska; ladja je imela prvotno raven strop, v 18. stoletju preobokana. Prezbiterij iz prve polovice
15. stoletja je križnorebrasto obokan. Na zunanjščini ostanki
poslikave Jerneja iz Loke iz okrog 1530–1540, predvsem na
prezbiteriju (Poslednja sodba na južni steni, kjer so leta 1666
vzidali sekundarno okno); poslikana je bila tudi vhodna stena
kjer pa so kasneje zgradili zvonik (v eno od lin so vzidali dele
poznogotskega portala). Fragmenti na severni steni ladje prikazujejo Križanje, sv. Jurija v boju z zmajem in Abrahamovo
žrtvovanje Izaka.
Veliki oltar je iz leta 1774, oltarna slika je Tuškova; leta
1888 ga je prenovil J. Peternelj iz Selc.
Levi stranski oltar je delo Štefana Šubica iz leta 1862,
desni stranski oltar je iz druge polovice 17. stoletja (Jamškova
delavnica), prenovil ga je leta 1862 Štefan Šubic.
3. člen
Cerkev stoji na pobočju nad cesto južno od naselja na
parceli št. *56, k.o. Zminec.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 850/2,
860/1, 860/2, 1176/4, del 860/6, del 842/1, 84272, del 849/1,
vse k.o. Zminec.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
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– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3798.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Klemena v
Bukovščici za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Klemena v Bukovščici
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Bukovščica – Cerkev sv. Klemena (EŠD 1685).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Na zvonik z masivnim gotskim podzidkom in tristrano odprto lopo se navezuje pravokotna ladja, ki se izteka v prezbiterij
kvadratnega tlorisa (verjetno romanska osnova). Cerkev je bila
večkrat prezidana, najbolj je opazna nekdanja višina cerkvene
ladje, ki jo zunaj opredeljujejo ob prenovi odkriti sivi šivani
robovi. Na južni steni prezbiterija je Gosarjeva freska sv. Krištofa. Veliki oltar v baročnem duhu je delo Marka Peternelja in
Štefana Šubica iz leta 1851. Stranska oltarja sta Peterneljeva,
sliki pa Franketovi (1887). Križev pot je Layerjev.
3. člen
Cerkev, obdana s pokopališčem, stoji sredi naselja na
parceli št. *1, k.o. Bukovščica.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 23/3,
23/4, vse k.o. Bukovščica.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.

Št.
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Stran

9761

5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3799.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza
Evangelista v Retečah za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Janeza Evangelista
v Retečah za kulturni spomenik lokalnega
pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Reteče – Cerkev sv. Janeza Evangelista (EŠD 2218).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
V osnovi poznogotsko stavbo so večkrat prezidali in ji dodajali posamezne prostore. Sedanja stavba je rezultat obnove
in novozgrajene ladje, ki povezuje stari zvonik in prezbiterij.
Novi del cerkve je zgrajen po načrtih d.i.a. Otona Jugovca iz
leta 1973.

če.

3. člen
Cerkev stoji sredi naselja na parceli št. 13/4, k.o. Rete-

Stran

9762 /

Št.
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Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 13/2,
15/2, k.o. Reteče.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3800.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na
Godešiču za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Godešiču
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Godešič – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 2219).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je v osnovi romanska (najdba polkrožne romanske
apside ob obnovi tlakov). Na tej osnovi je bila konec 14. stoletja
dograjena gotska cerkev s poslikano zahodno fasado (okrog
1400, delo italijansko šolanega mojstra furlanske stilne smeri).
Leta 1852 so cerkev nadzidali, preobokali, prizidali kapelo in
zazidali šilasto zaključena okna ladje z kamnitimi rebri oboka
prezbiterija. Poslikava v prezbiteriju (apostoli) je delo Jerneja
iz Loke iz okrog 1530. V cerkvi so trije oltarji zlatega tipa, veliki
sv. Nikolaja iz okrog l. 1700, oltar sv. Frančiška Ksaverija v
kapeli je poznobaročen iz 18. stoletja, desni stranski oltar sv.
Valentina je v 19. stoletju predelal Valentin Šubic.
3. člen
Cerkev, obdana z zidom, stoji sredi naselja na parceli št.
*69, k.o. Godešič.
Vplivno območje spomenika obsega parcelo št. 1377/6,
k.o. Godešič.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
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– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3801.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na
Lovrenški gori za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel
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ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Lovrenški
gori za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Lovrenška gora – Cerkev sv. Lovrenca (EŠD 2520).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je v osnovi zgodnjegotska, ladja je bila prezidana
leta 1824, prezbiterij pa leta 1895. Fragmentarno ohranjene
freske v ladji iz okrog 1400 so delo furlanske delavnice in se
navezujejo na furlansko slikarstvo iz konca 14. stoletja Freske
na zahodni steni je deloma doslikal Jernej iz Loke v prvi polovici
16. stoletja, njegova je tudi poslikava v prezbiteriju.
Veliki oltar je iz srede 17. stoletja, predelan leta 1816.
Stranska oltarja sta iz prve polovice 19. stoletja, verjetno Štefan
Šubic. Nekaj tabelnih slik iz 18. stoletja, votivna slika Janeza
Šubica (pogled na Škofjo Loko). Zvon je iz leta 1722.
3. člen
Cerkev stoji na samem na robu gozda pod vrhom Lovrenške gore na parceli št. *15, k.o. Sopotnica.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 363, 362,
361, 360, 359, 358, 357, vse k.o. Sopotnica in 280, k.o. Zminec.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
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5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3802.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Andreja
na Svetem Andreju za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Svetem
Andreju za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Sveti Andrej – Cerkev sv. Andreja (EŠD 2517).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je gotska z zvezdasto obokanim prezbiterijem
iz okrog 1520–1530, ladjo so preobokali leta 1831. Freske v
prezbiteriju za oltarjem in na fasadi pod lopo so delo Jerneja iz
Loke (okrog 1520–1530), večji del poslikave v prezbiteriju je iz
17. stoletja (Jamškova delavnica). Veliki oltar s Tuškovo sliko
in starejšim antependijem je iz leta 1773; levi stranski oltar je
iz leta 1696, desni iz 1675.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Cerkev stoji na samem na parceli št. *52, k.o. Ožbolt.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 297/2,
297/1 del, 320, 318, 324, 321, 329/2, 322, 323, 329/1, 1144
del, vse k.o. Ožbolt.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3803.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Florijana v
Sopotnici za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Florijana v Sopotnici
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Sopotnica – Cerkev sv. Florijana (EŠD 2525).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je bila dograjena na romanski osnovi konec 14.
stoletja, kasneje večkrat prezidana. Prezbiterij je iz 17. stoletja
(1688), zvonik verjetno sočasen. V notranji južni steni ladje je
ohranjeno manjše romansko okence, obrobljeno s slikanim
ornamentom, nad levim oltarjem pa je vzidan sklepnik sv.
Florijana iz prvotnega prezbiterija. V notranjosti so dobro ohranjene freske furlanske smeri iz konca 14. stoletja (v ladji prizor
mučenja sv. Florijana, v lopi Poslednja sodba, na zunanji steni
sv. Krištof). Znameniti sta tudi dve votivni podobi: Škofja Loka
v plamenih iz 1658 in Stara Loka v plamenih iz 1782 (kopiji,
originala v Loškem muzeju). Veliki oltar zlatega tipa je iz druge
polovice 17. stoletja (večkrat obnovljen). Levi stranski oltar je
iz druge polovice 18. stoletja, desni pa iz leta 1660 s sliko Jamškove delavnice. V zvoniku mali bronasti zvon iz leta 1792.
3. člen
Cerkev stoji na travniku severno od osamljene domačije
na parceli št. *60, k.o. Sopotnica.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1019,
1021,1017, 1016, 1015, 1003, 1014, 1012, 1002, 1001, *59,
*58, 1013, 998, 1009, 1005, 995, 1006, 1500 del, 1502 del,
vse k.o. Sopotnica.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
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– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Stari
Loki za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Stari Loki
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Stara Loka – Cerkev sv. Jurija (EŠD 2305).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Staro romansko cerkev so podrli leta 1862. Leta 1863 so
pričeli zidati (gradbeniki Faleschini, Treo, Molinaro) po načrtih
ing. Halma sedanjo stavbo. Veliki oltar je delo Janeza Vodnika,
Feliksa Tomana, Janeza Gosarja. Večja stranska oltarja sta
izdelek Janeza Gosarja iz leta 1869. Štirje manjši oltarji so
delo Ivana Antonionija iz Vidma. V oltarnih nišah so kamniti
nagrobniki iz 16. in 17. stoletja.
3. člen
Cerkev, obdana s pokopališčem, stoji sredi naselja na
parceli št. *2, k.o. Stara Loka.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. *45, *46,
*186/2, 586, *43, *1/1 del, vse k.o. Stara Loka.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.

Uradni list Republike Slovenije
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3805.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Filipa in Jakoba
na Valterskem Vrhu za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Filipa in Jakoba
na Valterskem Vrhu za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Valterski Vrh – Cerkev sv. Filipa in Jakoba (EŠD 2524).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Uradni list Republike Slovenije
Cerkev je poznogotska z zvezdasto obokanim prezbiterijem, ki ga je leta 1534 sezidal škofjeloški Mojster H. R. Ladja
je bila predelana leta 1708 in v 19. stoletju obokana. Notranjost
prezbiterija je kmalu poletu 1534 poslikal Jernej iz Loke, na južni zunanji steni freska sv. Krištofa v kompoziciji oltarneg triptiha
(obnovil jo je leta 2004 Nikolaj Mašukov). Veliki oltar je iz druge
polovice 17. stoletja (1668) in je izdelek Jamškove delavnice,
predelan leta 1710. Levi stranski oltar je iz leta 1648 s poznogotsko Pieta, desni je skromen rokokojski iz leta 1838.
3. člen
Cerkev stoji na vzpetini med dvema kmetijama na parceli
št. *39. k.o. Staniše.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 460 del,
469/3 del, 443, 470/2, 399/15, 442/2 del, 399/2 del, vse k.o.
Staniše.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavaro-
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vanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3806.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Barbare na
Sveti Barbari za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Barbare na Sveti Barbari
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Sveta Barbara – Cerkev sv. Barbare (EŠD 2518).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je gotska, zvezdasto obokan prezbiterij je iz leta
1448, tudi slabo ohranjene freske na južni steni kažejo na
čas druge polovice 15. stoletja. Veliki oltar je delo Jamškove
delavnice iz leta 1682. Stranska oltarja sta iz druge polovice
18. stoletja s Facijevimi kipi. Prižnica je iz sredine 18. stoletja;
zvon iz 1692.
3. člen
Cerkev stoji na samem ob robu gozda na parceli št. *8,
k.o. Barbara.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 452 del,
213, k.o. Barbara.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
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4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov v
neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih pogledov
na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3807.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Duha v Sv. Duhu
pri Škofji Loki za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Duha v Sv. Duhu
pri Škofji Loki za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Sveti Duh pri Škofji Loki – Cerkev sv. Duha (EŠD 2306).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je v osnovi gotska (prezbiterij), predelana v 19.
stoletju (1856); zvonik je renesančen (poslikava iz prve polovice 17. stoletja). Severna stena prezbiterija je poslikana s
freskami suško-bodeško-prileške skupine (delavnice Suškega
mojstra), datiranimi z letnico 1456 (poslikavo na drugih stanah
še zakriva belež). Veliki oltar je iz leta 1667, 1860 ga je predelal
Matej Tomc, sliko je naslikal Janez Gosar. Stranska oltarja sta
Tomčeva, slike Gosarjeve iz 1860. V zakristiji sta dve omari iz
let 1653 in 1781 ter srebrn (pozlačen) kelih iz leta 1701.

je.

3. člen
Cerkev stoji sredi naselja na parceli št. 779, k.o. Dorfar-

Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 778/3,
778/2, k.o. Dorfarje.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:1000. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov v
neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije pro-

Uradni list Republike Slovenije
stora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih pogledov
na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3808.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža na
Sv. Tomažu za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Tomaža na Sv. Tomažu
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Sv. Tomaž – Cerkev sv. Tomaža (EŠD 2248).
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2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Prvotna cerkev je bila romanska s pravokotno ladjo in
polkrožno apsido (romanska zidava je vidna v kotu ob slavoločni steni). Sedanja ima gotski triosminski prezbiterij iz okrog
1500, ladja je bila večkrat prezidana, prvič baročno; temeljito
so cerkev prezidali po letu 1848. Pri prenavljanju cerkve so bile
odkrite tri plasti fresko poslikav, najstarejše so iz zgodnjega 14.
stoletja, sledijo freske furlanskih mojstrov okrog leta 1400 ter
freske iz začetka 16. stoletja. Od velikega oltarja Marka Peternelja iz leta 1875 so ohranjeni še nekateri svetniki.
3. člen
Cerkev stoji na samem nad naseljem na vrhu hriba na
parceli št. *33, k.o. Zgornja Luša.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 324, 393,
325 del, 398, 326, 399, *32, 974, 327, 338, vse k.o. Zgornja
Luša.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi

Stran

9770 /

Št.

68 / 30. 7. 2007

13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3809.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta, Sv.
Lenart za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Lenarta, Sv. Lenart
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Sv. Lenart – Cerkev sv. Lenarta (EŠD 2404).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Prvotna cerkev je bila gotska; po požaru, v katerem je
pogorel zvonik, so leta 1852 zgradili novo cerkev. Cerkev je bila
med II. svetovno vojno porušena. Sedanja stavba je zgrajena
po načrtih arh. Valentinčiča in opremljena po predlogah arh. T.
Bitenca. Ohranjeni so posamezni kipi iz stare cerkve (Janez
Gosar iz Dupelj).
3. člen
Cerkev stoji na samem na robu vzpetine nad zaselkom na
parceli št. *46, k.o. Lenart.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 452, 453,
454, *45, 468, *47, 467, 470, 461, 459, 462, 475/2, del 474,
877/1 del, 877/2 del, vse k.o. Lenart.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3810.

Št.

68 / 30. 7. 2007 /

Stran

9771

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

cije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih
pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta na Sv. Ožboltu
(v Hojkah) za kulturni spomenik lokalnega
pomena

5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta na
Sv. Ožboltu (v Hojkah) za kulturni spomenik
lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Sveti Ožbolt – Cerkev sv. Ožbolta (EŠD 2523).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je poznogotska, prezbiterij zvezdasto rebrasto
obokan in datiran – letnica 1527 na sklepniku. Ladjo iz leta
1644 z ravnim lesenim stropom so leta 1849 preobokali. Prvotni
zvonik je bil sestavni del cerkvene ladje, kasneje so ga prestavili na zahodno stran, sedanji pa je bil zgrajen po potresu leta
1895. Obok prezbiterija je leta 1534 poslikal Jernej iz Loke (do
odkritja pravega imena v registru cerkve na Valtarskem vrhu je
bilo njegovo zasilno ime Mojster sv. Ožbolta). Vse tri oltarje je
naredil Pavle Šubic, velikega leta 1835.
3. člen
Cerkev stoji na samem na parceli št. *51, k.o. Ožbolt.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1166,
633, 632, 635, 636, 582, 579, 581, 634, 580, 968, 969/4, 963/5,
963/4, 969/2, 1168 del, vse k.o. Ožbolt.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja spreminjanja višinskih gabaritov
objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funk-

6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3811.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Uršule v Pevnem
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Uršule v Pevnem
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Pevno – Cerkev sv. Uršule (EŠD 2307).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Stran

9772 /

Št.

68 / 30. 7. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Cerkev je v osnovi romanska (ladja), poznogotski prezbiterij je križno rebrasto obokan in ima kamnita okna s krogovičji
na vrhu. Kasneje prizidani zvonik je baročen, ladja je bila
obokana leta 1857 (Molinaro). Veliki oltar je delo Jamškove
delavnice iz leta 1684 s sočasno kvalitetno sliko sv. Uršule
s procesijo, spodaj kvaliteten slikan antependij iz leta 1661.
Stranska oltarja sta delo Marka Peternelja iz srede 19. stoletja.
Zakristijska omara je datirana 1781.

posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

3. člen
Cerkev stoji na severovzhodnem robu naselja na parcelah
št. *30 in 359, k.o. Pevno.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 358/3,
424/3, 424/1, 424/2, vse k.o. Pevno.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov v
neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih pogledov
na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

3812.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Volbenka na
Logu nad Škofjo Loko za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) ter na
predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na
8. redni seji dne 12. julija 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Volbenka na Logu
nad Škofjo Loko za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika:
Na Logu – Cerkev sv. Volbenka (EŠD 2149).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Zgodnjebaročna romarska cerkev je bila zgrajena v
70. letih 17. stoletja. Vhodno pročelje tvori pred ladjo pozidana
lopa, ki v isti ravnini povezuje masivna zvonika, ki sta imela
prvotno čebulasti strehi. Veliki oltar je iz začetka 18. stoletja s
sliko Alojzija Šubica iz leta 1891. Dva stranska oltarja sta delo
Valentina Ottla iz leta 1693. Oltar in poslikava kapele sta delo
Štefana Šubica iz leta 1868, slika v rokokojskem oltarju je delo
Janeza Šubica iz leta 1892.
3. člen
Cerkev stoji na samem na hribu nad naseljem Log na
parceli št. *30, k.o. Visoko.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 289/2,
403/3, 290/1 del, 291, 301, 300, *27, *28, 292, *29, 297, 298,
403/1 del, 294, 295, vse k.o. Visoko.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in preglednem
katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta
sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in
bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških
lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe
opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo,
prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov v
neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih pogledov
na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske
vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0008/2005
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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ŠEMPETER - VRTOJBA
3813.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 14. člena
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04,
74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba
na 7. seji dne 28. junija 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju
1. člen
V 1. členu Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave,
št. 25/01) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Izrazi, uporabljani v tem Pravilniku v moški obliki, se
smiselno uporabljajo za oba spola.«.
2. člen
Zadnja alineja 3. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradne
objave, št. 25/01) se spremeni tako, da se glasi:
»– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenija za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika,
nimajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, kar ne velja za
šolajoče se v tujini.«.
3. člen
V 5. členu Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave,
št. 25/01) se pred prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se
glasi:
»Učni uspeh se ugotavlja:
– za dijake prvih letnikov na podlagi uspeha zadnjega
razreda osnovne šole,
– za druge dijake na podlagi uspeha predhodnega letnika
srednje šole,
– za študente 1. letnikov na podlagi uspeha zadnjega
letnika srednje šole,
– za druge študente na podlagi povprečne ocene izpitov
v preteklem študijskem letu.«.
4. člen
7. člen Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave,
št. 25/01) se spremeni tako, da se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Štipendistu, ki se šola v tujini, pripada dvakratni dodatek
iz prvega odstavka tega člena.
Dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača na podlagi
dokazila o kraju bivanju v tujini v času šolanja, ki ga mora
predložiti štipendist.«.
5. člen
Dopolni se 14. člen Pravilnika o štipendiranju (Uradne
objave, št. 25/01) tako, da se mu dodajo trije novi odstavki, ki
se glasijo:
»Pristojni organ s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove prijavitelja, da vlogo dopolni v roku, določenem za dopolnitev. Če
prijavitelj v roku vloge ne dopolni, pristojni organ s sklepom
zavrže prijavo.
Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka je dovoljena
pritožba županu v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Pritožba se vloži pri organu, ki je sklep izdal. Odločitev župana je
dokončna.«.
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6. člen
Spremeni se 20. člen Pravilnika o štipendiranju (Uradne
objave, št. 25/01), ki se glasi:
»Pogodba o štipendiranju mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov prejemnika,
– davčno in EMŠO prejemnika,
– obliko, stopnjo in trajanje izobraževanja,
– pogodbene obveznosti strank med trajanjem izobraževanja,
– številko transakcijskega računa in banko prejemnika,
– sankcije v primeru kršitve pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.«.

Uradni list Republike Slovenije
na podlagi dogovora med Občino Renče - Vogrsko, Občino
Šempeter - Vrtojba in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri
Gorici – Vrtec bo zagotavljala Občina Renče - Vogrsko. Če
Občina Renče - Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev,
se oddelek v letu 2007/2008 ne bo oblikoval.
3.
Ta sklep prične veljati takoj.
Št. 01101-8/2007-12
Šempeter pri Gorici, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

7. člen
Prvi odstavek 21. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradne
objave, št. 25/01) se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendije Občine Šempeter - Vrtojba se izplačujejo vseh
dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust ne izplačujejo oziroma
za študente, ko se izplačila zaključijo s prenehanjem rednega
absolventskega staža.«.
8. člen
Štipendisti, ki prejemajo štipendije na podlagi veljavnih
pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ohranijo
dogovorjene pravice do izteka rokov, določenih v pogodbah.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko štipendist predlaga uskladitev pogodbe z določbami tega pravilnika
in nadaljnje izplačevanje štipendij v skladu z določbami tega
pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od začetka
šolskega leta 2007/2008 dalje.

ZAGORJE OB SAVI
3815.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 119/06 – UPB1), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – prečiščeno besedilo, 31/07) in
88. ter 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003, Uradni list RS,
št. 62/04, 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na
6. redni seji dne 9. 7. 2007 po skrajšanem postopku sprejel

ODLOK
o plakatiranju v času volilne kampanje
na območju Občine Zagorje ob Savi

Št. 01101-8/2007-9
Šempeter pri Gorici, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

3814.

Sklep o določitvi števila oddelkov za programe
vrtca

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 72/05), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
129/06), Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen za programe
v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03 in 120/05), 14. člena Statuta
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in
132/06), predloga cen programov predšolske vzgoje Osnovne
šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec in Odloka o proračunu za leto 2007 je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba
na 7. seji dne 28. junija 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
1.
V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec
se v šolskem letu 2007/2008 oblikuje 12 oddelkov programov
vrtca v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici.
2.
Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi
dejanskimi mesečnimi stroški v oddelku Vrtca na Vogrskem

Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje
na območju Občine Zagorje ob Savi (uradno
prečiščeno besedilo)

(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom je določeno plakatiranje in postavljanje
panojev, transparentov in stojnic, ki se uporabljajo v času volilne kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi za volitve
poslancev državnega zbora, predsednika republike, članov
občinskih svetov, člane svetov krajevnih skupnosti in župana.
Volilno kampanjo lahko organizirajo samo kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje (v nadaljevanju:
organizatorji volilne kampanje).
II. OBJEKTI IN PRAVILA PLAKATIRANJA

so:

2. člen
1. Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampanja

– del obstoječih plakatnih mest na območju Občine Zagorje ob Savi,
– transparenti,
– manjši, prostostoječi panoji,
– stojnice.
2. Dimenzije objektov za oglaševanje so:
– transparent (širina ulice x max. 1,0 m),
– prostostoječi pano do 3,40 m2,
– stojnica (cca 2 x 1 m).
3. Razdalje med posameznimi objekti za oglaševanje
so:
– med dvema transparentoma je minimalna razdalja
50 m,

Uradni list Republike Slovenije
– med dvema ali več prostostoječimi panoji je minimalna
razdalja 5 m,
– med dvema stojnicama je minimalna razdalja 5 m.
III. NAČIN PLAKATIRANJA
3. člen
(1) Lepljenje plakatov in nameščanje objektov z volilno
propagandnimi sporočili, je dovoljeno na obstoječih plakatnih
mestih ter na javnih površinah, zemljiščih, stavbah in drugih
objektih v lasti občine, ki jih vnaprej določi Občinska uprava
oziroma Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem občine.
Pri določanju posameznih lokacij za nameščanje objektov
z volilno propagandnimi sporočili se upošteva omejitev, da ima
posamezni organizator volilne kampanje lahko na območju
občine postavljenih največ:
– po 6 prostostoječih panojev v Zagorju in po 2 v ostalih
naseljih občine,
– 1 stojnico v posameznem naselju,
– 1 transparent v posameznem naselju.
Ne glede na zgoraj navedeno, se pri določanju posameznih lokacij upoštevajo tudi dejanske možnosti prostora in
morebitne omejitve, ki glede postavljanja tovrstnih objektov
izhajajo iz zakonodaje.
(2) Konkretne lokacije že obstoječih plakatnih mest in
lokacije za postavitev drugih objektov z volilno propagandnimi
sporočili, je potrebno določiti najkasneje 60 dni pred dnevom
glasovanja in javno objaviti tudi pogoje za pridobitev pravice
do uporabe vnaprej določenih lokacij. Uporaba teh lokacij je
brezplačna.
Postavitev in odstranitev objektov volilne kampanje, razen
že obstoječih plakatnih mest, izvede organizator volilne kampanje na lastne stroške.
(3) Na obstoječih plakatnih mestih izvaja plakatiranje za
posameznega organizatorja volilne kampanje pooblaščeni
izvajalec javnega oglaševanja v občini. Občina in pooblaščeni
izvajalec javnega oglaševanja v občini morata brezplačno
zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh obstoječih
plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati
vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov
oziroma kandidatu. Na vsakem obstoječem plakatnem mestu
se lahko nalepi en plakat enega organizatorja posamezne
volilne kampanje v velikosti max 50 x 70 cm. V delih občine,
kjer ni obstoječih plakatnih mest, se plakatira na krajevno
običajen način.
(4) Lepljenje plakatov in nameščanje objektov z volilno
propagandnimi sporočili je dovoljeno tudi izven določenih lokacij iz prvega odstavka tega člena, pod pogojem pridobitve
soglasja lastnika oziroma upravljalca stavb, drugih objektov ali
zemljišč, pri čemer se ne sme zaračunavati nobenih občinskih
taks ali drugih pristojbin.
IV. POTREBNA DOVOLJENJA IN SOGLASJA
4. člen
(1) Za uporabo vnaprej določenih lokacij za postavitev
objektov z volilno propagandnimi sporočili iz 1. odstavka prejšnjega člena, morajo organizatorji volilne kampanje pridobiti
dovoljenje občinske uprave. Vloga za pridobitev dovoljenja
mora vsebovati željeno lokacijo izmed vnaprej določenih lokacij, opis objekta za oglaševanje in število objektov. Pri izbiri
lokacije ima prednost tisti, ki prej odda popolno vlogo.
(2) Za lepljenje plakatov na že obstoječih plakatnih mestih
posebno dovoljenje občinske uprave ni potrebno in organizator
volilne kampanje plakate namešča v skladu z določili 3. odstavka prejšnjega člena preko pooblaščenega izvajalca javnega
oglaševanja v občini.
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(3) Za lepljenje plakatov in nameščanje objektov z volilno
propagandnimi sporočili izven že obstoječih plakatnih mest
ali izven določenih lokacij iz prvega odstavka 3. člena, mora
organizator volilne kampanje pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali
zemljišč.
V. DRUGA DOLOČILA
5. člen
Vsi plakati ali objekti z volilno propagandnimi sporočili, ki
so nameščeni ali postavljeni v nasprotju z določili 4. člena tega
odloka, se odstranijo na stroške organizatorja volilne kampanje,
ki jih je namestil oziroma postavil.
Prelepljanje ali uničevanje plakatov oziroma objektov z
volilno propagandnimi sporočili drugih organizatorjev volilne
kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka ni dovoljeno dodatno plakatiranje,
postavljanje transparentov, panojev in stojnic.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in
objekte z volilno propagandnimi sporočili, sicer to opravi pooblaščena organizacija na njihove stroške.
VI. NADZOR
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tečaja odloka opravlja komunalna
nadzorna služba Občine Zagorje ob Savi.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje na območju občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja,
št. 13/98) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
7. člen
Za lokalne volitve v letu 1998 določi plakatna mesta iz
3. odstavka 3. člena tega odloka Oddelek za okolje in prostor
v roku 5 dni po sprejemu tega odloka.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Pogoji
za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje
na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni Iist RS, št. 68/97),
ki jih je predpisal župan Občine Zagorje ob Savi dne 23. 10.
1997.
9. člen
Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje na območju
Občine Zagorje ob Savi se objavi v Uradnem vestniku Zasavja
in prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine
Zagorje ob Savi.
Odlok o spremembah Odloka plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 65/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 012-13/98
Zagorje ob Savi, dne 9. julija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Stran

9776 /

Št.

68 / 30. 7. 2007
ZAVRČ

3816.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), Odloka o plačah funkcionarjev
(Uradni list RS, št. 14/06) in 15. člena Statuta Občine Zavrč
(Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine
Zavrč na 7. seji dne 16. julija 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 19/00) se
1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 14/06 in 1/07), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06), kolikor
Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma
do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta ter članom nadzornega odbora in občinske
volilne komisije pripada plačilo za opravljanje funkcije, ki se
oblikuje na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam v prvem
odstavku navedenih zakonov.«.
2. člen
Spremeni se vsebina 3. člena pravilnika tako, da se na
novo glasi:
»Župan je na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev razvrščen v 46. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno
dobo v skladu z zakonom.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po
predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada
občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju
obsega županovih pooblastil in sicer v razponu od 32. do 38.
plačnega razreda.
Če je imenovanih več podžupanov, pripada vsakemu od
njih glede na obseg del sorazmerni del plače, ki bi sicer pripadala enemu podžupanu.«.
3. člen
V 4. členu se v prvem stavku črtata besedi »oziroma
nagrade«.
4. člen
Peti člen se v celoti črta.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na
seji delovnega telesa občinskega sveta. 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.
V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi
plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in
sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta
7%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta
7%
– predsedovanje seji delovnega telesa
2,5%
– udeležba na seji delovnega telesa,
   katerega član je
1,5%
– za druge aktivnosti izven sej
5%.
Izračun plače za opravljanje funkcije člana Občinskega
sveta se določi s sklepom oziroma odločbo. Mesečno izplačilo
se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.«.
6. člen
V sedmem členu se črta drugi odstavek. Tretji odstavek
postane drugi.
7. člen
V tretjem odstavku 8. člena se besedilo »pogodbe o delu«
nadomesti z besedilom »podjemne pogodbe«.
8. člen
V 10. členu se besedilo »na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto« nadomesti z besedilom
»na podlagi podjemne pogodbe, sklenjene za čas trajanja
mandata župana in občinskega sveta«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Sejnina za
posamezno sejo znaša 1,5% županove plače«.
9. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku besedilo »na podlagi
pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto«
nadomesti z besedilom »na podlagi podjemne pogodbe, sklenjene za čas trajanja mandata župana in občinskega sveta«.
10. člen
12. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije ter
njihovi namestniki in člani volilnih odborov in njihovi namestniki
imajo za opravljanje dela, v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev, v skladu z zakonom, pravico do plačila za
opravljanje funkcije«.
11. člen
V 16. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po sprejemu dokazil na sedež Občine
Zavrč«.
12. člen
Izplačila v skladu s tem pravilnikom se izvedejo za pripadajoča izplačila po tem pravilniku od vključno januarja 2007
dalje.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-03-2/99-1
Zavrč, dne 16. julija 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3817.

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo),
10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine
in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04), drugega
odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja Javne agencije
RS za energijo št. 21-5/2006/S-5, z dne 9. 7. 2007, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja

Št.

2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta
2007.
Št. 06/2007
Ljubljana, dne 9. julija 2007
EVA 2007-2111-0118
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.

Stran

9777

POPRAVKI
3818.

Popravek Popravka elektronske izdaje
Uradnega lista RS, št. 65/07

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo) uredništvo Uradnega lista RS
objavlja

POPRAVEK
Popravka elektronske izdaje
Uradnega lista RS, št. 65/07
V Popravku elektronske izdaje Uradnega lista RS, št.
65/07, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66-3698/07, z dne
24. 7. 2007, se ime podpisnika »Goran Pavlovič l.r.« popravi
tako, da se pravilno glasi: »Goran Pavlič l.r.«.
Uredništvo

AKT
o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 138/06, 9/07, 18/07, 38/07 in
47/07) se točka d) v 2. členu spremeni tako, da glasi:
»d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB): 0,2170
EUR/Sm3.«.
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PREKLICI
3819.

Preklic Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
mestne lekarne

PREKLIC
1.
Preklicujemo objavo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda mestne lekarne, ki ga je Občina Šmartno pri Litiji objavila v
Uradnem listu RS, št. 59/07 z dne 4. 7. 2007 pod zaporedno
številko objave 3201.
2.
Preklic prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-002/2003
Šmartno pri Litiji, dne 25. julija 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Stran

9778 /

Št.
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VSEBINA
3760.
3761.

3762.
3763.
3764.
3765.

3766.

3767.

3768.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID)
Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)

3777.
9621
9624

3779.

MINISTRSTVA

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Pravilnik o določitvi objektov in okolišev objektov
Policijske akademije ter ukrepih za njihovo varovanje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vozniških dovoljenjih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in
osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje

9639
9687

9689

3782.

9690

3783.
3784.
3785.

9690

9694

3770.

Odlok o razglasitvi cerkve Žalostne Matere Božje
v Leskovcu pri Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena

3774.

3775.

3776.

9702

KRŠKO

9705

LENDAVA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

9706

LJUBLJANA

Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora

9707

NOVA GORICA

Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona
Prvačina
Odlok o začasnem prenehanju uporabe posameznih določb Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta Univerza v Novi Gorici

3787.

3788.

BENEDIKT

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Benedikt

3773.

3786.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina za geografsko območje
Mestne občine Velenje

3769.

3772.

3789.

3781.

OBČINE

3771.

3780.

9687

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28.
člena ZPKor

3778.

9709

9711

RAVNE NA KOROŠKEM

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob hidroelektrarni
Boštanj

3792.

3794.
3795.
3796.

9712

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju »OLN Mrvarjev hrib«
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju »OLN za stanovanjsko-poslovni objekt
Jakčeva«
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju »Stavbni otok med Kastelčevo in Rozmanovo ulico«
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega
načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto
v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km
21,760 do km 22,250
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo
in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo
mesto

3791.

3814.

9715
9716
9717

9752

NOVO MESTO

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje

3813.

9712

MOZIRJE

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Mozirje

3790.

3793.
9711

Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za
nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova
Gorica
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

9717
9728
9730
9732
9734

9738

9744
9752
9753

SEVNICA

9754

ŠEMPETER - VRTOJBA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe
vrtca

9773
9774

ŠKOFJA LOKA

Odlok o razglasitvi Ajmanovega gradu v Svetem
Duhu pri Škofji Loki za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Odlok o razglasitvi znamenja (kapelice) Na Logu
v Poljanski dolini za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Odlok o razglasitvi spomenika padlim talcem za
Kamnitnikom za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v Bodovljah za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Primoža in Felicijana
na Gabrški Gori za kulturni spomenik lokalnega
pomena

9755
9756
9757
9758
9759
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3797.
3798.
3799.
3800.
3801.
3802.
3803.
3804.
3805.
3806.
3807.
3808.
3809.
3810.
3811.
3812.

3815.

3816.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža v Brodeh
v Poljanski dolini za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Klemena v Bukovščici za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Evangelista v
Retečah za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Godešiču
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca na Lovrenški gori za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Svetem
Andreju za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Florijana v Sopotnici
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Stari Loki za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Filipa in Jakoba na
Valterskem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Barbare na Sveti
Barbari za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Duha v Sv. Duhu pri
Škofji Loki za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža na Sv. Tomažu za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta, Sv. Lenart
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta na Sv. Ožboltu (v Hojkah) za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Uršule v Pevnem za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Volbenka na Logu
nad Škofjo Loko za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Št.
72.
9760
9760
9761
9762

9764

9766
9766

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za
prenosno omrežje zemeljskega plina

3818.

Popravek Popravka elektronske izdaje Uradnega
lista RS, št. 65/07

3819.

Preklic Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda mestne lekarne

9769

71.

78.

9770
9771
9771

79.

9772

80.

9774

81.

9776

Stran

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
(BRUPCZ)
Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o izročitvi, Dodatnega protokola
k Evropski konvenciji o izročitvi in Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi
(MEKIDP-A)
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike
Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino
Češke republike
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju
med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino
Romunije
Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Svetom Evrope o statusu informacijskega urada Sveta Evrope v Republiki Sloveniji

9779

1000

1008
1009

1011

1014
1016

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o
čezmejnem policijskem sodelovanju organov za
zatiranje kriminalitete in prenehanje veljavnosti Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti
terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu
Obvestilo o začetku veljavnosti Evropske konvencije za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v
poskusne in druge znanstvene namene
Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o
sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo
Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo, trgovino in energijo Republike Albanije
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti, Protokola, pripravljenega na podlagi
člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
in Protokola, pripravljenega na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s
predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti

1019
1019

1019

1019

9777

Uradni list RS – Razglasni del

POPRAVKI

9777

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 68/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

PREKLICI

VSEBINA
Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji
o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (MIPKVOZN)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBOPCZ)

77.

9768

9777

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/07
70.

76.

9767

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

3817.

75.

9765

ZAVRČ

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

74.

9763

ZAGORJE OB SAVI

Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje na
območju Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo)

73.
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989
992

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem
poslovanju podjetij
Koper
Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica

5761
5761
5762
5763
5763
5763
5764
5764
5764
5765
5765
5766
5769
5772

Stran

9780 /

Št.
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Novo mesto
Slovenj Gradec
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Izbrisi
Celje
Maribor
Murska Sobota
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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5772
5772
5773
5773
5773
5777
5779
5791
5793
5795
5796
5796
5797
5797
5797
5797
5797
5798
5798
5798
5798
5799
5799
5799
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