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VLADA
1.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata
Republike Belorusije v Republiki Sloveniji s
sedežem v Ljubljani

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slo‑
venije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo,
109/08 in 38/10 – ZUKN) in 66. člena Zakona o zunanjih zade‑
vah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) ter na predlog ministra
za zunanje zadeve je Vlada Republike Slovenije na 109. redni
seji dne 25. 11. 2010 sprejela naslednji

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata
Republike Belorusije v Republiki Sloveniji
s sedežem v Ljubljani
I.
Vlada Republike Slovenije daje soglasje za odprtje Kon‑
zulata Republike Belorusije s sedežem v Ljubljani, na čelu s
častnim konzulom.
II.
Konzularno območje Konzulata Republike Belorusije s se‑
dežem v Ljubljani obsega celotno ozemlje Republike Slovenije.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 55100-7/2010/8
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-1811-0224
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2.

Pravilnik o diplomatskem in višjem
diplomatskem izpitu

Na podlagi petega odstavka 10. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno bese‑
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dilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja minister za
zunanje zadeve Republike Slovenije

PRAVILNIK
o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek opravljanja diplomatskega
in višjega diplomatskega izpita (v nadaljevanju: izpita), imeno‑
vanje izpitnih izpraševalcev ter sestavo in oblikovanje izpitne
komisije za višji diplomatski izpit, sestavo in pristojnosti Stro‑
kovno-izobraževalnega sveta Ministrstva za zunanje zadeve
(v nadaljevanju: SIS), izpitni red, vodenje evidence o izpitih ter
druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpitov.
II. SKUPNE DOLOČBE
2. člen
(prijava k izpitom)
Kandidat za diplomatski oziroma višji diplomatski izpit
vloži prijavo pri službi Ministrstva za zunanje zadeve (v nada‑
ljevanju: ministrstvo), pristojni za kadrovske zadeve.
3. člen
(organizacija izpitov)
(1) Služba, pristojna za kadrovske zadeve, zagotavlja po‑
goje za opravljanje izpitov ter za delo izpraševalcev in izpitnih
komisij in opravlja administrativno-tehnično delo za izpraševal‑
ce in izpitne komisije.
(2) Za ostale naloge v zvezi z organizacijo izpitov, pred‑
vsem za naloge navedene v 4. členu tega pravilnika, skrbi
SIS.
4. člen
(Strokovno-izobraževalni svet)
(1) SIS je strokovno telo, ki skrbi za:
1. vodenje sistema izpopolnjevanja in usposabljanja za
diplomatski in višji diplomatski izpit ter preizkusni test, ki ga
določa 41. člen Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08 in 108/09),
2. transparentnost in kakovost izpopolnjevanja in usposa‑
bljanja v ministrstvu,
3. sprejemanje programa diplomatskega in višjega diplo‑
matskega izpita in za odločitve glede izvedbe programa,
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4. potrditev študijskega gradiva, ki ga pripravijo posame‑
zni izpraševalci, in organizacijo ustreznih predavanj,
5. nemoten potek izpitov v skladu s predpisi,
6. predlaganje kandidatov za izpraševalce ministru v ime‑
novanje ter določitev izpraševalcev in sestave izpitne komisije
za višji diplomatski izpit za posamezni izpitni rok,
7. spremljanje in usklajevanje dela izpraševalcev in izpi‑
tne komisije za višji diplomatski izpit,
8. nadzor nad izvajanjem predavanj in izpitov,
9. ostale naloge, določene v tem pravilniku in drugih aktih,
ki določajo izpopolnjevanje in usposabljanje v ministrstvu.
(2) SIS sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednik
SIS je generalni sekretar MZZ, člani pa so: dva diplomata v
nazivu prvega kariernega razreda, od katerih je vsaj eden
imenovan v naziv veleposlanik, ter dva zunanja strokovnjaka z
različnih fakultet, ki morata izpolnjevati pogoje iz 5. člena tega
pravilnika. Generalni sekretar MZZ lahko za vodenje SIS pisno
pooblasti enega od generalnih direktorjev v MZZ.
(3) Predsednik in člani SIS ne morejo biti imenovani za
izpitne izpraševalce za diplomatski oziroma višji diplomatski
izpit.
(4) Kandidate za člane SIS, ki so imenovani izmed diplo‑
matov, pridobi služba, pristojna za kadrovske zadeve, na podla‑
gi interne objave, s katero pozove diplomate k sodelovanju.
(5) Kandidate za člane SIS, ki so imenovani izmed zu‑
nanjih strokovnjakov, pridobi služba, pristojna za kadrovske
zadeve, na podlagi razpisa, ki ga ministrstvo pošlje znanstveno
raziskovalnim zavodom in drugim inštitucijam, ki delujejo na
področjih zunanje politike, mednarodnih odnosov, mednarodnih
gospodarskih odnosov in mednarodnega prava.
(6) SIS ima sekretarja, ki opravlja vsebinske in organiza‑
cijsko-tehnične naloge za SIS, in ga izmed uslužbencev MZZ
izbere predsednik SIS.
(7) Predsednika in člane SIS za obdobje petih let imenuje
in razreši minister, pristojen za zunanje zadeve.

izpraševalec opravlja nalogo izpitnega izpraševalca oziroma
člana komisije v primeru odsotnosti izpitnega izpraševalca ter v
primeru ponovnega opravljanja izpita na podlagi upravičenega
ugovora. Za nadomestne izpraševalce se uporabljajo vse do‑
ločbe tega pravilnika, ki veljajo za izpitne izpraševalce.
(7) V aktu o imenovanju izpraševalcev se določi, za katera
področja so zadolženi pri izpraševanju.

5. člen

(javljanje odsotnosti in odpoved)

(imenovanje izpraševalcev za izpit)
(1) Izpitni izpraševalci se imenujejo za obdobje petih let
izmed diplomatov z izkušnjami iz diplomatske prakse ter drugih
strokovnjakov, ki morajo imeti univerzitetno habilitacijo, s po‑
dročja zunanje politike, mednarodnih odnosov, mednarodnih
gospodarskih odnosov, ekonomije ali mednarodnega prava (v
nadaljevanju: zunanji strokovnjaki).
(2) Kandidate za izpraševalce, ki so imenovani izmed
diplomatov, pridobi služba, pristojna za kadrovske zadeve, na
način, določen v četrtem odstavku 4. člena tega pravilnika,
kandidate za izpraševalce, ki so imenovani izmed zunanjih
strokovnjakov, pa na način, določen v petem odstavku 4. člena
tega pravilnika. Izbere jih SIS.
(3) Pogoji za imenovanje izpraševalcev, ki so imenovani
izmed diplomatov, so:
1. diplomat imenovan v naziv prvega kariernega razreda,
2. najmanj deset let službene dobe v ministrstvu,
3. praviloma vsaj štiri leta diplomatskih izkušenj v zunanji
službi. Predsednik izpitne komisije za višji diplomatski izpit
mora imeti praviloma osem let, vendar ne manj kot štiri leta
diplomatskih izkušenj v zunanji službi.
(4) Pogoji za imenovanje izpraševalcev, ki so imenovani
izmed zunanjih strokovnjakov, so:
1. univerzitetna habilitacija,
2. najmanj osem let izkušenj na področju zunanje politike,
mednarodnih odnosov, mednarodnih gospodarskih odnosov,
ekonomije ali mednarodnega prava.
(5) Izpraševalce za izpit na predlog SIS imenuje in razreši
minister, pristojen za zunanje zadeve.
(6) Za področja iz prvega odstavka 17. člena in prvega
odstavka 27. člena tega pravilnika, za katera je imenovan
samo en izpraševalec, minister, pristojen za zunanje zadeve,
na predlog SIS imenuje nadomestnega izpraševalca, ki ga
predlaga izpraševalec za posamezno področje. Nadomestni

6. člen
(program izpitov)
(1) Kandidat za izpraševalca mora ob prijavi predložiti pre‑
dlog programa za posamezno področje diplomatskega oziroma
višjega diplomatskega izpita. Predlog programa lahko skupaj
izdela več kandidatov.
(2) Za pripravo programa, ki ga izbere in sprejme SIS, iz‑
praševalcem, ki so pripravili izbrani predlog programa, pripada
plačilo določeno v 10. členu tega pravilnika.
(3) Izpraševalci, ki so skupaj pripravili sprejeti program
izpita, program izvajajo na podlagi medsebojnega dogovora.
7. člen
(določitev rokov in izpraševalcev)
(1) Izpraševalce oziroma sestavo izpitne komisije za višji
diplomatski izpit hkrati z določitvijo roka za posamezni izpit do‑
loči SIS izmed izpraševalcev imenovanih v skladu s 5. členom
tega pravilnika.
(2) Datum in kraj opravljanja izpita določi služba, pristojna
za kadrovske zadeve.
(3) Razpored izpitov za posamezne kandidate, ki ga potrdi
predsednik SIS, se pošlje vsem izpraševalcem.
(4) Služba, pristojna za kadrovske zadeve, obvesti kan‑
didate o času in kraju opravljanja izpita ter o izpraševalcih
najmanj 60 dni pred dnem začetka opravljanja izpita.
8. člen
(1) Izpraševalec, ki izve za opravičen razlog, zaradi ka‑
terega ne more opraviti svoje dolžnosti v zvezi z opravljanjem
izpita, mora takoj obvestiti sekretarja SIS.
(2) Če izpraševalec brez opravičenega razloga ne javi
svoje odsotnosti oziroma ne odpove opravljanja svoje dolžnosti
v zvezi z opravljanjem izpita, sekretar SIS o tem sestavi uradni
zaznamek. V primeru dvakratne kršitve te obveznosti se osebo
razreši dolžnosti izpitnega izpraševalca.
9. člen
(odstop od izpita)
(1) Kandidat lahko najkasneje pet dni pred datumom, ki je
določen za opravljanje izpita, sporoči službi, pristojni za kadro‑
vske zadeve, da odstopa od opravljanja izpita. V tem primeru
se šteje, da kandidat ni bil prijavljen k izpitu.
(2) Kadar kandidat ne pristopi k opravljanju izpita ali od‑
stopi, ko je že začel opravljati izpit, in ne ravna v skladu s prej‑
šnjim odstavkom, odloči o opravičenosti razlogov predstojnik
ali oseba, pooblaščena za kadrovsko poslovanje v ministrstvu,
na podlagi pisne obrazložitve, dokazil kandidata ali drugih re‑
levantnih dejstev. Odločitev se sprejme najkasneje tisti dan, ki
je določen za opravljanje izpita.
(3) V primeru, da oseba iz drugega odstavka tega člena
odloči, da so razlogi opravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil
k opravljanju izpita.
(4) V primeru, da oseba iz drugega odstavka tega člena
odloči, da razlogi niso opravičeni, se šteje, da kandidat izpita
ni opravil.
10. člen
(plačilo članov SIS in izpraševalcev)
(1) Minister za zunanje zadeve na predlog SIS z odredbo
določi višino plačila za izvedbo predavanj in izpitov, pripravo
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programa, ki ga sprejme SIS, pripravo in aktualizacijo študij‑
skega gradiva ter povračilo stroškov izpraševalcem.
(2) Če program za posamezno področje skupaj izvaja več
izpraševalcev, se plačilo za pripravo programa, pripravo študij‑
skega gradiva in izvedbo predavanj ter izpita izvede glede na
sorazmeren prispevek posameznega izpraševalca, na podlagi
dogovora vseh izvajalcev o razdelitvi zneska, ki bi pripadel
posameznemu izpraševalcu.
(3) Predsednik in člani SIS so upravičeni do sejnine. Sej‑
nina se izplača predsedniku in članom SIS pod pogojem, da so
se udeležili seje SIS. Osnova za plačilo sejnine predsedniku in
članom SIS je dnevnica za službeno potovanje v državi. Višina
sejnine znaša štirikratni znesek dnevnice za službeno potova‑
nje v državi, ki traja nad 12 ur. V višino sejnine niso vključeni
potni stroški. Predsednik in člani SIS se lahko odpovejo pravici
do sejnine.
11. člen
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15. člen
Diplomatski izpit se opravlja dvakrat letno, praviloma v
mesecu maju in oktobru.
16. člen
(izpraševalci za diplomatski izpit)
(1) Dva izpraševalca za diplomatski izpit se določita izmed
diplomatov, trije pa izmed zunanjih strokovnjakov.
(2) Za področja iz prve, druge in tretje alineje prvega od‑
stavka 17. člena tega pravilnika je vsaj eden od izpraševalcev
za posamezno področje imenovan izmed zunanjih strokov‑
njakov.
(3) Za področji iz četrte in pete alineje prvega odstavka
17. člena tega pravilnika so izpraševalci imenovani izmed
diplomatov.
17. člen

(1) Ministrstvo organizira predavanja za diplomatski in
višji diplomatski izpit s področij, določenih v 17. in 27. členu
tega pravilnika.
(2) Predavanje za posamezno področje izpita praviloma
izvaja izpraševalec, ki ga SIS določi za izpraševalca v skladu s
7. členom tega pravilnika.
(3) Pogoj za pristop k diplomatskemu izpitu je vsaj 80%
udeležba na predavanjih, k višjemu diplomatskemu izpitu pa
vsaj 60% udeležba na predavanjih.
(4) Udeležba na predavanjih je za osebe iz tretjega in
četrtega odstavka 14. člena tega pravilnika obvezna.

(področja diplomatskega izpita)

(študijski dopust)
Kandidati za diplomatski in višji diplomatski izpit so upra‑
vičeni do 10 dni za pripravo na prvo opravljanje izpita. Čas
za pripravo na izpit se šteje v odsotnost, ki je ni potrebno
nadomestiti.
13. člen
(javnost izpita)
Izpit je javen.
III. DIPLOMATSKI IZPIT
14. člen
(kandidati)
(1) Diplomatski izpit opravljajo uslužbenci ministrstva, ki
so razporejeni na delovna mesta, za katera akt o sistemizaciji
kot pogoj za zasedbo delovnega mesta določa opravljen diplo‑
matski izpit (v nadaljnjem besedilu: kandidati za diplomatski
izpit).
(2) Diplomatski izpit opravljajo tudi osebe iz tretjega od‑
stavka 40. člena Zakona o zunanjih zadevah.
(3) Osebe, ki opravljajo delo v predstavništvih RS v tujini v
skladu s 15. členom Zakona o zunanjih zadevah, in niso imeno‑
vane v diplomatski naziv, so se dolžne udeležiti predavanj s po‑
dročij, navedenih v 17. členu tega pravilnika in pridobiti potrdilo
o udeležbi na predavanjih, ki ga izda ministrstvo, pristojno za
zunanje zadeve. To potrdilo ne velja kot potrdilo o opravljenem
diplomatskem izpitu.
(4) Osebe iz drugega odstavka 27. člena Zakona o zu‑
nanjih zadevah so se dolžne udeležiti predavanj s področij,
navedenih v 27. členu tega pravilnika, in razgovora s komisijo
iz 26. člena tega pravilnika. Če komisija oceni, da je kandida‑
tovo poznavanje vsebin ustrezno, izda ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve, potrdilo o udeležbi na predavanjih. To
potrdilo ne velja kot potrdilo o opravljenem višjem diplomat‑
skem izpitu.

3

(izpitni roki)

(predavanja za diplomatski in višji diplomatski izpit)

12. člen

Stran

(1) Izpit je sestavljen iz petih delov, kjer se preverjajo
temeljna znanja na naslednjih področjih:
– mednarodni odnosi in diplomacija ter Republika Slo‑
venija;
– Slovenija in mednarodni gospodarski odnosi;
– Slovenija in mednarodno pravo;
– diplomatske veščine in diplomatski protokol ter
– konzularne zadeve.
(2) Program, študijsko gradivo (skripta) in literaturo za
vsako področje na predlog izpraševalcev določi SIS.
18. člen
(način opravljanja izpita)
(1) Izpit se opravlja pisno. Izpit je sestavljen iz petih delnih
izpitov, ki se opravljajo s področij, določenih v prvem odstavku
17. člena.
(2) Izpit obsega preverjanje kandidatovega teoretičnega
znanja in poznavanja diplomatske prakse s področij, določenih
v prvem odstavku 17. člena.
(3) Delni izpit s področja diplomatskih veščin in diplo‑
matskega protokola se preverja tudi z izdelavo pisne naloge
v angleščini.
19. člen
(opravljanje izpita)
(1) Pred pričetkom opravljanja izpita uslužbenec službe,
pristojne za kadrovske zadeve, ugotovi istovetnost kandidata.
(2) Uslužbenec iz prejšnjega odstavka zagotovi, da kandi‑
dati opravljajo izpit samostojno. Kandidata, ki izpita ne opravlja
v skladu z navodili, uslužbenec opozori. Če kandidat tudi po
opozorilu krši navodila, mu uslužbenec prepove nadaljevanje
opravljanje izpita in o tem nemudoma obvesti predstojnika ali
osebo, pooblaščena za kadrovsko poslovanje v ministrstvu.
(3) Predstojnik ali oseba, pooblaščena za kadrovsko po‑
slovanje v ministrstvu, odloči, ali se kandidatu omogoči nada‑
ljevanje opravljanja izpita ali pa se šteje, da kandidat izpita ni
uspešno opravil.
20. člen
(ocena uspeha)
(1) Delne izpite pregledajo in ocenijo izpraševalci, zadol‑
ženi za posamezna področja.
(2) Izpraševalci delne izpite ocenijo z ocenami od 5 do 10.
(3) Za skupno uspešno oceno izpita mora kandidat pri
vseh delnih izpitih doseči pozitivno oceno (6).
(4) Če je kandidat neuspešen pri opravljanju enega del‑
nega izpita, lahko kandidat v roku najmanj štirinajstih in največ
tridesetih dni ponovno opravlja izpit s tega področja. Rok, v
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katerem kandidat ponovno opravlja izpit, določi SIS. Ponovi‑
tev enega delnega izpita se ne šteje za ponovno opravljanje
diplomatskega izpita.
(5) Če kandidat ne pristopi k ponovnemu opravljanju izpita
iz prejšnjega odstavka tega pravilnika ali če izpita pri ponovnem
opravljanju ne opravi ter če kandidat neuspešno opravi dva ali
več delnih izpitov, se šteje, da diplomatskega izpita ni opravil.
21. člen
(končna ocena izpita)
(1) Na podlagi ocene posameznih delnih izpitov SIS določi
končno oceno izpita. Izid izpita se oceni z ocenami »neuspe‑
šno«, »uspešno« ali »zelo uspešno«. Z oceno »zelo uspešno«
se ocenijo kandidati, katerih povprečje ocen posameznih delnih
izpitov znaša 9 ali več. Ostali kandidati, ki opravijo izpit, se
ocenijo z oceno »uspešno«.
(2) Končno oceno izpita in ocene posameznih področij
izpita SIS sporoči kandidatu v roku osmih delovnih dni.
22. člen
(pravica ugovora)
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zunanjih strokovnjakov. Namesto enega od članov komisije, ki
se določi izmed diplomatov, se lahko za člana komisije določi
nekdanjega veleposlanika Republike Slovenije v tujini.
(2) Člane izpitne komisije določi SIS v skladu s 7. členom
tega pravilnika.
27. člen
(področja višjega diplomatskega izpita)
(1) Izpit je sestavljen iz petih delov, kjer se preverjajo
znanja z naslednjih področij:
– Ekonomska in gospodarska diplomacija, v angleškem
jeziku;
– Zunanja politika, v angleškem jeziku;
– Aktualni mednarodno-pravni problemi, v angleškem je‑
ziku;
– Vodenje DKP in menedžerska znanja; ter
– Diplomatska in konzularna praksa.
(2) Program, študijsko gradivo (skripta) in literaturo za
vsako področje na predlog izpraševalcev določi SIS.
28. člen
(način opravljanja izpita)

(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno posameznega delne‑
ga izpita, lahko najkasneje v treh delovnih dneh po razglasitvi
ocene vloži ugovor pri sekretarju SIS.
(2) O upravičenosti ugovora pisno odloči SIS, in sicer
najkasneje v osmih delovnih dneh po njegovem prejetju.
(3) V primeru upravičenega ugovora kandidat ponovno
opravlja izpit s tega področja najprej v roku štirinajstih in najka‑
sneje v roku tridesetih dni. Rok, v katerem kandidat ponovno
opravlja izpit, določi SIS. Izpit pripravi, pregleda in oceni drug
izpraševalec, zadolžen za to področje. V primeru, ko je za
določeno področje imenovan en izpraševalec, izpit pripravi,
pregleda in oceni nadomestni izpraševalec. Ugovor zoper to
oceno ni dovoljen.
(4) Kandidat lahko vloži ugovor tudi zoper odločitev SIS
o opravičenosti izostanka iz četrtega odstavka 9. člena tega
pravilnika. O ugovoru odloča minister, pristojen za zunanje
zadeve.

(1) Izpit se opravlja pisno in ustno.
(2) Pisni del izpita obsega izdelavo dveh seminarskih na‑
log. Vsaka seminarska naloga mora vključevati vsaj dve izmed
področij, določenih v prvi, drugi oziroma tretji alineji prvega od‑
stavka 27. člena. Teme praviloma razpiše SIS. Glede vsebine
seminarske naloge se kandidat dogovori z izpraševalcem za
posamezno področje. Vsaka seminarska naloga mora obsegati
vsaj 3000 besed.
(3) Ustni del izpita vsebuje zagovor uspešno izdelanih se‑
minarskih nalog, preverjanje teoretičnega znanja ter kandida‑
tovega poznavanja diplomatske in konzularne prakse in znanj,
potrebnih za vodenje predstavništva in drugih organizacijskih
enot ministrstva za zunanje zadeve.
(4) Ustni del traja toliko, kolikor je potrebno za preverjanje
kandidatovega znanja, vendar največ dve uri.

23. člen

(opravljanje ustnega dela izpita)

(potrdilo o izpitu)

(1) Pred pričetkom opravljanja ustnega dela izpita pred‑
sednik izpitne komisije ugotovi prisotnost članov komisije in
zapisnikarja.
(2) Predsednik izpitne komisije prične ustni del izpita
tako, da ugotovi istovetnost kandidata, predstavi člane izpitne
komisije in pojasni potek izpita.
(3) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilen in nemo‑
ten potek izpita.
(4) Kandidata, ki pri opravljanju izpita ne ravna po navo‑
dilih predsednika izpitne komisije, predsednik komisije opomni.
Če kandidat opomina ne upošteva, izpitna komisija odloči,
ali sme kandidat nadaljevati izpit. Če izpitna komisija odloči,
da kandidat ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da izpita ni
opravil.

(1) Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo o izpitu.
Potrdilo podpiše minister, pristojen za zunanje zadeve.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v petnajstih
dneh od dneva, ko je opravil izpit.
IV. VIŠJI DIPLOMATSKI IZPIT
24. člen
(kandidati)
Višji diplomatski izpit opravljajo uslužbenci ministrstva,
ki imajo opravljen oziroma jim je bil v skladu s Pravilnikom o
diplomatskem izpitu (Uradni list RS, št. 34/04, 75/05) priznan
diplomatski izpit in izpolnjujejo pogoj delovnih izkušenj za naziv
minister svetovalec (v nadaljnjem besedilu: kandidati za višji
diplomatski izpit).
25. člen
(izpitni roki)
Višji diplomatski izpit se opravlja dvakrat letno, praviloma
v mesecu maju in oktobru.
26. člen
(sestava izpitne komisije)
(1) Izpitna komisija za višji diplomatski izpit je sestavljena
iz predsednika in štirih članov. Predsednik in dva člana komi‑
sije se določijo izmed diplomatov, dva člana komisije pa izmed

29. člen

30. člen
(zapisnik)
O poteku višjega diplomatskega izpita se za vsakega
kandidata vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo predsednik in člani
izpitne komisije.
31. člen
(ocena uspeha)
(1) Uspeh pisnega in ustnega dela izpita ocenjujejo iz‑
praševalci, zadolženi za posamezna področja z ocenami od
5 do 10.
(2) Za skupno uspešno oceno izpita mora kandidat z vseh
področij izpita iz 27. člena tega pravilnika, doseči pozitivno
oceno (6).
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(3) Če je kandidat neuspešen pri opravljanju ustnega dela
izpita z enega področja iz 27. člena tega pravilnika, izpitna ko‑
misija dovoli kandidatu, da v roku osmih dni ponovno opravlja
ustni izpit s tega področja. Ponovitev izpita z enega področja
se ne šteje za ponovno opravljanje izpita.
(4) Če kandidat neuspešno opravi ustni del izpita z dveh
ali več področij, se šteje, da izpita ni opravil.
32. člen
(končna ocena in razglasitev izida izpita)
(1) Na podlagi ocen posameznih delov izpita izpitna komi‑
sija oceni, ali je kandidat izpit opravil ali izpita ni opravil.
(2) Izid izpita se oceni z ocenami »neuspešno«, »uspe‑
šno« ali »zelo uspešno«. Z oceno »zelo uspešno« se ocenijo
kandidati, katerih povprečje ocen na posameznih področjih iz‑
pita znaša 9 ali več. Ostali kandidati, ki opravijo izpit, se ocenijo
z oceno »uspešno«.
(3) Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob nav‑
zočnosti članov izpitne komisije, kandidata in zapisnikarja v
roku dveh delovnih dni.
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višjega diplomatskega izpita in druge dokumente v zvezi z
opravljanjem izpita.
36. člen
(evidenca izpitov)
(1) Služba, pristojna za kadrovske zadeve, vodi evidenco
izpitov, ki vsebuje:
1. zaporedno številko,
2. osebno ime kandidata,
3. datum opravljanja izpita,
4. izpitne izpraševalce oziroma člane izpitne komisije,
5. ocene posameznih delnih izpitov,
6. končna ocena izpita.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno v
obliki delovodnika oziroma v obliki knjige, zbirka dokumentov
pa deset let od dneva opravljanja izpita.
(3) Podatke iz evidence izpitov se posreduje v kadrovski
informacijski sistem ministrstva v skladu s pravili, ki urejajo
njegovo delovanje.
37. člen

33. člen

(določitev obrazcev)

(pravica ugovora)

(1) Obrazce (prijava k izpitu, potrdilo o opravljenem izpitu,
zapisnik o poteku izpita in druge) določi služba, pristojne za
kadrovske zadeve.
(2) Obrazec prijave k izpitu je določen v prilogi tega pra‑
vilnika in je njegov sestavni del.

(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije,
lahko najkasneje v treh delovnih dneh po razglasitvi ocene vloži
ugovor pri službi ministrstva, pristojni za kadrovske zadeve.
(2) O upravičenosti ugovora pisno odloči predstojnik ali
oseba, pooblaščena za kadrovsko poslovanje v ministrstvu, in
sicer najkasneje v osmih delovnih dneh po njegovem prejetju.
(3) V primeru upravičenega ugovora kandidat opravlja
ustni izpit najprej v roku štirinajstih dni in najkasneje v roku
tridesetih dni, pred izpitno komisijo, v kateri se namesto izpra‑
ševalca za področje, v zvezi s katerim je vložen ugovor, kot nov
član komisije določi drug izpraševalec za to področje oziroma
nadomestni izpraševalec. Za predsednika izpitne komisije se
namesto prejšnjega predsednika izpitne komisije določi eden
izmed preostalih članov izpitne komisije. Rok, v katerem kan‑
didat ponovno opravlja izpit, določi SIS.
(4) Kandidat lahko vloži ugovor tudi zoper odločitev SIS
o opravičenosti izostanka iz četrtega odstavka 9. člena tega
pravilnika. O ugovoru odloča minister, pristojen za zunanje
zadeve.
34. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo o izpitu.
Potrdilo podpiše minister, pristojen za zunanje zadeve, oziroma
oseba po njegovem pooblastilu.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh
od dneva, ko je opravil izpit.
V. EVIDENCA O IZPITIH
35. člen
(zbirka dokumentov)
Za vsakega kandidata, ki opravlja diplomatski ali višji
diplomatski izpit se vodi zbirka dokumentov, ki vsebuje prijavo
k izpitu, obvestilo o dnevu opravljanja izpita, zapisnik o poteku

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(razveljavitev predpisa)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o diplomatskem izpitu (Uradni list RS, št. 34/04,
75/05).
(2) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na izvajanje
diplomatskega in višjega diplomatskega izpita, se začnejo upo‑
rabljati 12. 1. 2011. Diplomatski izpit se do začetka uporabe
določb tega pravilnika, ki se nanašajo na izvajanje diplomatske‑
ga izpita, izvaja po določbah Pravilnika o diplomatskem izpitu
(Uradni list RS, št. 34/04, 75/05).
(3) Javni uslužbenci, ki so se v ministrstvu zaposlili za ne‑
določen čas pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopol‑
nitvah Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 108/09),
opravljajo diplomatski izpit po določbah Pravilnika o diplomat‑
skem izpitu (Uradni list RS, št. 34/04, 75/05).
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2010/15
Ljubljana, dne 3. januarja 2011
EVA 2010-1811-0029
Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve
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PRILOGA

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

P R I J A V N I C A za
DIPLOMATSKI / VIŠJI DIPLOMATSKI IZPIT
Ime in PRIIMEK:
sektor/služba
del. mesto/naziv
e-pošta:

Prijavljam se za opravljanje (ustrezno obkroži)*:
a) DIPLOMATSKEGA IZPITA
b) VIŠJEGA DIPLOMATSKEGA IZPITA
Za termin: ____________________
Kandidat/ka opravlja izpit: prvič, drugič, ________ (obkrožiti oziroma vpisati)

V Ljubljani, dne: _____________

podpis kandidata/ke:_________________

* odjava se upošteva le v pisni obliki najmanj 5 dni pred začetkom izpita

Priloga

14/14

Uradni list Republike Slovenije
3.

Pravilnik o vsebini in obsegu obratovalnega
dnevnika o namernem sproščanju gensko
spremenjenih organizmov v okolje

Na podlagi tretjega odstavka 35.a člena Zakona o ravna‑
nju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo in 21/10) minister za okolje in
prostor v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano izdaja

PRAVILNIK
o vsebini in obsegu obratovalnega dnevnika o
namernem sproščanju gensko spremenjenih
organizmov v okolje
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa vsebino in obseg obratovalnega
dnevnika o namernem sproščanju gensko spremenjenih or‑
ganizmov (v nadaljnjem besedilu: GSO) v okolje (v nadaljnjem
besedilu: obratovalni dnevnik).
2. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
1. obratovalni dnevnik je zbirka listin, neobdelanih po‑
datkov in rezultatov, ki nastanejo v zvezi z namernim spro‑
ščanjem GSO v okolje;
2. neobdelani podatki so izvirni zapisi meritev, opažanj,
dejavnosti in ugotovitev v zvezi z namernim sproščanjem
GSO v okolje, vključno s fotografijami, filmi, zapisi avtomat‑
skih naprav ali drugih medijev za shranjevanje podatkov, ki jih
prijavitelj uporabi za dokumentiranje namernega sproščanja
GSO v okolje.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen kot v Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi
organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno be‑
sedilo in 21/10, v nadaljnjem besedilu: zakon) in Pravilniku o
vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih
organizmov v okolje (Uradni list RS, št. 42/05).
3. člen
(obveznosti prijavitelja)
(1) Prijavitelj mora zagotoviti, da se o namernem spro‑
ščanju GSO v okolje vodi obratovalni dnevnik in določiti vodjo
projekta, ki je odgovoren za njegovo vodenje ter o tem obve‑
stiti ministrstvo, pristojno za okolje.
(2) Vodja projekta mora obratovalni dnevnik pregledovati
in to potrditi s svojim podpisom ali parafo.
(3) Prostor, kjer se hrani obratovalni dnevnik mora biti
zavarovan tako, da se nepooblaščenim osebam prepreči do‑
stop.
4. člen
(vsebina obratovalnega dnevnika)
(1) Obratovalni dnevnik mora vsebovati:
1. prijavo za pridobitev dovoljenja za namerno spro‑
ščanje GSO v okolje z vsemi morebitnimi dopolnitvami ali
spremembami;
2. dovoljenje za namerno sproščanje GSO v okolje in
kopijo katastrskega načrta z označenim dejanskim krajem
sproščanja na parceli in njegovo velikostjo;
3. vse druge dokumente, zlasti pogodbe in druge listine,
ki jih prijavitelj sklene ali pridobi za namen izvajanja namerne‑
ga sproščanja GSO v okolje (npr. pogodba za najem zemlji‑
šča, prostorov, transport, uničenje odpadkov …);
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4. obvestila, ki jih je prijavitelj v skladu z 29., 35. in
35.a členom zakona posredoval ministrstvu;
5. seznam delavcev, ki bodo sodelovali pri namernem
sproščanju GSO v okolje z vsemi spremembami;
6. dokazila o usposobljenosti delavcev, ki pri namernem
sproščanje GSO v okolje sodelujejo, vključno s podpisanimi
izjavami delavcev o opravljenem izobraževanju, poznavanju
lastnosti GSO, seznanitvijo s prijavo in dovoljenjem ter razu‑
mevanju postopkov in ukrepov, ki so predvideni ob namernem
sproščanju GSO v okolje ali zahtevani v dovoljenju;
7. zapise o hrambi GSO pred namernim sproščanjem
GSO v okolje, hrambi preostanka GSO med in po končanem
namernem sproščanju GSO v okolje vključno z zapisi o koli‑
činah GSO, prostoru in lokaciji hranjenja (naslov in natančno
nahajališče v stavbi) in načinu shranjevanja (zlasti pakiranje,
izolacija od drugih GSO in ne GSO);
8. zapise o prevozu ali drugačnih načinih prenašanja
GSO z datumom, natančnih naslovih destinacij vključno z
izvajalcem in načinu pakiranja;
9. zapise o dajanju GSO tretjim osebam med izvajanjem
ali po zaključku namernega sproščanja GSO v okolje za na‑
mene nadaljnjega raziskovalnega dela ali uničenja kot odpad‑
ka, vključno z navodili za ravnanje in pisno izjavo prejemnika,
v kateri prejemnik jamči, da je seznanjen z naravo materiala
in navodili za ravnanje;
10. natančna navodila delavcem za izvedbo vsake faze
namernega sproščanja GSO v okolje v skladu z dovoljenjem
in oceno tveganja, vključno s kratkimi povzetki, ki jasno opre‑
delijo podatke, ki jih je potrebno zbirati;
11. zapise o izvajanju ukrepov za nadzor in obvladovanje
tveganja, kakor so bili opredeljeni v oceni tveganja;
12. zapise o vseh postopkih in dejavnostih na kraju in
v zvezi z namernim sproščanjem GSO v okolje, vključno z
opisom dejavnosti in uporabljenih sredstvih ter orodjih;
13. zapise o vseh nepredvidenih pojavih in podatke o
vremenskih pogojih in neprilikah;
14. zapise o pojavu kakršnihkoli škodljivih učinkov GSO,
ukrepih za sanacijo in spremembi predvidenih postopkov
sproščanja;
15. zapise o vseh incidentih in ukrepih za sanacijo;
16. zapise o vzorčenjih GSO, izvajalcih, razlogih, količini
vzorcev in načinu prevoza;
17. zapise o količinah vzgojenih GSO v okviru namerne‑
ga sproščanja in načinu prevoza;
18. zapise o odstranitvi ostankov in odpadkov iz mesta
namernega sproščanja GSO v okolje, zlasti izvajalce, količi‑
no, pakiranje, prevoz in metode za inaktivacijo ali uničenje
odpadkov, v primeru sežiga pri pooblaščenem izvajalcu ali
globokega zakopa mora prijavitelj o tem pridobiti utrezno
dokumentacijo in jo vključiti v obratovalni dnevnik;
19. zapise o spremljanju in nadziranju mesta namer‑
nega sproščanja GSO v okolje po zaključenem namernem
sproščanju GSO v okolje, zlasti podatke o pojavu in številu
GSO na mestu namernega sproščanja GSO v okolje in nad‑
zorovani okolici mesta namernega sproščanja GSO v okolje
v naslednjih letih ter načinu odstranitve teh GSO in z njimi
izvedene postopke;
20. kazalo, ki jasno prikaže vsebine in način organizacije
obratovalnega dnevnika;
21. pregledni obdobni časovni popis namernega spro‑
ščanja GSO v okolje, ki vsebuje natančne datume obdobij v
katerih je potekalo namerno sproščanje GSO v okolje, zbira‑
nje podatkov, monitoring po izvedenem namernem sproščanju
GSO v okolje in zaključek dnevnika.
(2) Obratovalni dnevnik prijavitelj preneha voditi, ko so
končani vsi postopki v zvezi z namernim sproščanjem GSO v
okolje, vključno s postopki monitoringa.
(3) Ob vsakem vpisu v obratovalni dnevnik je potrebno
zabeležiti datum, iz njega se ne sme nič izbrisati, vsi popravki,
kjerkoli v obratovalnem dnevniku, morajo biti datirani in potr‑
jeni s podpisom vodje projekta.
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5. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki prijave, začeti pred dnem uveljavitve tega
pravilnika, se nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o
ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/10).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-152/2010
Ljubljana, dne 5. januarja 2011
EVA 2010-2511-0092
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

4.

Pravilnik o kazeinih in kazeinatih

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o kme‑
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) v zvezi z 32. členom Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo, 98/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in
8/10 – ZUP-G) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o kazeinih in kazeinatih
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
kazeini in kazeinati ter njihove mešanice v mleku (v nadalj‑
njem besedilu: izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi v
skladu z Direktivo Sveta z dne 25. julija 1983 o približevanju
zakonov držav članic v zvezi z nekaterimi beljakovinami v
mleku (kazeini in kazeinati) za prehrano ljudi (83/417/EGS)
(UL L št. 237 z dne 26. 8. 1983, str. 25), zadnjič spremenje‑
no z Uredbo (ES) št. 1332/2008 Evropskega Parlamenta
in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila
in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta
(ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta
2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 (UL L št. 354 z
dne 31. 12. 2008, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
83/417/EGS).

men:

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po‑

1. kazeini so glavna beljakovina mleka, sprana in posu‑
šena, netopna v vodi. Pridobivajo se z usirjanjem posnetega
mleka, in sicer: z dodajanjem kisline, z zakisljevanjem z mikro‑
bi, s pomočjo sirila ali s pomočjo drugih encimov za koagula‑
cijo mleka, z možnostjo predhodne uporabe postopkov ionske
izmenjave in postopkov koncentracije;
2. kazeinati so izdelki, ki se pridobivajo s sušenjem kaze‑
inov, obdelanih z nevtralizirajočimi sredstvi;
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3. posneto mleko je mleko ene ali več krav, kateremu
ni bilo ničesar dodano in kateremu je bila zmanjšana samo
vsebnost maščobe.
3. člen
Vrste izdelkov so:
1. užitni kisli kazein je užitni kazein, ki se pridobiva z usir‑
janjem s pomočjo tehnoloških pripomočkov in kultur bakterij,
navedenih v točki d) I. poglavja priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika, in je v skladu s standardi, določenimi v II. poglavju
priloge 1;
2. užitni sladek kazein je užitni kazein, ki se pridobiva z
usirjanjem s pomočjo tehnoloških pripomočkov in kultur bakte‑
rij, navedenih v točki d) II. poglavja priloge 1, in je v skladu s
standardi, določenimi v II. poglavju priloge 1;
3. užitni kazeinati so kazeinati, ki se pridobivajo iz užitnih
kazeinov s pomočjo nevtralizirajočih sredstev užitne kakovosti,
navedenih v točki d) priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
in so v skladu s standardi, določenimi v prilogi 2.
4. člen
(1) Izdelki iz prejšnjega člena so lahko v prometu, če
ustrezajo določbam tega pravilnika in standardom iz prilog
1 in 2.
(2) Če izdelki ne izpolnjujejo standardov iz prilog 1 in 2, se
morajo poimenovati in označiti tako, da ne zavajajo potrošnika
glede lastnosti, kakovosti in uporabe.
5. člen
(1) Za označevanje izdelkov v prometu se morajo upora‑
bljati imena izdelkov, navedena v 3. členu tega pravilnika.
(2) Oznake iz prejšnjega odstavka morajo biti vidne in
čitljive.
6. člen
Izdelki iz 3. člena tega pravilnika, ki so v prometu, morajo
imeti na embalaži naslednje oznake:
1. imena, navedena 3. členu tega pravilnika, če gre za
kazeinate, pa obvezno še oznako kationa ali kationov;
2. za izdelke, ki so v prometu kot mešanice:
– oznako »mešanica«, ki ji sledijo imena različnih iz‑
delkov, ki sestavljajo mešanico, po padajočem vrstnem redu
zastopanosti glede na celotno maso,
– oznako kation ali kationi, če gre za kazeinat ali kaze‑
inate,
– vsebnost beljakovin, če gre za mešanice, ki vsebujejo
kazeinate;
3. neto količino, izraženo v kilogramih ali gramih;
4. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca ali
tistega, ki izdelek pakira ali prodajalca, s sedežem v Uniji;
5. če gre za izdelke, uvožene iz tretjih držav, državo
izvora;
6. datum proizvodnje ali drugo oznako, po kateri je mogo‑
če določiti serijo (lot).
7. člen
(1) Podatki iz 1., 2., 5. in 6. točke prejšnjega člena morajo
biti navedeni v slovenskem jeziku, razen če se ti podatki kupcu
posredujejo na drug njemu razumljiv način.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko ti
podatki navedejo tudi v več jezikih.
8. člen
Podatki iz tretje alinee 2. točke, 3., 4. in 5. točke 6. člena
tega pravilnika in v primeru razsutega tovora še iz druge alinee
2. točke in 6. točke 6. člena tega pravilnika se lahko navedejo
samo v priloženih spremnih dokumentih.
9. člen
(1) Če se na podlagi novih informacij ali ponovni presoji
obstoječih informacij utemeljeno sumi, da uporaba ene od
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snovi iz prilog 1 in 2 ali najvišja dovoljena količina take snovi v
izdelkih iz 3. člena tega pravilnika, četudi v skladu z določbami
tega pravilnika, ogroža zdravje ljudi, lahko minister, pristojen
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu z zakonom, ki
ureja zdravstveno ustreznost živil, začasno prepove ali omeji
promet in uporabo izdelkov iz 3. člena tega pravilnika na ob‑
močju Republike Slovenije.
(2) O ukrepu iz prejšnjega odstavka in o razlogih za
njegovo sprejetje ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdar‑
stvo in prehrano, nemudoma obvesti druge države članice in
Komisijo.
10. člen
Nazivna oziroma neto količina izdelkov, način označe‑
vanja neto količine in dovoljeni negativni odstopek vsebine
predpakiranih izdelkov morajo biti v skladu s predpisom, ki
ureja predpakirane izdelke.
11. člen
Osnovne surovine za izdelke iz 3. člena tega pravilnika
morajo biti toplotno obdelane tako, da je reakcija na fosfatazo
negativna.
12. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke iz
3. člena tega pravilnika, ki so namenjeni za izvoz v tretje dr‑
žave.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o kazeinih in kazeinatih (Uradni list RS, št. 31/04 in 45/08
– ZKme-1).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-341/2010
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
EVA 2010-2311-0020
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1 / 7. 1. 2011 /
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Priloga 1




I. STANDARDI, KI SE UPORABLJAJO ZA UŽITNI KISLI KAZEIN
a) Osnovni parametri sestave:
1. najvišja vsebnost vlage
2.
3.
4.
5.
6.
7.

najnižja vsebnost beljakovin, izračunano na osnovi suhega
ekstrakta
od česar je najnižja vsebnost kazeina
najvišja vsebnost mlečne maščobe, izračunano na osnovi suhega
ekstrakta
najvišja kislost, ki jo je mogoče titrirati, izraženo v ml decinormal
raztopine natrijevega hidroksida na g
najvišja vsebnost pepela (vključno s P2O5)
najvišja vsebnost laktoze/mlečnega sladkorja brez vode
najvišja vsebnost usedline (zgoreli delci)

b) Kontaminanti
Najvišja vsebnost svinca
c) Nečistoče
Tujki (kot so les ali kovinski delci, dlake ali delci
insektov)

10,0% od skupne
mase (v nadaljnjem
besedilu:m/m)
90% (m/m)
95% (m/m)
2,25% (m/m)
0,27
2,5% (m/m)
1% (m/m)
22,5 mg v 25 g

1 mg/kg

v 25 g jih ni

d) Neškodljivi tehnološki pripomočki in kulture bakterij, primerni za prehrano ljudi:
1.
– mlečna kislina (E 270),
– klorovodikova kislina,
– žveplena kislina,
– citronska kislina (E 330),
– ocetna kislina (E260)
– ortofosforna kislina;
2.
– sirotka,
– kulture bakterij, ki proizvajajo mlečno kislino.
e) Organoleptične lastnosti:
1.
vonj:
brez neznanih vonjev;
2.
videz:
barva, od bele do smetanasto bele;
izdelek ne sme vsebovati nobenih grudic, ki ne bi razpadle pod rahlim
pritiskom.

II. STANDARDI, KI SE UPORABLJAJO ZA UŽITNI SLADKI KAZEIN
a) Osnovni parametri sestave:
1. najvišja vsebnost vlage
2. najnižja vsebnost beljakovin, izračunano na osnovi suhega
ekstrakta
od česar je najnižja vsebnost kazeina
3. najvišja vsebnost mlečne maščobe, izračunano na osnovi suhega
ekstrakta
4. najnižja vsebnost pepela (vključno s P2O5)
5. najvišja vsebnost laktoze oziroma mlečnega sladkorja brez vode
Priloga

10% (m/m)
84% (m/m)
95% (m/m)
2% (m/m)
7,50% (m/m)
1% (m/m)
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najvišja vsebnost usedline (zgoreli delci)

b) Kontaminanti
Najvišja vsebnost svinca
c) Nečistoče
Tujki (kot so les ali kovinski delci, dlake ali delci
insektov)
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22,5 mg v 25 g

1 mg/kg
v 25 g jih ni

d) Neškodljivi tehnološki pripomočki, primerni za prehrano ljudi:
– sirilo skladno z Direktivo 83/417/EGS,
– drugi encimi za koagulacijo mleka skladno z Direktivo 83/417/EGS.
e) Organoleptične lastnosti:
1.
vonj:
brez neznanih vonjev;
2.
videz:
barva, od bele do smetanasto bele;
izdelek ne sme vsebovati nobenih grudic, ki ne bi razpadle pod rahlim
pritiskom.
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Priloga 2




STANDARDI, KI SE UPORABLJAJO ZA UŽITNE KAZEINATE
a) Osnovni parametri sestave:
1. najvišja vsebnost vlage
2. najnižja vsebnost kazeina kot beljakovine mleka, izračunano na
osnovi suhega ekstrakta
3. najvišja vsebnost mlečne maščobe, izračunano na osnovi suhega
ekstrakta
4. najvišja vsebnost laktoze brez vode
5. pH vrednost
6. najvišja vsebnost usedline (zgoreli delci)
b) Kontaminanti
Najvišja vsebnost svinca
c) Nečistoče
Tujki (kot so les ali kovinski delci, dlake ali delci
insektov)

8% (m/m)
88% (m/m)
2,0% (m/m)
1,0% (m/m)
6,0 do 8,0
22,5 mg v 25 g

1 mg/kg
v 25 g jih ni

d) Neškodljivi tehnološki pripomočki, primerni za prehrano ljudi (po izbiri sredstva za nevtralizacijo ali
pufri):
natrija
hidroksidi
kalija
karbonati
kalcija
fosfati ali
amonija ali
citrati
magnezija
e) Značilnosti:
1.
vonj:
2.
videz:
3.

topnost:

rahlo tuj okus in vonj;
barva, od bele do smetanasto bele;
izdelek ne sme vsebovati nobenih grudic, ki ne bi razpadle pod rahlim
pritiskom;
skoraj v celoti topni v destilirani vodi, razen kalcijevega kazeinata.
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5.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih glede strokovne,
prostorske in tehnične usposobljenosti
laboratorijev za izvajanje laboratorijskih
preiskav zaradi diagnostike škodljivih
organizmov

Na podlagi 61., 66. in 68. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične
usposobljenosti laboratorijev za izvajanje
laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike
škodljivih organizmov
1. člen
V Pravilniku o pogojih glede strokovne, prostorske in teh‑
nične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih
preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov (Uradni list
RS, št. 82/02 in 131/03) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje glede strokovne, prostorske
in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje labora‑
torijskih preiskav (v nadaljnjem besedilu: preskusi) vzorcev
zaradi diagnostike škodljivih organizmov, način obveščanja ter
obliko poročil o preskusu, ki jih laboratoriji izdajajo, v skladu
z Direktivo Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstve‑
nih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline in
rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v
Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str.1), zadnjič spre‑
menjeno z Direktivo Komisije 2010/1/EU z dne 8. januarja 2010
o spremembi prilog II, III in IV k Direktivi Sveta 2000/29/ES o
varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline
ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v
Skupnosti (UL L št. 7 z dne 12. 1. 2010, str. 17).«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »Uprava Repu‑
blike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z
besedilom »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije«.
V četrtem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi:
»Laboratorij skrbi za varstvo zaupnih informacij in opravlja
preskuse za vse naročnike enako kakovostno, z enako zane‑
sljivostjo rezultatov in nepristransko.«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se v tretji alineji podpičje nado‑
mesti z vejico in doda se besedilo »oziroma bi bila v navzkrižju
interesov;«.
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4. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »laboratorij«
doda besedilo »kot uradno izjavo v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo rastlin,«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-470/2010
Ljubljana, dne 5. januarja 2011
EVA 2010-2311-0151
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

6.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o
protieksplozijski zaščiti

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04
– uradno prečiščeno besedilo) in 74. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07 – ZUP-E in 48/09) izdajata ministrica za gospodarstvo
in minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika
o protieksplozijski zaščiti
1. člen
V Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS,
št. 102/00, 91/02 in 16/08) se Priloga XV nadomesti z novo
Prilogo XV, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-279/2010-1
Ljubljana, dne 17. decembra 2010
EVA 2010-2111-0118
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
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Priloga
PRILOGA XV
STANDARDI 3. DELA PRAVILNIKA O PROTIEKSPLOZIJSKI ZAŠČITI
O ZAHTEVAH ZA VARNOST IN VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV,
KI SO LAHKO OGROŽENI ZARADI EKSPLOZIVNIH ATMOSFER

1. točka: Splošno, elaborat eksplozijske ogroženosti
Oznaka
standarda1
EN 6007910
1:2009

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

Naslov standarda v
angleškem jeziku3

Eksplozivne atmosfere  10
 1. del: Razvrstitev
prostorov  Eksplozivne
plinske atmosfere

Explosive atmospheres 
Part 101: Classification of
areas  Explosive gas
atmospheres (IEC 60079
101: 2008
EN 6007910 Eksplozivne atmosfere  10 Explosive atmospheres 
2:2009
 2. del: Razdelitev
Part 102: Classification of
eksplozijsko ogroženih
areas  Combustible dust
prostorov  Eksplozivne
atmospheres (IEC 60079
prašne atmosfere
102: 2009
SIST EN 1127 Eksplozivne atmosfere 
Explosive atmospheres 
1:2008
Preprečevanje eksplozije in Explosion prevention and
zaščita  1. del: snovni
protection  Part 1: asic
pojmi in metodologija
concepts and methodology
SISTTP
Elektrostatika  Pravila
Electrostatics  Code of
CLC/TR
ravnanja za izogibanje
practice for the avoidance
50404:2003
nevarnostim zaradi statične of hazards due to static
elektrike
electricity
SISTTP
Vodilo o inertizaciji za
Guidance on inerting for the
CEN/TR
preprečitev eksplozij
prevention of explosions
15281:2006

Referenčni
dokument4
EN 6007910
1:2009

EN 6007910
2:2009

EN 1127
1:2007
CLC/TR
50404:2003
CEN/TR
15281:2006

2. točka: Vgraditev opreme
Oznaka
standarda1

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN
Eksplozivne atmosfere  14.
6007914: 2009 del: Načrtovanje, izbira in
namestitev električnih
inštalacij

Priloga

Naslov standarda v
angleškem jeziku3

Referenčni
dokument4

Explosive atmospheres 
EN 60079
Part 14: Electrical
14:2008
installations design,
selection and erection (IEC
6007914: 2007

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka
standarda1

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2
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Naslov standarda v
angleškem jeziku3

SIST EN
60079302:
2007

Explosive atmospheres 
Eksplozivne atmosfere  30 Part 302: Electrical
2. del: Električni uporovni resistance trace heating 
grelni trakovi  Vodilo za
Application guide for
zasnovo, inštalacijo in
design, installation and
vzdrževanje
maintenance IEC 60079
302: 2007)
SIST EN
Električne naprave za
Electrical apparatus for
50050:2007
potencialno eksplozivne
potentially explosive
atmosfere  Ročna oprema atmospheres  Electrostatic
za elektrostatično brizganje handheld spraying
equipment
SIST EN
Inštalacije za avtomatsko
Automatic electrostatic
50176:1998
opremo za elektrostatično spraying installations for
brizganje z vnetljivimi
flammable liquid spraying
tekočinami za barvanje
material
SIST EN
Avtomatska oprema za
Automatic electrostatic
50177:2007
elektrostatično brizganje z spraying equipment for
gorljivim prahom za
flammable coating powder
prevleke
SIST EN
Avtomatska oprema za
Automatic electrostatic
50223:2002
elektrostatični nanos
application equipment for
gorljivih kosmičastih
flammable flock material
materialov
SIST EN 1127 Eksplozivne atmosfere 
Explosive atmospheres 
1:2008
Preprečevanje eksplozije in Explosion prevention and
zaščita  1. del: snovni
protection  Part 1: asic
pojmi in metodologija
concepts and methodology
SISTTP
Elektrostatika  Pravila
Electrostatics  Code of
CLC/TR
ravnanja za izogibanje
practice for the avoidance
50404:2003
nevarnostim zaradi statične of hazards due to static
elektrike
electricity

Stran

Referenčni
dokument4
EN 6007930
2:2007

EN 50050:2006

EN 50176:1996

EN 50177:2006

EN 50223:2001

EN 1127
1:2007
CLC/TR
50404:2003

3 točka: Vzdrževanje opreme
Oznaka
standarda1

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN
Eksplozivne atmosfere  17.
6007917: 2008 del: Pregledovanje in
vzdrževanje električnih
inštalacij

Naslov standarda v
angleškem jeziku3

Referenčni
dokument4

Explosive atmospheres 
EN 60079
Part 17: Electrical
17:2007
installations inspection and
maintenance IEC 60079
17:2007)

15
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Oznaka
standarda1

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN 1127 Eksplozivne atmosfere 
1:2008
Preprečevanje eksplozije in
zaščita  1. del: Osnovni
pojmi in metodologija
SISTTP
Elektrostatika  Pravila
CLC/TR
ravnanja za izogibanje
50404:2003
nevarnostim zaradi statične
elektrike

Uradni list Republike Slovenije

Naslov standarda v
angleškem jeziku3
Explosive atmospheres 
Explosion prevention and
protection  Part 1: asic
concepts and methodology
Electrostatics  Code of
practice for the avoidance
of hazards due to static
electricity

Referenčni
dokument4
EN 1127
1:2007
CLC/TR
50404:2003

4. točka: Pregledi in popravila opreme
Oznaka
standarda1

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

Naslov standarda v
angleškem jeziku3

SIST IEC
Eksplozivne atmosfere  19. Explosive atmospheres 
007919: 2008 del: Popravilo, obnova in
Part 19: Equipment repair,
remont opreme
overhaul and reclamation
(IEC 007919:200)
SIST EN 1127 Eksplozivne atmosfere 
Explosive atmospheres 
1:2008
Preprečevanje eksplozije in Explosion prevention and
zaščita  1. del: Osnovni
protection  Part 1: asic
pojmi in metodologija
concepts and methodology

Referenčni
dokument4
EN 0079
19:2007
EN 1127
1:2007

5. točka: Neelektrični viri vžiga
Oznaka
standarda1

Naslov standarda v
slovenskem jeziku2

SIST EN 1127 Eksplozivne atmosfere 
1: 2008
Preprečevanje eksplozije in
zaščita  1. del: Osnovni
pojmi in metodologija
SISTTP
Elektrostatika  Pravila
CLC/TR
ravnanja za izogibanje
50404:2003
nevarnostim zaradi statične
elektrike
1

2
3
4

Naslov standarda v
angleškem jeziku3
Explosive atmospheres 
Explosion prevention and
protection  Part 1: asic
concepts and methodology
Electrostatics  Code of
practice for the avoidance
of hazards due to static
electricity

Referenčni
dokument4
EN 1127
1:2007
CLC/TR
50404:2003

Oznaka standarda: standardizirana referenčna oznaka standarda je sestavljena iz
oznake za slovenski standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in
letnice izdaje.
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za
standarde.
Naslov standarda v angleškem jeziku.
Referenčni dokument: dokument, ki je bil osnova za SIST.

Uradni list Republike Slovenije
7.

VIŠINO
predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v
2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) dolo‑
čena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke,
povečana za 8 odstotnih točk.
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za
šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2011, in
znaša 9 odstotkov.
Št. 007-885/2010
Ljubljana, dne 3. januarja 2011
EVA 2010-1611-0203
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
november 2010

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, november 2010
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu novembra 2010 v primerjavi z
oktobrom 2010 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva‑
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra
2010 je bil 0,032.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca novembra 2010 je bil 0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi‑
zvajalcih na domačem trgu novembra 2010 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,032.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin no‑
vembra 2010 v primerjavi z oktobrom 2010 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do novembra 2010 je bil 0,018.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do novembra 2010 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra
2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,014.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do novembra 2010 v primerjavi s povprečjem
leta 2009 je bil 0,018.
Št. 9621-253/2010/6
Ljubljana, dne 21. decembra 2010
EVA 2010-1522-0036
Genovefa Ružić l.r.
Namestnica generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije
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DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Višina predpisane obrestne mere zamudnih
obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpi‑
sani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance

8.

Št.

9.

Pravilnik o kolektivni blagovni znamki
KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih
podeljevanja pravice do uporabe kolektivne
blagovne znamke »KRAJINSKI PARK
GORIČKO«

Na podlagi določb 45. in 46. člena Zakona o industrijski
lastnini (Uradni list RS, št. 51/06) je Javni zavod Krajinski park
na 4. redni seji sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko
dne 23. 7. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK
GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice
do uporabe kolektivne blagovne znamke
»KRAJINSKI PARK GORIČKO«
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določa naziv, vsebina, podoba in zna‑
ki kolektivne blagovne znamke KRAJINSKI PARK GORIČKO, la‑
stnik in nosilec kolektivne blagovne znamke ter način uporabe.
Kolektivno blagovno znamko KRAJINSKI PARK GORIČKO
predstavlja uradni logotip in znak KRAJINSKI PARK GORIČKO
v njegovi barvni podobi, tehnični izvedbi in velikosti, samostojno
in v povezavi z znakom ter nazivom firme lastnika in nosilca –
Javni zavod Krajinski park Goričko, v polni in skrajšani obliki (v
nadaljevanju: kolektivna blagovna znamka, krajše tudi KBZ).
Grafični prikaz podobe kolektivne blagovne znamke in nje‑
nih znakov je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Lastnik in nosilec kolektivne blagovne znamke KRAJINSKI
PARK GORIČKO ter vseh iz tega izvirajočih pravic je pravna
oseba javnega prava javni zavod s firmo: Javni zavod Krajinski
park Goričko, Grad 191, ki ga zastopa direktor zavoda.
Namen uporabe kolektivne blagovne znamke v splošnem
»KRAJINSKI PARK GORIČKO« je označevanje območja, loka‑
cije, objektov, porekla, izvora in pridelave dobrin, proizvodov, bla‑
ga in storitev ter pomeni oznako geografskega porekla oziroma
izvora parkovnih dobrin, prehranskih izdelkov, izdelkov domače
in umetne obrti gostinsko-turističnih, kulturno-informativnih in
drugih javnih ter zasebnih storitev, organiziranih prireditev, do‑
godkov in izdelanih informacij različnih medijskih namenov na
zavarovanem območju narave in kulturne krajine – znotraj obmo‑
čja Krajinskega parka Goričko.(v nadaljevanju tudi dobrin).
Ta pravilnik določa tudi način uporabe in zaščite kolektivne
blagovne znamke ter pogoje za podeljevanje pravice do uporabe
ter pristojne organe za podeljevanje te znamke.
2. člen
Skupaj in sočasno z geografskim poreklom oziroma ob‑
močjem Krajinskega parka Goričko, se z znakom kolektivne bla‑
govne znamke (KBZ) označuje tudi dosežena kakovost oziroma
kakovostna lastnost pridelkov, proizvodov, izdelkov, storitev in
vseh drugih dobrin ter vsebin iz 1. člena tega pravilnika.
3. člen
Z znakom kolektivne blagovne znamke KRAJINSKI PARK
GORIČKO, se v prometu označujejo izdelki in proizvodi ter sto‑
ritve proizvajalcev in ponudnikov z območja parka, ki izpolnjujejo
pogoje tega Pravilnika.
Namen podeljevanja znaka kolektivne blagovne znam‑
ke KRAJINSKI PARK GORIČKO, je povezovanje proizvajalcev
ustreznih prehranskih pridelkov, priprave in ponudbe hrane in
pijač, proizvodov ter izdelkov domače in umetne obrti, gostin‑
sko-turističnih storitev in ponudbe nastanitve in bivanja, storitev
vodenja in interpretacije narave, ter drugih vsebin v območju
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Krajinskega parka Goričko. Kolektivna blagovna znamka je znak
priznanja, dosežene kakovosti in porekla s katerim proizvajalci in
ponudniki navedenih vsebin, ki so pridobili pravico do uporabe
kolektivne blagovne znamke oziroma njenih znakov, v okviru
veljavnih predpisov, pod materialno in moralno odgovornostjo ter
pod zakonitimi kazenskimi sankcijami zagotavljajo porabnikom
poreklo in dosežene kakovosti izdelkov in ponudbe skladno z
oznakami za kolektivno blagovno znamko za parkovne proizvo‑
de, storitve, objekte, lokacije oziroma območje s ponudbo in pri
izvajanju vodenja na območju parka.
4. člen
Zadeve v zvezi s kolektivno blagovno znamko ureja Javni
zavod Krajinski park Goričko po veljavni zakonodaji in internih
aktih zavoda, po pristojnih organih in strokovnimi komisijami za
priznanje porekla in dosežene kakovosti vsebin po produktnih
področjih.
II. PODELJEVANJE PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE
BLAGOVNE ZNAMKE
5. člen
Pravica do uporabe kolektivne blagovne znamke se po‑
deljuje upravičencem iz 3. člena tega pravilnika za prehranske
proizvode, izdelke domače in umetne obrti, gostinsko-turistične
storitve, ponudbo nastanitev in opravljanje vodniške službe na
območju Krajinskega parka Goričko, kadar jim pristojna poobla‑
ščena strokovna komisija prizna poreklo in doseženo kakovost
v skladu s tem pravilnikom.
Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke, katere
lastnik in nosilec je JZ KP Goričko, podeljuje po izvedenem po‑
stopku strokovne komisije, glede presoje in potrditve porekla ter
dosežene kakovosti dobrin, na predlog strokovnega sveta, svet
javnega zavoda, praviloma enkrat letno.
6. člen
Za strokovno izvedbo postopkov kontrole porekla in pre‑
soje ter ocenjevanja dosežene kakovosti v zvezi s podelitvijo
znaka in pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke, ime‑
nuje strokovni svet Javnega zavoda strokovne komisije, katerih
člani so kvalificirani za ocenjevanje področnih skupin produktov
in storitev.
Komisije so praviloma 5-članske, vodijo jih osebe, ki so
najbolj priznani strokovnjaki in poznavalci posameznega po‑
dročja.
Predloge za, praviloma zunanje, člane komisije, pripravijo
na povabilo zavoda referenčne organizacije, združenja, zbornice
ali društva in strokovni svet zavoda.
Komisije posredujejo odločitve za svoje predloge stro‑
kovnemu svetu zavoda, praviloma s strokovnim konsenzom in
utemeljitvami ter so za strokovno pravilne odločitve njemu tudi
odgovorne.
Administrativne storitve za komisije opravlja osebje JZ KP
Goričko.
Zunanjim članom komisije se povrnejo prevozni stroški pri
delu komisije.
III. POSTOPEK ZA PODELITEV PRAVICE DO UPORABE
KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE
7. člen
Postopek za podelitev pravice do uporabe kolektivne bla‑
govne znamke:
– Proizvajalci/ponudniki – upravičenci za podelitev pravice
do uporabe kolektivne blagovne znamke, ki imajo vsaj eno od
oblik registrirane dejavnosti, se vpišejo v register na podlagi
izpolnjenega zahtevka oziroma prijave, ki ga vodi Javni zavod
Krajinski park Goričko (Obrazec za vpis uporabnikov blagovne
znamke).
– Po prejemu predloga za vpis mora strokovna komisija
najpozneje v 60–90 dneh pri prijavitelju ugotoviti ali izpolnjuje
pogoje v skladu s tem pravilnikom.
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IV. POGOJI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI
8. člen
Za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne
znamke so primerni produkti ali storitve (dobrine), ki imajo po‑
reklo znotraj krajinskega parka Goričko in ustrezajo doseženi
kakovosti. Kot pravila pri ocenjevanju dosežene kakovosti in
druge norme, se lahko uporabijo za posamezni proizvod ali
storitev obstoječi, primerni in veljavni pozitivni predpisi področnih
organizacij, zbornic ali referenčnih ustanov, dokler niso sprejeti
lastni dodatni predpisi, v času uvajanja pa uporaba teh regulativ
ni obvezna.
Ocenjevani proizvodi oziroma storitve morajo izpolnjevati
naslednje splošne pogoje:
– morajo biti primerne dosežene kakovosti,
– poreklo sestavin oziroma izdelka mora biti iz območja
Krajinskega parka Goričko, razen za izdelke, za katere to ni
bistveni pogoj,
– morajo izpolnjevati zakonsko določene predpise in stan‑
darde,
– proizvodi morajo biti pridelani oziroma proizvedeni na
naravi in ljudem prijazen način.
V. OPREMA S KOLEKTIVNO BLAGOVNO ZNAMKO
9. člen
Celotna proizvodna pot izdelka mora biti sledljiva, sistem
sledljivosti se določa s splošno veljavnimi predpisi za posamezni
proizvod.
Označevanje proizvodov:
– na vsaki embalaži oziroma certifikatu mora biti na vidnem
mestu postavljen logotip kolektivne blagovne znamke,
– za proizvode, kjer je to možno izdelati, bo označba kolek‑
tivne blagovne znamke tudi na samem izdelku,
– prodajno mesto, kjer se prodaja blago ali izvaja storitev,
mora biti označeno z znakom kolektivne blagovne znamke.
VI. KRŠITVE PODELJENIH PRAVIC IN ZLORABA
KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE
10. člen
Kadar strokovna komisija oziroma pristojen organ zavoda
samoiniciativno ali na podlagi prijave ugotovi, da je upravičenec
oziroma imetnik pravic uporabe KBZ kršil določbe tega pravilni‑
ka, pravilnike za posamezne izdelke ali splošno veljavne predpi‑
se ter sklepe strokovne komisije oziroma pristojnega organa za‑
voda, mora nemudoma predlagati strokovnemu svetu Javnega
zavoda Krajinski park Goričko, da to zadevo obravnava na svoji
seji in predlaga enega od ukrepov, ki jih predvideva ta pravilnik.
Predlog mora strokovna komisija utemeljiti in predložiti dokaze.
11. člen
Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko lah‑
ko izreče ali predlaga, glede na težo kršitve, naslednje ukrepe:
a) opomin,
b) opomin pred odvzemom pravice do uporabe KBZ,
c) svetu zavoda predlaga odvzem pravice do kolektivne
blagovne znamke.
12. člen
Opomin izreče strokovni svet Javnega zavoda Krajinski
park Goričko tako, da na svoji seji sprejme ustrezen sklep in
upravičencu – kršilcu vroči pisni odpravek sklepa.
Opomin pred odvzemom pravice do uporabe KBZ se izreče
enako kot opomin, s tem, da se obvesti o izreku tudi svet zavoda.
Naslednja kršitev je stopnjevanje sankcije z odvzemom pravice.
Odvzem kolektivne znamke izreče svet zavoda s sklepom
na svoji seji. Pisni odpravek sklepa se vroči kršilcu.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko izre‑
ka oziroma predlaga ukrepe po tem pravilniku glede na vsebino,
vrsto in težo kršitve. O izreku ukrepov odločata strokovni svet
oziroma svet zavoda po veljavnih aktih zavoda.
O izrečenem ukrepu strokovnega sveta zavoda, se lahko
poda pritožba na svet zavoda v 15 dneh, ki mora o njej odločiti
v 60 dneh.
Zoper odločitve sveta zavoda ni pritožbe, možna je zahteva
za sodno varstvo pravic pri pristojnem sodišču v 30 dneh po
izrečenem ukrepu.
14. člen
Proti vsem kršilcem pravil, ki se nanašajo na kolektivno
blagovno znamko, ima nosilec kolektivne blagovne znamke, JZ
KP Goričko, pravico uveljavljati civilno pravico varstva po redni
sodni poti in predlagati uvedbo kazenskega postopka.
VII. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ker vpis v register upravičencev do kolektivne blagovne
znamke temelji na prostovoljni odločitvi in pristanku interesenta,
se ta vpis lahko opravi ob izpolnjevanju predpisanih pogojev
le na podlagi pisne vloge v obliki pristopne izjave, s katero se
interesent prostovoljno zaveže izpolnjevati vsa določila tega
pravilnika.
Vpis v register se opravi po uveljavitvi pravilnika.
16. člen
Pravilnik o kolektivni blagovni znamki je mogoče spreminja‑
ti in dopolnjevati po postopku, kot je bil sprejeman. Predlog za
postopek lahko poda vsak zainteresiran upravičenec ali pristojen
organ nosilca KBZ.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko je bila kolektivna bla‑
govna znamka priznana z odločbo pristojnega državnega urada,
na podlagi Zakona o industrijski lastnini.
Predsednica sveta zavoda
Alma Vičar l.r.
Priloga
Priloga:
Logotip kolektivne blagovne znamke in znak
KRAJINSKI PARK GORIČKO
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5.1. Seznam proizvodov in storitev
Razred 6
Navadne kovine in njihove zlitine; ključavničarski izdelki
in drobni kovinski predmeti; kovinski proizvodi, ki jih ne ob‑
segajo drugi razredi.
Razred 16
Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo
drugi razredi; tiskarski zdelki, fotografije, pisarniški material,
material za učenje ali poučevanje (razen aparatov).
Razred 18
Usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne
obsegajo drugi razredi, živalske kože, kovčki in potovalne
torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice, biči, konjska
zaprega in sedlarski izdelki.
Razred 20
Pohištvo, ogledala, okviri; izdelki (ki jih ne obsegajo
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega protja,
slame, roževine, kosti in nadomestkov vseh teh snovi ali iz
umetnih snovi.
Razred 21
Priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo; delno
obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), izdelki iz gline
oziroma ilovice, porcelana, ki jih ne obsegajo drugi razredi.
Razred 24
Tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi
razredi, pregrinjala za postelje in mize.
Razred 25
Oblačila, obutev, pokrivala.
Razred 26
Čipke in vezenine, trakovi in vezalke; gumbi, kaveljčki
in ušesca, bucike in igle, umetno cvetje.
Razred 29
Meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; kon‑
zervirano, sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji,
marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno
olje in maščoba.
Razred 30
Kava, čaj, kakao, sladkor, riž, tapioka, sago kavni na‑
domestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice,
sladoled; med melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gor‑
čica; kis, omake(začimba), začimbe; led.
Razred 31
Poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko
zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; žive živali; sveže sad‑
je in zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje;
živalska krmila, slad.
Razred 32
Pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalko‑
holne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi
pripravki za proizvodnjo pijač.
Razred 33
Alkoholne pijače (razen piva).
Razred 40
Obdelava materialov.
Razred 41
Izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne
dejavnosti.
Razred 42
Znanstvene in tehnološke raziskave; računalniško obli‑
kovanje in programiranje.
Razred 43
Gostinske storitve – nudenje hrane in pijače; nudenje
začasne nastanitve.
Razred 44
Medicinske storitve, higienska in lepotilna nega; veteri‑
narske, poljedelske, vrtnarske in gozdarske storitve.
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OBČINE
4. KONČNA DOLOČBA

DOBROVA - POLHOV GRADEC
10.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Dobrova - Polhov Gradec v obdobju
januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT‑B) in 30. člena Statuta Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec
(Naš časopis, št. 252/99 in 351/08) je Občinski svet Občine
Dobrova ‑ Polhov Gradec na 3. redni seji dne 29. 12. 2010
sprejel

6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 011-0024/2010-2
Dobrova, dne 29. decembra 2010
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobrova Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec (v nadaljevanju: občina) v
obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem bese‑
dilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec za leto 2010
(Uradni list RS, št. 14/09 in 56/10; v nadaljevanju: odlok o
proračunu).
2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(višina začasnega financiranja)
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju kot
v proračunu za leto 2010.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača‑
snega financiranja uporabljajo ZJF, Pravilnik, ki ureja postopke
izvrševanja proračuna Republike Slovenije, Zakon, ki ureja izvr‑
ševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41. in 43. člena ZJF.

LJUBLJANA
11.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni
grafični likovni center

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno preči‑
ščeno besedilo, 56/08 in 4/10) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji dne
20. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni
grafični likovni center
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni gra‑
fični likovni center (Uradni list RS, št. 110/04) se v 5. členu tretji
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda iz prvega in drugega odstavka se v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v naslednje podrazrede
standardne klasifikacije dejavnosti:
C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.130 Priprava za tisk in objavo
C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C/31.090 Proizvodnja drugega pohištva
C/32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
F/43.990 Druga specializirana gradbena dela
G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal‑
nah s knjigami
G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
G/47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal‑
nah z glasbenimi in video zapisi
G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal‑
nah z umetniškimi izdelki
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stoj‑
nic in tržnic
I/56.101 Restavracije in gostilne
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I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103 Slaščičarne in kavarne
I/56.300 Strežba pijač
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 Drugo založništvo
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140 Kinematografska dejavnost
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in mu‑
zikalij
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalni‑
škimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejav‑
nosti
J/63.120 Obratovanje spletnih portalov
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne‑
premičnin
M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično sve‑
tovanje
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
M/74.200 Fotografska dejavnost
N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje‑
vanje in usposabljanje
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizar‑
janje
R/90.030 Umetniško ustvarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/91.012 Dejavnost arhivov
R/91.020 Dejavnost muzejev
R/91.030 Varstvo kulturne dediščine
R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«.

Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu,
razen direktorja in njegovih pomočnikov.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči
z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko
ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan naj‑
manj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti
ustanovitelja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov sveta.
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki
jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana
oziroma izvoljena večina članov sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe
izvolijo predsednika in namestnika.
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta, če to
zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan
Mestne občine Ljubljana. Če predsednik sveta ne skliče seje
v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče
direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim poslov‑
nikom.«.

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod kot pooblaščeni muzej opravlja državno javno služ‑
bo, opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine
za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje.«.

17.c člen
Kandidata za predstavnika zaposlenih v svetu zavoda
mora za veljavno kandidaturo predlagati najmanj deset odstot‑
kov zaposlenih v zavodu. Predlog mora biti predložen volilni
komisiji v petnajstih dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise pre‑
dlagateljev, osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem
kandidata in ostale podatke v skladu s sklepom iz drugega
odstavka 17.a člena.

3. člen
V 11. členu se četrti odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem po‑
godbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje župan. Delovno
razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas traja‑
nja mandata.«.
4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– tri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s
področja dela zavoda, financ in pravnih zadev,
– enega člana izvolijo zaposleni v zavodu kot svojega
predstavnika na neposrednih in tajnih volitvah,
– enega člana kot predstavnika uporabnikov oziroma za‑
interesirane javnosti imenuje Kulturniška zbornica Slovenije.

5. člen
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.f člen, ki se
glasijo:
»17.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v
zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s skle‑
pom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni
pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vse‑
bina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
17.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu zavoda
vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in
njihovi namestniki. Predsednik, člani volilne komisije in njihovi
namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev predstavnika
delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandi‑
datov, določi seznam volivcev, ugotavlja rezultate izida glaso‑
vanja, in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter
vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.

17.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja.
17.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu
njihovih priimkov, z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se
tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata,
za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogo‑
če ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi gla‑
sovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
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17.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki prejme
največje število glasov. Če sta dva kandidata prejela enako
število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v
zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela
poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva
volitev.«.

bljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 20. 12.
2010 sprejel

6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge sveta zavoda, ki v skladu z zakonom, ki ureja javni
interes za kulturo, opravlja tudi naloge strokovnega sveta, so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda in politiko
ustanovitelja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, fi‑
nančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela,
kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni
pogodbi, če jo zavod ima, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo,
– sprejema poslovnik o delu sveta in tiste splošne akte
zavoda, ki jih po zakonu ali tem odloku ne sprejema direktor,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in
razrešitvi direktorja, razen, če je sam dal pobudo za njegovo
razrešitev,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predho‑
dnem soglasju župana,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja dela zavoda in daje di‑
rektorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– daje druge predloge in pobude v zvezi z delovanjem
zavoda,
– opravlja druge naloge, v skladu s tem odlokom in dru‑
gimi predpisi.«.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljublja‑
na (Uradni list RS, št. 66/95 in 10/01) se v 6. členu podnaslov
in besedilo člena spremenita tako, da se glasita:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje delo do poteka
mandata.
8. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb v sodni register skla‑
dno z veljavnimi predpisi.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-297/2010-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

12.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
in izdajanju javnega glasila Ljubljana

Na podlagi 12. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub
in 36/08 – ZPOmK‑1) in 27. člena Statuta Mestne občine Lju‑

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju
javnega glasila Ljubljana

»(sedež uredništva)
Sedež uredništva glasila je: Ljubljana, Mestni trg 1.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2010-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

OSILNICA
13.

Odlok o proračunu Občine Osilnica
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS‑UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,
79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 29. člena
Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in
15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in
5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 4. redni seji
dne 30. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Osilnica za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2011 dolo‑
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol‑
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A.

I.

70

71

72

73

74

78

II.
40

41

42
43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
SKUPAJ PRIHODKI
(70 + 71 + 72 + 73 + 74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
(700 + 703 + 704 + 706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710 + 711 + 712 + 713 + 714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720 + 721 + 722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE (730 + 731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
TEKOČI ODHODKI
(400 + 401 + 402 + 403 + 409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410 + 411 + 412 + 413 + 414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 431)
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

Št.

v eurih
Proračun
leta 2011
1.000.073
438.523
417.373
398.873
10.900
7.600
0
21.150
2.600
50
0
18.500
0
0
0
0
0
0
0
0
561.550
211.187
350.363
0
0
1.048.631
321.117
76.857
11.790
215.270
4.200
13.000
277.793
13.000
83.300
9.700
171.793
0
443.721
443.721
6.000
6.000
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432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 + 751 + 752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440 + 441 + 442 + 443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+ VII. – VIII. – IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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–48.558

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
60.000
60.000
60.000
0
28.000
28.000
–16.558
32.000
48.558
20.000
20.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
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4. člen

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora‑
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav‑
nimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča
župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in nje‑
govi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
v letu 2012 50% navedenih pravic in
v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja predstavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
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IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2011 odpiše dol‑
gove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne
višine 200 eurov.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri‑
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču‑
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do
višine 70.000 eurov.
10. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 70.000 eurov.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Osilnica v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-0017/2010-11
Osilnica, dne 30. decembra 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

RAZKRIŽJE

7. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu
o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 1.000
eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do
višine 1.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

14.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 2010

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – ura‑
dno prečiščeno besedilo (ZLS‑UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07),
32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07), Zakona o fi‑
nanciranju občin ZFO‑1 (Uradni list RS, št. 123/06, 101/08, 57/08),
45. in 46. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99,
2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 3. redni seji
dne 30. 12. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Razkrižje za leto 2010
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 23/10) tako, da se glasi:
»
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje poslovnih
objektov in prostorov
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz držav.proračuna
iz sred.Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

70

71

72

74

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

v EUR
Proračun
leta 2010
3.796.228
1.272.751
855.887
782.967
40.850
30.070
416.864
14.400
1.000
970
4.300
396.194
7.200
6.300
900
2.516.277
781.317
1.734.960
4.080.620
281.823
117.617
19.778
130.170
8.240
6.018
477.797
18.426
210.050
23.011
226.310
3.274.500
3.274.500
46.500
46.500
284.392

0
0
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751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2009

Stran

25

0
0

0

0
277.000
277.000
277.000
12.760
12.760
12.760
–20.152
264.240
284.392
20.152
«

2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje
za leto 2010 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0167/2010-1
Šafarsko, dne 30. decembra 2010
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

15.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Razkrižje za leto 2011

Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za upora‑
bo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje (Uradni list RS,
št. 133/03) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo; 76/08) je
Občinski svet Občine Razkrižje na 3. redni seji dne 30. 12.
2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Razkrižje za leto 2011
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Razkrižje znaša
0,0098 EUR.

Stran
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2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 032-0021/2010-5
Šafarsko, dne 30. decembra 2010
Župan
Občina Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
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– Za ureditvena območja naselij, ki so razvidna iz tabele
Območja urejanja in za predvidene infrastrukturne objekte in
objekte okoljske infrastrukture se izdelajo in sprejmejo občinski
podrobni prostorski načrti.
– Posegi v ostalih območjih se urejajo s prostorsko ure‑
ditvenimi pogoji.
5. člen
V celoti se nadomesti tabela št. 1, bilanca zemljiških
površin:
Namenska raba prostora

TRŽIČ
16.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 13/07) ter 10. in 30. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 20/02) je Občinski
svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Tržič v letu 2008
1. člen
S tem odlokom se na podlagi upoštevanja usmeritev iz dr‑
žavnih prostorskih aktov in Sklepa ministra za okolje in prostor
pod številko 35001‑335/2008 z dne 15. 7. 2010, za območje
Občine Tržič spreminjajo in dopolnjujejo prostorske sestavine:
1. Dolgoročnega plana Občine Tržič za obdobje od leta
1986 do leta 1995, oziroma za nekatera področja tudi do leta
2000 (UVG št. 11/88 in 14/88),
2. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo‑
ročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 1992 (Uradni
list RS, št. 16/93),
3. Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih se‑
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu
1993 (Uradni list RS, št. 8/94) in
4. Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih se‑
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu
1999 (Uradni list RS, št. 109/99).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoroč‑
nega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008 je izdelalo
podjetje Domplan d. d. Kranj, pod št. projekta UD 418-68/08 v
decembru 2009.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na naslednja po‑
dročja:
– Poselitvena območja
– Območja za rekreacijo, šport
– Območja pokopališč
– Območja infrastrukture
– Kmetijska zemljišča.
3. člen
V kartografskem delu dolgoročnega in družbenega plana
občine se analogna oblika kart v M 1:5000 nadomesti z digital‑
no v merilu 1:5000.
4. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih se‑
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič se do
sprejetja OPN spremenijo naslednje opredelitve:

Stanje
Spremembe Stanje po
leta
povečanje/ sprejetju
2008
zmanjšanje SDDSP
(ha)

1. območja stavbnih
zemljišč
1.1 območja stanovanj (S)
1.2 območja stanovanj in
kmetij (SK)
1.3 območja počitniških
objektov (W)
2. območja centralnih
dejavnosti (C)
3. območja proizvodnih
dejavnosti (P)
4. posebna območja
4.1 površine za turizem (T)
5. območja zelenih površin
5.1 površine za oddih,
rekreacijo in šport (R)
5.2 pokopališča (ZK)
6. območja prometne
infrastrukture
7. območja okoljske infra‑
strukture
8. površine razpršene
poselitve (z)

266,81
145,17
35,72
36,01
65,86
8,39

42,28
4,38

44,99

6. člen
(1) V 2. členu se Tabela OBMOČJA UREJANJA v celoti
zamenja z novo:

Naziv območja urejanja
Območje ObčineTržič
Bistrica – Deteljica
Bistrica – Nakupovalni center
Bistrica
Bistrica – BTP
Bistrica – Peko
Bistrica – pod kopališčem
Bistrica
Bistrica
Bistrica – Bistriška planina
Bistrica
Bistrica – Pod Šijo
Bistrica
Bistrica – Spodnja Bistrica
Bistrica
Bistrica
Bistrica – Na logu
Bistrica – stari del

Oznaka
območja
urejanja
1 C1
1 C2/1
1 C2/2
1 P1
1 P2
1 P3
1 P4
1 R1
1 S1
1 S2
1 S3
1 S4
1 S5
1 S6
1 S7
1 S8
1 SK1

Območja
predvidenih
prostorskih
izvedbenih
načrtov

OPPN
OPPN
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Naziv območja urejanja
Brdo
Brdo
Pinč
Brezje
Brezje
Brezje
Brezje
Brezje
Brezje
Čadovlje – Jamen vrh
Čladovlje
Dolina
Dolina
Dolina – Dovžanova soteska
Dolina – Dovžanova soteska
Gozd
Gozd
Gozd – Pod Ranjšco
Za Reberjo
Grahovše – Ivje
Grahovše – Ivje
Grahovše
Slaparska vas
Hudi graben
Breg – Na produ
Breg – Na vrbicah
Rova
Hudo
Jelendol – Vila Mund
Jelendol
Medvodje – Dolina
Jelendol
Jelendol
Kovor – Smetišče
Kovor
Kovor – Športni park Kovor
Kovor
Kovor – V delih
Kovor
Kovor
Kovor – pokopališče
Križe
Križe – vodohram
Križe
Križe Polana 1. etapa
Križe
Križe – Snakovo
Križe – Snakovo polje
Križe – Blata
Križe
Križe
Križe – pokopališče
Leše
Leše
Leše

Oznaka
območja
urejanja
2 SK1
2 SK2
3 W1
4 S1
4 S2
4 S3
4 SK1
4 SK2
4 W1
5 SK1
5 SK2
6 SK1/1
6 SK1/2
6 SK2
6 T1
7 R1
7 SK1
7 TR1
8 R1
8 R2
8 S1
8 SK1
8 SK2
9 S1
10 SK1
10 SK2
11 I1
11 SK1
12 CS1
12 R1
12 RT1
12 S1
12 SKT1
13 I1
13 R1
13 RT1
13 S1
13 S2
13 SK1
13 SK2
13 ZK1
14 C1
14 I2
14 R1
14 S1
14 S2
14 S3
14 S4
14 S5
14 SK1
14 SK2
14 ZK1
15 S1
15 S2
15 SK1

Št.

Območja
predvidenih
prostorskih
izvedbenih
načrtov

UN
UN

OPPN

OPPN
OPPN
OPPN

UN
OPPN

OPPN

OPPN

OPPN
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Naziv območja urejanja
Loka – RTP
Retnje – Komunalno proizvodna
cona
Retnje – Komunalno proizvodna
cona – CČN
Loka – industrijska cona
Loka – industrijska cona
Loka
Loka – Brezovo
Loka
Lom
Lom – Brdo
Lom
Lom
Lom
Bistrica – Retenjska gmajna
Bistrica – Retenjska gmajna
Bistrica – Retenjska gmajna
Bistrica – Retenjska gmajna
Bistrica – Retenjska gmajna
Bistrica – Retenjska gmajna
Bistrica – Retenjska gmajna
Bistrica – Retenjska gmajna
Bistrica – Retenjska gmajna
Paloviče
Paloviče
Paloviče
Ljubelj
Podljubelj – Sroberje
Podljubelj – Sroberje
Podljubelj – Kamping
Podljubelj
Podljubelj – Motocross
Podljubelj
Podljubelj – Pri Žvircu
Podljubelj – Na plazu
Podljubelj
Podljubelj
Podljubelj
Podljubelj – Geben
Podljubelj – Potočnik
Podljubelj – Potočnik
Podljubelj
Podljubelj – Pri skalah
Podljubelj
Podljubelj
Ljubelj
Ljubelj
Podljubelj – Geben
Podljubelj – Matizovec
Podljubelj – Reber
Popovo
Potarje
Potarje – Na hribu
Potarje – Strmec

Oznaka
območja
urejanja
16 I1
16 IP1
16 IP1 –
CČN
16 P1
16 P2
16 S1
16 S2
16 SK1
17 S1
17 S2
17 SK1/1
17 SK1/2
17 SK2
18 C1
18 P1
18 S1
18 S2
18 S3
18 S4
18 S5
18 SK1
18 SK2
19 R1
19 SK1
19 W1
20 I2
20 I3
20 PS1
20 R1
20 R2
20 RCS1
20 S1
20 S2
20 S3
20 S4
20 S5
20 S6
20 S7
20 SK1/1
20 SK1/2
20 SK2
20 SK3
20 SK4
20 SK5
20 T1
20 T2
20 W2
20 W3
20 W4
21 SK1
22 S2
22 SK1
22 W1

Stran
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Območja
predvidenih
prostorskih
izvedbenih
načrtov

OPPN
OPPN
OPPN

OPPN

OPPN

OPPN

OPPN

OPPN

Stran
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Naziv območja urejanja
Potarje – Pod Strmecem
Pristava – Mlaka industrijska
cona levi breg
Pristava
Pristava – Mlaka
Ročevnica
Ročevnica
Ročevnica
Ročevnica – Rova
Ročevnica – Na jasi
Ročevnica – Ročevnica II
Sebenje – Pod vasjo
– skakalnice
Sebenje – Spodnje polje
Sebenje – Pod Vasjo
Sebenje – Na platičih
Sebenje
Senično
Senično
Senično
Senično – Spodnja gmajna
Senično
Senično
Senično – Senožet
Slap – Lepenka
Slap
Slap
Spodnje Veterno
Tržič – smučišče/Hraste
Tržič – Čegeljše
Tržič
Tržič
Tržič – Preska
Tržič – Preska delavsko naselje
Tržič – Preska
Tržič – Cimper
Tržič – Maršalat
Tržič – Za farovžem
Vadiče
Visoče
Visoče
Zgornje Veterno
Zgornje Veterno
Zgornje Veterno
Zvirče
Zvirče
Žiganja Vas – Na travnikih
Žiganja Vas – V novinah
Kofce
Jezerca
Jelendol
Jelendol
Lešanska planina
Leše
Vadiče

Oznaka
območja
urejanja
22 W3
23 P1
23 S1
23 S2
24 RC1
24 S1
24 S2
24 S3
24 S4
24 S5
25 R1
25 S1
25 S2
25 S3
25 SK1
26 S1
26 S2
26 S3
26 S4
26 S5
26 SK1
26 TR1
27 P1
27 S1
27 SK1
28 SK1
29 R1/1
29 S1
29 S3/1
29 S4/1
29 S5/1
29 S5/2
29 S6
29 S7
29 T1
29 W1/1
30 SK1
31 S1
31 SK1
32 S1
32 S2
32 SK1
33 S1
33 SK1
34 SK1
34 SK2
Km 1
Km 2
Km 3/1
Km 3/2
Km 4
Km 5
Km 6/1
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Območja
predvidenih
prostorskih
izvedbenih
načrtov

OPPN
OPPN

OPPN

OPPN

Naziv območja urejanja
Vadiče
Ježe
Za njivco
Za njivco
Za njivco
Gozd
Kovor – Zvirče
Senično
Novake
Pristava
Križe
Planina Korošica
Planina Kofce –
v sklopu Km 1
Planina Pungart
Planina Dolga njiva
Planina Dovžanka
Lešanska planina –
v sklopu Km 4
Bistriška Planina
Tičova Planina
Planina Konjščica
Pašnik Pavšelj
Pašnik Gabrc
Pašnik Rekar
Planina Grahovše
Planina Jesenje
Planina Jesenje
Vaški pašnik Bičevje
Planina Zg. Konjščica
Planina Sp. Konjščica
Vaški pašnik Bičevje
Širše območje mesta Tržič
Tržič – Zdravstven dom
Tržič – Cankarjeva
Tržič – Kulturni center
Tržič – Dekliški dom
Tržič – obvoznica
Tržič – obvoznica
Tržič – Na spodnji Poli
Tržič – Kajtan
Tržič – BTP
Tržič – smučišče/Hraste
Tržič – hokejsko igrišče
Tržič – Za krtom
Tržič – Kovar
Tržič
Tržič – Dekliški dom
Tržič
Tržič – Balos
Tržič – Virje
Tržič – Hofnarca
Tržič – Fabrka
Tržič – Ravne
Tržič

Oznaka
območja
urejanja
Km 6/2
Km 7
Km 8/1
Km 8/2
Km 8/3
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
Km 21
Km 22
Km 23
Km 24
Km 25
Km 26
Km 27
Km 28
Km 29
Km 30
Km 31
Km 32
Km 33
29 C2
29 C3
29 C4
29 C5
29 I1/1
29 I1/2
29 P1
29 P2
29 P3
29 R1/2
29 R2
29 S10/1
29 S10/2
29 S10/3
29 S11/1
29 S11/2
29 S11/3
29 S12/1
29 S12/2
29 S3/2
29 S4/2
29 S4/3

Območja
predvidenih
prostorskih
izvedbenih
načrtov
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Naziv območja urejanja
Tržič – Golob
Tržič – Zali rovt
Tržič – Na Blekah
Tržič – Polana
Tržič
Tržič – Za farovžem
Tržič – pokopališče
Ožje območje mesta Tržič
Tržič – Mesto

Oznaka
območja
urejanja
29 S4/4
29 S4/5
29 S8
29 S9
29 SK1
29 W1/2
29 ZK1

Št.

Območja
predvidenih
prostorskih
izvedbenih
načrtov

29 Mesto1

Oznake se dopolnijo z:
ZK – območja pokopališč
ZP – območja parkovnih površin
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt
7. člen
V točki 5. 4. 2. 1. Naravni vodotoki in vodnogospodarski
objekti se dodata tretji in četrti odstavek:
Gradnja na poplavnih in erozijsko ogroženih območjih je
možna le v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ura‑
dni list RS, št. 89/08) oziroma z istovrstnimi predpisi, ki bi stopili
v veljavo po sprejetju tega odloka.
Za območje Križe (14 S5 OPPN), ki se nahaja v poplav‑
nem območju, je potrebno pred pripravo OPPN določiti razred
ogroženosti ter s tem preveriti možnost gradnje glede na dolo‑
čila veljavnih predpisov s tega področja.
V točki 5. 4. 2. 2. Vodooskrba se zadnji odstavek nado‑
mesti z novim odstavkom in doda tabela Odlokov o varstvenih
pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje
voda:
Območja vodnih virov, njihove varstvene pasove in ukre‑
pe za zavarovanje teh virov pitne vode pred onesnaženjem
na območju Občine Tržič, določa Odlok o varstvenih pasovih
vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda (Ura‑
dni list RS, št. 33/99, 57/01 in 69/01). Na območjih varstvenih
pasov vodnih virov so dovoljeni le posegi v skladu z določili
tega odloka.
Tabela Odlokov o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini
Tržič in ukrepih za zavarovanje voda:
VAR_OPIS
Vodni vir Kal
Vodni vir Kal
Vodni vir Kal
Vodni vir Lajba
Vodni vir Lom 2
Vodni vir Paloviče
Vodni vir Paloviče
Vodni vir Smolekar
Vodni vir Brezje
Vodni vir Brezje
Vodni vir Črni gozd
Vodni vir Gozd
Vodni vir Gozd
Vodni vir Hudi Graben
Vodni vir Hudi Graben
Vodni vir Jelendol
Vodni vir Jelendol
Vodni vir Lom 1

VAR_OZN
1
2
3
1
2
2
1
1
3
2
2
2
1
2
1
1
3
1

VAR_OZN_D
I
II
III
I
II
II
I
I
III
II
II
II
I
II
I
I
III
I

VAR_OPIS
Vodni vir Lom 1
Vodni vir Ljubelj
Vodni vir Ravne
Vodni vir Ravne
Vodni vir Ravne
Vodni vir Senično
Vodni vir Senično
Vodni vir Smolekar
Vodni vir Smolekar
Vodni vir Veterno
Vodni vir Veterno
Vodni vir Žegnani studenec
Vodni vir Žegnani studenec
Vodni vir Žegnani studenec
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VAR_OZN
2
2
1
3
2
1
2
2
3
2
1
2
3
1
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VAR_OZN_D
II
II
I
III
II
I
II
II
III
II
I
II
III
I

8. člen
V celoti se zamenjata točki 5.6.1. Naravna dediščina in
5.6.2. Kulturna dediščina z 5.6.1. Varstvo ohranjanja narave in
5.6.2. Varstvo ohranjanja kulturne dediščine:
5.6.1. Varstvo ohranjanja narave
(1) Naravovarstvene vsebine na območju Občine Tržič
navedene v tem odloku so prikazane v grafični prilogi (digitalne
karte v M 1 : 5000).
(2) Ohranjanje naravnih vrednot se zagotavlja na celo‑
tnem območju občine: na zavarovanih območjih, na površinski
in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni
vrednoti, na drevesni naravni vrednoti, na botanični, zoološki
in na ekosistemski naravni vrednoti. Posege in dejavnosti se
na naravni enoti izvaja le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih
možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.
(3) V primeru posegov, ki so vezani na obsežna zemeljska
dela se poseg predhodno uskladi s pristojno območno enoto
Zavoda RS za varstvo narave, da se omogoči spremljanje
stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja
in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih
vrednot. Najdbe fosilov, mineralov in jam je potrebno prijaviti
Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati mora najditelj najdbo
zaščititi pred uničenjem; poškodbo ali krajo.
(4) Na ekološko pomembnih območjih se v primeru ob‑
stoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo,
če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno
stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko po‑
membno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtu‑
jejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.
(5) Pri izvajanju posegov in dejavnosti v Natura območjih,
se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden
vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim
manjši. Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujero‑
dnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(6) Odlaganje izkopnega materiala in drugih odpadkov
na območju Natura 2000, na naravovarstveno pomembnih
območjih ter na brežinah vodotokov ni dovoljeno.
(7) Pri načrtovanju posegov v zavarovanih območjih se
upoštevajo usmeritve in priporočila za varstvo zavarovanih
območij, naravnih vrednot, posebnih varstvenih območij Natura
2000, ekološko pomembnih območij, geomorfoloških podze‑
meljskih naravnih vrednot in območij pričakovanih naravnih
vrednot skladno s strokovnim gradivom »Naravovarstvene
smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Tržič« (april 2009, ZRSVN, Območna enota Kranj).
(8) Na ekološko pomembnih območjih naj se posege in
dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja
naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatnih rastlinskih ali
živalskih, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in
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omogoča ponovno povezanost, če bi bila le ta z načrtovanim
posegom ali dejavnostjo prekinjena.
(9) Za predvidene občinske podrobne prostorske načrte
je treba pridobiti naravovarstvene smernice, kjer bodo podane
konkretne varstvene usmeritve, pogoji in priporočila za varstvo
naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in drugih na‑
ravovarstvenih vsebin.
(10) Urejanje vodotokov naj upošteva naravno dinamiko
porečja ter naj se izvaja s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo
ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike. Preprečuje
naj se onesnaževanje voda z ustreznimi prostorskimi in tehnič‑
nimi rešitvami, onesnažene vodotoke oziroma njihove dele naj
se ustrezno sanira.
(11) Prod na vodotokih se odvzema v količini in na način,
da se ne spremenijo ali bistveno ne spremenijo funkcionalne
in vidne lastnosti naravne vrednote.
5.6.1.1. Zavarovana območja
Evid. št.
1878

Ime
Spominski park Udin boršt

Status
ZO

46

Dovžanova soteska

NS

386
73,
540,541,542,543,544,545,
546,547,548

Žiganja vas (pri cerkvi) lipa
Devetero domačih kostanjev v
bližini vasi Hudo; dobro ohranjena
še 4 drevesa

NS

Uradna objava
Odlok o razglasitvi spominskega parka Udin
boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, Uradni
vestnik Gorenjske št. 20/85
Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni
spomenik, Uradni vestnik Gorenjske št. 7/88
Odločba o zavarovanju nekaterih dreves kot
naravnih znamenitosti v okraju Kranj, Uradni
vestnik okraja Kranj, 19/61

5.6.1.2. Posebna varstvena območja NATURA 2000
Koda
Ime
SI3000284 Dacarjevo brezno – Žiganja vas
SI3000285 Karavanke

Status
PosVO
PosVO

5.6.1.3. Naravne vrednote
Evid. št.
3
46

Ime
Begunjščica – greben nad gozdno
mejo
Dovžanova soteska

73

Hudo – kostanj pri vasi 1

326

Tržiška Bistrica s pritoki do Tržiča

368
540

Žiganja vas – lipa
Hudo – kostanj pri vasi 2*

541

Hudo – kostanj pri vasi 3

542

Hudo – kostanj pri vasi 4*

543

Hudo – kostanj pri vasi 5

544

Hudo – kostanj pri vasi 6

545

Hudo – kostanj pri vasi 7*

546

Hudo – kostanj pri vasi 8*

549

Hudo – kostanj pri vasi 9*

548

Tomničev slap

1165

Slap pri Tržiču

Kratka oznaka
Greben in vrh Begunjščice, alpinska flora,
manganova mineralizacija
Soteska Tržiške Bistrice z nahajališčem
paleozoiskih kamnin in fosilov, ter sklalnimi
turni
Pravi kostanj (Castanea sativa) severno
od vasi Hudo pri Tržiču
Levi pritok Save pod Karavankami do
Tržiča
Vaška lipa v Žiganji vasi
Pravi kostanj (Castanea sativa) ob vasi
Hudo pri Tržiču
Pravi kostanj (Castanea sativa) ob vasi
Hudo pri Tržiču
Pravi kostanj (Castanea sativa) ob vasi
Hudo pri Tržiču
Pravi kostanj (Castanea sativa) ob vasi
Hudo pri Tržiču
Pravi kostanj (Castanea sativa) ob vasi
Hudo pri Tržiču
Pravi kostanj (Castanea sativa) ob vasi
Hudo pri Tržiču
Pravi kostanj (Castanea sativa) ob vasi
Hudo pri Tržiču
Pravi kostanj (Castanea sativa) ob vasi
Hudo pri Tržiču
Slap na belem potoku, zahodno od
Podljubelja
Rečni slap na Tržiški Bistrici nad Tržičem

Zvrst
Status
bot., geol.,
NVDP
geomorf.
geol., geomorf., NVDP
hidr., bot.
drev.

NVLP

geomorf.,
hidr., geol.
drev.
drev.

NVDP

drev.

NVLP

drev.

NVLP

drev.

NVLP

drev.

NVLP

drev.

NVLP

drev.

NVLP

drev.

NVLP

geomorf.,
hidr.
geomorf., hidr.

NVDP

NVDP
NVLP

NVDP
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Evid. št.
1457

Ime
Stegovniški slap

Kratka oznaka
Slap na potoku Stegovnik pri Jelendolu

1595

Skalni turn nad Dovžanovo sotesko

1596
1878

Borova peč nad Dovžanovo
sotesko
Rjava peč na Dovžanovo sotesko
Udin boršt – osameli kras

2778

Peračica s pritoki

Skalni nos nad Dovžanovo sotesko
Osameli kras na konglomeratu savskih
teras v Udinborštu

5059
5149

Porečje Peračice, levega pritoka Save, s
pritoki (Lešanjščica, Hudi graben, Vadiški
graben, Strašnik), nahajališče andezitnega
tufa
Plaz – ledeniški balvani
Območje balvanov v Podljubelju
Zali potok – slap
Slap na Zalem potoku, desnem pritoku
Tržiške Bistrice
Senično – lipa
Lipa pred cerkvijo v Seničnem
Novake – hrasti
Skupina hrastov ob poti v Novake –
Senično
Tržič – nahajališče fosilov
Nahajališče amonitov severno od Tržiča
Lom pod Storžičem – lipa
Lipa v Lomu pod Storžičem
Lomščiški slap
Slap na Lomščici, levem pritoku Tržiške
Bistrice pri Čadovljah
Tržič – jesen on gradu Neuhaus*
Jesen ob gradu Neuhaus
Tržič – lipa ob gradu Neuhaus*
Lipa ob gradu Neuhaus
Golnik – mokrišče
Veliko kompleks trsja, jelševja in vlažnih
travnikov pri Golniku
Sv. Ana – nahajališče mineralov
Opuščeni rudnik cinabarita v Podljubelju
Planina Korošica – nahajališče
Svinčevo – Cinkovo epigenetsko orudenje
mineralov
v kabonatni kamnini, opuščen rov v bližini
palninske poti Ljubelj – planina Korošica
Stegovnik
Levi pritok Tržiške Bistrice
Košutnik
Desni pritok Tržiške Bistrice
Lešnica – povirno območje potoka Povirno območje potoka Lešnica v gozdu
med Kovorjem in Brezjami
Podljubelj – Ahačičeva mlaka
Mlaka v Podljubelju, nastala po zajezitvi,
zaraščajo jo šaši, preslice in mrzličnik
Pristava – ježa terase nad levim
Ježa nad duvialno teraso reke Tržiške
bregom Tržiške Bistrice
Bistrice južno od Pristave
Križe – Sebenje – izgonska struga Izgonska struga potoka med Križami in
Sebenjami
Stegovnik – dvojno okno
Slikovito dvojno okno v masivu Stegovnika
Dovžanova soteska –
Slapišče Tržiške Bistrice – preko
Tržiškobistriško slapišče
kremenovo – konglomeratnih blokov
Jezernica v Podljubelju – mokrišče Predel vlažnejših travnikov, ob potoku
Jezernica, levem pritoku Mošenika v
Podljubelju, z jelševjem, šaševjem in
bičevjem
Grahovše – jesen
Jesen ob potoku Lomvščica v Grahovšah
Žiganja vas – divji kostanj
Divji kostanj v Žiganji vasi

5275
5371

Partizanska tehnika
Jelendol – nahajališče fosilov

3015
3136
3639
3646
3665
3690
3691
3693
3694
4212
4403
4421
4477
4478
4937
4986
5016
5017
5030
5034
5045

5429
5475

Jama v Dolžanovi soteski
Nahajališče amonitov v Jelendolu pri
Tržiču
Košuta – greben nad gozdno mejo Gorski greben Košute
Tržiška Bistrica – Od Pristave do
izliva

5.6.1.4. Ekološko pomembna območja
Koda
21300
27200
27800
28600

Ime
Karavanke
Brezje pri Tržiču
Žiganja vas
Dacarjevo brezno
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Zvrst
Status
geomorf.,
NVDP
hidr.
geomorf., geol. NVDP
geomorf., geol. NVDP
geomorf.,
NVDP
geomorfp., hidr.,
geol.
hidr., bot., geol. NVDP

geomorf.
geomorf.,
hidr.
drev.
drev.

NVLP
NVLP

geol.
drev.
geomorf.,
hidr.
drev.
drev.
hidr., bot., zool.

NVLP
NVLP
NVLP

geol.
geol.

NVDP
NVDP

hidr.
hidr.
hidr.

NVDP
NVDP
NVLP

ekos., hidr.

NVLP

geomorf.

NVLP

geomorf., hidr.

NVLP

NVLP
NVLP

NVLP
NVLP
NVDP

geomorf.
NVLP
hidr.. geomorf., NVLP
geol.
ekos.
NVLP

drev.
drev.

NVLP
NVLP

geomorf.
geol.

NVLP
NVLP

geomorf.
NVDP
hidr., geomorf., NVDP
geol.

Stran
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5.6.1.5. Geomorfološke podzemeljske naravne vrednote (jame)
Evid. št.
Ime
44637
Hudi Graben
44638
Hudi Graben
44804
Jama na pobočju Kriške gore
44805
Jama pri Starem gradu
44649
Jama v piramidi
44647
Partizanska tehnika
44646
Podorna jama
44645
Sneženo brezno
Režim* – 3 – zaprta jama

Kratka oznaka
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Vodoravna jama
Vodoravna jama
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Vodoravna jama
Jama s snegom

Režim*
3
3
3
3
3
3
3
3

5.6.1.6. Območja pričakovanih naravnih vrednot
Koda
14

Ime
Karavanke

63

Virnikov Grintovec in Stegovnik

Kratka oznaka
Nahajališča permokarbonskih fosilov, polimetalno orudenje
(nahajališča zaradi razlogov niso vrisana na karti)
Nahajališče devonskih fosilov in mineralov

5.6.2. Varstvo ohranjanja kulturne dediščine
(1) Varstvo in ohranitev kulturne dediščine je eden od
osnovnih namenov in ciljev prostorskega načrtovanja. V Ob‑
čini Tržič se nahaja veliko število enot kulturne dediščine, ki
so opredeljene kot: arheološka, stavbna (profana, sakralna in
sakralno‑profana) memorialna dediščina, naselbinska dedišči‑
na, vrtnoarhitekturna dediščina, kulturna krajina, zgodovinska
krajina in ostalo.
(2) Vzdržen prostorski razvoj vključuje štiri vidike ali di‑
menzije vzdržnosti: ekonomsko, socialno, okoljsko in kulturno.
Ohranjena dediščina in njena integracija v prostoru sta eden
od nosilcev trajnostnega razvoja občine na vseh področjih
(gospodarstvo, kmetijstvo, kultura, okolje ...).
(3) Različne dejavnosti in rabe v prostoru, se morajo
prilagoditi omejitvam in prednostim zaradi varstva dediščine
že na nivoju prostorskih aktov in morajo upoštevati varstvena
načela, ki zagotavljajo ohranitev kulturne funkcije dediščine
v prostoru. Dediščino se obravnava kot dejavnik kakovosti
prostora ter kot vir blaginje in priložnosti za razvoj. Varstvo,
prenova in vzdrževanje objektov kulturne dediščine se zago‑
tovi z ustrezno uporabo v skladu s sodobnimi potrebami in
načinom življenja.
(4) Za kakršnekoli posege v enote registrirane kulturne
dediščine – vključno z vzdrževalnimi deli, ki bi lahko povzročili
spremembo videza (npr. barve) ali materialne substance de‑
diščine (npr. novi materiali), za kakršnekoli posege v kulturne
spomenike, v vplivna območja registrirane kulturne dediščine
in kulturnih spomenikov ter v območja nacionalne prepoznav‑
nosti je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
organa , pristojnega za varstvo kulturne dediščine.

(5) Pri posegih v prostor v neposredni bližini enot kultur‑
ne dediščine, v vplivnem območju enote kulturne dediščine
je potrebno upoštevati krajinsko in arhitekturno tipologijo in
morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja, ter
preprečevati posege s katerimi bi se utegnile spremeniti lastno‑
sti, vsebina, oblike in vrednost kulturne dediščine.
(6) Prostorsko pomembne in izpostavljene enote kulturne
dediščine in kulturne spomenike varujemo optimalno v njiho‑
vem vplivnem območju, kar predpostavlja poleg fizične ohra‑
nitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe v najširši okolici
oziroma vplivnem območju, ohranitev obstoječih funkcionalnih
navezav in gospodarske osnove ter celovitosti.
(7) Pri gradnji zahtevnih objektov in objektov gospo‑
darske javne infrastrukture je treba zagotoviti predhodno
arheološko vrednotenje na celotnem območju predvidenega
posega in ne le na območjih do sedaj prepoznane arheolo‑
ške dediščine.
(8) V stavbno in memorialno dediščino so dovoljeni le
posegi; ki predstavljajo vzdrževalna, sanacijska, raziskovalna
in obnovitvena dela v smislu boljše prezentacije. Vsi posegi
morajo biti skladni s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji, ter
določili konzervatorskega programa za spomenik.
Posegi v naselbinsko dediščino (vzdrževalna, sanacijska
in obnovitvena dela) se lahko praviloma vršijo po predhodno
sprejetih programih revitalizacije in rehabilitacije.
(9) Za območje naselbinske dediščine EŠD 784 Tržič – Tr‑
ško jedro bodo v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP)
za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja
003‑T3‑4C‑029 Tržič – mesto) določena podrobnejša merila in
pogoji za varstvo naselbinske in stavbne dediščine.

5.6.2.1. Seznam enot nepremičninske kulturne dediščine
Ešd
2611
9534
10365
10076
470765
470639
470637
470638
470635

Ime enote
Bistrica pri Tržiču – Cerkev sv. Jurija
Bistrica pri Tržiču – Grad Altgutenberg
Bistrica pri Tržiču – Kapelica na sedlu pred cerkvijo
Bistrica pri Tržiču – Naselbina okoli cerkve sv. Jurija
Bistrica pri Tržiču – Slopno znamenje ob magistralni cerkvi
Bistrica pri Tržiču – Spominska plošča Antonu Sajovicu –
Borisu
Bistrica pri Tržiču – Spominska plošča Janežiču in Šprajcerju
Bistrica pri Tržiču – Spominska plošča padlim delavcem Peka
med NOB
Bistrica pri Tržiču – Spominsko znamenje pripravam na NOB

Tip.
3
1
3
1
3
5

Obs.
3
3
3
1
3
4

Razglas.

SDP
SLPp
SLPp
KD
KD
KD
KD

5
5

4
4

KD
SLPp

5

3

SLPp
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Ešd
4420484
470740
470743
470766
470767
470755
470752
420408
1919
10368
10367
10155
470736
470640
470770
470772
470769
470771
9711
11200
470719
5529
470711
470643
400536
470774
470775
470776
470779
470777
470698
470699
470780
470721
470720
11040
470661
470662
470663
470664
400351
400352
1942
470669
470785
10996
470791
470784
470794
470672
470749
470670
14235
470671
470665
470667

Ime enote
Bistrica pri Tržiču – Tovarna Peko
Bistrica pri Tržiču – Vila Bistrica
Bistrica pri Tržiču – Vila Bistrica 39
Brdo – Domačija Brdo 2
Breg ob Bistrici – Hiša Breg ob Bistrici 4
Breg ob Bistrici – Kapelica ob cesti
Breg ob Bistrici – Znamenje severno od hiše Breg ob Bistrici 1
Brezje pri Tržiču – Arheološko najdišče Blakova skala
Brezje pri Tržiču – Cerkev sv. Neže
Brezje pri Tržiču – Kapelica ob hiši Brezje 43
Brezje pri Tržiču – Kapelica ob križišču
Brezje pri Tržiču – Naselbina Vaško
Brezje pri Tržiču – Slopno znamenje
Brezje pri Tržiču – Spominska plošča borcem NOV
Čadovlje pri Tržiču – Domačija Čadovlje 2
Čadovlje pri Tržiču – Domačija Čadovlje 9
Čadovlje pri Tržiču – Domačija Čadovlje pri Tržiču 1
Čadovlje pri Tržiču – Domačija Čadovlje pri Tržiču 3
Čadovlje pri Tržiču – Domačija Jemenšnik
Čadovlje pri Tržiču – Jemenšnikova sušilnica za sadje in lan
Čadovlje pri Tržiču – Partizanska podzemna jama pod
piramidami
Čadovlje pri Tržiču – Partizanska tehnika
Čadovlje pri Tržiču – Razpelo
Čadovlje pri Tržiču – Spominska plošča Tonetu Hiršu
Čadovlje pri Tržiču – Sušilnica za sadje pri domačiji Čadovlje 3
Dolina – Domačija Dolina 12
Dolina – Domačija Dolina 14
Dolina – Domačija Dolina 15
Dolina – Domačija Dolina 25
Dolina – Hiša Dolina 19
Dolina – Kapelica ob cesti
Dolina – Kapelica pod cesto
Dolina – Kapelica pri domačiji dolina 26
Dolina – Znamenje
Dolina – Znamenje ob hiši Dolina 1
Dolina pri Tržiču – Šola
Gozd – Spomenik požgani vasi
Gozd – Spominska plošča Tržiški četi
Gozd – Spominsko znamenje Katarini Šebat
Gozd – Spominsko znamenje Slavku Dobretu – Karlu
Gozd – Vas
Gozd – Vodnjak z napajalnim koritom
Gozd pri Tržiču – Cerkev sv. Nikolaja
Grahovše – Apnenica
Grahovše – Domačija Grahovše 15
Grahovše – Domačija Grahovše 2
Grahovše – Gospodarsko poslopje pri hiši Grahovše 22
Grahovše – Hiša Grahovše 14
Grahovše – Hiša Grahovše 26
Grahovše – Planina Javornik
Grahovše – Planini Spodnja in Zgornja Konjščica
Grahovše – Spomenik borcem Storžiškega bataljona
Grahovše – Spominska plošča kurirski postaji G‑34
Grahovše – Spominsko znamenje borcem Kokrškega odreda
Grahovše – Spominsko znamenje Ferdinandu Kandušu
Grahovše – Spominsko znamenje Matiji Bavcu in Stanku
Legatu

Št.
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Tip.
2
2
2
2
2
3
3
1
3
3
3
1
3
5
2
2
2
2
2
2
5

Obs.
3
3
3
2
3
3
3
1
3
3
3
1
3
4
2
2
2
2
2
3
3

Razglas.

5
3
5
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
5
5
5
5
7
2
3
2
2
2
2
2
2
7
7
5
5
5
5
5

3
3
4
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3
3
1
3
3
3
2
2
3
3
3
1
1
3
4
3
3
3

8.6.1988

8.6.1988

13.10.2001

Stran

SDP
KD
SLPp
KD
KD
KD
KD
KD
SLPp
SLPp
KD
KD
SLPp
KD
SLPp
KD
KD
KD
KD
SDPp
SDPp
SLP
SLP
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
SLPp
KD
KD
KD
KD
KD
SLPp
SLPp
SLPp
SLPp
SLPp
KD
SLPp
SLP
SLPp
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
SLPp
KD
SLPp
SLPp
SLPp

33

Stran

34 /

Ešd
470666
470747
420109
470787
470642
470641
470660
400816
470734
470808
470735
470733
10997
10998
420409
420410
10373
420473
470644
9198
470700
470701
470702
420481
407789
470783
470786
470706
470645
470782
1918
470647
470732
470742
470703
470646
470648
470649
470650
480647
420479
470684
420480
470785
470652
470656
470654
470655
470653
420477
1939
9706
10130
10131
470658
470739
470657

Št.
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Ime enote
Grahovše – Spominsko znamenje padlima borcema Kokrškega
odreda
Grahovše – Znamenje na Javorniškem sedlu
Hudi graben – Kapelica Lurške Matere Božje
Hudi graben – Lešanska planina
Hudi graben – Spominska plošča kurirski postaji G‑16
Hudi graben – Spominsko znamenje Črnivčevi četi
Hudi graben – Spominsko znamenje partizanski akciji
Hudo – Arheološko območje Kovorske senožeti
Hudo – Kapelica sredi vasi
Hudo – Kulturna krajina
Hudo – Steberno znamenje
Hudo – Znamenje ob cesti
Hudo pri Tržiču – Domačija Hudo 7
Hudo pri Tržiču – Domačija Hudo 8
Jelendol – Arheološko območje na planini Pungrat
Jelendol – Arheološko najdišče na planini Šiji
Jelendol – Bornova graščina
Jelendol – Bornovo posestvo
Jelendol – Grobišče padlim med NOB
Jelendol – Grobnica barona Juliusa Borna
Jelendol – Hiša Jelendol 5
Jelendol – Hiša Jelendol 7
Jelendol – Hiša Jelendol 8
Jelendol – Kapelica
Jelendol – Planina Dolga njiva
Jelendol – Planina Pungrat
Jelendol – Planini Šija in Ilovica
Jelendol – Razpelo v Medvodju
Jelendol – Spominska plošča zborovanju aktivistov NOV
Jelendol – Tegoška planina
Kovor – Cerkev sv. Janeza Krstnika
Kovor – Grobišče Talcev
Kovor – Kapelica ob hiši Cesta v Hudo 23
Kovor – Kapelica na severnem robu vasi
Kovor – Pokopališče
Kovor – Spomenik NOB
Kovor – Spomenik talcem na Martinkovi njivi
Kovor – Spominska plošča Jožetu Koblarju – Živku
Kovor – Spominsko znamenje Janezu Jelencu pod Dunajco
Kovor – Župnijsko središče
Križe – Hiša Hladnikova 35
Križe – Hiša Hladnikova ulica 23
Križe – Mežnarija Cesta Kokrškega odreda 6
Križe – razpelo ob cesti proti Sebenjam
Križe – Spomenik borcem in žrtvam NOB
Križe – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
Križe – Spominska plošča Jožetu Finku
Križe – Spominska plošča posvetovanju Tržiških komunistov
Križe – Spominsko znamenje ustanovitvi Tržiške čete na
Čevdercih
Križe – Vaško jedro
Križe pri Tržiču – Cerkev sv. Križa
Križe pri Tržiču – Kapelica na križišču
Križe pri Tržiču – Kapelica Pr Jak
Križe pri Tržiču – Pokopališče
Leše – Grobišče borcev NOB
Leše – Hiša Leše bhš
Leše – Spomenik borcem in žrtvam NOB

Uradni list Republike Slovenije
Tip.
5

Obs.
3

3
3
7
5
5
5
1
3
6
3
3
2
2
1
1
2
2
5
5
2
2
2
3
7
7
7
3
5
7
3
5
3
3
5
5
5
5
5
4
2
2
2
3
5
5
5
5
5

3
3
1
4
3
3
1
3
1
3
3
2
2
1
1
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
4
1
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3

7
1
3
3
5
5
2
5

1
3
3
3
3
3
3
3

Razglas.

SDP
SLPp
KD
KD
KD
KD
SLPp
SLPp
SLPp
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
SLPp
SLPp
SLPp
SLPp
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
SLPp
SLPp
KD
KD
SLPp
SLPp
SLPp
KD
SLPp
SLPp
SLPp
KD
SLPp
KD
SLPp
SLPp
KD
KD
SLPp

13.10.2001

KD
SLPp
KD
KD
SLPp
SLPp
KD
SLPp
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Ešd
470659
410019
400640
400640
480648
11002
10374
10375
10376
490374
470797
10378
10377
9567
420475
11003
400537
470682
470695
2008
470718
470716
470715
470793
10133
400504
470673
470674
470717
480056
10382
420476
10383
11044
11045
2609
470651
420469
11046
400825
470697
470730
470788
470778
470694
470712
490879
11047
470680
470679
470676
470677
470678
470681
410282
420487

Ime enote
Leše – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
Leše pri Tržiču – Cerkev sv. Jakoba
Leše pri Tržiču – Domačija Leše 15
Leše pri Tržiču – Domačija Leše 32
Leše pri Tržiču – Domačija Leše 33
Leše pri Tržiču – Domačija Leše 39
Leše pri Tržiču – Kapelica ob cerkvi
Leše pri Tržiču – Kapelica v južnem delu vasi
Leše pri Tržiču – Karner ob cerkvi sv. Jakoba
Leše pri Tržiču – Kašča sredi vasi
Leše pri Tržiču – Kulturna krajina
Leše pri Tržiču – Pokopališče
Leše pri Tržiču – Pokopališče ob cerkvi
Leše pri Tržiču – Slopno znamenje na polju
Leše pri Tržiču – Transformatorska postaja
Leše pri Tržiču – Vas
Leše pri Tržiču – Župnišče z gospodarskim poslopjem Leše 13
Ljubelj – Spominski plošči graditvi tunela
Ljubelj – Stara ljubeljska cesta
Lom pod Storžičem – Cerkev sv. Katarine
Lom pod Storžičem – Kapelica ob hiši Lom pod Storžičem 17
Lom pod Storžičem – Kapelica ob hiši Lom pod Storžičem 9
Lom pod Storžičem – Kapelica zahodno od hiše Lom pod
Storžičem 72
Lom pod Storžičem – Lipa sredi vasi
Lom pod Storžičem – Pokopališče
Lom pod Storžičem – Spomenik zavezniški pomoči na Dolgi
njivi
Lom pod Storžičem – Spominska plošča vojakom 2. svetovne
vojne
Lom pod Storžičem – Spominsko znamenje Roku Kramarju
Lom pod Storžičem – Znamenje ob cesti
Lom pod Storžičem – Domačija Lom pod Storžičem 28
Paloviče – Kapelica ob cesti
Paloviče – Vas
Paloviče – Znamenje na polju
Podljubelj – Ambient cerkve sv. Ane
Podljubelj – Bornova Pristava
Podljubelj – Cerkev sv. Ane
Podljubelj – Domačija Podljubelj 260
Podljubelj – Elektrarne Bombažne predilnice in tkalnice Tržič
Podljubelj – Hospic
Podljubelj – Kapela Janeza Krstnika na planini Kofce
Podljubelj – Kapelica sredi vasi
Podljubelj – Kramarjeva guba
Podljubelj – Planina Kofce
Podljubelj – Planina Korošica
Podljubelj – Prva šentanska šola
Podljubelj – Razpelo pri Završniku
Podljubelj – Rudnik cinobarita
Podljubelj – Slopno znamenje
Podljubelj – Spominska plošča akcijam 2. grupe odredov
Podljubelj – Spominska plošča borcu Kušarju
Podljubelj – Spominska plošča padlim v drugi svetovni vojni
Podljubelj – Spominska plošča partizanski javki
Podljubelj – Spominsko znamenje Francu Ahačiču – Rastku
Podljubelj – Spominsko znamenje ilegalni poti čez Karavanke
Podljubelj – Spominsko znamenje obrambi domovine
Podljubelj – Steberno spominsko znamenje na planini Kofce

Št.

1 / 7. 1. 2011 /
Razglas.

Stran

Tip.
5
3
2
2
2
4
3
3
3
2
11
5
5
4
2
7
2
5
2
3
3
3
3

Obs.
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
2
4
1
3
3
3
3

6
5
5

3
3
3

KD
SLPp
SLPp

5

4

SLPp

5
3

3
3

SLPp
KD

3
7
3
4
2
3
2
2
2
3
3
2
7
7
2
3
2
3
5
5
5
5
5
5
5
3

3
1
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
1
3
3
1
3
4
4
4
4
3
3
3
3

KD
KD
KD
SDPp
SLPp
SDPp
KD
KD
SDPp
KD
KD
SLPp
KD
KD
SLPp
KD
SLPp
KD
KD
KD
KD
KD
SLPp
KD
SLPp
SLPp

13.10.2001

13.10.2001

SDP
SLPp
SLPp
KD
KD
KD
SLPp
SLPp
KD
SLPp
KD
KD
SLPp
KD
SLPp
KD
KD
KD
SLPp
SDPp
SDPp
KD
KD
KD

35

Stran

36 /

Ešd
420218
420486
400613
470806
10384
470805
470675
470809
480489
470807
470683
480705
470810
470811
420482
470691
420483
470731
470812
470636
470624
400021
470757
470756
480066
1941
470814
470816
470817
470813
470815
470762
470761
470760
420407
470689
480704
470759
470693
470710
470709
470708
470707
5162
470690
420478
470751
470688
14353
2606
470629
2608
400354
5195
5187
5190
5191
5183

Št.
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Ime enote
Podljubelj – Taborišče Ljubelj
Podljubelj – Znamenje ob cesti proti Matizovcu
Podljubelj – Žaga Podljubelj 27
Popovo – Vas
Popovo – Znamenje na začetku vasi
Potarje – Hiša Potarje 7
Potarje – Spominska plošča Antonu Koširju in Stanku Oblaku
Pristava – Domačija Pristavška cesta 14
Pristava – Domačija Pristavška cesta 16
Pristava – Kmečki dvorec Pristavška cesta 23
Pristava – Spominska plošča NOB
Pristava – Vaško jedro
Retnje – Domačija Retnje 21
Retnje – Domačija Retnje 28
Retnje – Gostilna Retnje 11
Retnje – Grobišče talcev na Kriškem polju
Retnje – Hiša Retnje 10
Retnje – Kapelica ob cesti v Brezovem
Retnje – Mlin Retnje 38
Ročevnica – Spominska plošča NOB
Ročevnica – župnišče in kapela sv. Marije Goretti
Sebenje – Gospodarsko poslopje pri domačiji Sebenje 32
Sebenje – Kapelica ob cesti v križišču
Sebenje – Kapelica ob hiši Sebenje 38
Sebenje – Vaško jedro
Senično – Cerkev sv. Jerneja
Senično – Domačija Senično 15
Senično – Domačija Senično 19
Senično – Gospodarsko poslopje pri hiši Senično 21
Senično – Hiša Senično 10
Senično – Hiša Senično 16
Senično – Kapelica ob cesti
Senično – Lokacija kapelice
Senično – Razpelo
Senično – Ruševine gradu Gutenau
Senično – Spominska plošča borcem NOV
Senično – Vaško jedro
Senično – Znamenje ob cesti proti cerkvi
Slap – Gostilna Slap 12
Slap – Hiša Slap 7
Slap – Kapelica ob cesti proti Lomu
Slap – Slap stanovanjski blok Slap1
Slap – Vila Slap 3
Sleme pri Seničnem – Spominsko znamenje sklepu o pričetku
upora
Snakovo – Spomenik Titovi poti čez Karavanke
Spodnje Vetrno – Domačija Spodnje Vetrno 1
Spodnje Vetrno – Kapelica ob cesti v gozd
Spodnje Vetrno – Spominska plošča Miranu Cizlju
Tržič – Bombažna predilnica in tkalnica Tržič
Tržič – Cerkev Marijinega oznanjenja
Tržič – Cerkev sv. Andreja
Tržič – Cerkev sv. Jožefa
Tržič – Delavsko naselje Preska
Tržič – Fužina Germovka
Tržič – Glanzmanova nagrobna kapela
Tržič – Grad Neuhaus
Tržič – Grajsko slopno znamenje
Tržič – Grobišče borcev NOB

Uradni list Republike Slovenije
Tip.
5
3
2
7
3
2
5
2
2
2
5
7
2
2
2
5
2
3
2
5
4
2
3
3
7
3
2
2
2
2
2
3
3
3
1
5
7
3
2
2
3
2
2
5

Obs.
1
3
3
1
3
2
4
3
2
3
4
1
3
3
3
3
3
3
2
4
3
3
3
3
1
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
4
1
3
3
3
3
3
2
3

5
2
3
5
2
3
3
3
2
2
5
2
3
5

3
3
3
4
2
3
3
3
1
3
3
1
3
2

Razglas.
6.10.1999

13.10.2001

21.12.1985

27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985

SDP
SDP
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
SLPp
SLPp
SLPp
KD
KD
KD
KD
SLPp
KD
KD
KD
SLPp
SLPp
KD
KD
KD
KD
SDPp
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
SLPp
SLPp
KD
KD
SLPp
KD
KD
KD
KD
SLP
KD
KD
KD
KD
SLPp
SLP
SLPp
SLP
SLPp
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
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Ešd
5213
5214
5185
5184
5197
5215
5216
5220
5189
5192
5218
5219
5194
5217
5196
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5172
5173
5174
5175
5198
5199
5200
5201
420472
5215
470714
470750
5193
8124
785
5178
786
5181
9746
5180
420713
5186
470685
420471
5302
400835
5182
420468
470746
420467
420470
5179
7831

Ime enote
Tržič – Hiša Blejska 3
Tržič – Hiša Blejska 5
Tržič – Hiša Cerkvena 11
Tržič – Hiša Cerkvena 5
Tržič – Hiša Cerkvena 8
Tržič – Hiša Čevljarska 4
Tržič – Hiša Fužinska 2
Tržič – Hiša Koroška 17
Tržič – Hiša Koroška 22
Tržič – Hiša Koroška 46
Tržič – Hiša Koroška 5
Tržič – Hiša Koroška 7
Tržič – Hiša Kovaška 2
Tržič – Hiša Paradiž 3
Tržič – Hiša Partizanska 2
Tržič – Hiša Trg svobode 11
Tržič – Hiša Trg svobode 12
Tržič – Hiša Trg svobode 13
Tržič – Hiša Trg svobode 15
Tržič – Hiša Trg svobode 16
Tržič – Hiša Trg svobode 20
Tržič – Hiša Trg svobode 21
Tržič – Hiša Trg svobode 23
Tržič – Hiša Trg svobode 25
Tržič – Hiša Trg svobode 26
Tržič – Hiša Trg svobode 28
Tržič – Hiša Trg svobode 29
Tržič – Hiša Trg svobode 30
Tržič – Hiša Trg svobode 31
Tržič – Hiša Trg svobode 33
Tržič – Hiša Trg svobode 4
Tržič – Hiša Trg svobode 8
Tržič – Hiša Trg svobode 9
Tržič – Hiša z vodno črpalko Preska 19
Tržič – Hiša za Mošenikom 2
Tržič – Kapelica na Koroški cesti
Tržič – Kapelica nad pokopališčem
Tržič – Lokacija hiše Kurnikova pot 1
Tržič – Lokomobila
Tržič – Malijeva hiša
Tržič – Monga
Tržič – Obrtniška hiša Kurnikova pot 3
Tržič – Spomenik NOB
Tržič – Pokopališče
Tržič – Rake na Mošeniku
Tržič – Razpelo na Koroški cesti
Tržič – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
Tržič – Spomenik talcem v Čageljšah
Tržič – Spominska plošča akcijam teritorjalne obrambe
Tržič – Spominska plošča Ljubeljski skupini borcev za severno
mejo
Tržič – Spominska plošča Simonu Tadeju Volbenku Grahovarju
Tržič – Spominska plošča ustanovitvi mestnega odbora OF
Tržič – Stanovanjski blok Blejska cesta 13
Tržič – Stanovanjski blok kranjska cesta 3
Tržič – Stanovanjski blok kranjska cesta 50
Tržič – Stanovanjski blok Ravne 1,2
Tržič – Sušilnica ob Mošeniku
Tržič – Sušilnica ob Zgornji kajži
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Tip.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
5
2
2
2
5
5
2
3
5
5
5
5

Obs.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
6
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
4

5
5
2
2
2
2
2
2

4
4
3
3
3
3
3
3
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27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985

27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985

27.4.1985

27.4.1985

27.4.1985
27.4.1985
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SDP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
KD
SLP
KD
KD
SLP
SLPp
SLP
SLP
SLP
SLP
SLPp
SLP
KD
SLP
SLPp
SLPp
SLP
KD
SLP
KD
KD
KD
KD
/
/
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Ešd
5188
470748
784
5176
5146
10393
10394
470764
470687
470692
470686
470763
11018
11019
11020
470753
1940
470822
470754
470792
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Ime enote
Tržič – Šola
Tržič – Toplar pri hiši Cankarjeva 26
Tržič – Trško jedro
Tržič – Zgornja kajža
Udin boršt – Spominski park Udin boršt
Vadiče – Kapelica
Vadiče – Znamenje nasproti hiše Vadiče 1
Zgornje Vetrno – Razpelo v gozdu
Zgornje Vetrno – Spominska plošča Jerneju Slaparju
Zgornje Vetrno – Spominska plošča zboru aktivistov OF in
borcev NOB
Zgornje Vetrno – Spominsko znamenje Viktorju Uzarju – Sašku
Zgornje Vetrno – Znamenje pod vasjo
Zvirče – Hiša Zvirče 18
Zvirče – Hiša Zvirče 20
Zvirče – Hiša Zvirče 25
Zvirče – Kapelica južno od naselja
Žiganja vas – Cerkev sv. Urha
Žiganja vas – Domačija Žiganja vas 33
Žiganja vas – Razpelo ob hiši Žiganja vas 3
Žiganja vas – Vaška lipa

9. člen
V točki 5.10.3. Železniški promet se doda nova točka:
Posegi na varovani koridor predvidene regionalne žele‑
zniške proge Kranj–Tržič niso dovoljeni.
10. člen
V točki 5.11.2.1. Elektroenergetsko omrežje drugi od‑
stavek zamenja z naslednjim:
Osnova za načrtovanje dolgoročnega razvoja elektroe‑
nergetskega omrežja, na SN in VN nivoju, na območju Občine
Tržič sta študiji v okviru projekta REDOS 2030; študija št.:
1682/1 »Razvoj porabe električne energije in koničnih obreme‑
nitev na območju javnega podjetja Elektro Gorenjska – Kranj,
Tržič in Visoko«, ki sta bili izdelani na Elektroinštitutu Milan
Vidmar v Ljubljani leta 2005 in bosta na osnovi dosedanjega
razvoja in preteklih vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo,
ter povečanih zahtev obstoječih in novih odjemalcev po elek‑
trični energiji, obnovljeni v letu 2009.
Obnova obstoječega in razvoj SN omrežja se podrob‑
no obravnava v elaboratih po posameznih območjih kjer se
pokažejo potrebe po obnovi oziroma širitvi elektroenergetske
infrastrukture.
Pri načrtovanju razvoja in obnov SN in NN omrežja se
predvideva zamenjava prostozračnih vodov s kabelskim, za‑
menjava (povečanje) preseka kablovodov, izgradnja novih
kabelskih povezav odgovarjajočega prereza (za zagotavlja‑
nje dvostranskega napajanja), ter zamenjava neprimernih in
okolju neprijaznih transformatorskih postaj za sodobne okolju
prijazne.
11. člen
V točki 5.12. Obramba in zaščita se doda nova točka:
5.12.1. Območja za potrebe pred naravnimi in drugimi
nesrečami
Skladno z načrtom zaščite in reševanja v Občini Tržič so
na območju občine določeni naslednji objekti oziroma obmo‑
čja pomembna s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami:
– Lokacije siren, namenjenih obveščanju javnosti v prime‑
rih naravnih in drugih nesreč so na vseh gasilnih domovih na
območju občine, v kulturnem centru Tržič, v vrtcu Palček, v HE
BPT in na drogu v Jelendolu

Tip.
2
2
7
2
1
3
3
3
5
5

Obs.
3
3
1
3
1
3
3
3
4
4

5
3
2
2
2
3
3
2
3
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Razglas.
27.4.1985
27.4.1985
27.4.1985
21.12.1985

13.10.2001

19.6.1961

SDP
SLP
KD
SDPp
SLP
SLP
KD
KD
KD
SLPp
SLPp
KD
KD
KD
KD
KD
KD
SLPp
KD
KD
KD

– Zbirno mesto za reševalne ekipe je na Občini Tržič,
rezervna lokacija je v gasilnem domu v Bistrici pri Tržiču
– Helikopterji pristajajo ob objektu Policije v Tržiču
– Pokopališča: na vseh obstoječih pokopališčih je možna
širitev (Tržič, Križe, Kovor, Lom in Leše)
– Pokopališča za živali: ob deponiji Kovor
– Deponija ruševin: deponija Kovor
– Začasna deponija za potrebe ob elementarnih nesre‑
čah: območje deponije Kovor
– Sanitetna sprejemališča: Dom Petra Uzarja v Bistrici pri
Tržiču, Osnovna šola Križe, Dom krajanov Lom
– Zbirna mesta za gradbeno mehanizacijo: parkirišče
Palovče
– Zbirna mesta za materialno pomoč: Dom Petra Uzarja v
Bistrici pri Tržiču, Osnovna šola Križe, Dom krajanov Lom
– Zbirna mesta tuje pomoči: Osnovne šole Križe, Tržič in
Bistrica pri Tržiču
– Dekontaminacijska postaja: Mladinski dom, Pot na Zali
rovt 3
– Lokacije za postavitev zasilnih bivališč: Športno rekre‑
acijski center pri šoli v Križah
– Skozi poselitveno območje mesta Tržič so urejeni proti‑
poplavni zidovi, na ostalem delu Občine Tržič so zagotovljene
retenzijske površine na naslednjih lokacijah: pod Čadovljami,
nad jezom Tokos ob Cankarjevi cesti, pod Retnjami nad Krišlje‑
vim jezom in pod Smukom.
12. člen
Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu
2008 preneha veljavnost z naslednjim odlokom:
– Odlok o LN obvoznica Tržiča (Uradni list RS, št. 20/91)
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega
centra v starem mestnem jedru (UVG, št. 5/88, Uradni list
RS, št. 15/99)
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje Ljubelja (uredi‑
tveni območji 20 T1 in 20 I1 Ljubelj) (Uradni list RS, št. 53/95)
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Mla‑
ka (UVG, št. 28/83, Uradni list RS, št. 57/97, 64/97, 37/03,
72/06)
– Odlok o zazidalnem načrtu »Mlaka« Tržič (Uradni list
RS, št. 54/93, 13/96)
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– Odlok o ZN Senično – sprememba (Uradni list
RS, št. 5/93) {oznaka 26 S5 ZN}
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta – 26 S3 – Se‑
nično – »Podovnica« (Uradni list RS, št. 30/95, 9/96, 114/00,
94/05).
13. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov za območje Občine Tržič v letu 2008 so na vpogled v
prostorih Občine Tržič.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 28. decembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

17.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za širše
območje kulturnega in zgodovinskega
spomenika mesta Tržič

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrto‑
vanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 10. ter 18. člena Statuta Ob‑
čine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski
svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za širše
območje kulturnega in zgodovinskega
spomenika mesta Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Tržič v letu 2008 ter upoštevanju določb Odloka o razglasitvi
starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spome‑
nik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/85) sprejmejo spremembe
in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje
kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič, ki jih je
izdelal Domplan d.d. pod številko naloge UD 430‑68/10.
2. člen
Druga alineja 2. člena se nadomesti z naslednjim bese‑
dilom:
»– grafični prikaz, ki določa razmejitve ter merila in pogoje
za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu v meri‑
lu 1:3000 in vsebuje 1 list«.
Peta alineja 2. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro‑
stora.«
3. člen
Četrti in peti odstavek 4. člena se črtata, hkrati se za tre‑
tjim odstavkom 4. člena doda nov zadnji odstavek z naslednjim
besedilom:
»Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni po‑
sebej določen, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s
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področja graditve objektov, s področja urejanja prostora in s
področja prostorskega načrtovanja.«
4. člen
5. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi
pogoji, obsega del k. o. Tržič, in sicer širše zavarovano obmo‑
čje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič. To je
širše območje starega mestnega jedra Tržiča, ki je razglašen
za kulturni in zgodovinski spomenik, in zanj velja varstveni
režim II. stopnje, ki določa: varovanje območja v njegovih
vidnejših (bistvenejših) sestavinah, dovoljena dejavnost mora
biti v skladu s spomeniško funkcijo območja in območje je pod
nadzorstvom pristojne spomeniške službe.
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za
naslednja območja urejanja:
Naziv območja
urejanja

Oznaka
območja
urejanja

Tržič – Zdravstveni 29 C2
dom
Tržič – Cankarjeva 29 C3
Tržič – Kulturni
center
Tržič – Dekliški dom
Tržič – obvoznica
Tržič – obvoznica
Tržič – Na spodnji
Poli
Tržič – Kajtan
Tržič – BTP
Tržič – smuči‑
šče/Hraste
Tržič – hokejsko
igrišče
Tržič – Za krtom
Tržič – Kovar
Tržič
Tržič – Dekliški dom
Tržič
Tržič – Balos
Tržič – Virje
Tržič – Hofnarca
Tržič – Fabrka
Tržič – Ravne
Tržič
Tržič – Golob
Tržič – Zali rovt
Tržič – Na Blekah
Tržič – Polana
Tržič
Tržič – Za farovžem
Tržič – pokopališče
Tržič – Cimper

Število in tip
ureditvenih
enot v območju
urejanja
x

Območja
prostorskih
izvedbenih
načrtov

p, x, x, x, p, g,
i, p, x, t

29 C4
29 C5
29 I1/1
29 I1/2
29 P1

x

29 P2
29 P3
29 R1/2

d
d
P

29 R2

p

29 S10/1
29 S10/2
29 S10/3
29 S11/1
29 S11/2
29 S11/3
29 S12/1
29 S12/2
29 S3/2
29 S4/2
29 S4/3
29 S4/4
29 S4/5
29 S8
29 S9
29 SK1
29 W1/2
29 ZK1
29 S7

e
e, g, e, bs, e
e
bs
e
bs
bs, e, e
e, g
e
e, bs
e
d
e, g
p, bs, e
p, p, bs

d

e
OPPN

S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo območja,
za katere je s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega
plana predpisana izdelava občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (OPPN).
Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi
pogoji, meje območij urejanja in površin ter meje ureditvenih
enot so določene v grafičnem prikazu.«
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5. člen
V tretji alineji prvega odstavka 7. člena se pred besedo
»površini« doda besedilo: »bruto tlorisni«.
V tretjem odstavku 7. člena se pred besedo »dopustna«
doda besedilo: »in mansardah«.
V sedmem odstavku 7. člena se črta naslednje besedilo:
»in stanovanja«.
6. člen
8. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na kmetijskih zemljiščih (K) so dopustni posegi za na‑
slednje dejavnosti:
– kmetijstvo,
– rekreacijo in ribolov.
Na K so dovoljeni naslednji posegi:
– od nezahtevnih pomožnih kmetijsko‑gozdarskih objek‑
tov le kozolec, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni
zbiralnik, betonsko korito, poljska pot,
– enostavni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
– melioracije zemljišč,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne infra‑
strukture, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelo‑
valne površine (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV,
vodna črpališča, vodohrani, male čistilne naprave, lokalne ce‑
ste do širine 6 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni
infrastrukturni objekti, če jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev
ni mogoče določiti druge lokacije),
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske
dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).
Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja in izvedbo del
na K in K1 je mnenje Kmetijske svetovalne službe Križe, na
podlagi katerega se ugotavlja upravičenost posegov na K in
K1 ter po potrebi tudi soglasja drugih pristojnih služb, če se bo
nameravani poseg izvajal na območjih, za katere je na podlagi
veljavnih predpisov potrebno pridobiti njihovo soglasje.
Upravičenost posegov pri gradnji nezahtevnih in enostav‑
nih kmetijsko‑gozdarskih objektov na območju K in K1 pomeni,
da na območju stavbnih zemljišč kmetije zaradi premajhne pro‑
ste razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi
in da je takšen objekt nujno potreben za delovanje kmetije. Pri
tem ima prenova obstoječih objektov v sklopu kmetije prednost
pred novo gradnjo.
Na gozdnih površinah (G) so dopustni posegi za nasle‑
dnje dejavnosti:
– gozdarstvo,
– rekreacija in ribolov.
Na območju gozdov je dopustna:
– izvedba vzdrževalnih del na obstoječih objektih in na‑
pravah,
– izvedba gozdnih učnih poti,
– priprava ali gradnja vlak za spravilo lesa, če je tako
opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, ki ga izdela Zavod za
gozdove Slovenije,
– postavitev stalne gozdne žičnice,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je taka
postavitev predvidena z lovsko‑gojitvenim načrtom,
– ureditev planinskih in sprehajalnih poti ter trim stez po
obstoječih poteh,
– gradnja gozdne ceste, ki je namenjena predvsem go‑
spodarjenju z gozdom, če je tako opredeljeno v gozdnogospo‑
darskem načrtu gozdnogospodarske enote,
– postavitev premičnih čebelnjakov z razložljivimi panji.
Ti posegi so dopustni le, če ne bodo negativno vplivali na
gozdni ekosistem in funkcije gozdov. K zgoraj navedenim po‑
segom je treba pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije
ter po potrebi tudi drugih pristojnih služb, če se bo nameravani
poseg izvajal na območjih, za katere je na podlagi veljavnih
predpisov potrebno pridobiti njihovo soglasje.
Na zazidanih stavbnih zemljiščih (z) so dopustne nasle‑
dnje dejavnosti:
– stanovanja in kmetije,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih ob‑
močij, ki so: gostinstvo, turizem in storitvene dejavnosti, ki ne
motijo okolice,
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– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki po bruto tlorisni površini ne
presegajo 500 m2.
Pokopališča (ZK) – površine namenjene za pokop in
spominu na umrle.
Na območjih za pokopališča (ZK) so dopustne naslednje
vrste posegov:
– novogradnje objektov za opravljanje verskih obredov,
pokopaliških stavb in spremljajočih objektov,
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitev objektov,
– ureditve infrastrukture,
– ureditve zelenih oziroma parkovnih javnih površin.«
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se nadomesti z naslednjim bese‑
dilom:
»Na celotnem območju, ki se ureja s temi prostorskimi
ureditvenimi pogoji, so:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,
– na vseh objektih, razen na objektih kulturne dediščine
so dovoljene rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve
objektov,
– za obstoječe objekte zgrajene z gradbenim dovoljenjem
izven stavbnih zemljišč dopustna vzdrževalna dela, rekonstruk‑
cija in odstranitve objektov,
– dopustne gradnje novih objektov na stavbnih zemlji‑
ščih,
– dopustne gradnje manj zahtevnih, nezahtevnih in eno‑
stavnih objektov na stavbnih zemljiščih,
– dopustne gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov
izven stavbnih zemljiščih v skladu z določili 8. člena tega
odloka,
– dopustne spremembe namembnosti objektov ali dela
objektov; spremembe namembnosti garaž v ureditvenih enotah
bs niso dopustne,
– za prometno omrežje in naprave dopustna vzdrževalna
dela, rekonstrukcije, gradnje ter odstranitve,
– za komunalno in energetsko omrežje in naprave, ter
za omrežje in naprave za zveze dopustna vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, gradnje in odstranitve,
– za vodnogospodarske objekte in naprave dopustna
vzdrževalna dela, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve,
– dopustne postavitve začasnih objektov za prireditve; v
ureditveni enoti strnjena ob ulična zazidava – trg (t) postavljanje
kioskov in prodajnih prikolic ni dopustno,
– dopustne ureditve javnih površin,
– dopustne ureditve pokopališč, mrliških vežic in kapelic
v sklopu pokopališč ter postavitve spominskih plošč in drugih
obeležij,
– čiščenje strug vodotokov in strug hudournikov.«
8. člen
10. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na celotnem območju občine se upošteva Odlok o od‑
vajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 43/09).
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objek‑
te, ki povzročajo emisije v okolje (npr. objekti za proizvodne,
obrtne, storitvene dejavnosti in eventualno tudi druge dejav‑
nosti) je potrebno predložiti elaborat, iz katerega bo razvidno
katere emisije v okolje bo dejavnost povzročila, ter ali so te
emisije dopustne s področja varstva okolja. Elaborat mora
izdelati okoljski izvedenec imenovan s strani Agencije RS
za okolje.«
9. člen
V 11. členu se besedilo: »9., 43., 44. in 45. členu tega
odloka« nadomesti z naslednjim besedilom: »tem odloku«.
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10. člen
12. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na območjih, za katera bodo izdelani OPPN (občinski
podrobni prostorski načrti), so do sprejetja le‑teh dopustni
naslednji posegi:
– nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in na‑
pravah,
– postavitve nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov
in naprav ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne
stroške pred pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega
načrta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v občinskem
podrobnem prostorskem načrtu,
– vzdrževalna dela in gradnje infrastrukturnega omrežja
in naprav.
Ti posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali
izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta in da so
skladni s predvidenimi ureditvami.«
11. člen
16. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Začasnih objektov ni dopustno postavljati v območjih ali v
neposredni bližini naravnih vrednot.«
12. člen
17. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Oblikovanje objektov:
– prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli
na fasadah in strehah objektov kot so arkade, več kotni ali pol‑
krožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni
arhitekturni elementi iz drugih okolij,
– fasadne odprtine naj bodo razporejene osno,
– fasade morajo biti ometane v beli barvi ali svetlih tonih
pastelnih barv, lahko so tudi lesene; ni dopustna uporaba na‑
slednjih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone:
modra, rdeča, oranžna, citronsko rumena, vijolična, živo oziro‑
ma travniško zelena, turkizno modra in zelena. Barva fasade
mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva,
– vsi leseni deli objekta naj se obdelajo enotno v naravni
barvi lesa,
– v primeru velikih gradbenih mas (dolžina) je potrebno
objekt členiti na manjše gradbene mase in sicer z ometanimi
slopi in lesenimi polnili,
– streha: strehe stavb morajo biti dvokapnice s slemenom
v smeri daljše stranice objekta, oziroma so lahko tudi sestavlje‑
ne dvokapnice v primeru lomljenega tlorisa; strešine morajo biti
v istem naklonu. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene.
Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–45° z upoštevanjem
prevladujočega naklona naselja oziroma sosednjih objektov,
– cerkve, kapelice, znamenja, graščine in dvorci imajo
lahko drugačen naklon strehe od predpisanega naklona v po‑
gojih za oblikovanje v ureditvenih enotah,
– odpiranje streh je dopustno s frčadami in strešnimi okni.
Odprtine v strešni lupini naj posnemajo arhitekturne identitete.
Pomembno je razmerje med odprtino in polnim delom strehe
in kvaliteta oblikovanja,
– oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora
slediti pogojem, ki veljajo za stavbe h kateri se gradijo.«
13. člen
19. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pri gradnji objektov naj se upošteva načelo sonaravno‑
sti, objekti so lahko grajeni klasično ali montažno z uporabo
naravnih materialov (kamen, opeka, glina, les).
Strešna kritina mora biti lesena ali v sivih do grafitnosivih,
rjavih ali rdečih barvah v drugih materialih, kritine drugih barv
niso dovoljene. Dopustne so le kritine z majhnimi strešniki. Plo‑
čevinasta kritina je dopustna na cerkvah, kapelicah, znamenjih,
graščinah, vilah, dvorcih, proizvodnih halah in na delavnicah.
Prosojna in barvasta plastična valovita kritina ni dopustna.«
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14. člen
V prvem odstavku 20. člena se črta besedilo »adaptaci‑
je«, hkrati se v tem členu doda nov zadnji odstavek z nasle‑
dnjim besedilom:
»Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora
slediti pogoje, ki veljajo za stavbe h kateri se gradijo.«
15. člen
Drugi odstavek 23. člena se v celoti nadomesti z nasle‑
dnjim besedilom:
»Oporne zidove je možno graditi na podlagi tega odloka in
drugih predpisov, ki urejajo to področje. Gradnja opornega zidu,
višjega od 1,2 m je dovoljena le zaradi geotehničnih pogojev
terena. Višje oporne zidove je potrebno izvesti v kaskadah, če
to dopušča velikost zemljišča. Oporni zidovi morajo biti obde‑
lani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Kota terena na parcelni
meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.
Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasi‑
pavanje in zasipavanje) se izvajajo tako, da se ohranijo lastno‑
sti terena pred začetim posegom, tako da je vidna podoba čim
manj spremenjena.«
16. člen
Zadnji stavek drugega odstavka 25. člena se nadomesti
z naslednjim besedilom: »Na naravni vrednoti in na objektih
kulturne dediščine reklame niso dopustne.«
V 25. členu se doda nov zadnji odstavek z naslednjim
besedilom:
»Postavitev oziroma gradnja objektov in naprav za ogla‑
ševanje, razen turistične in druge obvestilne signalizacije v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje, ni dopustna na:
– zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali
kulturna dediščina ali je na njih zgrajen objekt kulturne dedi‑
ščine,
– fasadah objektov, če velikost nosilca oglaševanja pre‑
sega polovico površine fasade,
– drevesih, zelenicah, parkih ali zemljiščih, kjer bi postavi‑
tev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,
– javnih površinah (pločnikih, zelenicah, trgih ipd.), kjer bi
postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto
mesta, vasi, kompleksa ali objekta,
– zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– cestnih priključkih,
– površinah, ki služijo kot interventne poti,
– zemljiščih izven območij naselij.«
17. člen
Drugi odstavek 26. člena se v celoti nadomesti z nasle‑
dnjim besedilom:
»Stanovanjski objekti ter objekti za terciarne in kvartarne
dejavnosti:
– tloris pri stanovanjskih objektih: podolgovat, z razmer‑
jem stranic vsaj 1:1,4,
– tloris pri objektih za terciarne in kvartarne dejavnosti:
podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:2,
– višina: največ VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme
biti višja od 100 cm nad terenom,
– streha: strešine v naklonu 38° do 45°,
– v stanovanjskem objektu sta lahko največ dve stano‑
vanjski enoti.«
Četrti odstavek 26. člena se v celoti nadomesti z nasle‑
dnjim besedilom:
»Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skla‑
dno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Prostosto‑
ječi nezahtevni in enostavni objekti morajo imeti podolgovat tlo‑
ris in simetrično dvokapnico v naklonu 38° do 45°. Enokapnice
in ravne strehe niso dopustne. Nezahtevni in enostavni objekti
kot prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih površin, morajo
biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša
oziroma nadaljuje preko nezahtevnega oziroma enostavnega
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objekta v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se
priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.«
18. člen
V prvem odstavku 27. člena se dodata šesta in sedma
alineja, pri čemer se pika na koncu pete alineje nadomesti z
vejico:
»– balkonske ograje in stavbno pohištvo mora biti enotno
in skladno za celoten objekt,
– pri izvedbi vzdrževalnih del (zamenjava stavbnega po‑
hištva, balkonskih ograj, obnova fasade in strehe) ali drugih
del, ki vplivajo na zunanjo podobo večstanovanjske stavbe se
vgrajuje gradbene elemente in materiale, ki zagotavljajo enotno
in skladno podobo objekta.«
19. člen
V petem odstavku 30. člena se besedilo »Pomožni objek‑
ti« nadomesti z naslednjim besedilom: »Nezahtevni in enostav‑
ni objekti«, v osmem odstavku pa se črta naslednje besedilo:
»Celotna dolžina frčad na strehi, ki je vidna z javnih površin, ne
sme presegati ene tretjine dolžine strehe.«
20. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»Ureditvena enota počitniške hiše (w)
V ureditveni enoti počitniške hiše (w) za oblikovanje
stavbne mase počitniških hiš velja:
– tloris: največ 50 m2 zazidane površine; prizidave so
dovoljene le pri objektih, katerih tloris je manjši od 50 m2,
vendar le do skupne tlorisne površine 50 m2 (obstoječi objekt
in prizidek),
– višina: največ P + M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30
cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm,
– streha v naklonu 38° do 45°.
Posek dreves, ki so avtohtona, ni dovoljen, razen na delu
parcele za gradnjo.«
21. člen
Za novim 30.a členom se doda nov 30.b člen z naslednjim
besedilom:
»Na območjih za pokopališča (ZK) veljajo naslednji po‑
goji:
– poslovilni objekti se oblikujejo skladno s sakralno in
profano stavbno dediščino območja,
– preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij niso
dovoljeni,
– ograjevanje pokopališč je dovoljeno z avtohtono živo
mejo ali s polnim, ometanim zidom.«
22. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek z naslednjim
besedilom:
»Parkovne ureditve, objekti in ograje morajo biti na celo‑
tnem območju občine oblikovani enotno, ter smiselno usklajeni
z zunanjimi ureditvami stičnih območij. Na območjih niso dopu‑
stne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostor‑
skih značilnosti območja (zlasti zemeljska dela), trajno izgubo
večjega deleža naravnih prvin in javne dostopnosti. Travnata ali
peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravnem prostoru
oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti (zravnati,
samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine), brez večjih ze‑
meljskih del. Ureditve, ki zahtevajo trajnejše posege, se lahko
izvedejo le na za to predvidenih površinah. Parkirišča se uredijo
direktno ob komunikaciji.«
23. člen
V III. poglavju se besedilo naslova 3. podpoglavja »Pogoji
za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč« na‑
domesti z naslednjim besedilom: »Pogoji za določanje parcele
za gradnjo«.
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24. člen
33. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Parcela za gradnjo se določa glede na velikost in na‑
membnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost ze‑
mljišča in glede na posestne meje. Parcela za gradnjo za prosto
stoječ individualni stanovanjski objekt meri največ 600 m2. Pri
določanju parcele za gradnjo objektov terciarnih in kvartarnih
dejavnosti se upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov
in potrebni manipulativni prostor.
Velikost parcele za gradnjo mora omogočati normalno
uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostor‑
skimi potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb zagoto‑
vljen na drugem zemljišču. Za stanovanjske objekte je širina
zemljišča okrog objekta najmanj 2,5 m, širina dovoza do objek‑
ta pa najmanj 3 m. Za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti
je širina zemljišča ob objektu najmanj 2,5 m, širina dovoza pa
najmanj 3,5 m. Če je dejansko zemljišče pri obstoječih objektih
manjše od zemljišča, ugotovljenega na osnovi navedenih meril,
se upošteva dejanska površina zemljišča.
Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko število
avtomobilov (gostilne, servisi, delavnice za popravila avtomobi‑
lov, banke, pošte) ali pa so potrebne manjše deponije, je treba
zagotoviti parkirne prostore oziroma deponije na zemljišču za
gradnjo pri objektu ali na skupnem zemljišču za več objektov
skupaj.«
25. člen
34. člen se v celoti naslednjim besedilom:
»4.1 Cestno omrežje
(1) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih
posegov v prostor varovalnih pasov javnih cest in javnih kole‑
sarskih poti so dovoljeni le s soglasjem upravljavca – pristoj‑
nega občinskega urada, pri državnih cestah pa s soglasjem
Direkcije RS za ceste. Varovalni pas se meri od zunanjega roba
cestnega sveta in je na vsako stran javne ceste širok:
– pri glavnih cestah 25 m
– pri regionalnih cestah 15 m
– pri občinskih lokalnih cestah 6 m
– pri krajevni cesti 6 m
– pri javnih poteh 4 m
– pri državnih kolesarskih poteh 5 m.
(2) Če nameravana gradnja leži na območju, ki je s
posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas gradbeno
inženirskega objekta ali na območju, ki je s predpisi urejeno
kot varovano območje, mora investitor pred začetkom izdelave
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne
pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje upravljavca – pristoj‑
nega občinskega urada.
(3) Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih
območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obve‑
znost investitorjev novih posegov.«
26. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»4.2 Gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do
objektov in zemljišč
(1) Cestna infrastruktura občine, sestoji iz obstoječe ce‑
stne mreže, ki jo tvorijo državna glavna cesta in državne re‑
gionalne ceste, lokalne ceste, krajevne ceste, javne poti in
gozdne ceste.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko
gradijo in prenavljajo znotraj območij prometne infrastrukture
in območij, predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih
območjih pa skladno z določili tega odloka.
(3) Upoštevati je potrebno pogoje in določila za državne
ceste, tako da:
– je pri načrtovanju posegov na območju državnih cest
zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v pro‑
metu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z
okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo;
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– so novi priključki na glavno ali regionalno cesto locirani
po možnosti v oseh obstoječih priključkov na nasprotni strani;
– novi priključki za posamezne objekte izven naselja niso
dovoljeni. Priključki morajo biti navezani na občinsko cesto in
z njo na glavno ali regionalno cesto;
– se vključevanje in izključevanje na državne ceste izvede
z ureditvijo levih zavijalnih pasov oziroma z razširitvijo voznega
pasu na minimalno širino 5,50 m;
– minimalne širine hodnikov za pešce ob regionalni cesti
znašajo 1,55 m, minimalne širine kolesarskih stez pa 1,00 m;
– so priključki na državne ceste iz parcel, ki so ograjene,
izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila izven površine
državne ceste in kolesarske steze;
– so načrtovani posegi usklajeni z obstoječo in predvide‑
no ureditvijo državnih cest in so usklajeni tako gradbeno kot
časovno;
– so definirani, utemeljeni in prikazani vsi posegi v varo‑
valnem pasu državne ceste (cestni priključki oziroma križišča,
javna razsvetljava, površine za pešce in kolesarje, parkirišča,
komunalni vodi, zunanje ureditve, objekti ipd.);
– je zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo,
ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene
razmere za varno odvijanje prometa.
(4) Upoštevati je potrebno pogoje in določila za občinske
ceste:
– veljavni predpisi s področja varnosti cestnega prome‑
ta se uporabljajo za vse javne prometne površine in tudi za
prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne (dovozne
ceste, dostopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne
površine, avtobusne postaje in postajališča, gozdne ceste in
ceste v zasebni lasti);
– v primeru novogradenj ali rekonstrukcij cest je le‑te
treba urediti z ustreznimi materiali in zgraditi s prometno teh‑
ničnimi elementi, določenimi glede na funkcijo ceste, prometno
obremenitev, vrsto in strukturo prometa;
– prometno tehnični elementi javnih cest in poti ter do‑
voznih cest morajo zagotavljati preglednost v krivinah in križi‑
ščih (polje preglednosti) ter morajo ustrezati strukturi prometa
in prometnim obremenitvam. Raba prostora v območju polja
preglednosti je omejena in na njem ne sme biti vertikalnih ovir
(objekti, ograje, zasaditve) višjih od 30 cm. Ceste naj se križajo
čimbolj pravokotno;
– oblikovanju javnih prometnih površin je potrebno na‑
meniti večjo pozornost, zlasti z uporabo primernih tlakovanj.
Vrste tlakovanj naj bodo prilagojene različnim območjem ter
posameznemu namenu. Za umirjanje prometa naj se uporablja
sprememba v tlakovanju. Prostor med hišami ob cestah mora
omogočati uvoze na parcele. Dovozi in priključki na cestno
mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna var‑
nost v prometu. Na javno cesto naj se praviloma priključuje več
objektov skupaj. Slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno
obračališče zadostne širine za obračanje komunalnih vozil;
– v primeru zagotovitve dostopa preko sosednjih zemljišč
mora imeti investitor zato zagotovljeno služnost;
– priključki na lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene
morajo biti izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila izven
površine lokalne ceste in kolesarske steze;
– slepe ceste morajo imeti na koncu urejeno obračališče
z minimalnim zunanjim radiem 8 m;
– pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno
višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov
v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša;
– kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge
poti, je treba prehode planinskih in drugih poti na novo urediti
in označiti;
– trase prometnic ne smejo posegati v brezna, jame, iz‑
vire ter sekati vodnih žil. Pri prečkanju grap z vodo je potrebno
izvesti ustrezne prepuste;
– za vse posege na območju občinske kategorizirane
ceste in v njenem varovalnem pasu je potrebno v skladu s
predpisi, ki urejajo področje javnih cest in varstva prometa
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na njih pridobiti pogoje in soglasje upravljavca – pristojnega
občinskega urada k projektni dokumentaciji za pridobitev grad‑
benega dovoljenja (PGD), kar velja tudi v primeru pridobitve
gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte oziroma pred
pričetkom drugih posegov in del, ki se jih lahko izvaja brez
gradbenega dovoljenja.
(5) Kmetijske in gozdne prometnice
Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ
3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih delih mestoma
dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.«
27. člen
Za 34.a členom se doda nov 34.b člen z naslednjim
besedilom:
»4.3 Površine za pešce in kolesarje
(1) Kolesarske poti
Znotraj naselij se kolesarske poti izvedejo ločeno od
cestišča in peščevih površin, pločniki in kolesarske steze v
naselbinski dediščini se izvedejo glede na prostorske možnosti,
poglabljanje vhodov v historične stavbe ni dopustno.
(2) Avtobusna postajališča
Na območju celotne občine naj bo za posamezna naselja
izdelana celostna podoba postajališč in druge opreme.
(3) Konjeniške poti
Sistem konjeniških poti za potrebe turizma in rekreacije
v naravi se izvede za celotno območje skladno z regijskimi
povezavami.
(4) Pešpoti
Znotraj urbanih območij je širina hodnikov za pešce mi‑
nimalno 1,55 m, enako velja tudi za pešpoti izven naselij.
Izjemoma so dovoljena zožanja, kadar zaradi obstoječih ovir
oziroma objektov ni možno zagotoviti ustrezne širine hodnika
za pešce.«
28. člen
Za 34.b členom se doda nov 34.c člen z naslednjim be‑
sedilom:
»4.4 Parkirne površine
(1) Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni
motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za
popravila avtomobilov, banke, pošte, ipd.) ali pa so potrebne
manjše deponije, je prednostno potrebno zagotoviti parkirne
prostore oziroma deponije na gradbeni parceli objekta ali na
skupnem funkcionalnem zemljišču.
(2) Izjemoma je dopustno zagotavljanje parkirnih prosto‑
rov za objekte iz prvega odstavka tega člena na javnih parkirnih
površinah, če so v neposredni bližini takih objektov in če za‑
sedenost javnih parkirnih prostorov to dopušča, o čemer izda
soglasje upravljavec javnih parkirnih površin oziroma pristojni
občinski urad.
(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkci‑
jo, ki morajo biti dostopne brez arhitektonskih ovir je potrebno
zagotoviti vsaj 5% ali vsaj eno parkirno mesto za invalida. V
primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnost‑
mi se pri določanju potrebnega števila parkirnih mest upošteva
največje potrebe po istočasnem parkiranju.
Manipulacijske površine na parkiriščih morajo biti dimen‑
zionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje
vozil na javno cesto.
(4) Parkirišča v bližini državnih cest morajo biti fizično
ločena od državnih cest.
(5) Parkirišča za potovalne kombije morajo biti opremljena
s sanitarijami in sanitarnim prostorom za zbiranje odplak iz
potovalnih kombijev.
(6) Javna parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj
se fizično omejijo, tako da se prepreči neurejeno parkiranje. Fi‑
zične ovire naj bodo izvedene z naravnim gradivom (npr. oblice
ali kamen kot robniki, lesena ograja – plot).
(7) Parkirna mesta in garaže morajo biti locirane in izve‑
dene tako, da hrup in smrad ne poslabšujeta bivalnih pogojev
v objektih v okolici.
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Parkirišča, ki po površini presegajo 20 parkirnih mest
(PM), je potrebno členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasa‑
ditvami (drevoredi), spremembami tlakov in drugimi oblikoval‑
skimi elementi; zahteva ne velja za začasna parkirišča v času
prireditev.
(8) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah na‑
membnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število
PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporočenimi normativi
stroke, kot sledi:
– enostanovanjske stavbe z
garažo
– dvostanovanjske stavbe z
garažo
– večstanovanjske stavbe
– počitniške hiše
– dom za starejše
– vrtci, šole

2 PM/stanovanje

4 PM
2 PM/stanovanje
2 PM
1PM/ 5 postelj
2PM/oddelek + 1PM/2
zaposlena
– zdravstveni domovi
1PM/2 zaposlena +
1PM/30 m2
– poslovni prostori/pisarne
1 PM/2 zaposlena +
PM/30 m2 neto površine
– poslovni prostori/stranke
1 PM/2 zaposlena +
PM/20 m2 neto površine
– obrtni ali industrijski objekti
1PM/50 m2 ali 1PM/2
zaposlena
– skladišča
1PM/100 m2 ali 1PM/2
zaposlena
– kulturni dom
1 PM/5–10 sedežev
– cerkev
1 PM/10–20 sedežev
– pokopališča
1PM/2000 m2 površine
– trgovine
1PM/ 30–40 m2 koristne
prodajne površine
– rekreacijska igrišča
1 PM/250 m2
– športne dvorane z gledalci
1 PM/10–15 obisko‑
valcev
– športne dvorane brez gledal‑ 1 PM/50 m2 površine
cev
dvorane
– manjše krajevne gostilne,
bifeji
1PM/4 sedežev
– gostilne s prenočišči
1PM/2 sobi in 1PM/6
sedežev.
(9) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki prese‑
gajo 3,5 t skupne mase in za avtobuse ter za priklopnike teh
motornih vozil so dopustna le v območjih prometnih površin (I)
in v območjih proizvodnih dejavnosti (P). Izjemoma je gradnja
teh parkirnih mest in garaž dovoljena za potrebe kmetijske
dejavnosti v sklopu kmetijskega gospodarstva tudi v območjih
za stanovanja in kmetije (SK).«
29. člen
35. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.5. Železniški promet
Od meje z Občino Naklo poteka po trasi ukinjene železni‑
ške proge do mesta Tržič varovani koridor primestne železni‑
ške proge Naklo–Tržič.
Pri posegih v prostor se upošteva naslednje smernice:
– za vsak poseg v 100 m varovalnem progovnem pasu
železnice, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh stra‑
neh proge (progovni pas je prostor, razširjen na vsako stran
proge, od osi skrajnih tirov za 8 m zunaj naselja oziroma 6 m
v naselju), je potrebno upoštevati veljavni Zakon o varnosti v
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04) in Pravilnik o
pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, sa‑
ditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem pasu (Uradni
list RS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov bodočih objektov
od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne ograje, če se pokaže
za potrebno;

– za vsak objekt lociran v 100 m železniškem varovalnem
progovnem pasu si mora investitor pridobiti projektne pogoje in
soglasje h gradnji Slovenskih železnic;
– predvidene ceste morajo biti oddaljene minimalno
8.00 m od osi obstoječega ali predvidenega tira;
– objekti višine do 15,00 m morajo biti oddaljeni minimal‑
no 12,00 m od osi skrajnega tira, za objekte višje od 15,00 m
pa je potrebno za vsak meter višine dodati 0,50 m k minimalni
oddaljenosti od osi skrajnega tira.«
30. člen
36. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.6. Komunikacijsko omrežje
(1) Novogradnje, rekonstrukcije in priključke telekomuni‑
kacijskega omrežja se v naseljih gradi podzemno. Za gradnje
in priključevanje na obstoječe omrežje je potrebno pridobiti
soglasje upravljavca. Telefonsko in kabelsko omrežje je potreb‑
no projektirati po istih trasah. Varovalni pas, merjeno na vsako
stran od osi posameznega voda znaša 1,5 m. V trimetrskem
varovalnem pasu posameznega voda je dopustna le gradnja
komunalnih naprav.
(2) Postavitev objektov in naprav mobilne telefonije je
potrebno načrtovati v primerni oddaljenosti od stanovanjskih
in drugih javnih objektov, občutljivih na elektromagnetno se‑
vanje. Za postavitev objektov in naprav mobilne tehnologije v
območjih varovanih pogledov in v območjih varovanja naravne
in kulturne dediščine je obvezna pridobitev ustreznega soglasja
pristojnih organov.
(3) Umeščanje baznih postaj na objektih kulturne dedi‑
ščine ni možno.
(4) Za vsak poseg v prostor je potrebno upoštevati pogoje
pristojnega sistemskega operaterja omrežja.
(5) Na objektih kulturne dediščine postavitve televizijskih
anten niso dopustne.«
31. člen
V tretjem odstavku 37. člena se za besedilom »objektom«
doda naslednje besedilo: », razen v primeru tipskih objektov
(trafo postaje)«.
32. člen
38. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»5.1. Odvajanje odpadnih voda
Na celotnem območju občine se upošteva občinski pred‑
pis o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode.
Na območjih, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in je
priključitev nanjo mogoča, oziroma kjer se javna kanalizacija
gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev stavb ali preureditev
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Izjeme so možne v naslednjih primerih:
– če javna kanalizacija v območju, ki mora biti opremljeno
z javno kanalizacijo, v času začetka uporabe novozgrajene
stavbe še ni zgrajena ali je še v gradnji;
– če priključitev iz tehničnih razlogov ni možna;
– če bi bila priključitev pravno nedopustna;
– če obstoječa javna kanalizacija nima zadostnih kapa‑
citet;
– če odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ne
izpolnjujejo pogojev iz soglasja za priključitev.
Na obstoječih območjih poselitve v občini, ki še niso
opremljena z javno kanalizacijo in na območjih, kjer se skladno
z operativnim programom gradnja javne kanalizacije ne predvi‑
deva, morajo lastniki stavb obvezno zgraditi lastne objekte za
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Dovoljena je gradnja malih KČN z zmogljivostjo pod 50 PE
ali nepretočnih greznic.
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se lahko izvede
s soglasjem izvajalca javne službe.
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpa‑
dnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in s predpisi
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s področja varstva okolja. Vse morebitne tehnološke vode in
vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na
način, kot to predvidevajo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.
Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se kon‑
trolirano in neškodljivo odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi
prihajalo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških
površin. Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo. Če poni‑
kanje ni možno, kar je potrebno dokazati, je padavinske vode
možno speljati v vodotoke oziroma naravne odvodnike. Pri tem
je potrebno v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok pada‑
vinskih voda s površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti
zadrževanje padavinskih voda. Iztoki v površinske odvodnike
oziroma zadrževanje mora biti ustrezno dimenzionirano glede
na prevodno sposobnost vodotoka – recipienta. Pri tem se
ne sme poslabšati kakovost recipienta in poplavna varnost
območja. Kota dna iztoka v vodotok naj bo na spodnjem robu
brežine. Obvezno je potrebno predvideti ustrezno protierozijsko
zaščito struge v območju iztoka.«
33. člen
39. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»5.2. Elektroenergetsko omrežje
(1) Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati
stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter
predpisane odmike in pogoje upravljavca.
(2) Oskrba z električno energijo v Občini Tržič se v celoti
vrši iz RTP Tržič 110/20 kV, ki se napaja preko 110 kV daljnovo‑
da Okroglo–Moste. Del daljnovoda od odcepa pri Žejah do RTP
Tržič je dvosistemski, ostali pa enosistemski daljnovod.
(3) SN omrežje v Občini Tržič je, razen nekaterih izjem,
v celoti 20 kV. Na 10 kV napetosti obratujejo le še TP Zelenica
dom, TP Žičnica II. in TP Jur.
SN omrežje med RTP Tržič 110/20 kV in RP Balos je v
celoti kabelsko. Edini daljnovod med RTP 110/20 kV Tržič in RP
Balos je napajalni dvo‑ sistemski daljnovod, preko katerega se
napajajo vsi porabniki severno od RP Balos. Kabelsko omrežje
predstavljajo tudi SN vodi iz RTP 110/20 kV Tržič in RP Balos,
vendar pa ti izven naselja preidejo v daljnovodno omrežje.
(4) Opredeljena poselitvena in druga razvojna območja, ki
se urejajo na podlagi OPPN in PUP, se bodo oskrbovala z ele‑
ktrično energijo iz obstoječih TP. V primeru slabih napetostnih
razmer oziroma povečanega odjema elektrike bo upravljavec
zgradil novo TP s pripadajočimi visokonapetostnimi priključki in
nizkonapetostnimi vodi.
(5) Pri grajenih in predvidenih prostorskih ureditvah je po‑
trebno za določeni napetostni nivo upoštevati elektroenerget‑
ske koridorje obstoječih in koridorje predvidenih daljnovodov,
kablovodov, ter lokacije TP kot omejitvene faktorje pri določanju
lokacij za predvidene objekte, in sicer v smislu določenih širin
koridorjev na vsako stran od osi daljnovodov s pripadajočimi
trafo postajami (TP):
– daljnovod 110 kV
–2 x 15,00 m (30,00 m);
– daljnovod 10 ali 20 kV
–2 x 10,00 m (20,00 m);
– kablovod 20 kV
–2 x 1,00 m (2,00 m);
– varovalni pas elektroenergetske razdelilne transforma‑
torske postaje (RTP), merjeno od zunanjega roba ograje ob‑
močja RTP nazivne napetosti 110 kV je 15,00 m.
(6) Zračni daljnovodi ne smejo potekati v smeri kakovo‑
stnih pogledov prostorske dominante.
(7) V naseljih se nizko in srednje napetostno omrežje
izvede v podzemni kabelski izvedbi. Priključki odjemalcev na
omrežje se prav tako izvedejo v podzemni izvedbi.
(8) V območjih kulturne dediščine in v vplivnih območjih
kulturne dediščine je nizkonapetostno distribucijsko elektro‑
energetsko omrežje je potrebno graditi podzemno, razen če
gre za arheološko dediščino – v tem primeru naj vodi potekajo
izjemoma ob robovih naselij ali gozda.
(9) Transformatorska postaja (TP) naj bo locirana v za‑
dostni oddaljenosti od objektov in območij kulturne dediščine,
izven smeri vedut in prostorske dominante.
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(10) V varovalnih pasovih obstoječih in koridorjih predvi‑
denih daljnovodov saditev drevja visoke rasti ni dovoljena. Na
obstoječih objektih so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela.
Za vsako gradnjo objektov v varovalnih pasovih obstoječih in
koridorjih predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno
soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega ope‑
raterja prenosnega omrežja ali (ustrezno primeru) pridobiti pi‑
sno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja.
(11) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja
nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na par‑
kiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila,
ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(12) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov,
objektov in naprav ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo
povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov,
namenjenih bivanju in rekreaciji;
– stanovanjskih objektov;
– objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega pro‑
grama ter programa osnovnega zdravstvenega varstva;
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene
ali gostinske dejavnosti;
– igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih
površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(13) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozida‑
ve stavb namenjenih za stalno oziroma občasno bivanje),
ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma
predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo poo‑
blaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti
veličin elektromagnetnega polja, ki so določene v Uredbi o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96). V 80 m širokem pasu ob daljnovodih
naj se, zaradi elektromagnetnega sevanja, načrtujejo le namen‑
ske rabe brez stanovanj.
(14) Spodbuja se soproizvodnja električne energije in to‑
plotne energije v vseh možnih kombinacijah uporabe goriv, ter z
možnostjo uporabe tudi za hlajenje objektov (plinska kogenera‑
cija, kogeneracija v kotlovnici na obnovljivi vir energije …).«
34. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»5.3. Javna razsvetljava
(1) Omrežje javne razsvetljave v naselju praviloma poteka
pod zemljo. Ceste v naseljih in hodniki za pešce se opremijo z
uličnimi svetilkami.
(2) Oblikovanje svetilk mora biti podrejeno oblikovnim
kvalitetam posameznih enot urejanja prostora. V vaških jedrih
je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu.
(3) Za osvetljevanje poti, ulic, cest in objektov se lahko
uporabljajo le zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepre‑
dušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe, skladno
z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Uradni list RS, št. 81/07 s spremembami). Namestitve
novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum, po 22. uri
naj se moč osvetljevanja zmanjša do 5. ure zjutraj, reklamna
in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 22. ure),
posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji.«
35. člen
Za 39.a členom se doda nov 39.b člen z naslednjim
besedilom:
»5.4. Drugi viri energije in ukrepi za učinkovito rabo
energije
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine
spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter
uporabo obnovljivih virov, ki štejejo kot pomembna nacionalna
strateška zaloga energije.
(2) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukcijah stavb,
kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in ogre‑
vanja, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinko‑
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vite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire
energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito
gradnjo.
(3) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja
in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb
odloka o PUP in varstvenih režimih.
(4) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna po‑
vršina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih
uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se
zamenjuje sistem z oskrbo z energijo, se ta načrtuje na podlagi
in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskrbo stavb z energijo, pri kateri se upošteva tehnična,
funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih
sistemov za oskrbo z energijo.
Kot alternativni viri štejejo: decentralizirani sistemi na pod‑
lagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja, daljinsko ali skupin‑
sko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo in toplotne črpalke.
(5) Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obve‑
zna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v
skladu s predpisi o graditvi objektov. Izvzete so stavbe, katerih
oskrba z energijo je določena v lokalnem energetskem koncep‑
tu, stavbe, za katere predpis lokalne skupnosti določa obvezno
priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma
uporabo določene vrste goriva.
(6) Podpira se izgradnja fotovoltaičnih elektrarn predvsem
za potrebe industrijskih objektov, ter solarnih sistemov za ogre‑
vanje sanitarne vode. Solarna energija predstavlja potencial
tudi za potrebe javne razsvetljave.
(7) Izraba sončne energije za proizvodnjo zelene električ‑
ne energije na objektih je možna pod pogojem, da so napra‑
ve izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim
manjša. Sončne zbiralnike je dopustno postavljati na streho,
balkonske ograje, in zatrepe, tako, da ležijo v njihovi ravnini.
Postavitve nad slemenom in na objektih kulturne dediščine
niso dopustne.
Sevanje sonca se lahko izkorišča s pasivnimi solarnimi
sistemi (okna, sončni zidovi in steklenjaki ali z aktivnimi solar‑
nimi sistemi, sončni kolektorji, sončne celice, zrcala).
(8) Celice za fotovoltaične elektrarne je dopustno posta‑
vljati na strehe (v ravnino strehe, brez dodatnih konstrukcij
– stebričkov). Fotovoltaične elektrarne na stebrih je dopustno
postavljati na, za to primernih, stavbnih zemljiščih.
(9) Za ogrevanje objektov se spodbuja izkoriščanje le‑
sne biomase kot glavnega energetskega vira za ogrevanje,
predvsem v območjih naselij, ki imajo v neposrednem zaledju
možnost izkoriščanja velikih zalog lesne biomase.
(10) V skladu z predhodnimi prostorskimi in okoljskimi
preveritvami in utemeljitvami se omogoči izvedba raziskav za
izrabo geotermične energije ter njihova izraba.
(11) Utekočinjen naftni plin kot energetsko učinkovit in
uporabniku prijazen energent, se lahko hrani v nadzemnih ali
podzemnih plinohramih. Locirani morajo biti na pripadajočem
zemljišču objekta, pri čemer je potrebno zagotoviti predpisane
odmike od objektov in vseh infrastrukturnih objektov in naprav.
Za postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrama je po‑
trebno pridobiti ustrezna soglasja, v kolikor so le‑ti locirani v va‑
rovalnih pasovih infrastrukturnih objektov in naprav, v območjih
naravne in kulturne dediščine in drugih zavarovanih območjih.
(12) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi z
zmanjševanjem porabe električne energije za javno razsvetlja‑
vo in sicer z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za
reguliranje polnočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem
na minimalno število svetlobnih teles postavljenih zunaj strnje‑
nih poselitvenih območij.
(13) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi s pri‑
ključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije,
z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako,
da se: izboljšuje toplotna izolacija objektov, spodbuja pasivne
oziroma energetsko učinkovite gradnje, pri načrtovanju prenov
in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih
materialov ter tehnološke opreme.
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(14) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove
energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim
večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na
degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti.
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih in‑
frastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z ele‑
ktriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto,
obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi,
prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma
nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upo‑
števa načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o
omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov
na področju rabe energije.«
36. člen
Za 39.b členom se doda nov 39.c člen z naslednjim be‑
sedilom:
»5.5. Plinovodno omrežje
(1) Preko območja občine poteka plinovodi z oznako:
– P292 od regionalni plinovod R29 v km 22 + 525 do MRP
Tržič premer 100 mm; tlak 50 bar,
– P2921 od P292 v km 2 + 871 do MRP Golnik premer
100 mm; tlak 50 bar,
– 10100 MRP BPT do ograja BPT premer Pl50 mm;
tlak 1 bar,
– 10000 MRP Tržič do MRP BPT premer 100 mm; tlak
4 bar
– 10200 MRP BPT do ograja PEKO premer 150 mm;
tlak 1 bar
– 10300 MRP BPT – Široka potrošnja premer 100 mm;
tlak 1 bar.
(2) Za plinovod z delovnim tlakom nad 16 bar je določen
varovalni pas 100 m na vsako stran plinovoda. V varovalnem
pasu je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
delovnim tlakom nad 16 bar ter pogojih za posege v območjih
njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10) ter za vsak
poseg v tem pasu pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega
omrežja.
(3) Za gradnjo in kasnejše posege v varovalnem pasu
nizkotlačnih plinovodov je potrebno upoštevati določila Pravil‑
nika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
(Uradni list RS, št. 26/02, 54/02). Varovalni pas za plinovode
z delovnim tlakom manjšim od 16 barov in večjim od 5 barov
je 5 m na vsako stran osi plinovoda (2 x 5 m), za plinovode z
delovnim tlakom manjšim od 5 barov, pa 2 m na vsako stran osi
plinovoda (2 x 2 m). Za vse gradbene posege oziroma izrabo
prostora v 2 x 100 m nadzorovanem pasu plinovoda z delovnim
tlakom nad 16 bar je potrebno pridobiti soglasje upravljavca
plinovodnega omrežja.
(4) Za vse gradbene posege in ureditve, ki se nahajajo
v nadzorovanih in varovalnih pasovih plinovodov je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
(5) Priključitev objektov na zgrajeno plinovodno omrežje
je možno pod pogoji, ki jih določi upravljavec plinovoda.
(6) Plinovodno omrežje se predvidi na vseh cestah/uli‑
cah. Glede na lokacijo bodočih objektov so možni tudi drugi
koridorji.
(7) Glede na gradnjo objektov se lahko predvidi etapnost
gradnje plinovodnega omrežja. Na območjih, kjer je zgrajeno
ali je predvidena izgradnja plinovodnega omrežja se morajo
objekti priključiti na omrežje zemeljskega plina. Priključitev na
zemeljski plin ni obvezna, če se za ogrevanje objekta predvidi
obnovljiv vir energije. Plin naj se uporablja za kuhanje, ogreva‑
nje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.«
37. člen
40. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»5.6. Male hidroelektrarne
(1) Gradnja malih hidroelektrarn (MHE) je vezana na
ohranjanje in varstvo narave in je možna le na tistih vodotokih,
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kjer je možno zagotoviti način, metode in tehnične rešitve, ki
prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrst. MHE naj se loci‑
ra izven varovanih območij in izven območij naravnih vrednot.
(2) Pri urejanju malih hidroelektrarn mora biti v strugi
vodotoka zagotovljen prehod rib (ribja steza) v skladu s pogoji
Zavoda za ribištvo in ribiške družine. Na odseku od odvzema
vode do ponovnega izpusta v strugo vodotoka mora investitor
male hidroelektrarne zagotoviti takšen pretok vode, ki ustreza
biološkemu minimumu, kot ga na podlagi terenske raziskave
določi usposobljena institucija. Odvzem vode ne sme ovirati
pretoka stoletne vode.
(3) Strojnica malih hidroelektrarn (MHE) mora biti posta‑
vljena nevpadljivo in po velikosti ne sme presegati dimenzij, ki
jih narekuje tehnologija. Streha mora biti simetrična dvokapnica
z naklonom 38° do 45°. Lokacija strojnice mora biti nad koto
visoke vode in izven poplavnega območja. Generatorska etaža
strojnice s pristopom mora biti nad nivojem stoletne visoke
vode. Če je strojnica v poplavnem območju, je to lokacijo po‑
trebno strokovno utemeljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica
ne sme ovirati dostopa do struge zaradi vzdrževalnih ali inter‑
vencijskih del. Ograje niso dopustne.
(4) Peskolovi in cevovodi morajo biti vkopani, zemljišče pa
sanirano in krajinsko nemoteče zavarovano proti eroziji. Odvečni
odkopani material ni dopustno odlagati v strugo ali ga nezavaro‑
vanega odlagati na strmih pobočjih in brežinah, deponijo odko‑
panega materiala je potrebno ozeleniti. Na zajetjih, ob trasi cevo‑
voda in na izpustu niso dopustne vidne betonske površine.
(5) V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za
gradnjo malih hidroelektrarn se upošteva predpise, ki izhajajo
iz zakonov: Zakon o vodah (ZV), Zakon o varstvu okolja, Zakon
o varstvu narave in Zakon o varstvu kulturne dediščine.
(6) V primeru potreb za lokalno oskrbo z energijo iz MHE
je potrebno na tovrstnih območjih prednostno zagotoviti priklju‑
čitev na javno prenosno elektroenergetsko omrežje.«

lom:

38. člen
V 42. členu se doda naslov člena z naslednjim besedi‑
»5.7. Odstranjevanje odpadkov«.

39. člen
V poglavju III. se besedilo 6. podpoglavja »POGOJI ZA
VARSTVO VODA« nadomesti z naslednjim besedilom: »PO‑
GOJI ZA VARSTVO VODA, ZAŠČITO PRED POPLAVAMI IN
ZAŠČITO PRED EROZIJAMI«
40. člen
43. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
» 6.1. Oskrba s pitno vodo, varovanje vodnih virov in
varstvo voda
(1) Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje,
morajo biti vsi objekti priključeni na vodovodno omrežje v
skladu s pogoji upravljavca oziroma koncesionarja. Na obmo‑
čjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega
omrežja, niti ni predvidena napeljava le‑tega, si mora investitor
pridobiti vodno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, Agen‑
cije RS za okolje za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s
pitno vodo in zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo (vodnjak,
kapnico) v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji v
skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04). Pri
objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena
uporaba azbestnocementne kritine.
Na celotnem območju občine se za oskrbo s pitno vodo
upošteva občinski predpis o oskrbi s pitno vodo.
Na obstoječem poselitvenem območju, kjer je zgrajen,
se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni
vodovod obvezna. Na obstoječem poselitvenem območju, ki ni
opremljeno ali ni v celoti opremljeno z javnim vodovodom, je
oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler
občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarni
vodovod. Na predvidenem poselitvenem območju upravljavec
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javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbeno inženir‑
skih objektov na javni vodovod, če na območju še ni zagotovlje‑
nega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode
ali je odvajanje odpadnih voda začasno zagotovljeno z malo
komunalno čistilno napravo skladno z veljavno zakonodajo.
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga
izda upravljavec javnega vodovoda v skladu z določili odloka in
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Pri načrtovanju gradenj je potrebno upoštevati varoval‑
ni pas omrežij cevovodov in upoštevati ustrezne odmike.
(3) Na javnem vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi
hidrantno omrežje, ki mora zagotavljati zadostno količino po‑
žarne vode.
(4) Vodovarstvena območja so določena z namenom,
da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je
namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževa‑
njem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo
na zdravstveno ustreznost voda ali njeno količino (74. člen
ZV‑1). Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem
območju zajetij pitne vode, je treba pri načrtovanju dosledno
upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega
območja (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06) ter omejitve in pogoje
iz veljavnega predpisa lokalne skupnosti. Vse obstoječe vodne
vire je potrebno varovati pred onesnaženjem in jih vzdrževati.
Obstoječi vodni viri, ki trenutno niso v funkciji, se vzdržujejo za
primere izrednih razmer in za požarno varnost.
(5) Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavno‑
sti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih
virov. Dovoljeni pa so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali
kakovost vodnih virov.
(6) Za vsak gradbeni poseg v varstvenih pasovih morajo
investitorji pridobiti dovoljenje v skladu z zakonom in veljavnimi
predpisi. Poleg tega pa morajo pridobiti tudi predhodno strokov‑
no mnenje Zavoda za zdravstveno varstvo (11. člen Pravilnika o
zdravstveni ustreznosti pitne vode, Uradni list RS, št. 46/97).
Glede dejavnosti na mejnih območjih varstvenih pasov
je potrebno soglasje upravljavca vodovoda, hidrogeologa in
pristojnega upravnega organa Občine Tržič.
Na območjih urejanja Ljubelj 20 T1 IN Ljubelj 20 T2, ki se
nahajata na vodovarstvenih območjih zajetja pitne vode, je po‑
trebno pri vseh posegih dosledno upoštevati omejitve in pogoje
iz veljavnega Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini
Tržič in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list RS, št. 33/99,
57/01 in 69/01).
(7) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti
ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščena
strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti,
ki v sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših raz‑
merah pa uspešen razvoj živali vseh vrst.
(8) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem
prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki
znašajo:
– za Tržiško Bistrico v širini 40 m od zgornjega roba bre‑
žine izven naselij in 15 m v naseljih;
– za druge vodotoke pa 5 m od zgornjega roba brežine.
V tem pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje
vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna, razen
za mline, žage in male hidroelektrarne za katere je odmik od
vodotoka lahko manjši.
(9) Za vsak poseg, vključno z gradnjo mostov in drugih
infrastrukturnih objektov, odvzem proda in peska, vzdrževanje
obrežne vegetacije in za posege, ki lahko trajno ali začasno
vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vo‑
dno soglasje Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za
okolje.
(10) Vodno soglasje je potrebno pridobiti tudi za poseg v
prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali
stanje voda, in sicer:
– poseg na vodnem in priobalnem zemljišču;
– poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po po‑
dročnem zakonu;
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– poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;
– poseg na varstvenih in ogroženih območjih;
– poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
– poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode,
zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik;
– hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko
delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride
do vpliva na vodni režim.«
41. člen
Za 43. členom se doda nov 43.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»6.2. Pogoji za zaščito pred poplavami
(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vo‑
dnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim
delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih orga‑
nizmov ter preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. Vodna
zemljišča ne morejo biti namenjena območju za proizvodnjo.
Dovoljene so le izjeme, ki jih Zakon o vodah.
(2) Za posege na potencialno poplavnih površinah je zah‑
tevana izdelava poplavne presoje skladno z Uredbo o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), ki določa
pogoje gradnje na poplavnih območjih. Poplavna presoja mora
biti izdelana skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje
območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v
razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). Glede na višine
poplavnih vod je v dokumentaciji za posege potrebno opredeliti
omilitvene ukrepe. Z ukrepi se ne sme poslabšati obstoječe
poplavne varnosti območij. Poplavna ogroženost je razvidna
iz študije Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti
in nevarnosti snežnih plazov za območje Občine Tržič, ki jo
je izdelala Univerza v Ljubljani, filozofska fakulteta, Oddelek
za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana in je prikazana v
kartografskem delu tega odloka, območja namenske rabe pa
usklajena z omejitvami.
(3) Graditev na poplavnih in erozijsko ogroženih območjih
je možna le v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izva‑
janje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Uradni list RS, št. 89/08) oziroma s predpisi, ki bi stopili
v veljavo po sprejetju tega odloka.
(4) Dosedanje retenzijske in poplavne površine se ne
smejo zmanjševati in se vzdržujejo v naravnih razmerah. Ve‑
getacijske pasove ob vodotokih se ohranja in vzdržuje, v teh
območjih so dopustne ureditve rekreacijskih poti in drugih
ureditev za potrebe rekreacije v naravnem okolju.
(5) Odtok iz utrjenih in parkirnih površin je potrebno ure‑
diti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok
padavinskih voda z urbanih površin – predvideti je potrebno
ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
kanalizacijo oziroma površinske odvodnike. Parkirne površine
za tovorna vozila morajo biti neprepustne za vodo in naftne de‑
rivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje odplak s talnih površin
v sistem odvoda odpadnih voda preko ustrezno dimenzionira‑
nih lovilnikov olj in goriv skladno s Pravilnikom o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in
priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje (Uradni list
RS, št. 63/02).
(6) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov
ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop
oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt
javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah
in poteh).
(7) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije
in zavarovanja strug vodotokov morajo biti predvideni grad‑
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beno tehnično, hidravlično in ekološko ustrezno ter skladno s
predpisi. Zavarovanja in stabilizacije brežin in dna vodotokov
je potrebno predvideti z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, oze‑
lenjeno z avtohtono vegetacijo.
(8) Morebitne premostitve morajo biti hidrotehnično pre‑
verjene in grajene tako, da ne posegajo v pretočni profil. Svetla
pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (Q100) z
minimalno varnostno višino 0,5 m.
(9) V največji možni meri je potrebno ohranjati naravno
obvodno zarast.
(10) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti
vodotokov tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe. Predvidi se
rešitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno
stabilnih površin, ki bodo na stabilnostno problematičnih odse‑
kih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena. V primeru
nestabilnih, pogojno stabilnih in erozijsko ogroženih pobočjih je
potrebo pridobiti geološko geomehansko poročilo in podati reši‑
tve, ki bodo zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.
(11) Poplavna območja so razvidna iz kartografskega dela
PUP. Za vsako gradnjo oziroma poseg na poplavnem območju
je potrebno predhodno izdelati hidrološko hidravlično presojo
vodnega režima, v kateri morajo biti definirani tudi ukrepi za
eliminacijo vpliva gradnje na poplavnem območju. V kolikor so
površine ogrožene, je potrebno predvideti ukrepe in gradnjo
načrtovati tako, da ne bo prihajalo do škodljivega vpliva.
(12) Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vo‑
dotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na
labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju po‑
segov ni dovoljeno.
(13) Pri urejanju objektov in naprav z derivacijo (npr.
malih hidroelektrarn, mlinov žag in ribogojnic) mora investitor
na odseku od odvzema vode do ponovnega izpusta v strugo
vodotoka zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga
določi pooblaščena strokovna institucija. Odvzem vode ne sme
ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi ohrani‑
tve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti
ustrezen prehod rib.
(14) Strojnica malih hidroelektrarn (MHE) mora biti po‑
stavljena nevpadljivo, velikost ne sme presegati dimenzij, ki jih
narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice s pristopom
mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. Če je strojnica v
poplavnem območju, je to lokacijo potrebno strokovno uteme‑
ljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica ne sme ovirati dostopa
do struge zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih del. MHE naj
se locira izven varovanih območij in izven območij naravnih
vrednot.«
42. člen
Za 43.a členom se doda nov 43.b člen z naslednjim
besedilom:
»6.3. Zaščita pred erozijami in plazovi
(1) Na erozijskih območjih je na zemljiščih, ki so stalno ali
občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije
vode (območja strogih protierozijskih varovanj, erozijska ža‑
rišča, območja zahtevnejših protierozijskih ukrepov, območja
običajnih protierozijskih ukrepov), prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije,
ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnava od‑
točne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja
pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po
erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda,
– pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravno‑
vesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
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– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavlja‑
nja pretočne sposobnosti hudourniške struge in
– vlačenje lesa.
Na erozijskem območju morajo biti načrtovani posegi in
raba omejeni v skladu z 87. členom ZV‑1.
(2) Na plazovitih območjih je na zemljiščih, kjer je zaradi
pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost ze‑
meljskih ali hribinskih sestojev, prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje
zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo ze‑
mljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
Na plazljivem območju morajo biti načrtovani posegi in
raba omejeni v skladu z 88. členom ZV‑1.
(3) Na plazovitem območju lastnik zemljišča ali drug po‑
sestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega
sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost
zemljišča.
(4) Za vsak poseg, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov
in naprav je na območju celotne občine potrebno predhodno
pridobiti mnenje geomehanika.«
43. člen
44. člen se v celoti črta.
44. člen
V poglavju III. se naslov 7. podpoglavja »Merila in pogoji
za varstvo naravne in kulturne dediščine« v celoti nadomesti
z naslednjim besedilom: »Merila in pogoji za varstvo kulturne
dediščine, ohranjanje narave in varstvo okolja«.
45. člen
45. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»7.1. Prostorsko ureditveni pogoji za ohranjanje kulturne dediščine
(1) Kulturna dediščina je opredeljena v Odloku o spre‑
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Tržič v letu 2008, prikazana pa v
prikazu stanja prostora.
(2) Na objektih in območjih varovanih po predpisih o var‑
stvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v
prostor prostorski ureditveni pogoji glede celostnega ohranjanja
kulturne dediščine.
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni
posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni
ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino
varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Za poseg v registrirano kulturno dediščino, kulturni
spomenik, registrirano arheološko najdišče, v vplivno obmo‑
čje registrirane kulturne dediščine ali kulturnega spomenika
je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo
kulturne dediščine.
(5) Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so
razglašeni za kulturne spomenike so posegi dovoljeni v skla‑
du z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega
dokumenta.
(6) Na objektih ali območjih registrirane kulturne dedišči‑
ne, ki ni razglašena za kulturni spomenik velja, da posegi v
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco,
ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso
dovoljeni.
(7) Pri načrtovanju objekta in zunanje ureditve v nepo‑
sredni bližini enot kulturne dediščine, v vplivnem območju
enote kulturne dediščine je potrebno upoštevati krajinsko in
arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostor‑
ske prvine in razmerja, ter preprečevati posege s katerimi bi
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se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost
kulturne dediščine.
(8) Za posamezne zvrsti registrirane kulturne dediščine
veljajo poleg določb prejšnjih odstavkov tudi dodatni varstveni
režimi.
(9) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino –
ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad,
fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo‑
čega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta‑
vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v
okolici značilnostim stavbne dediščine).
(10) Varstveni režimi za registrirano naselbinsko dedišči‑
no – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre‑
ža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav‑
bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja
(drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na
reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti,
oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in
pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema,
ulične fasade itd.).
(11) Varstveni režimi v območjih kulturne krajine – ohra‑
njajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna
raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podo‑
bo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(12) Varstveni režimi v območjih vrtnoarhitekturne dedi‑
ščine – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),
– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema,
skulpture),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vege‑
tacija, voda, relief itd.),
– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino
oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delovanje
celote,
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z
okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značil‑
ne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste,
sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),
– ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj
drevja,
– rastišče,
– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, po‑
škodb itd.).
(13) Varstveni režimi za registrirano memorialno dediščino
– ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali
drugih nepremičnin,
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– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter
vedute.
(14) Varstveni režimi v vplivnem območju kulturne dedi‑
ščine:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in domi‑
nantnost dediščine,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnil imeti ne‑
gativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco
kulture dediščine,
– dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno
uporabo kulturne dediščine.
(15) Varstveni režim v registriranem arheološkem najdišču:
– ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne po‑
škodovati arheološke ostaline,
– izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovolje‑
ni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta
ob izpolnitvi enega od pogojev:
– v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom
v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se
izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh
nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi grad‑
benega dovoljenja, gradnji),
– v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheolo‑
ške raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave
najdišča.
(16) Na območjih registriranih arheoloških najdišč se za‑
gotovi predhodne arheološke raziskave. Obseg arheoloških
raziskav opredeli Zavod za varstvo kulturne dediščine Sloveni‑
je. Stroške arheoloških raziskav nosi investitor posega.
(17) Pri varovanju in prenovi stavbne kulturne dediščine
je poleg gornjih pogojev treba upoštevati naslednje varstvene
pogoje:
– Varovanje arhitekture in arhitekturnih elementov v vseh
njihovih razmerjih, oblikovanju in materialih:
– v celoti ohraniti notranjo komunikacijo (veža, stopni‑
šče, hodniki),
– ohranjati je treba vse obstoječe oboke,
– prepovedana je zazidava arkadnih hodnikov,
– v eni etaži je lahko največ ena stanovanjska enota,
– ohrani naj se velikost okenskih in vratnih odprtin,
– prepovedano je zniževati strope,
– stavbno pohištvo se obnovi in ohrani, po potrebi se
lahko izdela novo, vendar naj se ohrani dimenzije, razmerja,
obliko, material (les) in barve,
– pri stavbni opremi se uporabi klasične naravne mate‑
riale, ki so tipični za območje Tržiča.
– Zazidave oken in zapiranje balkonov niso dovoljene.
Prostostoječim objektom ni dovoljeno graditi prizidkov.
– Varovanje fasad, njenih arhitekturnih elementov, členi‑
tev in obdelave. Nujno je predhodno sondiranje. Zavod določi
barvno podobo in način obdelave. Prepovedano je oblaganje
fasad. Kamnite objekte je prepovedano oblagati s termoizola‑
cijskimi materiali.
– Na strehe prepovedano nameščati sončne celice.
– Izveski morajo biti v celoti umetno kovaške izdelave. Pre‑
povedani so vsi neonski izveski in table pritrjene na fasado.
– Povsod se morajo ohraniti kovane polknice. Način ob‑
nove določi Zavod.
– Ohranijo naj se vse tipične tržiške ograje na balkonih.
Vse nove ograje morajo biti prilagojene tradiciji umetnega
kovaštva v Tržiču.
(18) V primeru, da so druga določila tega odloka v naspro‑
tju z Prostorsko ureditveni pogoji za ohranjanje kulturne dedi‑
ščine, se na območju kulturne dediščine in vplivnih območjih
kulturne dediščine upošteva pogoje za ohranjanje dediščine.«
46. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»7.2 Prostorsko ureditveni pogoji za celostno ohranjanje narave
(1) Na območju Občine Tržič se nahaja večje število
naravnih vrednot, ki so navedene v Odloku o spremembah in
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dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Tržič v letu 2008, prikazane pa v prikazu stanja
prostora.
(2) Pri načrtovanju posegov v zavarovanih območjih se
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih
vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske razno‑
vrstnosti navedena v strokovnem gradivu »naravovarstvene
smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Tržič« (ZRSVN, OE Kranj, april 2009).
(3) Če se načrtuje gradnja ali ureditev na zavarovanem
območju, naravni vrednoti, pričakovani naravni vrednoti, eko‑
loško pomembnem območju, geomorfološki podzemeljski na‑
ravni vrednoti (jami) ali v območju Natura 2000 je potrebno v
postopku pridobitve ustreznega upravnega dovoljenja pridobiti
naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravo‑
varstveno soglasje.
(4) Na ekološko pomembnih območjih naj se posege in
dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja
naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih
ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov
populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le‑ta z
načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
(5) Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje
tako, da se v čim večji možni meri ohranja: naravna razširjenost
habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst; ohranja
ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov,
njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno
rabo; ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in
živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za
najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za raz‑
množevanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in
prehranjevanje živali; ohranja povezanost habitatov populacij
rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost,
če je le‑ta prekinjena. Pri izvajanju posegov in dejavnosti se
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden
vpliv na habitatne tipe, rastline in živali, ter njihove habitate
čim manjši.
Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih
ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin.
Živalim se prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje de‑
javnosti ne sovpada z obdobji oziroma sovpada v čim manjši mo‑
žni meri, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti
v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja
negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,
rastlinam se prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno
zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.
Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih
vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(6) Najdbe fosilov, mineralov in jam je potrebno prijaviti
Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati mora najditelj najdbo
zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali krajo.«
47. člen
Za novim 45.a členom se doda nov 45.b člen z naslednjim
besedilom:
»7.3 Prostorsko ureditveni pogoji za varstvo zraka
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno
upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obra‑
tovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
(2) Proizvodne, gospodarske, stanovanjske in druge
objekte je potrebno priključiti na ekološko čiste vire energije.
(3) Potrebno je zagotoviti racionalno rabo energije in
izboljšanje toplotne izolacije objektov, ter uporaba ekološko
sprejemljivih goriv.
(4) Z gradnjami in ureditvami se škodljivi vplivi na zrak ne
smejo povečevati. Nove stavbe poslovno proizvodnih in cen‑
tralnih dejavnostih je potrebno priključiti na skupinske – daljin‑
ske vire energije, graditi nizko energetske pasivne objekte.
(5) Pri posegih, ki povzročajo emisije snovi je potrebno
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Prekomerne vplive na oko‑
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lico se omeji – prepreči z omilitvenimi ukrepi v dovoljene okvire,
ki so še dopustni po predpisih.«
48. člen
Za novim 45.b členom se doda nov 45.c člen z naslednjim
besedilom:
»7.4 Prostorsko ureditveni pogoji za varovanje tal in
plodne zemlje
(1) Ohranja se naravne prvine v prostoru in se s posegi
prilagaja reliefnim značilnostim prostora.
(2) Ob gradnji objektov so investitorji dolžni upoštevati
vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena, ki jih predpiše
geološka služba.
(3) Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zava‑
rovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na
določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo
uporabo.
(4) Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni
tako, da ne povzročajo erozijskih procesov. Potrebnost pridobi‑
vanja predhodnega geotehničnega mnenja h posegu se določi
skladno z zahtevami, ki izhajajo iz varovanj (erozijske cone).
(5) Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je
potrebno preprečiti odtekanje nevarnih snovi v tla, sisteme pa
organizirati tako, da direkten iztok škodljivih snovi neposredno
v ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoč.«
49. člen
Za novim 45.c členom se doda nov 45.d člen z naslednjim
besedilom:
»7.5 Varstvo pred hrupom
(1) Varstvo pred hrupom je opredeljeno na podlagi posa‑
meznih območij osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe
prostora. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s
predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hru‑
pom, ki so določene za posamezne površine glede na obču‑
tljivost za škodljive učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva
pred hrupom:
– I. stopnja varstva pred hrupom velja za vse površine na
mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo
pred hrupom, razen površin na naslednjih območjih: obmo‑
čje infrastrukture, območje gozdov na površinah za izvajanje
gozdarskih dejavnosti in na območju za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
– III. stopnja varstva pred hrupom velja za površine po‑
drobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten
poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa: na
območju stanovanj; na območju površin namenjenih počitni‑
škim objektom, na območjih, na parcelah razpršene gradnje, na
območju družbene infrastrukture – površine za vzgojo in izobra‑
ževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo in opravljanje
verskih obredov, na območjih zelenih površin namenjenih za
rekreacijo in šport, parki in pokopališča in na območju vodnih
zemljišč.
– IV. stopnja varstva pred hrupom velja na naslednjih
površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni
stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je
lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa: območja proizvo‑
dnih dejavnosti, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo,
na območju infrastrukture; na območju komunikacijske infra‑
strukture vse površine; na območju energetske infrastrukture
vse površine; na območju okoljske infrastrukture vse površine;
na območju mineralnih surovin namenjenih izkoriščanju, vse
površine in na območjih za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
(3) Za javne prireditve, javni shod in vsako drugo uporabo
zvočnih naprav na prostem je potrebno pridobiti soglasje pri‑
stojnega občinskega upravnega organa.
(4) Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako,
da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
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(5) Pri novogradnjah, spremembah namembnosti in re‑
konstrukcijah obstoječih objektov je treba vse posege načr‑
tovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih
ukrepov zaradi prometa na cesti.
(6) Izvedba aktivne in pasivne protihrupne zaščite na
območjih spremenjene rabe je obveznost investitorjev pose‑
gov.«
50. člen
Sedanji 45.a člen se preštevilči v 45.e člen, hkrati se v tem
členu drugi, tretji in četrti odstavek nadomestijo z naslednjim
besedilom:
»Zagotavljanje požarne varnosti
(1) Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za
varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.
(2) Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter sklo‑
pi konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izdelani
tako in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost
v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.
(3) Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna
varnost objektov ne sme zmanjšati.
(4) Poti, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti
označene skladno s predpisi.
Za vse objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji požar‑
ne varnosti se mora v sklopu projektne dokumentacije (PGD)
izdelati študija požarne varnosti. Investitorji so pred vložitvijo
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požar‑
no soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in
reševanje.
Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahteva‑
na, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati
iz dokumenta zasnova požarne varnosti.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) Pri načrtovanju gradnje novih objektov je potrebno
upoštevati naravne omejitve (poplavnost, erozivnost, plazljivost
itd.) in veljavne predpise o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih
objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete
VII. stopnje lestvice Mercalli‑Cancan‑Seiberg ter temu primer‑
no predvideti tehnične rešitve gradnje. Pri pripravi projektnih
dokumentacij je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in
podzakonske akte s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(2) Na erozijskih območjih se prostorske ureditve in po‑
samični posegi v prostor načrtujejo in izvajajo ob upoštevanju
običajnih protierozijskih ukrepov, kar vključuje predvsem izbor
lokacij za gradnjo izven teh območij. Če se tem območjem ni
mogoče izogniti, je potrebno izvesti ustrezne strokovne pre‑
soje in tehnične rešitve, ki zagotavljajo stabilnost objektov in
terena.
(3) Na potencialno ogroženih območjih je potrebno pro‑
storske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge tehnične
ukrepe (npr. orientacija zgradb, strukturne ojačitve, izolacija,
tehnična sredstva za zaklanjanje, alarmiranje ipd.) načrtovati,
tako da se preprečijo oziroma zmanjšajo morebitne škodljive
posledice na širšem območju posegov.«
51. člen
Za novim 45.e členom se v poglavju III. doda novo podpo‑
glavje z naslednjim besedilom: »9. Merila in pogoji za varstvo
gozda«
Za novim 9. podpoglavjem se doda nov 45.f člen z nasle‑
dnjim besedilom:
»Posegi in dejavnosti v gozdnem prostoru, ki onemogo‑
čajo zagotavljanje ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij
gozda ali poslabšujejo možnosti njihovega uresničevanja, niso
dopustni.
V območjih gozdov so dovoljeni posegi, ki ne ogrožajo
funkcij, obstoja ali namena gozda oziroma ne razvrednotijo ali
poškodujejo gozda oziroma ne poslabšujejo možnosti uresniče‑
vanja funkcij gozda. Strokovno presojo oziroma mnenje o tem
izdela Zavod za gozdove Slovenije.
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Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo ži‑
vljenjske razmere divjadi, se izdela presoja življenjskih mo‑
žnosti divjadi (30. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list
RS, št. 16/04, 120/06 – Odl. US, 17/08)).
Območje z osnovno namensko rabo gozd se razdeli na
naslednja območja s podrobnejšo namensko rabo: večna‑
menski gozdovi, gozdovi s posebnim namenom, varovalni
gozdovi.
Umeščanje objektov in izvajanje del na zemljiščih v goz‑
dnem prostoru se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče,
upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje
pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne ve‑
dute.
V varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim name‑
nom in v gozdovih z ekološkimi in socialnimi funkcijami s prvo
stopnjo poudarjenosti so dopustni le posegi in dejavnosti za
namensko gospodarjenje s temi območji. Izjemoma so dopu‑
stni posegi za gospodarsko infrastrukturo, če ne ogrožajo ali
onemogočajo ekoloških in socialnih funkcij gozdov.
Posegi v varovalnih gozdovih, ki niso povezani z gospo‑
darjenjem z varovanimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno
vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen
za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno
pridobljenega dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. V območju varovalnih gozdov se ne dopušča
posegov v podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali obču‑
tno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še
posebno pa, kadar bi to predstavljalo nevarnost za začetek
erozijskih procesov.
Večnamenski gozdovi so namenjeni predvsem gospo‑
darskemu izkoriščanju gozdov, v njih je dovoljeno izvajati de‑
javnosti s področja gozdarstva in posegati v prostor v skladu
s predpisi.
Prostorski posegi v območja gozdov v kmetijski krajini
zaradi premajhnega deleža gozdov niso dopustni (tudi za kme‑
tijske namene ne).
Pri načrtovanju površin osnovnih namenskih rab stano‑
vanj, proizvodnih dejavnosti in ostalih vrst rab, v katerih so
prisotni bivalni, gospodarski, infrastrukturni ali športni objekti,
je potrebno vzdolž meje s površinami osnovne namenske rabe
gozdna zemljišča načrtno predvideti tudi varnostno oskrbni pas,
ki zagotavlja predvsem varnost ljudi in objektov pred negativni‑
mi vplivi gozda, hkrati pa omogoča dostop do gozda.
Širina pasu na ravnem terenu je enaka višini odraslega
drevja (ne manj kot 25 m). Na pobočju oziroma vznožju pobo‑
čja je potrebno v primeru, da območje z osnovno namensko
rabo gozdna zemljišča leži nad površinami ostalih rab, širino
oskrbovanega pasu povečati v sorazmerju s strmino. Dopustne
vrste rabe v varnostno oskrbnem pasu območij ob gozdu so
zelene površine, vodna in kmetijska zemljišča ter vse vrste
infrastruktur, če ne vsebujejo objektov, ki bi jih lahko ogrozila
padajoča drevesa oziroma nista njihova lokacija in način rabe
takšna, da bi trajno onemogočila dostop do gozda. V varnostno
oskrbnem pasu je treba zagotoviti prometnico (cesta, pot, ko‑
lesarska, sprehajalna steza, ki je lahko tudi neutrjena, vendar
trajno omogoča dostop do gozda za namene gospodarjenja z
njim, z njegovo javno rabo in odvozom gozdnih lesnih proizvo‑
dov). Izjemoma je dopustno, da omogoča dostop s tovornim
vozilom le občasno.
V območju gozdnih zemljišč izven varovalnih gozdov,
gozdov s posebnim namenom in gozdov z ekološkimi ter soci‑
alnimi funkcijami s 1. stopnjo poudarjenosti so dopustne krčitve
gozdov v kmetijske namene v skladu z 21. členom Zakona o
gozdovih do skupnega obsega 2%.
Da se zagotavlja ohranjanje funkcij gozdov:
– morajo biti posegi izvedeni tako, da ne bo povzročena
škoda na sosednjem gozdnem robu in na gozdnih tleh,
– morajo izvajalci gradbenih del med gradnjo objektov
zavarovati vegetacijo sosednjega gozda pred poškodbami,
– se morebitni odvečno odkopi ter gradbeni material, ki bi
nastal pri gradnji ne sme odlagati v gozd.

Uradni list Republike Slovenije
Postavljanje ograj oziroma ograjevanje z drugimi objekti
v gozdu ali ob gozdu ni dovoljeno. Izjemoma se dovoli ogra‑
ditev gozda z dovoljenjem Zavoda za gozdove RS v skladu z
Zakonom o gozdovih.
Za hortikulturno ureditev poselitvenega območja ob gozdu
je dopustno uporabljati le sadike avtohtonih vrst, ki niso prena‑
šalke hruškovega ožiga.
Investitor mora prevzeti odgovornost za poškodbe na svo‑
jih objektih, premičninah in uporabnikih, ki bi jih lahko povzročili
drevje ali druge tvarine sosednjega gozda ali mehanizacija in
gozdni proizvodi zaradi normalnega gospodarjenja s sosednjim
gozdom ali ujme in sanacije njihovih posledic.
Investitor mora pred posegi v gozd in gozdni prostor
pridobiti dovoljenje za poseg v prostor v skladu s predpisi o
urejanju prostora.
V območjih za poselitev, kjer je v naravi še gozd, je do
skrčitve gozda treba upoštevati predpise o gozdovih in gozdar‑
stvu. Gozd je tu dovoljeno skrčiti po označitvi in evidentiranju
dreves za posek, ki ga po predložitvi gradbenega dovoljenja in
označitvi oziroma zakoličbi območja posegov opravi Zavod za
gozdove RS v skladu s svojimi projektnimi pogoji.
Objekti oziroma druga območja posegov morajo imeti za‑
gotovljen dostop do javne prometnice po prometnici, ki ni gozd
ali gozdna prometnica, hkrati pa dopušča rabo za gospodarje‑
nje z gozdom v soseščini oziroma zaledju lokacije.«
52. člen
Sedanje besedilo nad 47. členom, ki se glasi »Tržič –
Ravne (29 S4/2), Tržič (29 S4/3), Tržič – Golob (29 S4/4), Tržič
– Polana (29 S9) in Tržič – Za krtom (29 S10)« se prestavi v
47. člen, tako da to besedilo postane prvi odstavek 47. člena.
53. člen
Sedanje besedilo nad 48. členom, ki se glasi: »Tržič – Zali
rovt (29 S4/5 e)« se prestavi v 48. člen, tako da to besedilo
postane prvi odstavek 48. člena.
54. člen
Sedanje besedilo nad 49. členom, ki se glasi: »Tržič –
Cankarjeva (29 C3)« se prestavi v 49. člen, tako da to besedilo
postane prvi odstavek 49. člena.
55. člen
Sedanje besedilo nad 50. členom, ki se glasi: »Tržič – Na
Spodnji poli (29 P1)« se prestavi v 50. člen, tako da to besedilo
postane prvi odstavek 50. člena.
56. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»Tabela – pobude, varstveni pogoji, usmeritve in pripo‑
ročila za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine, je
priloga tega odloka.«
57. člen
Za 50.a členom se doda nov 50.b člen z naslednjim
besedilom:
»Na območju 29 P3 d je pred pred načrtovanjem ume‑
ščanja dovoljenih dejavnosti v območje EŠD 14353 Tržič –
Bombažna predilnica in tkalnica Tržič potrebno izdelati celovite
strokovne podlage za celotno območje, ki bodo vsebovale pre‑
gled, oceno in vrednotenje vseh objektov in prostorskih pojavov
znotraj območja, poglede na območja ter opredelitev vedut na
prostorske dominante izven območja. Strokovne podlage mora‑
jo vsebovati tudi spomeniško varstveno vrednotenje. Strokovne
podlage iz katerih bo razvidna tudi prometna ureditev, ki ne bo
obremenjevala mestnega jedra in njegovega širšega območja
(tranziti in stoječ promet) morajo biti podlaga za izdelavo meril
in pogojev za posege v območje z oznako 29 P3 d, ki bodo
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osnova za izdelavo projektne dokumentacije za posege v ob‑
močja z oznako P.«
V. KONČNE DOLOČBE
58. člen
Postopki začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo
po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Lahko pa
se takšen postopek nadaljuje po določbah tega odloka, če
investitor to sam zahteva.
Prav tako se po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo
tega odloka končajo postopki za pridobitev gradbenega dovo‑
ljenja v tistih primerih, za katere investitor s pogodbo dokaže,
da je bila izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
naročena najmanj 3 mesece pred uveljavitvijo tega odloka. Rok
po katerem je še možno k vlogi za izdajo gradbenega dovo‑
ljenja prilagati projektno dokumentacijo izdelano po predpisih
pred uveljavitvijo tega odloka poteče po preteku 6 mesecev po
uveljavitvi odloka.
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59. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in
skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu, pristojnem
za urejanje prostora na Upravni enoti Tržič in na Občini Tržič.
61. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka upravlja pristojni in‑
špektorat.
62. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 28. decembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

PRILOGA: Tabela pobud,varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje narave in varovanje kulturne
dediščine – PUP – širše območje

OBST.
OZN..
OBM.
UR.

OBMOČJE Z
NARAVOVARSTVENIM
STATUSOM ALI DRUGIMI
NARAVOVARSTVENIMI
VSEBINAMI

VARSTVENI POGOJI, USMERITVE
IN PRIPOROČILA:
NARAVA

KULTURNA DEDIŠČINA

KULTURA

Ni statusa

Območje pozidave se na vzhodnem delu zmanjša
tako, da se izloči iz območja pozidave sklenjeno
linijsko strukturo vegetacije v naravi zaradi
ohranjanja značilnosti krajine in biotske pestrosti.

ŠT.
PARC.
POBUDE ŠT.

K.O.

2, 3

439,
441,
438,
442,
443/1,
443/5
del 434
in 435

Tržič

428/1
427,
428/3,
428/2,
426/2,
425 del

Tržič

29SK1

Vplivno območje
EŠD 784
Tržič – Trško jedro

Tržič

29C5‑x,
29S11/2‑e

Vplivno območje:
Za obe območji se sočasno izdela OPPN.
EŠD 784
Tržič – trško jedro
EŠD 5179
Tržič – Sušilnica ob
Mošeniku
EŠD 5176
Tržič – Zgornja kajža
EŠD 5216
Tržič – Hiša Fužinarska 2
EŠD 7831
Tržič – Sušilnica ob zgornji
kajži

4a, 4b

99

29S
7 OPPN

Vplivno območje
EŠD 784
Tržič – Trško jedro

Za enodružinski objekt z enim stanovanjem, P+M.
V skladu s pogoji terena brez opornih zidov.
V skladu s pogoji terena brez opornih zidov.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za
staro mestno jedro Tržiča – ožje območje
(za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto)

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrto‑
vanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 10. ter 18. člena Statuta Ob‑
čine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski
svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP)
za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje
(za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopol‑
nitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Tržič v letu 2008 (Uradni list RS, št. 1/11) ter upošteva‑
nju določb odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča
za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenj‑
ske, št. 7/85) sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič, ki jih je izdelal
Domplan d.d. pod številko naloge UD 430‑68/10.
2. člen
Druga in tretja alineja 2. člena se nadomestita z nasle‑
dnjim besedilom:
»– grafični prikaz, ki določa razmejitve ter merila in pogo‑
je za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2000,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro‑
stora.«
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se nadomesti z naslednjim bese‑
dilom:
»Celovita presoja vplivov na okolje se izvede v postopku
priprave sprememb in dopolnitev plana in pri posegih v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z
določbami 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o ohranjanju narave (ZON‑B), ali če obsega posebno
varstveno območje po predpisih o ohranjanju narave. Pred
izvedbo celovite presoje vplivov na okolje je potrebno zago‑
toviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in
ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative,
ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na
katerega se plan nanaša.«
Peti in šesti odstavek 4. člena se nadomestita z nasle‑
dnjim besedilom:
»Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni po‑
sebej določen, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s
področja graditve objektov, s področja urejanja prostora in s
področja prostorskega načrtovanja.«
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo »nogometno
igrišče« nadomesti z naslednjim besedilom: »Osnovno šolo
Tržič«.
5. člen
6. člen se v celoti črta.
6. člen
V petem odstavku 8. člena se besedilo »lokacijske« na‑
domesti z naslednjim besedilom: »projektne«.
V sedmem odstavku 8. člena se oznaka prostorske enote
»(Z)« nadomesti z naslednjo oznako: »(ZP)«.
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Za osmim odstavkom 8. člena se dodata dva nova od‑
stavka, in sicer deveti odstavek z naslednjo vsebino:
»V prostorski enoti za infrastrukturo (I) so dopustne de‑
javnosti za komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo
ter sistemi zvez.«
in deseti odstavek z naslednjo vsebino:
»Pokopališča (ZK) – površine namenjene za pokop in
spominu na umrle.
Na območjih za pokopališča (ZK) so dopustne naslednje
vrste posegov:
– novogradnje objektov za opravljanje verskih obredov,
pokopaliških stavb in spremljajočih objektov,
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitev objektov,
– ureditve infrastrukture,
– ureditve zelenih oziroma parkovnih javnih površin.«
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se v celoti nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Na celotnem območju, ki se ureja s temi prostorsko
ureditvenimi pogoji so:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna in obnovi‑
tvena dela, ter rekonstrukcija, dozidave in odstranitve objektov
v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine,
– gradnje novih nezahtevnih in enostavnih objektov; na
območju ožjega območja starega mestnega jedra niso dopu‑
stne, razen začasnih objektov, spominskih obeležij in urbane
opreme,
– dopustne spremembe namembnosti objektov ali delov
objekta, kolikor je nova dejavnost v skladu s spomeniško funk‑
cijo območja,
– za prometno omrežje in naprave dopustna vzdrževalna
dela, rekonstrukcije, gradnje ter odstranitve,
– za komunalno in energetsko omrežje in naprave, ter
za omrežje in naprave za zveze dopustna vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, gradnje in odstranitve,
– za vodnogospodarske objekte in naprave dopustna
vzdrževalna dela, rekonstrukcije, gradnje in odstranitve,
– dopustne postavitve začasnih objektov za prireditve,
– dopustne ureditve pokopališč, mrliških vežic in kapelic
v sklopu pokopališča ter postavitve spominskih plošč in drugih
obeležij,
– dopustne ureditve javnih površin,
– čiščenje strug vodotokov in strug hudournikov.«
8. člen
10. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na celotnem območju občine se upošteva Odlok o od‑
vajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 43/09).
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte
proizvodne dejavnosti je potrebno predložiti elaborat, iz katere‑
ga bo razvidno katere emisije v okolje bo dejavnost povzročila,
ter ali so te emisije dopustne s področja varstva okolja. Elaborat
mora izdelati okoljski izvedenec imenovan s strani Agencije RS
za okolje.«
9. člen
Tretji odstavek 11. člena se nadomesti z naslednjim be‑
sedilom:
»Za vse posege v prostor v starem mestnem jedru Tržiča je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj (ZVKD).«
10. člen
12. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na mestu objektov v območju C, ki jih je v primerih, kot
jih določa Zakon o varstvu kulturne dediščine mogoče odstra‑
niti, se sme zgraditi objekt, ki bo rekonstrukcija originalnega.
Ohraniti je potrebno njegove elemente, ki se naj ustrezno
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vključijo v rekonstrukcijo (portal in druge kamnite elemente,
okenske polknice, ograje, reliefno in slikano okrasje na fasa‑
di …). Rekonstrukcija mora upoštevati gabarite, naklone streh,
barvo in oblikovanje fasade, obliko in razmerja oken (posnetek
odstranjenega objekta). Dovoljeno je odstopanje od prejšnjega
stanja v primeru boljše zgodovinske pričevalnosti objekta.«
11. člen
15. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Etažnost objektov:
Objekti so lahko pritlični, enonadstropni, dvonadstropni, tri‑
nadstropni, z izkoriščenim ali neizkoriščenim podstrešjem v skla‑
du s predhodnim objektom oziroma analogijo mikroobmočja.
Objekte je v primeru novogradnje možno podkletiti.«
12. člen
16. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Strehe morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlorisom.
Nad sestavljenimi tlorisi so dopustne tudi sestavljene dvoka‑
pnice. Strešine morajo biti v istem naklonu. Naklon strešin
je 38–45°, kritina pa je rdeči opečni bobrovec. Pri obstoječih
objektih za proizvodno in obrtno dejavnost je dopusten manjši
naklon strešine, ravne strehe niso dopustne.
Prosojna valovita, plastična in pločevinasta kritina ni do‑
pustna.«
13. člen
18. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Dopustno je odpiranje strešin s frčadami, ki morajo biti
skladne s podobo objekta, arhitekturno značilnostjo mestnega
jedra in ne smejo presegati višine osnovne strehe.«
14. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedilom »ometani«
črta besedilo: »ali betonski«.
15. člen
20. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Vsi objekti v ožjem območju kulturnega spomenika EŠD
784 Tržič – Trško jedro, so del kulturnega spomenika. Na njih
so dovoljena obnovitvena in vzdrževalna dela pod naslednjimi
pogoji:
– Varovanje arhitekture in arhitekturnih elementov v vseh
njihovih razmerjih, oblikovanju in materialih.
– Varovanje fasad, njenih arhitekturnih elementov, členi‑
tev in obdelave. Nujno je predhodno sondiranje. Zavod določi
barvno podobo in način obdelave. Prepovedano je oblaganje
fasad. Kamnite objekte je prepovedano oblagati s termoizola‑
cijskimi materiali.
– Na strehe prepovedano nameščati sončne celice.
– Izveski morajo biti v celoti umetno kovaške izdelave. Pre‑
povedani so vsi neonski izveski in table pritrjene na fasado.
– Stavbno pohištvo naj bo v celoti leseno. Povsod se mo‑
rajo ohraniti kovane polknice. Način obnove določi Zavod.
– Ohranijo naj se vse tipične tržiške ograje na balkonih.
Vse nove ograje morajo biti prilagojene tradiciji umetnega
kovaštva v Tržiču.
Izjemoma so dovoljene prizidave in rekonstrukcije, kadar s tem
niso prizadete spomeniškovarstvene lastnosti.
Pri celostni obnovi objekta je potrebno:
– v celoti ohraniti notranjo komunikacijo (veža, stopnišče,
hodniki),
– ohranjati je treba vse obstoječe oboke,
– prepovedana je zazidava arkadnih hodnikov,
– v eni etaži je lahko največ ena stanovanjska enota,
– ohrani naj se velikost okenskih in vratnih odprtin,
– prepovedano je zniževati strope,
– stavbno pohištvo se obnovi in ohrani, po potrebi se
lahko izdela novo, vendar naj se ohrani dimenzije, razmerja,
obliko, material in barve,
– pri stavbni opremi se uporabi klasične naravne materi‑
ale, ki so tipični za območje Tržiča.«
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16. člen
V 21. členu se pred besedilom »treba« doda novo bese‑
dilo: »v primeru novogradnje«.
17. člen
V 23. členu se dodata drugi in tretji odstavek se z nasle‑
dnjim besedilom:
»Oporne zidove je možno graditi na podlagi tega odloka in
drugih predpisov, ki urejajo to področje. Gradnja opornega zidu,
višjega od 1,2 m je dovoljena le zaradi geotehničnih pogojev
terena. Višje oporne zidove je potrebno izvesti v kaskadah, če
to dopušča velikost zemljišča. Oporni zidovi morajo biti obde‑
lani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Kota terena na parcelni
meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.
Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasi‑
pavanje in zasipavanje) se izvajajo tako, da se ohranijo lastno‑
sti terena pred začetim posegom, tako, da je vidna podoba čim
manj spremenjena.«
18. člen
V 24. členu se doda drugi odstavek z naslednjim bese‑
dilom:
»Ohranjati je potrebno vse tipične ograje na balkonih. Vse
nove ograje morajo biti prilagojene tradiciji umetnega kovaštva
v Tržiču.«
19. člen
Drugi in tretji odstavek 25. člena se v celoti nadomestita
naslednjim besedilom:
»Pri menjavi dotrajanih oken je potrebno ohraniti oblikova‑
nje, razmerja razdelitev, material in barvo obstoječih okenskih
kril, pri pleskanju pa uporabiti barvo v skladu s kulturnovarstve‑
nimi pogoji. Ohraniti je potrebno vsa kovinska vrata in polkna;
plastični roloji in žaluzije pa niso dopustni (priporočljivi).
Obvezen je gladek apneni omet. Kamnite objekte je pre‑
povedano oblagati s termoizolacijskimi materiali.«
20. člen
Na koncu drugega odstavka 26. člena se doda naslednje
besedilo:
»Prepovedani so vsi neonski izveski.«
Četrti odstavek 26. člena se v celoti nadomesti z nasle‑
dnjim besedilom:
»Oglasne table oziroma panoji so lahko prostostoječi,
umetno kovani grafitno sive barve in oblikovani po enotnem
vzorcu.«
V devetem odstavku 26. člena se besedilo »ZVNKD«
nadomesti z naslednjim besedilom: »ZVKD«, hkrati pa se črta
besedilo »in Odbora za okolje in prostor Občine Tržič«.
21. člen
V III. poglavju se podpoglavje »3. Pogoji za določanje grad‑
benih parcel in funkcionalnih zemljišč« nadomesti z naslednjim
besedilom: »3. Pogoji za določanje parcele za gradnjo«.
22. člen
27. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Parcela za gradnjo se določa glede na velikost in na‑
membnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovano stavb‑
no zemljišče in glede na posestne meje, omogočati pa mora
gradnjo objekta.
Velikost parcele za gradnjo mora omogočati normalno
rabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi
potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb zagotovljen na
drugem zemljišču.
Za prostostoječe stanovanjske in poslovne objekte je
širina zemljišča okrog objekta najmanj 2,5 m, širina dovoza
do objekta pa najmanj 3 m. Za objekte, namenjene terciarnim
in kvartarnim dejavnostim, se velikost zemljišča ob objektu
določi glede na njihovo namembnost, lego, dostop in potrebne
zunanje površine.
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Če je dejansko zemljišče pri obstoječih objektih manjše
od zemljišča, ugotovljenega na osnovi navedenih meril, se
upošteva dejanska površina zemljišča.
Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko število av‑
tomobilov ali pa so potrebne manjše deponije, je treba zagotoviti
parkirne prostore oziroma deponije na zemljišču za gradnjo pri
objektu ali na skupnem zemljišču za več objektov skupaj.«
23. člen
28. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.1 Cestno omrežje
(1) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih
posegov v prostor varovalnih pasov javnih cest in javnih kole‑
sarskih poti so dovoljeni le s soglasjem upravljavca – pristoj‑
nega občinskega urada, pri državnih cestah pa s soglasjem
Direkcije RS za ceste. Varovalni pas se meri od zunanjega roba
cestnega sveta in je na vsako stran javne ceste širok:
– pri glavnih cestah 25 m
– pri regionalnih cestah 15 m
– pri občinskih lokalnih cestah 6 m
– pri krajevni cesti 6 m
– pri javnih poteh 4 m
– pri državnih kolesarskih poteh 5 m.
(2) Če nameravana gradnja leži na območju, ki je s
posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas gradbeno
inženirskega objekta ali na območju, ki je s predpisi urejeno
kot varovano območje, mora investitor pred začetkom izdelave
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne
pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje upravljavca – pristoj‑
nega občinskega urada.
(3) Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih
območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obve‑
znost investitorjev novih posegov.«
24. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»4.2 Gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do
objektov in zemljišč
(1) Cestna infrastruktura občine, sestoji iz obstoječe ce‑
stne mreže, ki jo tvorijo državna glavna cesta in državne re‑
gionalne ceste, lokalne ceste, krajevne ceste, javne poti in
gozdne ceste.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko
gradijo in prenavljajo znotraj območij prometne infrastrukture
in območij, predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih
območjih pa skladno z določili tega odloka.
(3) Upoštevati je potrebno pogoje in določila za državne
ceste, tako da:
– je pri načrtovanju posegov na območju državnih cest
zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v pro‑
metu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z
okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo;
– so novi priključki na glavno ali regionalno cesto locirani
po možnosti v oseh obstoječih priključkov na nasprotni strani;
– novi priključki za posamezne objekte izven naselja niso
dovoljeni. Priključki morajo biti navezani na občinsko cesto in
z njo na glavno ali regionalno cesto;
– se vključevanje in izključevanje na državne ceste izvede
z ureditvijo levih zavijalnih pasov oziroma z razširitvijo voznega
pasu na minimalno širino 5,50 m;
– minimalne širine hodnikov za pešce ob regionalni cesti
znašajo 1,55 m, minimalne širine kolesarskih stez pa 1,00 m;
– so priključki na državne ceste iz parcel, ki so ograjene,
izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila izven površine
državne ceste in kolesarske steze;
– so načrtovani posegi usklajeni z obstoječo in predvide‑
no ureditvijo državnih cest in so usklajeni tako gradbeno kot
časovno;
– so definirani, utemeljeni in prikazani vsi posegi v varo‑
valnem pasu državne ceste (cestni priključki oziroma križišča,

Uradni list Republike Slovenije
javna razsvetljava, površine za pešce in kolesarje, parkirišča,
komunalni vodi, zunanje ureditve, objekti ipd.);
– je zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo,
ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene
razmere za varno odvijanje prometa.
(4) Upoštevati je potrebno pogoje in določila za občinske
ceste:
– veljavni predpisi s področja varnosti cestnega prome‑
ta se uporabljajo za vse javne prometne površine in tudi za
prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne (dovozne
ceste, dostopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne
površine, avtobusne postaje in postajališča, gozdne ceste in
ceste v zasebni lasti);
– v primeru novogradenj ali rekonstrukcij cest je le‑te
treba urediti z ustreznimi materiali in zgraditi s prometno teh‑
ničnimi elementi, določenimi glede na funkcijo ceste, prometno
obremenitev, vrsto in strukturo prometa;
– prometno tehnični elementi javnih cest in poti ter do‑
voznih cest morajo zagotavljati preglednost v krivinah in križi‑
ščih (polje preglednosti) ter morajo ustrezati strukturi prometa
in prometnim obremenitvam. Raba prostora v območju polja
preglednosti je omejena in na njem ne sme biti vertikalnih ovir
(objekti, ograje, zasaditve) višjih od 30 cm. Ceste naj se križajo
čimbolj pravokotno;
– oblikovanju javnih prometnih površin je potrebno na‑
meniti večjo pozornost, zlasti z uporabo primernih tlakovanj.
Vrste tlakovanj naj bodo prilagojene različnim območjem ter
posameznemu namenu. Za umirjanje prometa naj se uporablja
sprememba v tlakovanju. Prostor med hišami ob cestah mora
omogočati uvoze na parcele. Dovozi in priključki na cestno
mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna var‑
nost v prometu. Na javno cesto naj se praviloma priključuje več
objektov skupaj. Slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno
obračališče zadostne širine za obračanje komunalnih vozil;
– v primeru zagotovitve dostopa preko sosednjih zemljišč
mora imeti investitor zato zagotovljeno služnost;
– priključki na lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene
morajo biti izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila izven
površine lokalne ceste in kolesarske steze;
– slepe ceste morajo imeti na koncu urejeno obračališče
z minimalnim zunanjim radiem 8 m;
– pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno
višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov
v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša;
– kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge
poti, je treba prehode planinskih in drugih poti na novo urediti
in označiti;
– trase prometnic ne smejo posegati v brezna, jame, iz‑
vire ter sekati vodnih žil. Pri prečkanju grap z vodo je potrebno
izvesti ustrezne prepuste;
– za vse posege na območju občinske kategorizirane
ceste in v njenem varovalnem pasu je potrebno v skladu s
predpisi, ki urejajo področje javnih cest in varstva prometa
na njih pridobiti pogoje in soglasje upravljavca – pristojnega
občinskega urada k projektni dokumentaciji za pridobitev grad‑
benega dovoljenja (PGD), kar velja tudi v primeru pridobitve
gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte oziroma pred
pričetkom drugih posegov in del, ki se jih lahko izvaja brez
gradbenega dovoljenja.
(5) Kmetijske in gozdne prometnice
Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ
3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih delih mestoma
dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.
25. člen
Za 28.a členom se doda nov 28.b člen z naslednjim
besedilom:
»4.3 Površine za pešce in kolesarje
(1) Kolesarske poti
Znotraj naselij se kolesarske poti izvedejo ločeno od
cestišča in peščevih površin, pločniki in kolesarske steze v

Uradni list Republike Slovenije
naselbinski dediščini se izvedejo glede na prostorske možnosti,
poglabljanje vhodov v historične stavbe ni dopustno.
(2) Avtobusna postajališča
Na območju celotne občine naj bo za posamezna naselja
izdelana celostna podoba postajališč in druge opreme.
(3) Konjeniške poti
Sistem konjeniških poti za potrebe turizma in rekreacije
v naravi se izvede za celotno območje skladno z regijskimi
povezavami.
(4) Pešpoti
Znotraj urbanih območij je širina hodnikov za pešce mi‑
nimalno 1,55 m, enako velja tudi za pešpoti izven naselij.
Izjemoma so dovoljena zožanja, kadar zaradi obstoječih ovir
oziroma objektov ni možno zagotoviti ustrezne širine hodnika
za pešce.«
26. člen
Za 28.b členom se doda nov 28.c člen z naslednjim be‑
sedilom:
»4.4 Parkirne površine
(1) Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni
motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za
popravila avtomobilov, banke, pošte ipd.) ali pa so potrebne
manjše deponije, je prednostno potrebno zagotoviti parkirne
prostore oziroma deponije na gradbeni parceli objekta ali na
skupnem funkcionalnem zemljišču.
(2) Izjemoma je dopustno zagotavljanje parkirnih prosto‑
rov za objekte iz prvega odstavka tega člena na javnih parkirnih
površinah, če so v neposredni bližini takih objektov in če za‑
sedenost javnih parkirnih prostorov to dopušča, o čemer izda
soglasje upravljavec javnih parkirnih površin oziroma pristojni
občinski urad.
(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkci‑
jo, ki morajo biti dostopne brez arhitektonskih ovir je potrebno
zagotoviti vsaj 5% ali vsaj eno parkirno mesto za invalida. V
primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnost‑
mi se pri določanju potrebnega števila parkirnih mest upošteva
največje potrebe po istočasnem parkiranju.
Manipulacijske površine na parkiriščih morajo biti dimen‑
zionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje
vozil na javno cesto.
(4) Parkirišča v bližini državnih cest morajo biti fizično
ločena od državnih cest.
(5) Parkirišča za potovalne kombije morajo biti opremljena
s sanitarijami in sanitarnim prostorom za zbiranje odplak iz
potovalnih kombijev.
(6) Javna parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj
se fizično omejijo, tako da se prepreči neurejeno parkiranje.
Fizične ovire naj bodo izvedene z naravnim gradivom (npr.
oblice ali kamen kot robniki, lesena ograja – plot).
(7) Parkirna mesta in garaže morajo biti locirane in izve‑
dene tako, da hrup in smrad ne poslabšujeta bivalnih pogojev
v objektih v okolici.
Parkirišča, ki po površini presegajo 20 parkirnih mest
(PM), je potrebno členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasa‑
ditvami (drevoredi), spremembami tlakov in drugimi oblikoval‑
skimi elementi; zahteva ne velja za začasna parkirišča v času
prireditev.
(8) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah na‑
membnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število
PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporočenimi normativi
stroke, kot sledi:
– enostanovanjske stavbe
z garažo
– dvostanovanjske stavbe
z garažo
– večstanovanjske stavbe
– počitniške hiše
– dom za starejše

2 PM/stanovanje
4 PM
2 PM/stanovanje
2 PM
1PM/ 5 postelj
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– vrtci, šole

2PM/oddelek + 1PM/2
zaposlena
– zdravstveni domovi
1PM/2 zaposlena +
1PM/30 m2
– poslovni prostori/pisarne
1 PM/2 zaposlena +
PM/30 m2 neto površine
– poslovni prostori/stranke
1 PM/2 zaposlena +
PM/20 m2 neto površine
– obrtni ali industrijski objekti 1PM/50 m2 ali 1PM/2
zaposlena
– skladišča
1PM/100 m2 ali 1PM/2
zaposlena
– kulturni dom
1 PM/5–10 sedežev
– cerkev
1 PM/10–20 sedežev
– pokopališča
1PM/2000 m2 površine
– trgovine
1PM/ 30–40 m2 koristne
prodajne površine
– rekreacijska igrišča
1 PM/250 m2
– športne dvorane z gledalci 1 PM/10–15 obiskovalcev
– športne dvorane brez
1 PM/50 m2 površine
gledalcev
dvorane
– manjše krajevne gostilne,
1PM/4 sedežev
bifeji
– gostilne s prenočišči
1PM/2 sobi in 1PM/6
sedežev.
(9) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki prese‑
gajo 3,5 t skupne mase in za avtobuse ter za priklopnike teh
motornih vozil so dopustna le v območjih prometnih površin (I)
in v območjih proizvodnih dejavnosti (P). Izjemoma je gradnja
teh parkirnih mest in garaž dovoljena za potrebe kmetijske
dejavnosti v sklopu kmetijskega gospodarstva tudi v območjih
za stanovanja in kmetije (SK).«
27. člen
29. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.5. Železniški promet
Od meje z Občino Naklo poteka po trasi ukinjene železni‑
ške proge do mesta Tržič varovani koridor primestne železni‑
ške proge Naklo–Tržič.
Pri posegih v prostor se upošteva naslednje smernice:
– za vsak poseg v 100 m varovalnem progovnem pasu
železnice, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh stra‑
neh proge (progovni pas je prostor, razširjen na vsako stran
proge, od osi skrajnih tirov za 8 m zunaj naselja oziroma 6 m
v naselju), je potrebno upoštevati veljavni Zakon o varnosti v
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04) in Pravilnik o
pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, sa‑
ditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem pasu (Uradni
list RS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov bodočih objektov
od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne ograje, če se pokaže
za potrebno;
– za vsak objekt lociran v 100 m železniškem varovalnem
progovnem pasu si mora investitor pridobiti projektne pogoje in
soglasje h gradnji Slovenskih železnic;
– predvidene ceste morajo biti oddaljene minimalno 8,00
m od osi obstoječega ali predvidenega tira;
– objekti višine do 15,00 m morajo biti oddaljeni minimal‑
no 12,00 m od osi skrajnega tira, za objekte višje od 15,00 m
pa je potrebno za vsak meter višine dodati 0,50 m k minimalni
oddaljenosti od osi skrajnega tira.«
28. člen
31. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.6. Komunikacijsko omrežje
(1) Novogradnje, rekonstrukcije in priključke telekomuni‑
kacijskega omrežja se v naseljih gradi podzemno. Za gradnje
in priključevanje na obstoječe omrežje je potrebno pridobiti
soglasje upravljavca. Telefonsko in kabelsko omrežje je potreb‑
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no projektirati po istih trasah. Varovalni pas, merjeno na vsako
stran od osi posameznega voda znaša 1,5 m. V trimetrskem
varovalnem pasu posameznega voda je dopustna le gradnja
komunalnih naprav.
(2) Postavitev objektov in naprav mobilne telefonije je
potrebno načrtovati v primerni oddaljenosti od stanovanjskih
in drugih javnih objektov, občutljivih na elektromagnetno se‑
vanje. Za postavitev objektov in naprav mobilne tehnologije v
območjih varovanih pogledov in v območjih varovanja naravne
in kulturne dediščine je obvezna pridobitev ustreznega soglasja
pristojnih organov.
(3) Umeščanje baznih postaj na objektih kulturne dedi‑
ščine ni možno.
(4) Za vsak poseg v prostor je potrebno upoštevati pogoje
pristojnega sistemskega operaterja omrežja.
(5) Na objektih kulturne dediščine postavitve televizijskih
anten niso dopustne.«
29. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»Kolikor so pogoji za prometno urejanje in urejanje siste‑
mov zvez in varstveni pogoji v neskladju, se v območju kultur‑
nega spomenika uporablja varstvene pogoje.«
30. člen
33. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»5.1. Odvajanje odpadnih voda
Na celotnem območju občine se upošteva občinski pred‑
pis o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode.
Na območjih, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in je
priključitev nanjo mogoča, oziroma kjer se javna kanalizacija
gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev stavb ali preureditev
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Izjeme so možne v naslednjih primerih:
– če javna kanalizacija v območju, ki mora biti opremljeno
z javno kanalizacijo, v času začetka uporabe novozgrajene
stavbe še ni zgrajena ali je še v gradnji;
– če priključitev iz tehničnih razlogov ni možna;
– če bi bila priključitev pravno nedopustna;
– če obstoječa javna kanalizacija nima zadostnih kapa‑
citet;
– če odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ne
izpolnjujejo pogojev iz soglasja za priključitev.
Na obstoječih območjih poselitve v občini, ki še niso
opremljena z javno kanalizacijo in na območjih, kjer se skladno
z operativnim programom gradnja javne kanalizacije ne predvi‑
deva, morajo lastniki stavb obvezno zgraditi lastne objekte za
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Dovoljena je gradnja malih KČN z zmogljivostjo pod 50 PE
ali nepretočnih greznic.
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se lahko izvede
s soglasjem izvajalca javne službe.
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpa‑
dnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in s predpisi
s področja varstva okolja. Vse morebitne tehnološke vode in
vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na
način, kot to predvidevajo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.
Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se kon‑
trolirano neškodljivo odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi priha‑
jalo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin.
Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo. Če ponikanje ni
možno, kar je potrebno dokazati, je padavinske vode možno
speljati v vodotoke oziroma naravne odvodnike. Pri tem je
potrebno v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok pada‑
vinskih voda s površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti
zadrževanje padavinskih voda. Iztoki v površinske odvodnike
oziroma zadrževanje mora biti ustrezno dimenzionirano glede
na prevodno sposobnost vodotoka – recipienta. Pri tem se
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ne sme poslabšati kakovost recipienta in poplavna varnost
območja. Kota dna iztoka v vodotok naj bo na spodnjem robu
brežine. Obvezno je potrebno predvideti ustrezno protierozijsko
zaščito struge v območju iztoka.«
31. člen
34. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»5.2. Elektroenergetsko omrežje
(1) Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati
stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter
predpisane odmike in pogoje upravljavca.
(2) Oskrba z električno energijo v Občini Tržič se v celoti
vrši iz RTP Tržič 110/20 kV, ki se napaja preko 110 kV daljnovo‑
da Okroglo–Moste. Del daljnovoda od odcepa pri Žejah do RTP
Tržič je dvosistemski, ostali pa enosistemski daljnovod.
(3) SN omrežje v Občini Tržič je, razen nekaterih izjem v
celoti 20 kV. Na 10 kV napetosti obratujejo le še TP Zelenica
dom, TP Žičnica II. in TP Jur.
SN omrežje med RTP Tržič 110/20 kV in RP Balos je v
celoti kabelsko. Edini daljnovod med RTP 110/20 kV Tržič in RP
Balos je napajalni dvosistemski daljnovod, preko katerega se
napajajo vsi porabniki severno od RP Balos. Kabelsko omrežje
predstavljajo tudi SN vodi iz RTP 110/20 kV Tržič in RP Balos,
vendar pa ti izven naselja preidejo v daljnovodno omrežje.
(4) Opredeljena poselitvena in druga razvojna območja, ki
se urejajo na podlagi OPPN in PUP, se bodo oskrbovala z ele‑
ktrično energijo iz obstoječih TP. V primeru slabih napetostnih
razmer oziroma povečanega odjema elektrike bo upravljavec
zgradil novo TP s pripadajočimi visokonapetostnimi priključki in
nizkonapetostnimi vodi.
(5) Pri grajenih in predvidenih prostorskih ureditvah je po‑
trebno za določeni napetostni nivo upoštevati elektroenerget‑
ske koridorje obstoječih in koridorje predvidenih daljnovodov,
kablovodov ter lokacije TP kot omejitvene faktorje pri določanju
lokacij za predvidene objekte, in sicer v smislu določenih širin
koridorjev na vsako stran od osi daljnovodov s pripadajočimi
trafo postajami (TP):
– daljnovod 110 kV
– 2 x 15,00 m (30,00 m);
– daljnovod 10 ali 20 kV
– 2 x 10,00 m (20,00 m);
– kablovod 20 kV
– 2 x 1,00 m (2,00 m);
– varovalni pas elektroenergetske razdelilne transforma‑
torske postaje (RTP), merjeno od zunanjega roba ograje ob‑
močja RTP nazivne napetosti 110 kV je 15,00 m.
(6) Zračni daljnovodi ne smejo potekati v smeri kakovo‑
stnih pogledov prostorske dominante.
(7) V naseljih se nizko in srednje napetostno omrežje
izvede v podzemni kabelski izvedbi. Priključki odjemalcev na
omrežje se prav tako izvedejo v podzemni izvedbi.
(8) V območjih kulturne dediščine in v vplivnih območjih
kulturne dediščine je nizkonapetostno distribucijsko elektroe‑
nergetsko omrežje potrebno graditi podzemno, razen če gre
za arheološko dediščino – v tem primeru naj vodi potekajo
izjemoma ob robovih naselij ali gozda.
(9) Transformatorska postaja (TP) naj bo locirana v za‑
dostni oddaljenosti od objektov in območij kulturne dediščine,
izven smeri vedut in prostorske dominante.
(10) V varovalnih pasovih obstoječih in koridorjih predvi‑
denih daljnovodov saditev drevja visoke rasti ni dovoljena. Na
obstoječih objektih so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela.
Za vsako gradnjo objektov v varovalnih pasovih obstoječih in
koridorjih predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno
soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega ope‑
raterja prenosnega omrežja ali (ustrezno primeru) pridobiti pi‑
sno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja.
(11) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja
nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na par‑
kiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila,
ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
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(12) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov,
objektov in naprav ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo
povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov,
namenjenih bivanju in rekreaciji;
– stanovanjskih objektov;
– objektov vzgojno‑varstvenega in izobraževalnega pro‑
grama ter programa osnovnega zdravstvenega varstva;
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene
ali gostinske dejavnosti;
– igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih
površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(13) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozida‑
ve stavb namenjenih za stalno oziroma občasno bivanje),
ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma
predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo poo‑
blaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti
veličin elektromagnetnega polja, ki so določene v Uredbi o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96). V 80 m širokem pasu ob daljnovodih
naj se, zaradi elektromagnetnega sevanja, načrtujejo le namen‑
ske rabe brez stanovanj.
(14) Spodbuja se soproizvodnja električne energije in to‑
plotne energije v vseh možnih kombinacijah uporabe goriv, ter z
možnostjo uporabe tudi za hlajenje objektov (plinska kogenera‑
cija, kogeneracija v kotlovnici na obnovljivi vir energije …).«
32. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»5.3. Javna razsvetljava
(1) Omrežje javne razsvetljave v naselju praviloma poteka
pod zemljo. Ceste v naseljih in hodniki za pešce se opremijo z
uličnimi svetilkami.
(2) Oblikovanje svetilk mora biti podrejeno oblikovnim
kvalitetam posameznih enot urejanja prostora. V vaških jedrih
je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu.
(3) Za osvetljevanje poti, ulic, cest in objektov se lahko
uporabljajo le zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepre‑
dušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe, skladno
z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Uradni list RS, št. 81/07 s spremembami). Namestitve
novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum, po 22. uri
naj se moč osvetljevanja zmanjša do 5. ure zjutraj, reklamna
in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 22. ure),
posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji.«
33. člen
Za 34.a členom se doda nov 34.b člen z naslednjim
besedilom:
»5.4. Drugi viri energije in ukrepi za učinkovito rabo
energije
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine
spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter
uporabo obnovljivih virov, ki štejejo kot pomembna nacionalna
strateška zaloga energije.
(2) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukcijah stavb,
kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in ogre‑
vanja, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinko‑
vite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire
energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito
gradnjo.
(3) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja
in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb
odloka o PUP in varstvenih režimih.
(4) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna po‑
vršina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih
uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se
zamenjuje sistem z oskrbo z energijo, se ta načrtuje na podlagi
in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskrbo stavb z energijo, pri kateri se upošteva tehnična,
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funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih
sistemov za oskrbo z energijo.
Kot alternativni viri štejejo: decentralizirani sistemi na
podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja, daljinsko ali
skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo in toplotne
črpalke.
(5) Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obve‑
zna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v
skladu s predpisi o graditvi objektov. Izvzete so stavbe, katerih
oskrba z energijo je določena v lokalnem energetskem koncep‑
tu, stavbe, za katere predpis lokalne skupnosti določa obvezno
priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma
uporabo določene vrste goriva.
(6) Podpira se izgradnja fotovoltaičnih elektrarn predvsem
za potrebe industrijskih objektov, ter solarnih sistemov za ogre‑
vanje sanitarne vode. Solarna energija predstavlja potencial
tudi za potrebe javne razsvetljave.
(7) Izraba sončne energije za proizvodnjo zelene električ‑
ne energije na objektih je možna pod pogojem, da so napra‑
ve izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim
manjša. Sončne zbiralnike je dopustno postavljati na streho,
balkonske ograje in zatrepe, tako, da ležijo v njihovi ravnini.
Postavitve nad slemenom in na objektih kulturne dediščine
niso dopustne.
Sevanje sonca se lahko izkorišča s pasivnimi solarnimi
sistemi (okna, sončni zidovi in steklenjaki ali z aktivnimi solar‑
nimi sistemi, sončni kolektorji, sončne celice, zrcala).
(8) Celice za fotovoltaične elektrarne je dopustno posta‑
vljati na strehe (v ravnino strehe, brez dodatnih konstrukcij
– stebričkov). Fotovoltaične elektrarne na stebrih je dopustno
postavljati na, za to primernih, stavbnih zemljiščih.
(9) Za ogrevanje objektov se spodbuja izkoriščanje le‑
sne biomase kot glavnega energetskega vira za ogrevanje,
predvsem v območjih naselij, ki imajo v neposrednem zaledju
možnost izkoriščanja velikih zalog lesne biomase.
(10) V skladu s predhodnimi prostorskimi in okoljskimi
preveritvami in utemeljitvami se omogoči izvedba raziskav za
izrabo geotermične energije ter njihova izraba.
(11) Utekočinjen naftni plin kot energetsko učinkovit in
uporabniku prijazen energent, se lahko hrani v nadzemnih ali
podzemnih plinohramih. Locirani morajo biti na pripadajočem
zemljišču objekta, pri čemer je potrebno zagotoviti predpisane
odmike od objektov in vseh infrastrukturnih objektov in naprav.
Za postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrama je po‑
trebno pridobiti ustrezna soglasja, kolikor so le‑ti locirani v va‑
rovalnih pasovih infrastrukturnih objektov in naprav, v območjih
naravne in kulturne dediščine in drugih zavarovanih območjih.
(12) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi z
zmanjševanjem porabe električne energije za javno razsvetlja‑
vo, in sicer z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za
reguliranje polnočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem
na minimalno število svetlobnih teles postavljenih zunaj strnje‑
nih poselitvenih območij.
(13) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi s pri‑
ključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije,
z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako,
da se: izboljšuje toplotna izolacija objektov, spodbuja pasivne
oziroma energetsko učinkovite gradnje, pri načrtovanju prenov
in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih
materialov ter tehnološke opreme.
(14) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove
energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim
večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na
degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti.
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih in‑
frastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z ele‑
ktriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto,
obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi,
prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma
nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upo‑
števa načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o
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omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov
na področju rabe energije.«
34. člen
Za 34.b členom se doda nov 34.c člen z naslednjim be‑
sedilom:
»5.5. Plinovodno omrežje
(1) Preko območja občine potekajo plinovodi z oznako:
– P292 od regionalni plinovod R29 v km 22+525 do MRP
Tržič premer 100 mm; tlak 50 bar,
– P2921 od P292 v km 2+871 do MRP Golnik premer
100 mm; tlak 50 bar,
– 10100 MRP BPT do ograja BPT premer Pl50 mm;
tlak 1 bar,
– 10000 MRP Tržič do MRP BPT premer 100 mm; tlak
4 bar
– 10200 MRP BPT do ograja PEKO premer 150 mm;
tlak 1 bar
– 10300 MRP BPT – Široka potrošnja premer 100 mm;
tlak 1 bar.
(2) Za plinovod z delovnim tlakom nad 16 bar je določen
varovalni pas 100 m na vsako stran plinovoda. V varovalnem
pasu je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih pogo‑
jih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim
tlakom nad 16 bar ter pogojih za posege v območjih njihovih
varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10) ter za vsak poseg v
tem pasu pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
(3) Za gradnjo in kasnejše posege v varovalnem pasu
nizkotlačnih plinovodov je potrebno upoštevati določila Pravil‑
nika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
(Uradni list RS, št. 26/02, 54/02). Varovalni pas za plinovode
z delovnim tlakom manjšim od 16 barov in večjim od 5 barov
je 5 m na vsako stran osi plinovoda (2 x 5 m), za plinovode z
delovnim tlakom manjšim od 5 barov, pa 2 m na vsako stran osi
plinovoda (2 x 2 m). Za vse gradbene posege oziroma izrabo
prostora v 2 x 100 m nadzorovanem pasu plinovoda z delovnim
tlakom nad 16 bar je potrebno pridobiti soglasje upravljavca
plinovodnega omrežja.
(4) Za vse gradbene posege in ureditve, ki se nahajajo
v nadzorovanih in varovalnih pasovih plinovodov je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
(5) Priključitev objektov na zgrajeno plinovodno omrežje
je možno pod pogoji, ki jih določi upravljavec plinovoda.
(6) Plinovodno omrežje se predvidi na vseh cestah/uli‑
cah. Glede na lokacijo bodočih objektov so možni tudi drugi
koridorji.
(7) Glede na gradnjo objektov se lahko predvidi etapnost
gradnje plinovodnega omrežja. Na območjih, kjer je zgrajeno
ali je predvidena izgradnja plinovodnega omrežja se morajo
objekti priključiti na omrežje zemeljskega plina. Priključitev na
zemeljski plin ni obvezna, če se za ogrevanje objekta predvidi
obnovljiv vir energije. Plin naj se uporablja za kuhanje, ogreva‑
nje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.«
35. člen
35. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»5.6. Male hidroelektrarne
(1) Gradnja malih hidroelektrarn (MHE) je vezana na
ohranjanje in varstvo narave in je možna le na tistih vodotokih,
kjer je možno zagotoviti način, metode in tehnične rešitve, ki
prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrst. MHE naj se loci‑
ra izven varovanih območij in izven območij naravnih vrednot.
(2) Pri urejanju malih hidroelektrarn mora biti v strugi
vodotoka zagotovljen prehod rib (ribja steza) v skladu s pogoji
Zavoda za ribištvo in ribiške družine. Na odseku od odvzema
vode do ponovnega izpusta v strugo vodotoka mora investitor
male hidroelektrarne zagotoviti takšen pretok vode, ki ustreza
biološkemu minimumu, kot ga na podlagi terenske raziskave
določi usposobljena institucija. Odvzem vode ne sme ovirati
pretoka stoletne vode.
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(3) Strojnica malih hidroelektrarn (MHE) mora biti posta‑
vljena nevpadljivo in po velikosti ne sme presegati dimenzij, ki
jih narekuje tehnologija. Streha mora biti simetrična dvokapnica
z naklonom 38° do 45°. Lokacija strojnice mora biti nad koto
visoke vode in izven poplavnega območja. Generatorska etaža
strojnice s pristopom mora biti nad nivojem stoletne visoke
vode. Če je strojnica v poplavnem območju, je to lokacijo po‑
trebno strokovno utemeljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica
ne sme ovirati dostopa do struge zaradi vzdrževalnih ali inter‑
vencijskih del. Ograje niso dopustne.
(4) Peskolovi in cevovodi morajo biti vkopani, zemljišče
pa sanirano in krajinsko nemoteče zavarovano proti eroziji.
Odvečni odkopani material ni dopustno odlagati v strugo ali ga
nezavarovanega odlagati na strmih pobočjih in brežinah, de‑
ponijo odkopanega materiala je potrebno ozeleniti. Na zajetjih,
ob trasi cevovoda in na izpustu niso dopustne vidne betonske
površine.
(5) V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za
gradnjo malih hidroelektrarn se upošteva predpise, ki izhajajo
iz zakonov: Zakon o vodah (ZV), Zakon o varstvu okolja, Zakon
o varstvu narave in Zakon o varstvu kulturne dediščine.
(6) V primeru potreb za lokalno oskrbo z energijo iz MHE
je potrebno na tovrstnih območjih prednostno zagotoviti priklju‑
čitev na javno prenosno elektroenergetsko omrežje.«

lom:

36. člen
V 37. členu se doda naslov člena z naslednjim besedi‑
»5.7. Odstranjevanje odpadkov«.

37. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»Kolikor so pogoji za komunalno in energetsko opremlja‑
nje in varstveni pogoji v neskladju, se v območju kulturnega
spomenika uporablja varstvene pogoje.«
38. člen
V poglavju III. se besedilo 6. Podpoglavja »Pogoji za var‑
stvo voda« nadomesti z naslednjim besedilom: »Pogoji za var‑
stvo voda, zaščito pred poplavami in zaščito pred erozijami«.
39. člen
38. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»6.1. Oskrba s pitno vodo, varovanje vodnih virov in
varstvo voda
(1) Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje,
morajo biti vsi objekti priključeni na vodovodno omrežje v
skladu s pogoji upravljavca oziroma koncesionarja. Na obmo‑
čjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega
omrežja, niti ni predvidena napeljava le‑tega, si mora investitor
pridobiti vodno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, Agen‑
cije RS za okolje za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s
pitno vodo in zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo (vodnjak,
kapnico) v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji v
skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04). Pri
objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena
uporaba azbestnocementne kritine.
Na celotnem območju občine se za oskrbo s pitno vodo
upošteva občinski predpis o oskrbi s pitno vodo. Na obstoječem
poselitvenem območju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira
javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna. Na
obstoječem poselitvenem območju, ki ni opremljeno ali ni v
celoti opremljeno z javnim vodovodom, je oskrba s pitno vodo
iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina ne vzpostavi
pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodovod. Na pred‑
videnem poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda
ne sme priključiti stavb ali gradbeno inženirskih objektov na
javni vodovod, če na območju še ni zagotovljenega odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode ali je odva‑
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janje odpadnih voda začasno zagotovljeno z malo komunalno
čistilno napravo skladno z veljavno zakonodajo. Priključek na
javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upra‑
vljavec javnega vodovoda v skladu z določili odloka in v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Pri načrtovanju gradenj je potrebno upoštevati varoval‑
ni pas omrežij cevovodov in upoštevati ustrezne odmike.
(3) Na javnem vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi
hidrantno omrežje, ki mora zagotavljati zadostno količino po‑
žarne vode.
(4) Vodovarstvena območja so določena z namenom,
da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je
namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževa‑
njem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo
na zdravstveno ustreznost voda ali njeno količino (74. člen
ZV‑1). Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem
območju zajetij pitne vode, je treba pri načrtovanju dosledno
upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega
območja (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06) ter omejitve in pogoje
iz veljavnega predpisa lokalne skupnosti. Vse obstoječe vodne
vire je potrebno varovati pred onesnaženjem in jih vzdrževati.
Obstoječi vodni viri, ki trenutno niso v funkciji, se vzdržujejo za
primere izrednih razmer in za požarno varnost.
(5) Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavno‑
sti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih
virov. Dovoljeni pa so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali
kakovost vodnih virov.
(6) Za vsak gradbeni poseg v varstvenih pasovih morajo
investitorji pridobiti dovoljenje v skladu z zakonom in veljav‑
nimi predpisi. Poleg tega pa morajo pridobiti tudi predhodno
strokovno mnenje Zavoda za zdravstveno varstvo (11. člen
Pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode, Uradni list
RS, št. 46/97).
Glede dejavnosti na mejnih območjih varstvenih pasov
je potrebno soglasje upravljavca vodovoda, hidrogeologa in
pristojnega upravnega organa Občine Tržič.
Na območjih urejanja Ljubelj 20 T1 IN Ljubelj 20 T2, ki se
nahajata na vodovarstvenih območjih zajetja pitne vode, je po‑
trebno pri vseh posegih dosledno upoštevati omejitve in pogoje
iz veljavnega Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini
Tržič in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list RS, št. 33/99,
97/01 in 69/01).
(7) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti
ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščena
strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti,
ki v sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših raz‑
merah pa uspešen razvoj živali vseh vrst.
(8) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem
prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki
znašajo:
– za Tržiško Bistrico v širini 40 m od zgornjega roba bre‑
žine izven naselij in 15 m v naseljih;
– za druge vodotoke pa 5 m od zgornjega roba brežine.
V tem pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje
vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna, razen
za mline, žage in male hidroelektrarne za katere je odmik od
vodotoka lahko manjši.
(9) Za vsak poseg, vključno z gradnjo mostov in drugih
infrastrukturnih objektov, odvzem proda in peska, vzdrževanje
obrežne vegetacije in za posege, ki lahko trajno ali začasno
vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vo‑
dno soglasje Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za
okolje.
(10) Vodno soglasje je potrebno pridobiti tudi za poseg v
prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali
stanje voda, in sicer:
– poseg na vodnem in priobalnem zemljišču;
– poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po po‑
dročnem zakonu;
– poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;
– poseg na varstvenih in ogroženih območjih;
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– poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
– poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode,
zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik;
– hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko
delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride
do vpliva na vodni režim.«
40. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»6.2. Pogoji za zaščito pred poplavami
(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vo‑
dnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim
delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih orga‑
nizmov ter preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. Vodna
zemljišča ne morejo biti namenjena območju za proizvodnjo.
Dovoljene so le izjeme, ki jih predpisuje Zakon o vodah.
(2) Za posege na potencialno poplavnih površinah je zah‑
tevana izdelava poplavne presoje skladno z Uredbo o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), ki določa
pogoje gradnje na poplavnih območjih. Poplavna presoja mora
biti izdelana skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje
območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v
razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). Glede na višine
poplavnih vod je v dokumentaciji za posege potrebno opredeliti
omilitvene ukrepe. Z ukrepi se ne sme poslabšati obstoječe
poplavne varnosti območij. Poplavna ogroženost je razvidna
iz študije Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti
in nevarnosti snežnih plazov za območje Občine Tržič, ki jo
je izdelala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek
za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana in je prikazana v
kartografskem delu tega odloka, območja namenske rabe pa
usklajena z omejitvami.
(3) Graditev na poplavnih in erozijsko ogroženih območjih
je možna le v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izva‑
janje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Uradni list RS, št. 89/08) oziroma s predpisi, ki bi stopili
v veljavo po sprejetju tega odloka.
(4) Dosedanje retenzijske in poplavne površine se ne
smejo zmanjševati in se vzdržujejo v naravnih razmerah. Ve‑
getacijske pasove ob vodotokih se ohranja in vzdržuje, v teh
območjih so dopustne ureditve rekreacijskih poti in drugih
ureditev za potrebe rekreacije v naravnem okolju.
(5) Odtok iz utrjenih in parkirnih površin je potrebno ure‑
diti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok
padavinskih voda z urbanih površin – predvideti je potrebno
ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
kanalizacijo oziroma površinske odvodnike. Parkirne površine
za tovorna vozila morajo biti neprepustne za vodo in naftne de‑
rivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje odplak s talnih površin
v sistem odvoda odpadnih voda preko ustrezno dimenzionira‑
nih lovilnikov olj in goriv skladno s Pravilnikom o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in
priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje (Uradni list
RS, št. 63/02).
(6) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov
ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop
oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt
javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah
in poteh).
(7) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije
in zavarovanja strug vodotokov morajo biti predvideni grad‑
beno tehnično, hidravlično in ekološko ustrezno ter skladno s
predpisi. Zavarovanja in stabilizacije brežin in dna vodotokov
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je potrebno predvideti z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, oze‑
lenjeno z avtohtono vegetacijo.
(8) Morebitne premostitve morajo biti hidrotehnično pre‑
verjene in grajene tako, da ne posegajo v pretočni profil. Svetla
pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (Q100) z
minimalno varnostno višino 0,5 m.
(9) V največji možni meri je potrebno ohranjati naravno
obvodno zarast.
(10) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti
vodotokov tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe. Predvidi se
rešitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno
stabilnih površin, ki bodo na stabilnostno problematičnih odse‑
kih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena. V primeru
nestabilnih, pogojno stabilnih in erozijsko ogroženih pobočjih je
potrebo pridobiti geološko geomehansko poročilo in podati reši‑
tve, ki bodo zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.
(11) Poplavna območja so razvidna iz kartografskega dela
PUP. Za vsako gradnjo oziroma poseg na poplavnem območju
je potrebno predhodno izdelati hidrološko hidravlično presojo
vodnega režima, v kateri morajo biti definirani tudi ukrepi za
eliminacijo vpliva gradnje na poplavnem območju. V kolikor so
površine ogrožene, je potrebno predvideti ukrepe in gradnjo
načrtovati tako, da ne bo prihajalo do škodljivega vpliva.
(12) Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vo‑
dotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na
labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju po‑
segov ni dovoljeno.
(13) Pri urejanju objektov in naprav z derivacijo (npr.
malih hidroelektrarn, mlinov žag in ribogojnic) mora investitor
na odseku od odvzema vode do ponovnega izpusta v strugo
vodotoka zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga
določi pooblaščena strokovna institucija. Odvzem vode ne sme
ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi ohrani‑
tve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti
ustrezen prehod rib.
(14) Strojnica malih hidroelektrarn (MHE) mora biti po‑
stavljena nevpadljivo, velikost ne sme presegati dimenzij, ki jih
narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice s pristopom
mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. Če je strojnica v po‑
plavnem območju, je to lokacijo potrebno strokovno utemeljiti s
hidravličnimi presojami. Strojnica ne sme ovirati dostopa do stru‑
ge zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih del. MHE naj se locira
izven varovanih območij in izven območij naravnih vrednot.«
41. člen
Za 38.a členom se doda nov 38.b člen z naslednjim
besedilom:
»6.3. Zaščita pred erozijami in plazovi
(1) Na erozijskih območjih je na zemljiščih, ki so stalno ali
občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije
vode (območja strogih protierozijskih varovanj, erozijska ža‑
rišča, območja zahtevnejših protierozijskih ukrepov, območja
običajnih protierozijskih ukrepov), prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije,
ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnava od‑
točne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja
pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po
erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda,
– pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravno‑
vesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavlja‑
nja pretočne sposobnosti hudourniške struge in
– vlačenje lesa.
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Na erozijskem območju morajo biti načrtovani posegi in
raba omejeni v skladu s 87. členom ZV‑1.
(2) Na plazovitih območjih je na zemljiščih, kjer je zaradi
pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost ze‑
meljskih ali hribinskih sestojev, prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje
zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo ze‑
mljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
Na plazljivem območju morajo biti načrtovani posegi in
raba omejeni v skladu z 88. členom ZV‑1.
(3) Na plazovitem območju lastnik zemljišča ali drug po‑
sestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega
sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost
zemljišča.
(4) Za vsak poseg, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov
in naprav je na območju celotne občine potrebno predhodno
pridobiti mnenje geomehanika.«
42. člen
39. člen se nadomesti z naslednjim besedilom:
»7.1. Prostorsko ureditveni pogoji za ohranjanje kulturne dediščine«
(1) Kulturna dediščina je opredeljena v Odloku o spre‑
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Tržič v letu 2008, prikazana pa v
prikazu stanja prostora.
(2) Na objektih in območjih varovanih po predpisih o var‑
stvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v
prostor prostorski ureditveni pogoji glede celostnega ohranjanja
kulturne dediščine
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni
posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni
ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino
varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Za poseg v registrirano kulturno dediščino, kulturni
spomenik, registrirano arheološko najdišče, v vplivno obmo‑
čje registrirane kulturne dediščine ali kulturnega spomenika
je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo
kulturne dediščine.
(5) Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so
razglašeni za kulturne spomenike so posegi dovoljeni v skla‑
du z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega
dokumenta.
(6) Na objektih ali območjih registrirane kulturne dedišči‑
ne, ki ni razglašena za kulturni spomenik velja, da posegi v
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco,
ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso
dovoljen.
(7) Pri načrtovanju objekta in zunanje ureditve v nepo‑
sredni bližini enot kulturne dediščine, v vplivnem območju
enote kulturne dediščine je potrebno upoštevati krajinsko in
arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostor‑
ske prvine in razmerja, ter preprečevati posege s katerimi bi
se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost
kulturne dediščine.
(8) Za posamezne zvrsti registrirane kulturne dediščine
veljajo poleg določb prejšnjih odstavkov tudi dodatni varstveni
režimi.
(9) Varstveni režim za vse objekte znotraj EŠD 784 Tržič
– Trško jedro – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad,
fasadni detajli),
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– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo‑
čega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta‑
vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v
okolici značilnostim stavbne dediščine).
(10) Varstveni režimi za registrirano naselbinsko dedišči‑
no – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre‑
ža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav‑
bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja
(drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na
reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti,
oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in
pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema,
ulične fasade itd.).
V primeru novogradenj je potrebno upoštevati oblikovne
značilnosti objektov naselbinske dediščine (streha, napušč,
oblike oken, likovni izraz fasad, osnost fasad, materiali …).
(11) Varstveni režimi v območjih kulturne krajine – ohra‑
njajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna
raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbar‑
stva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podo‑
bo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(12) Varstveni režimi v območjih vrtnoarhitekturne dedi‑
ščine – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),
– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema,
skulpture),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vege‑
tacija, voda, relief itd.),
– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino
oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delovanje
celote,
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z
okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značil‑
ne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste,
sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),
– ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj
drevja,
– rastišče,
– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, po‑
škodb itd.).
(13) Varstveni režimi za registrirano memorialno dediščino
– ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali
drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter
vedute.
(14) Varstveni režimi v vplivnem območju kulturne dedi‑
ščine:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in domi‑
nantnost dediščine,
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– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnil imeti ne‑
gativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco
kulture dediščine,
– dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno
uporabo kulturne dediščine.
(15) Varstveni režim v registriranem arheološkem najdišču:
– ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne po‑
škodovati arheološke ostaline,
– izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovolje‑
ni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta
ob izpolnitvi enega od pogojev:
– v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom
v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se
izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh
nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi grad‑
benega dovoljenja, gradnji),
– v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheolo‑
ške raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave
najdišča.
(16) Na območjih registriranih arheoloških najdišč se za‑
gotovi predhodne arheološke raziskave. Obseg arheoloških
raziskav opredeli Zavod za varstvo kulturne dediščine Sloveni‑
je. Stroške arheoloških raziskav nosi investitor posega.
(17) Varstvo vojnih grobišč
Po podatkih iz Registra vojnih grobišč leži na širšem ob‑
močju mesta Tržič vojno grobišče, in sicer:
– Tržič – krajevno pokopališče – grobišče 43 borcev NOV
leži na prostoru pri cerkvi pred pokopališčem.
Na vojnih grobiščih je prepovedano:
– spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z Zakonom
o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09),
– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne ele‑
mente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spošto‑
vanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih
grobišč.
(18) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ni do‑
voljena. Izjemoma je dovoljena postavitev drvarnic in garaž,
vendar le v primerih, kjer je njihova postavitev mogoča v skla‑
du z historičnim urbanizmom območja in arhitekturno tipiko
območja.
43. člen
Za 39. členom se dodajo novi členi z naslednjim bese‑
dilom:
»39.a člen
7.2 Prostorsko ureditveni pogoji za celostno ohranjanje narave
(1) Na območju Občine Tržič se nahaja večje število
naravnih vrednot, ki so navedene v Odloku o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Tržič v letu 2008, prikazane pa v prikazu stanja
prostora:
(2) Pri načrtovanju posegov v zavarovanih območjih se
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih
vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske razno‑
vrstnosti navedena v strokovnem gradivu Naravovarstvene
smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Tržič (ZRSVN, OE Kranj, april 2009).
(3) Če se načrtuje gradnja ali ureditev na zavarovanem
območju, naravni vrednoti, pričakovani naravni vrednoti, eko‑
loško pomembnem območju, geomorfološki podzemeljski na‑
ravni vrednoti (jami) ali v območju Natura 2000 je potrebno v
postopku pridobitve ustreznega upravnega dovoljenja pridobiti
naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravo‑
varstveno soglasje.
(4) Na ekološko pomembnih območjih naj se posege in
dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja
naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih
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ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov
populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le‑ta z
načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
(5) Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje
tako, da se v čim večji možni meri ohranja: naravna razširjenost
habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst; ohranja
ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov,
njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno
rabo; ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in
živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za
najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za raz‑
množevanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in
prehranjevanje živali; ohranja povezanost habitatov populacij
rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost,
če je le‑ta prekinjena. Pri izvajanju posegov in dejavnosti se
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden
vpliv na habitatne tipe, rastline in živali, ter njihove habitate
čim manjši.
Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih
ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in
rastlin. Živalim se prilagodi tako, da poseganje oziroma opra‑
vljanje dejavnosti ne sovpada z obdobji, oziroma sovpada v čim
manjši možni meri, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo
umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja
mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik
ter prezimovanja, rastlinam se prilagodi tako, da se omogoči
semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnože‑
vanja.
Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih
vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(6) Najdbe fosilov, mineralov in jam je potrebno prijaviti
Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati mora najditelj najdbo
zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali krajo.
39.b člen
7.3 Prostorsko ureditveni pogoji za varstvo zraka
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno
upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obra‑
tovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
(2) Proizvodne, gospodarske, stanovanjske in druge
objekte je potrebno priključiti na ekološko čiste vire energije.
(3) Potrebno je zagotoviti racionalno rabo energije in
izboljšanje toplotne izolacije objektov, ter uporaba ekološko
sprejemljivih goriv.
(4) Z gradnjami in ureditvami se škodljivi vplivi na zrak ne
smejo povečevati. Nove stavbe poslovno proizvodnih in cen‑
tralnih dejavnostih je potrebno priključiti na skupinske – daljin‑
ske vire energije, graditi nizko energetske pasivne objekte.
(5) Pri posegih, ki povzročajo emisije snovi, je potrebno
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Prekomerne vplive na oko‑
lico se omeji – prepreči z omilitvenimi ukrepi v dovoljene okvire,
ki so še dopustni po predpisih
39.c člen
7.4 Prostorsko ureditveni pogoji za varovanje tal in
plodne zemlje
(1) Ohranja se naravne prvine v prostoru in se s posegi
prilagaja reliefnim značilnostim prostora.
(2) Ob gradnji objektov so investitorji dolžni upoštevati
vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena, ki jih predpiše
geološka služba.
(3) Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zava‑
rovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na
določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo
uporabo.
(4) Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni
tako, da ne povzročajo erozijskih procesov. Potrebnost pridobi‑
vanja predhodnega geotehničnega mnenja h posegu se določi
skladno z zahtevami, ki izhajajo iz varovanj (erozijske cone).
(5) Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je
potrebno preprečiti odtekanje nevarnih snovi v tla, sisteme pa

Uradni list Republike Slovenije
organizirati tako, da direkten iztok škodljivih snovi neposredno
v ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoč.
39.d člen
7.5 Varstvo pred hrupom
(1) Varstvo pred hrupom je opredeljeno na podlagi posa‑
meznih območij osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe
prostora. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s
predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hru‑
pom, ki so določene za posamezne površine glede na obču‑
tljivost za škodljive učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva
pred hrupom:
– I. stopnja varstva pred hrupom velja za vse površine na
mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo
pred hrupom, razen površin na naslednjih območjih: obmo‑
čje infrastrukture, območje gozdov na površinah za izvajanje
gozdarskih dejavnosti in na območju za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
– III. stopnja varstva pred hrupom velja za površine podrob‑
nejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v
okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa: na območju
stanovanj; na območju površin namenjenih počitniškim objek‑
tom, na območjih, na parcelah razpršene gradnje, na območju
družbene infrastrukture – površine za vzgojo in izobraževanje,
šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo in opravljanje verskih
obredov, na območjih zelenih površin namenjenih za rekreacijo
in šport, parki in pokopališča in na območju vodnih zemljišč.
– IV. Stopnja varstva pred hrupom velja na naslednjih
površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni
stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je
lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa: območja proizvo‑
dnih dejavnosti, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo,
na območju infrastrukture; na območju komunikacijske infra‑
strukture vse površine; na območju energetske infrastrukture
vse površine; na območju okoljske infrastrukture vse površine;
na območju mineralnih surovin namenjenih izkoriščanju, vse
površine in na območjih za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
(3) Za javne prireditve, javni shod in vsako drugo uporabo
zvočnih naprav na prostem je potrebno pridobiti soglasje pri‑
stojnega občinskega upravnega organa.
(4) Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako,
da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(5) Pri novogradnjah, spremembah namembnosti in re‑
konstrukcijah obstoječih objektov je treba vse posege načr‑
tovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih
ukrepov zaradi prometa na cesti.
(6) Izvedba aktivne in pasivne protihrupne zaščite na ob‑
močjih spremenjene rabe je obveznost investitorjev posegov.
39.e člen
Zagotavljanje požarne varnosti
(1) Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za
varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objek‑
tov.
(2) Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter sklo‑
pi konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izdelani
tako in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost
v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.
(3) Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna
varnost objektov ne sme zmanjšati.
(4) Poti, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti
označene skladno s predpisi.
(5) Za vse objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji
požarne varnosti, se mora v sklopu projektne dokumentacije
(PGD) izdelati študija požarne varnosti. Investitorji so pred
vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni prido‑
biti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za
zaščito in reševanje.
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Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahteva‑
na, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati
iz dokumenta zasnove požarne varnosti.«
44. člen
Za novim 39.e členom se doda novo podpoglavje z na‑
slednjim besedilom:
»8. Merila in pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter ureditve za potrebe obrambe«, hkrati se za novim
8. podpoglavjem doda nov 39.f člen z naslednjim besedilom:
»Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je potrebno upo‑
števati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem,
poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami. Pri vseh
posegih je potrebno upoštevati pogoje za:
– varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi
predpisi ali potrebno protipožarno ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev
hidrantnega omrežja,
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) Pri načrtovanju gradnje novih objektov je potrebno
upoštevati naravne omejitve (poplavnost, erozivnost, plazlji‑
vost, itd.) in veljavne predpise o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične
intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli‑Cancan‑Seiberg ter
temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Pri pripravi
projektnih dokumentacij je potrebno upoštevati veljavno zako‑
nodajo in podzakonske akte s področja varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
(2) Na erozijskih območjih se prostorske ureditve in po‑
samični posegi v prostor načrtujejo in izvajajo ob upoštevanju
običajnih protierozijskih ukrepov, kar vključuje predvsem izbor
lokacij za gradnjo izven teh območij. Če se tem območjem ni
mogoče izogniti, je potrebno izvesti ustrezne strokovne pre‑
soje in tehnične rešitve, ki zagotavljajo stabilnost objektov in
terena.
(3) Na potencialno ogroženih območjih je potrebno pro‑
storske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge tehnične
ukrepe (npr. orientacija zgradb, strukturne ojačitve, izolacija,
tehnična sredstva za zaklanjanje, alarmiranje ipd.) načrtovati,
tako da se preprečijo oziroma zmanjšajo morebitne škodljive
posledice na širšem območju posegov.«
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45. člen
Za 41. členom se doda nov 41.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»Tabela – pobude, varstveni pogoji, usmeritve in pripo‑
ročila za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine, je
priloga tega odloka.«
KONČNE DOLOČBE
46. člen
Postopki začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo
po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Lahko pa
se takšen postopek nadaljuje po določbah tega odloka, če
investitor to sam zahteva.
Prav tako se po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo
tega odloka končajo postopki za pridobitev gradbenega dovo‑
ljenja v tistih primerih, za katere investitor s pogodbo dokaže,
da je bila izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
naročena najmanj 3 mesece pred uveljavitvijo tega odloka. Rok
po katerem je še možno k vlogi za izdajo gradbenega dovo‑
ljenja prilagati projektno dokumentacijo izdelano po predpisih
pred uveljavitvijo tega odloka poteče po preteku 6 mesecev po
uveljavitvi odloka.
47. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in
skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu, pristojnem
za urejanje prostora na Upravni enoti Tržič in na Občini Tržič.
48. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka upravlja pristojni in‑
špektorat.
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 28. decembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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PRILOGA: Tabela pobud,varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine – PUP – ožje območje
OBMOČJE
Z NARAVOVARSTVENIM
STATUSOM ALI DRUGIMI
NARAVOVARSTVENIMI
VSEBINAMI

ŠT.
POBUDE
100

PARC.
ŠT.

K.O.
Tržič

OBST.
OZN..
OBM.
UR.
KULTURNA DEDIŠČINA
29C4
NV 3694 Tržič - lipa ob gradu
29 Mesto1 Neuhaus
NS 257 Ostanki grajskega
parka gradu Neuhaus-večji
kompleks starih dreves zlasti
hrastov na pobočju nad graj‑
skim hribom
NV 3693Tržič - jesen ob
gradu Neuhaus
NS 594 Ostanki grajskega
parka gradu Neuhaus – star
jesen ob grajskem poslopju
JV od stavbe
NV 326 Tržiška Bistrica s
pritoki do Tržiča

VARSTVENI POGOJI, USMERITVE
IN PRIPOROČILA:
NARAVA

KULTURA
Ohranja se lipa, ki stoji ob gradu;
Posegi morajo biti načrtovani z ustreznim od‑
mikom od naravnih vrednot, to je za projekcijo
krošnje drevesa na tla.
Predlog: NV 3693Tržič - jesen ob gradu
Neuhaus se izvzame iz Pravilnika o določitvi
in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS
111/04 in 70/06), glej tudi Tabelo 3 .

Vplivno območje:
EŠD 5190
Tržič- Grad Neuhaus
Vključiti v PUP za mestno jedro in po potrebi
Vplivno območje:
določiti posebne določbe za mestni del in
EŠD 784
šolski del.
Tržič- trško jedro
EŠD 5188
Tržič- šola
EŠD 5193
Tržič- Lokacija hiše Kurniko‑
va pot 1
EŠD 786
Tržič- Kurnikova hiša
EŠD 5184
Tržič- Hiša Cerkvena 5

Uradni list Republike Slovenije
19.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Tržič

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrto‑
vanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 10. ter 18. člena Statuta Ob‑
čine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski
svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Tržič
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopol‑
nitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Tržič v letu 2008 sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič (Ura‑
dni list RS, št. 8/94, 114/00, 93/01, 71/05, 121/05 in 75/08) – v
nadaljevanju: odlok, ki jih je izdelal Domplan d.d. pod številko
naloge UD 430‑68/10.
2. člen
V drugi alineji 2. člena številka »33« nadomesti številko
»31«, prav tako se besedilo pete alineje 2. člena nadomesti z
naslednjim besedilom: »smernice in mnenja pristojnih nosilcev
urejanja prostora.«
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se nadomesti z naslednjim besedi‑
lom: »Celovita presoja vplivov na okolje se izvede v postopku
priprave sprememb in dopolnitev plana in pri posegih v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z
določbami 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o ohranjanju narave (ZON‑B), ali če obsega posebno
varstveno območje po predpisih o ohranjanju narave. Pred
izvedbo celovite presoje vplivov na okolje je potrebno zago‑
toviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in
ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative,
ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na
katerega se plan nanaša.«
Peti in šesti odstavek 4. člena se črtata, pri čemer se
doda zadnji novi odstavek, ki se glasi: »Izrazi, uporabljeni v tem
odloku, katerih pomen ni posebej določen, imajo enak pomen,
kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov, s podro‑
čja urejanja prostora in s področja prostorskega načrtovanja.«
4. člen
Drugi odstavek 5. člena se nadomesti z naslednjim bese‑
dilom: »Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi
pogoji, obsega k.o. Podljubelj, k.o. Leše, k.o. Bistrica, k.o.
Kovor, k.o. Zvirče, k.o. Lom pod Storžičem, k.o. Tržič – del, k.o.
Križe, k.o. Žiganja vas in k.o. Senično.«
Tretji in četrti odstavek 5. člena se nadomestita z nasle‑
dnjim besedilom: »Prostorski ureditveni pogoji določajo merila
in pogoje za naslednja območja urejanja:

Naziv območja urejanja
Bistrica – Deteljica
Bistrica – Nakupovalni
center
Bistrica
Bistrica – BTP
Bistrica – Peko

Število in tip
ureditvenih
Oznaka enot v
območja območju
urejanja urejanja
1 C1
p, x, x, bs
1 C2/1
1 C2/2
1 P1
1 P2

Območja
prostorskih
izvedbenih
načrtov
OPPN
OPPN

d
d, p

Naziv območja urejanja
Bistrica – pod
kopališčem
Bistrica
Bistrica
Bistrica – Bistriška
planina
Bistrica
Bistrica – Pod Šijo
Bistrica
Bistrica – Spodnja
Bistrica
Bistrica
Bistrica
Bistrica – Na logu
Bistrica – stari del
Brdo
Pinč
Brezje
Brezje
Brezje
Brezje
Brezje
Brezje
Čadovlje – Jamen vrh
Čladovlje
Dolina
Dolina
Dolina – Dovžanova
soteska
Dolina – Dovžanova
soteska
Gozd
Gozd
Gozd – Pod Ranjšco
Za Reberjo
Grahovše – Ivje
Grahovše – Ivje
Grahovše
Slaparska vas
Hudi graben
Breg – Na produ
Breg – Na vrbicah
Rova
Hudo
Jelendol – Vila Mund
Jelendol
Medvodje – Dolina
Jelendol
Jelendol
Kovor – Smetišče
Kovor – Športni park
Kovor
Kovor
Kovor – V delih
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Število in tip
ureditvenih
Oznaka enot v
območja območju
urejanja urejanja
1 P3
d
1 P4
1 R1
1 S1

d, p
p, x
e

1 S2
1 S3
1 S4
1 S5

e, e, e, bs
e
e, e, p, bs, p
p, e

1 S6
1 S7
1 S8
1 SK1
2 SK1
3 W1
4 S1
4 S2
4 S3
4 SK1
4 SK2
4 W1
5 SK1
5 SK2
6 SK1/1
6 SK1/2
6 SK2

bs
p, bs
e, d
v
v
w
e
e
e
v
v
w
v
v
v
v

12
SKT1
13 I1
13 RT1
13 S1
13 S2

UN

v

OPPN
v
v
e
e
e
OPPN
v
OPPN
OPPN
e, e, x, e,
x, v
p, v, v
UN
OPPN
e
e

67

Območja
prostorskih
izvedbenih
načrtov

UN

6 T1
7 R1
7 SK1
7 TR1
8 R1
8 R2
8 S1
8 SK1
8 SK2
9 S1
10 SK1
10 SK2
11 I1
11 SK1
12 CS1
12 R1
12 RT1
12 S1
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Oznaka
območja
urejanja
13 SK1
13 SK2
13 ZK1
14 C1
14 I2
14 R1
14 S1
14 S2
14 S3
14 S4
14 S5
14 SK1
14 SK2
14 ZK1
15 S1
15 S2
15 SK1
16 I1
16 IP1

Naziv območja urejanja
Kovor
Kovor
Kovor – pokopališče
Križe
Križe – vodohram
Križe
Križe Polana 1. etapa
Križe
Križe – Snakovo
Križe – Snakovo polje
Križe – Blata
Križe
Križe
Križe – pokopališče
Leše
Leše
Leše
Loka – RTP
Retnje – Komunalno
proizvodna cona
Retnje – Komunalno
16 IP1‑
proizvodna cona – CČN CČN
Loka – industrijska cona 16 P1
Loka – industrijska cona
Loka
Loka – Brezovo
Lom
Lom – Brdo
Lom
Lom
Lom
Bistrica – Retenjska
gmajna
Bistrica – Retenjska
gmajna
Bistrica – Retenjska
gmajna
Bistrica – Retenjska
gmajna
Bistrica – Retenjska
gmajna
Bistrica – Retenjska
gmajna
Bistrica – Retenjska
gmajna
Bistrica – Retenjska
gmajna
Bistrica – Retenjska
gmajna
Paloviče
Paloviče
Paloviče
Ljubelj
Podljubelj – Kamping

16 P2
16 S1
16 S2
17 S1
17 S2
17
SK1/1
17
SK1/2
17 SK2
18 C1
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Število in tip
ureditvenih
enot v
območju
urejanja
v, v, p
v

Območja
prostorskih
izvedbenih
načrtov

x, p, d
p
OPPN
e
e
e
OPPN
v, bs
v
e
OPPN
v
e, p, x
OPPN
OPPN
d, v, d, p,
p, de
OPPN
e, p, p
e
e
OPPN
v
v
v
e

18 P1

d

18 S1

e

18 S2

ed

18 S3

e

18 S4

e

18 S5

e

18 SK1 e
18 SK2 e
19 R1
19 SK1 v
19 W1 w
20 I2
20 R1
p, p, p, p

OPPN

Število in tip
ureditvenih
Oznaka enot v
območja območju
Naziv območja urejanja urejanja urejanja
Podljubelj
20 R2
Podljubelj – Motocross 20
RCS1
Podljubelj
20 S1
v
Podljubelj – Pri Žvircu
20 S2
v
Podljubelj – Na plazu
20 S3
Podljubelj
20 S4
e
Podljubelj
20 S5
e
Podljubelj
20 S6
e
Podljubelj – Geben
20 S7
e
Podljubelj – Potočnik
20
v
SK1/1
Podljubelj – Potočnik
20
v
SK1/2
Podljubelj
20 SK2 v
Podljubelj – Pri skalah
20 SK3 v
Podljubelj
20 SK4 v
Podljubelj
20 SK5 v
Ljubelj
20 T1
Ljubelj
20 T2
x
Podljubelj – Geben
20 W2 w
Podljubelj – Matizovec
20 W3
Podljubelj – Reber
20 W4 w
Popovo
21 SK1 v
Potarje
22 S2
e
Potarje – Na hribu
22 SK1 v
Potarje – Strmec
22 W1 w
Potarje – Pod Strmecem 22 W3 w
Pristava – Mlaka
23 P1
d
industrijska cona levi
breg
Pristava
23 S1
e, e, p, v, vd
Pristava – Mlaka
23 S2
bs
Ročevnica
24 RC1 x, p
Ročevnica
24 S1
e
Ročevnica
24 S2
e
Ročevnica – Rova
24 S3
Ročevnica – Na jasi
24 S4
e, d, e, vd, p
Ročevnica – Ročevnica 24 S5
II
Sebenje – Pod vasjo –
25 R1
skakalnice
Sebenje – Spodnje polje 25 S1
e
Sebenje – Pod Vasjo
25 S2
e
Sebenje – Na platičih
25 S3
e
Sebenje
25 SK1 v
Senično
26 S1
e
Senično
26 S2
Senično
26 S3
e, p, p
Senično – Spodnja
26 S4
e
gmajna
Senično
26 S5
e, p
Senično
26 SK1 v
Senično – Senožet
26 TR1
Slap – Lepenka
27 P1
d
Slap
27 S1
e

Območja
prostorskih
izvedbenih
načrtov
OPPN

OPPN

OPPN

OPPN
OPPN

OPPN
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Naziv območja urejanja
Slap
Spodnje Veterno
Tržič – Hraste
Tržič – Čegeljše
Tržič
Tržič
Tržič – Preska
Tržič – Preska –
Delavsko naselje
Tržič – Preska
Tržič – Cimper
Tržič – Maršalat
Tržič – Za farovžem
Vadiče
Visoče
Visoče
Zgornje Veterno
Zgornje Veterno
Zgornje Veterno
Zvirče
Zvirče
Žiganja vas – Na
travnikih
Žiganja vas – V novinah
Kofce
Jezerca
Jelendol
Jelendol
Lešanska planina
Lešanska planina
Leše
Vadiče
Vadiče
Ježe
Za njivco
Za njivco
Za njivco
Gozd
Kovor – Zvirče
Senično
Novake
Pristava
Križe
Planina Korošica
Planina Kofce
Planina Pungart
Planina Dolga njiva
Planina Dovžanka
Bistriška Planina
Tičova Planina
Planina Konjščica

Oznaka
območja
urejanja
27 SK1
28 SK1
29 R1/1
29 S1
29 S3/1
29 S4/1
29 S5/1
29 S5/2
29 S6
29 S7
29 T1
29 W1/1
30 SK1
31 S1
31 SK1
32 S1
32 S2
32 SK1
33 S1
33 SK1
34 SK1

Število in tip
ureditvenih
enot v
območju
urejanja
v
v
p
p, e
bs, e
bs
vd, e, e, e,
bs, p, e
vd

Št.
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prostorskih
izvedbenih
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e, p
OPPN
x
w
v
e
v
e
v
v
p, e
v
v

34 SK2 e
Km 1
Km 2
Km 3/1
Km 3/2
Km 4
Km 20 v
sklopu
Km 4
Km 5
Km 6/1
Km 6/2
Km 7
Km 8/1
Km 8/2
Km 8/3
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16 v
sklopu
Km 1
Km 17
Km 18
Km 19
Km 21
Km 22
Km 23

Naziv območja urejanja
Pašnik Pavšelj
Pašnik Gabrc
Pašnik Rekar
Planina Grahovše
Planina Jesenje
Planina Jesenje
Vaški pašnik Bičevje
Planina Zg. Konjščica
Planina Sp. Konjščica
Vaški pašnik Bičevje
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Število in tip
ureditvenih
Oznaka enot v
območja območju
urejanja urejanja
Km 24
Km 25
Km 26
Km 27
Km 28
Km 29
Km 30
Km 31
Km 32
Km 33
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Območja
prostorskih
izvedbenih
načrtov

S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo območja,
za katere je s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega
plana predpisana izdelava občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (OPPN).«
5. člen
V tretji alineji prvega odstavka 7. člena se pred besedo
»površini« doda besedilo: »bruto tlorisni«.
V drugi alineji drugega odstavka 7. člena se črta besedilo:
»osnovne oskrbe«.
V četrti alineji drugega odstavka 7. člena se pred besedo
»površini« doda besedilo: »bruto tlorisni«.
V tretjem odstavku 7. člena se pred besedo »dopustna«
doda besedilo: »in mansardah«.
V drugi alineji sedmega odstavka 7. člena se beseda »tr‑
govine« nadomesti z besedo »trgovina«, hkrati se v tej alineji
črta besedilo: »lokalne oskrbe«.
V četrti alineji sedmega odstavka 7. člena se pred besedo
»površini« doda besedilo: »bruto tlorisni«.
6. člen
Besedilo 8. člena se v celoti nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Na kmetijskih zemljiščih trajno namenjeni kmetijski rabi
(K1) so dopustne naslednje dejavnosti:
– kmetijstvo,
– lov in ribolov.
Na K1 so dovoljeni naslednji posegi:
– melioracije zemljišč,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne infra‑
strukture, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelo‑
valne površine, podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV,
vodna črpališča, vodohrani, male čistilne naprave, lokalne ce‑
ste do širine 6 m, kolesarske poti in priključki na javne ceste,
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske
dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– od nezahtevnih in enostavnih pomožnih kmetijsko‑goz‑
darskih objektov le enojni kozolec,
– postavitev premičnih čebelnjakov z razložljivimi panji.
Na zemljiščih z oznako (K) so dopustne naslednje de‑
javnosti:
– kmetijstvo, kar vključuje tudi funkcionalne dopolnitve ob‑
stoječih objektov kmetij in postavitev nadomestnih objektov,
– hidromelioracije in namakalni sistemi (hn), po predho‑
dni oceni ogroženosti, ki jo na podlagi 105., 117. in 169. člena
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) izdela
pristojni zavod za varstvo narave,
– lov in ribolov.
Na K so dovoljeni naslednji posegi:
– vsi posegi kot na K1,
– od nezahtevnih pomožnih kmetijsko‑gozdarskih objek‑
tov le: dvojni kozolec, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke,
vodni zbiralnik, betonsko korito, poljska pot,
– enostavni pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti.
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Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja in izvedbo del
na K in K1 je mnenje Kmetijske svetovalne službe Križe, na
podlagi katerega se ugotavlja upravičenost posegov na K in
K1 ter po potrebi tudi soglasja drugih pristojnih služb, če se bo
nameravani poseg izvajal na območjih, za katere je na podlagi
veljavnih predpisov potrebno pridobiti njihovo soglasje.
Upravičenost posegov pri gradnji nezahtevnih in enostav‑
nih kmetijsko‑gozdarskih objektov na območju K in K1 pomeni,
da na območju stavbnih zemljišč kmetije zaradi premajhne pro‑
ste razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi
in da je takšen objekt nujno potreben za delovanje kmetije. Pri
tem ima prenova obstoječih objektov v sklopu kmetije prednost
pred novo gradnjo.
Na gozdnih površinah gozd (G) so dopustne naslednje
dejavnosti:
– gozdarstvo,
– lov in ribolov.
Na območju gozdov je dopustna:
– izvedba vzdrževalnih del na obstoječih objektih in na‑
pravah,
– izvedba gozdnih učnih poti,
– priprava ali gradnja vlak za spravilo lesa, če je tako
opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, ki ga izdela Zavod za
gozdove Slovenije,
– postavitev stalne gozdne žičnice,
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je taka
postavitev predvidena z lovsko‑gojitvenim načrtom,
– ureditev planinskih in sprehajalnih poti ter trim stez po
obstoječih poteh,
– gradnja gozdne ceste, ki je namenjena predvsem go‑
spodarjenju z gozdom,
– postavitev premičnih čebelnjakov z razložljivimi panji.
Ti posegi so dopustni le, če ne bodo negativno vplivali na
gozdni ekosistem in funkcije gozdov. K zgoraj navedenim po‑
segom je treba pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije
ter po potrebi tudi drugih pristojnih služb, če se bo nameravani
poseg izvajal na območjih, za katere je na podlagi veljavnih
predpisov potrebno pridobiti njihovo soglasje.
Na zazidanih stavbnih zemljiščih (Z) so dopustne nasle‑
dnje dejavnosti:
– stanovanja in kmetije,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih ob‑
močij, ki so: gostinstvo, turizem, storitvene dejavnosti, počitni‑
ške hiše in sicer le kot spremembe namembnosti obstoječih
objektov,
– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki po bruto tlorisni površini ne
presegajo 500 m2.
Pokopališča (ZK) – površine namenjene za pokop in
spominu na umrle.
Na območjih za pokopališča (ZK) so dopustne naslednje
vrste posegov:
– novogradnje objektov za opravljanje verskih obredov,
pokopaliških stavb in spremljajočih objektov,
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitev objektov,
– ureditve infrastrukture,
– ureditve zelenih oziroma parkovnih javnih površin.«
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se nadomesti z naslednjim bese‑
dilom:
»Na celotnem območju, ki se ureja s temi prostorskimi
ureditvenimi pogoji, so:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,
– na vseh objektih, razen na objektih kulturne dediščine
so dovoljene rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve
objektov,
– za obstoječe objekte zgrajene z gradbenim dovoljenjem
izven stavbnih zemljišč dopustna vzdrževalna dela, rekonstruk‑
cija in odstranitve objektov,
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ščih,

– dopustne gradnje novih objektov na stavbnih zemlji‑

– gradnje zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in eno‑
stavnih objektov na stavbnih zemljiščih,
– gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na izven
stavbnih zemljiščih v skladu z določili 8. člena tega odloka,
– dopustne spremembe namembnosti objektov ali dela
objektov,
– za prometno omrežje in naprave dopustna vzdrževalna
dela, rekonstrukcije, gradnje ter odstranitve,
– za komunalno in energetsko omrežje in naprave, ter
za omrežje in naprave za zveze dopustna vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, nove gradnje in odstranitve,
– za vodnogospodarske objekte in naprave dopustna
vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nove gradnje in odstranitve,
– dopustne postavitve začasnih objektov,
– dopustne ureditve javnih površin,
– dopustne ureditve pokopališč, mrliških vežic in kapelic
v sklopu pokopališč ter postavitve spominskih plošč in drugih
obeležij,
– čiščenje strug vodotokov in strug hudournikov.«
V drugem odstavku 9. člena se črta besedilo: »Za vse
posege v varovalnih gozdovih je potrebno pridobiti soglasje
občinskega upravnega organa, pristojnega za gozdarstvo.«
8. člen
10. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na celotnem območju občine se upošteva Odlok o od‑
vajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 43/09).
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte,
ki povzročajo emisije v okolje (npr. objekti za proizvodne, obr‑
tne, storitvene dejavnosti in eventualno tudi druge dejavnosti)
je potrebno predložiti elaborat, iz katerega bo razvidno katere
emisije v okolje bo dejavnost povzročila, ter ali so te emisije do‑
pustne s področja varstva okolja. Elaborat mora izdelati okoljski
izvedenec imenovan s strani Agencije RS za okolje.«
9. člen
V 11. členu se besedilo: »9., 39., 47. in 48. členu tega
odloka« nadomesti z naslednjim besedilom: »tem odloku.«
10. člen
12. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na območjih, za katera bodo izdelani OPPN‑ji (občinski
podrobni prostorski načrti), so do sprejetja le‑teh dopustni
naslednji posegi:
– nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in na‑
pravah,
– postavitve nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov
in naprav ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne
stroške pred pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega
načrta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v občinskem
podrobnem prostorskem načrtu,
– vzdrževalna dela in gradnje infrastrukturnega omrežja
in naprav.
Ti posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali
izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta in da so
skladni s predvidenimi ureditvami.«
11. člen
Prvi in drugi odstavek 16. člena se v celoti črtata, tako da
sedanji tretji odstavek postane prvi.
12. člen
17. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Oblikovanje objektov:
– prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli
na fasadah in strehah objektov kot so arkade, večkotni ali pol‑
krožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni
arhitekturni elementi iz drugih okolij;
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– fasadne odprtine naj bodo razporejene osno;
– fasade morajo biti ometane v beli barvi ali svetlih tonih
pastelnih barv, lahko so tudi lesene; ni dopustna uporaba na‑
slednjih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone:
modra, rdeča, oranžna, citronsko rumena, vijolična, živo oziro‑
ma travniško zelena, turkizno modra in zelena. Barva fasade
mora biti skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva;
– vsi leseni deli objekta naj se obdelajo enotno v naravni
barvi lesa;
– gospodarski objekti in druge stavbe (gospodarska po‑
slopja, hlevi, skednji, kašče, strojne lope, seniki) so lahko
samostojni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospo‑
darskim poslopjem. Po vertikalnih in horizontalnih gabaritih,
oblikovanju streh in fasad morajo biti usklajeni s stanovanjskimi
in gospodarskimi objekti;
– v primeru velikih gradbenih mas (dolžina) je potrebno
objekt členiti na manjše gradbene mase in sicer z ometanimi
slopi in lesenimi polnili;
– streha: strehe stavb morajo biti dvokapnice s slemenom
v smeri daljše stranice objekta, oziroma so lahko tudi sestavlje‑
ne dvokapnice v primeru lomljenega tlorisa; strešine morajo biti
v istem naklonu. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene.
Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–45° z upoštevanjem
prevladujočega naklona naselja oziroma sosednjih objektov;
– cerkve, kapelice, znamenja, graščine in dvorci imajo
lahko drugačen naklon strehe od predpisanega naklona v po‑
gojih za oblikovanje v ureditvenih enotah;
– odpiranje streh je dopustno s frčadami in strešnimi okni.
Odprtine v strešni lupini naj posnemajo arhitekturne identitete.
Pomembno je razmerje med odprtino in polnim delom strehe
in kvaliteta oblikovanja;
– oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora
slediti pogojem, ki veljajo za stavbe h kateri se gradijo.«
13. člen
19. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Gradbeni materiali
Pri gradnji objektov naj se upošteva načelo sonaravnosti,
objekti so lahko grajeni klasično ali montažno z uporabo narav‑
nih materialov (kamen, opeka, glina, les).
Strešna kritina mora biti lesena ali v sivih do grafitnosivih,
rjavih ali rdečih barvah v drugih materialih, kritine drugih barv
niso dovoljene. Dopustne so le kritine z majhnimi strešniki. Plo‑
čevinasta kritina je dopustna na cerkvah, kapelicah, znamenjih,
graščinah, vilah, dvorcih, proizvodnih halah in na delavnicah.
Prosojna in barvasta plastična valovita kritina ni dopustna.«
14. člen
V celotnem 20. členu se črtata besedi »adaptacije« in
»adaptacijah«.
15. člen
23. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Opuščeni peskokopi se prepustijo zaraščanju.«
16. člen
Drugi odstavek 24. člena se v celoti nadomesti z nasle‑
dnjim besedilom:
»Oporne zidove je možno graditi na podlagi tega odloka in
drugih predpisov, ki urejajo to področje. Gradnja opornega zidu,
višjega od 1,2 m je dovoljena le zaradi geotehničnih pogojev
terena. Višje oporne zidove je potrebno izvesti v kaskadah, če
to dopušča velikost zemljišča. Oporni zidovi morajo biti obde‑
lani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Kota terena na parcelni
meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.«
V 24. členu se doda novi tretji odstavek z naslednjim
besedilom:
»Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasi‑
pavanje in zasipavanje) se izvajajo tako, da se ohranijo lastno‑
sti terena pred začetim posegom tako, da je vidna podoba čim
manj spremenjena.«
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17. člen
V 26. členu se zadnji stavek drugega odstavka nadomesti
z naslednjim besedilom: »Na naravni vrednoti in na objektih
kulturne dediščine reklame niso dopustne.«
V 26. členu se doda nov, zadnji odstavek z naslednjim
besedilom:
»Postavitev oziroma gradnja objektov in naprav za ogla‑
ševanje, razen turistične in druge obvestilne signalizacije v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje, ni dopustna na:
– zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali
kulturna dediščina ali je na njih zgrajen objekt kulturne dedi‑
ščine,
– fasadah objektov, če velikost nosilca oglaševanja pre‑
sega polovico površine fasade,
– drevesih, zelenicah, parkih ali zemljiščih, kjer bi postavi‑
tev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,
– javnih površinah (pločnikih, zelenicah, trgih ipd.), kjer bi
postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto
mesta, vasi, kompleksa ali objekta,
– zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– cestnih priključkih,
– površinah, ki služijo kot interventne poti,
– na zemljiščih izven območij naselij.«
18. člen
27. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ureditvena enota enodružinska zazidava (e)
V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) veljajo na‑
slednja pravila za oblikovanje:
Stanovanjski objekti:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4,
– višina: največ P + 1 + M, kjer je pritličje pri vhodu največ
30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm ali P +
M, kjer je kolenčni zid visok do 100 cm,
– streha: strešine v naklonu 38° do 45°, za obstoječe
objekte, ki imajo manjši naklon strešin, v naklonu od 35° do
45°,
– v stanovanjskem objektu sta lahko največ dve stano‑
vanjski enoti.
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:2,
– višina največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ
30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm ali P +
M, kjer je kolenčni zid visok do 100 cm,
– streha: strešine v naklonu 38o do 45o,
– dostop v objekte mora biti zagotovljen tudi funkcionalno
oviranim ljudem.
Za oblikovanje obrtnih delavnic velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:2,
– višina največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ
30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm ali P +
M, kjer je kolenčni zid visok do 100 cm,
– streha: strešine v naklonu 38° do 45°.
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skla‑
dno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Prostosto‑
ječi nezahtevni in enostavni objekti morajo imeti podolgovat
tloris in simetrično dvokapnico v naklonu 38° do 45°. Ravne
strehe nezahtevnih in enostavnih objektov so dopustne le v
primeru, da je objekt vkopan v tla. Streha je v tem primeru lahko
zazelenjena ali pohodna. Nezahtevni in enostavni objekti kot
prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih površin, morajo biti iz‑
vedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma
nadaljuje prek nezahtevnega oziroma enostavnega objekta v
istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se priključi osnov‑
nemu objektu kot prečna streha.
Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev za
les mora biti enaka kot na sosednjih objektih, streha je lahko
šotorasta.
Odmik med dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri
dovoznih cestah mora biti najmanj 5 m.
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Odjemno mesto za odpadke naj bo urejeno v sklopu ogra‑
je pri vhodu na dvorišče, tako da je dostopno z obeh strani.
Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) ga‑
raže niso dopustne.«
19. člen
V tretjem odstavku 28. člena se besedilo »Pomožni objek‑
ti« nadomesti z naslednjim besedilom »Nezahtevni in enostavni
objekti«.
20. člen
V prvem odstavku 29. člena se nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Ureditvena enota stanovanjski bloki in stolpiči (bs)
V ureditveni enoti stanovanjski bloki in stolpiči (bs) za
oblikovanje stanovanjskih blokov in stolpičev velja:
– gradnje morajo biti skladne z okolico tako, da ne izsto‑
pajo po višini in stavbni masi,
– dozidave stolpičev dopustne tako, da se podaljša raz‑
merje tlorisa na 1:1,4,
– dozidave vhodov so dopustne za skupne potrebe stano‑
valcev (vetrolov, vhodni prostor z nabiralniki, prostor za smeti
ali kolesarnica ipd.),
– nadzidava v primeru sanacije strehe mora biti izvedena
za celoten objekt ali za oblikovno zaključen del objekta (npr.
lamela, stopnišče),
– oblikovanje dozidanega vhoda oziroma nadzidane pod‑
strehe se mora skladati z oblikovanjem objekta kot celote,
– balkonske ograje in stavbno pohištvo mora biti enotno
in skladno za celoten objekt,
– pri izvedbi vzdrževalnih del (zamenjava stavbnega po‑
hištva, balkonskih ograj, obnova fasade in strehe) ali drugih
del, ki vplivajo na zunanjo podobo večstanovanjske stavbe se
vgrajuje gradbene elemente in materiale, ki zagotavljajo enotno
in skladno podobo objekta.«
21. člen
Prvi odstavek 30. člena se nadomesti z naslednjim be‑
sedilom:
»Ureditvena enota delavnice, proizvodni objekti (d)
V ureditveni enoti delavnice, proizvodni objekti (d) za
oblikovanje delavnic in proizvodnih objektov velja:
a) Velikost objektov:
– tlorisna zasnova proizvodnih stavb mora upoštevati
funkcijo območja in optimalno izrabo prostora ter tehnološke
pogoje in omejitve,
– višina: vertikalni gabarit gradenj proizvodnih objektov
mora upoštevati višinski gabarit obstoječe gradbene strukture.
Pri oblikovanju je potrebno upoštevati obstoječe prostorske
dominante. Maksimalna dovoljena višina proizvodnih stavb je
12 m nad koto urejenega terena,
– streha: dvokapna do max. naklona 45°,
– pri objektih večjih dimenzij se lahko izvede ravna streha
ali enokapna streha majhnega naklona (do max. 10°); v obeh
primerih se mora fasada zaključiti nad nivojem strešin.
b) Oblikovanje objektov:
– oblikovanje fasad naj sledi sodobni tehnologiji s poudar‑
kom na enostavnejši členitvi fasad, z uporabo lesa, stekla, kovi‑
ne in naravnega kamna. Dovoljeni so manjši barvni poudarki,
– fasade stavb, ki so vidne z javnih površin, naj bodo obli‑
kovane in členjene kot glavne fasade, z njihovim oblikovanjem
naj se zagotavljajo kakovostni ambienti.
c) Poslovni prostori ali deli poslovnih prostorov naj bodo
locirani v tistih objektih ali delih objektov, ki ležijo ob ulici oziro‑
ma javnem prostoru, če razmere to dopuščajo.
d) Zgoraj navedeni pogoji oblikovanja veljajo za obmo‑
čje proizvodnje (P) – ureditvena enota delavnice, proizvodni
objekti (d). Za oblikovanje proizvodnih objektov in delavnic v
drugih območjih (S in C), v katerih se ponekod nahaja tudi tip
ureditvene enote (d), veljajo pogoji oblikovanja opredeljeni v
tretjem odstavku 27. člena tega odloka (oblikovanje obrtnih
delavnic).«
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22. člen
V drugem odstavku 32. člena se doda četrta alineja z
naslednjim besedilom: »– v stanovanjskem objektu sta lahko
največ dve stanovanjski enoti.«
V četrtem odstavku 32. člena se doda druga alineja z
naslednjim besedilom:
»– višina največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ
30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm ali P +
M, kjer je kolenčni zid visok do 100 cm,«.
V petem odstavku 32. člena se doda druga alineja z na‑
slednjim besedilom:
»– višina največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ
30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm ali P +
M, kjer je kolenčni zid visok do 100 cm,«.
V celotnem šestem odstavku 32. člena se besedilo »po‑
možni objekti« nadomesti z besedilom: »nezahtevni in enostav‑
ni objekti« ter besedilo »pomožnega« nadomesti z besedilom:
»nezahtevnega oziroma enostavnega objekta«.
V osemnajstem odstavku 32. člena se besedilo »temno
rjavi barvi« nadomesti z naslednjim besedilom: »v naravni
barvi lesa.«
23. člen
V drugem odstavku 33. člena se besedilo »Pomožni
objekti« nadomesti z besedilom: »Nezahtevni in enostavni
objekti«
24. člen
Prva alineja prvega odstavka 34. člena se nadomesti z
naslednjim besedilom:
»– tloris: največ 50 m2 zazidane površine; prizidave so
dovoljene le pri objektih, katerih tloris je manjši od 50 m2,
vendar le do skupne tlorisne površine 50 m2 (obstoječi objekt
in prizidek),«.
Drugi odstavek 34. člena se nadomesti z naslednjim be‑
sedilom: »Posek dreves, ki so avtohtona, ni dovoljen, razen na
delu parcele za gradnjo.«
Tretji odstavek 34. člena se v celoti črta.
25. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»Ureditvena enota parki (p)
V ureditveni enoti parki in mestno funkcionalno zelenje so
dovoljene samo parkovne ureditve. Parkovne ureditve, objekti
in ograje morajo biti na celotnem območju občine oblikovani
enotno, ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih
območij. Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zah‑
tevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja (zlasti
zemeljska dela), trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in
javne dostopnosti. Travnata ali peščena igrišča se lahko ure‑
dijo na naravno ravnem prostoru oziroma na prostoru, ki ga je
možno primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti in
sanirati brežine), brez večjih zemeljskih del. Ureditve, ki zahte‑
vajo trajnejše posege, se lahko izvedejo le na za to predvidenih
površinah. Parkirišča se uredijo direktno ob komunikaciji.«
26. člen
Za novim 34.a členom se doda se nov 34.b člen z nasle‑
dnjim besedilom:
»Na območjih za pokopališča (ZK) veljajo naslednji po‑
goji:
– poslovilni objekti se oblikujejo skladno s sakralno in
profano stavbno dediščino območja,
– preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij niso
dovoljeni,
– ograjevanje pokopališč je dovoljeno z avtohtono živo
mejo ali s polnim, ometanim zidom.«
27. člen
V III. poglavju se podpoglavje »3. Pogoji za določanje
gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč« nadomesti z na‑
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slednjim besedilom: »3. Pogoji za določanje parcele za gra‑
dnjo«.
28. člen
35. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Parcela za gradnjo se določa glede na velikost in na‑
membnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost, ze‑
mljišča in glede na posestne meje. Parcela za gradnjo za pro‑
stostoječ individualni stanovanjski objekt meri največ 600 m2.
Pri določanju parcele za gradnjo kmetije se upošteva tudi
medsebojno razporeditev objektov kmetije, vrsto kmetijske pro‑
izvodnje in potrebni manipulativni prostor za kmetijsko mehani‑
zacijo. Parcela za gradnjo kmetije meri najmanj 2000 m2.
Velikost parcele za gradnjo mora omogočati normalno
uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi pro‑
storskimi potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb
zagotovljen na drugem zemljišču. Za stanovanjske in poslovne
objekte je širina zemljišča okrog objekta najmanj 2,5 m, širina
dovoza do objekta pa najmanj 3 m. Za kmetijske objekte je
širina zemljišča ob objektu najmanj 2,5 m, širina dovoza pa naj‑
manj 3,5 m. Če je zemljišče za gradnjo pri obstoječih objektih
manjše od zemljišča, ugotovljenega na osnovi navedenih meril,
se upošteva dejanska površina zemljišča.
Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko število av‑
tomobilov (gostilne, servisi, delavnice za popravila avtomobilov,
banke, pošte) ali pa so potrebne manjše deponije, je treba zago‑
toviti parkirne prostore oziroma deponije na zemljišču za gradnjo
pri objektu ali na skupnem zemljišču za več objektov skupaj.«
29. člen
36. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.1 Cestno omrežje
(1) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje drugih
posegov v prostor varovalnih pasov javnih cest in javnih kole‑
sarskih poti so dovoljeni le s soglasjem upravljavca – pristoj‑
nega občinskega urada, pri državnih cestah pa s soglasjem
Direkcije RS za ceste. Varovalni pas se meri od zunanjega roba
cestnega sveta in je na vsako stran javne ceste širok:
– pri glavnih cestah 25 m
– pri regionalnih cestah 15 m
– pri občinskih lokalnih cestah 6 m
– pri krajevni cesti 6 m
– pri javnih poteh 4 m
– pri državnih kolesarskih poteh 5 m.
(2) Če nameravana gradnja leži na območju, ki je s
posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas gradbeno
inženirskega objekta ali na območju, ki je s predpisi urejeno
kot varovano območje, mora investitor pred začetkom izdelave
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne
pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje upravljavca – pristoj‑
nega občinskega urada.
(3) Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih
območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obve‑
znost investitorjev novih posegov.«
30. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»4.2 Gradnja ali rekonstrukcija cest in dostopov do
objektov in zemljišč
(1) Cestna infrastruktura občine, sestoji iz obstoječe ce‑
stne mreže, ki jo tvorijo državna glavna cesta in državne re‑
gionalne ceste, lokalne ceste, krajevne ceste, javne poti in
gozdne ceste.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko
gradijo in prenavljajo znotraj območij prometne infrastrukture
in območij, predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih
območjih pa skladno z določili tega odloka.
(3) Upoštevati je potrebno pogoje in določila za državne
ceste, tako da:
– je pri načrtovanju posegov na območju državnih cest
zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v pro‑
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metu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z
okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo;
– so novi priključki na glavno ali regionalno cesto locirani
po možnosti v oseh obstoječih priključkov na nasprotni strani;
– novi priključki za posamezne objekte izven naselja niso
dovoljeni. Priključki morajo biti navezani na občinsko cesto in
z njo na glavno ali regionalno cesto;
– se vključevanje in izključevanje na državne ceste izvede
z ureditvijo levih zavijalnih pasov oziroma z razširitvijo voznega
pasu na minimalno širino 5,50 m;
– minimalne širine hodnikov za pešce ob regionalni cesti
znašajo 1.55 m, minimalne širine kolesarskih stez pa 1.00 m;
– so priključki na državne ceste iz parcel, ki so ograjene,
izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila izven površine
državne ceste in kolesarske steze;
– so načrtovani posegi usklajeni z obstoječo in predvide‑
no ureditvijo državnih cest in so usklajeni tako gradbeno kot
časovno;
– so definirani, utemeljeni in prikazani vsi posegi v varo‑
valnem pasu državne ceste (cestni priključki oziroma križišča,
javna razsvetljava, površine za pešce in kolesarje, parkirišča,
komunalni vodi, zunanje ureditve, objekti ipd.);
– je zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo,
ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene
razmere za varno odvijanje prometa.
(4) Upoštevati je potrebno pogoje in določila za občinske
ceste:
– veljavni predpisi s področja varnosti cestnega prome‑
ta se uporabljajo za vse javne prometne površine in tudi za
prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne (dovozne
ceste, dostopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne
površine, avtobusne postaje in postajališča, gozdne ceste in
ceste v zasebni lasti);
– v primeru novogradenj ali rekonstrukcij cest je le‑te
treba urediti z ustreznimi materiali in zgraditi s prometno teh‑
ničnimi elementi, določenimi glede na funkcijo ceste, prometno
obremenitev, vrsto in strukturo prometa;
– prometno tehnični elementi javnih cest in poti ter do‑
voznih cest morajo zagotavljati preglednost v krivinah in križi‑
ščih (polje preglednosti) ter morajo ustrezati strukturi prometa
in prometnim obremenitvam. Raba prostora v območju polja
preglednosti je omejena in na njem ne sme biti vertikalnih ovir
(objekti, ograje, zasaditve) višjih od 30 cm. Ceste naj se križajo
čimbolj pravokotno;
– oblikovanju javnih prometnih površin je potrebno na‑
meniti večjo pozornost, zlasti z uporabo primernih tlakovanj.
Vrste tlakovanj naj bodo prilagojene različnim območjem ter
posameznemu namenu. Za umirjanje prometa naj se uporablja
sprememba v tlakovanju. Prostor med hišami ob cestah mora
omogočati uvoze na parcele. Dovozi in priključki na cestno
mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna var‑
nost v prometu. Na javno cesto naj se praviloma priključuje več
objektov skupaj. Slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno
obračališče zadostne širine za obračanje komunalnih vozil;
– v primeru zagotovitve dostopa preko sosednjih zemljišč
mora imeti investitor zato zagotovljeno služnost;
– priključki na lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene
morajo biti izvedeni tako, da je možna zaustavitev vozila izven
površine lokalne ceste in kolesarske steze;
– slepe ceste morajo imeti na koncu urejeno obračališče
z minimalnim zunanjim radiem 8 m;
– pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno
višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov
v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša;
– kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge
poti, je treba prehode planinskih in drugih poti na novo urediti
in označiti;
– trase prometnic ne smejo posegati v brezna, jame, iz‑
vire ter sekati vodnih žil. Pri prečkanju grap z vodo je potrebno
izvesti ustrezne prepuste;
– za vse posege na območju občinske kategorizirane
ceste in v njenem varovalnem pasu je potrebno v skladu s

Stran

74 /

Št.

1 / 7. 1. 2011

Uradni list Republike Slovenije

predpisi, ki urejajo področje javnih cest in varstva prometa
na njih pridobiti pogoje in soglasje upravljavca – pristojnega
občinskega urada k projektni dokumentaciji za pridobitev grad‑
benega dovoljenja (PGD), kar velja tudi v primeru pridobitve
gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte oziroma pred
pričetkom drugih posegov in del, ki se jih lahko izvaja brez
gradbenega dovoljenja.
(5) Kmetijske in gozdne prometnice
Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ
3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih delih mestoma
dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.«

ločiti z zasaditvami (drevoredi), spremembami tlakov in drugimi
oblikovalskimi elementi; zahteva ne velja za začasna parkirišča
v času prireditev.
(8) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah na‑
membnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število
PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporočenimi normativi
stroke, kot sledi:

30. člen
37. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.3 Površine za pešce in kolesarje
(1) Kolesarske poti
Znotraj naselij se kolesarske poti izvedejo ločeno od
cestišča in peščevih površin, pločniki in kolesarske steze v
naselbinski dediščini se izvedejo glede na prostorske možnosti,
poglabljanje vhodov v historične stavbe ni dopustno.
(2) Avtobusna postajališča
Na območju celotne občine naj bo za posamezna naselja
izdelana celostna podoba postajališč in druge opreme.
(3) Konjeniške poti
Sistem konjeniških poti za potrebe turizma in rekreacije
v naravi se izvede za celotno območje skladno z regijskimi
povezavami.
(4) Pešpoti
Znotraj urbanih območij je širina hodnikov za pešce mi‑
nimalno 1,55 m, enako velja tudi za pešpoti izven naselij.
Izjemoma so dovoljena zožanja, kadar zaradi obstoječih ovir
oziroma objektov ni možno zagotoviti ustrezne širine hodnika
za pešce.«

2 PM/stanovanje
2 PM
1PM/ 5 postelj
2PM/oddelek + 1PM/2
zaposlena
– zdravstveni domovi
1PM/2 zaposlena +
1PM/30 m2
– poslovni prostori/pisarne
1 PM/2 zaposlena +
PM/30 m2 neto površine
– poslovni prostori/stranke
1 PM/2 zaposlena +
PM/20 m2 neto površine
– obrtni ali industrijski objekti
1PM/50 m2 ali 1PM/2
zaposlena
– skladišča
1PM/100 m2 ali 1PM/2
zaposlena
– kulturni dom
1 PM/5–10 sedežev
– cerkev
1 PM/10–20 sedežev
– pokopališča
1PM/2000 m2 površine
– trgovine
1PM/ 30–40 m2 koristne
prodajne površine
– rekreacijska igrišča
1 PM/250 m2
– športne dvorane z gledalci
1 PM/10–15 obisko‑
valcev
– športne dvorane brez gledal‑ 1 PM/50 m2 površine
cev
dvorane
– manjše krajevne gostilne,
1PM/4 sedežev
bifeji
– gostilne s prenočišči
1PM/2 sobi in 1PM/6
sedežev.
(9) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki prese‑
gajo 3,5 t skupne mase in za avtobuse ter za priklopnike teh
motornih vozil so dopustna le v območjih prometnih površin (I)
in v območjih proizvodnih dejavnosti (P). Izjemoma je gradnja
teh parkirnih mest in garaž dovoljena za potrebe kmetijske
dejavnosti v sklopu kmetijskega gospodarstva tudi v območjih
za stanovanja in kmetije (SK).«

31. člen
38. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.4 Parkirne površine
(1) Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni
motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za
popravila avtomobilov, banke, pošte ipd.) ali pa so potrebne
manjše deponije, je prednostno potrebno zagotoviti parkirne
prostore oziroma deponije na gradbeni parceli objekta ali na
skupnem funkcionalnem zemljišču.
(2) Izjemoma je dopustno zagotavljanje parkirnih prosto‑
rov za objekte iz prvega odstavka tega člena na javnih parkirnih
površinah, če so v neposredni bližini takih objektov in če za‑
sedenost javnih parkirnih prostorov to dopušča, o čemer izda
soglasje upravljavec javnih parkirnih površin oziroma pristojni
občinski urad.
(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkci‑
jo, ki morajo biti dostopne brez arhitektonskih ovir je potrebno
zagotoviti vsaj 5% ali vsaj eno parkirno mesto za invalida. V
primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnost‑
mi se pri določanju potrebnega števila parkirnih mest upošteva
največje potrebe po istočasnem parkiranju.
Manipulacijske površine na parkiriščih morajo biti dimen‑
zionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje
vozil na javno cesto.
(4) Parkirišča v bližini državnih cest morajo biti fizično
ločena od državnih cest.
(5) Parkirišča za potovalne kombije morajo biti opremljena
s sanitarijami in sanitarnim prostorom za zbiranje odplak iz
potovalnih kombijev.
(6) Javna parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj
se fizično omejijo, tako da se prepreči neurejeno parkiranje.
Fizične ovire naj bodo izvedene z naravnim gradivom (npr.
oblice ali kamen kot robniki, lesena ograja – plot).
(7) Parkirna mesta in garaže morajo biti locirane in izve‑
dene tako, da hrup in smrad ne poslabšujeta bivalnih pogojev
v objektih v okolici. Parkirišča, ki po površini presegajo 20 par‑
kirnih mest (PM), je potrebno členiti v več manjših enot in jih

– enostanovanjske stavbe z
garažo
– dvostanovanjske stavbe z
garažo
– večstanovanjske stavbe
– počitniške hiše
– dom za starejše
– vrtci, šole

2 PM/stanovanje
4 PM

32. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»4.5. Železniški promet
Od meje z občino Naklo poteka po trasi ukinjene železni‑
ške proge do mesta Tržič varovani koridor primestne železni‑
ške proge Naklo–Tržič.
Pri posegih v prostor se upošteva naslednje smernice:
– za vsak poseg v 100 m varovalnem progovnem pasu
železnice, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh stra‑
neh proge (progovni pas je prostor, razširjen na vsako stran
proge, od osi skrajnih tirov za 8 m zunaj naselja oziroma 6 m
v naselju), je potrebno upoštevati veljavni Zakon o varnosti v
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04) in Pravilnik o
pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, sa‑
ditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem pasu (Uradni
list RS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov bodočih objektov
od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne ograje, če se pokaže
za potrebno;
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– za vsak objekt lociran v 100 m železniškem varovalnem
progovnem pasu si mora investitor pridobiti projektne pogoje in
soglasje h gradnji Slovenskih železnic;
– predvidene ceste morajo biti oddaljene minimalno
8,00 m od osi obstoječega ali predvidenega tira;
– objekti višine do 15,00 m morajo biti oddaljeni minimal‑
no 12,00 m od osi skrajnega tira, za objekte višje od 15,00 m
pa je potrebno za vsak meter višine dodati 0,50 m k minimalni
oddaljenosti od osi skrajnega tira.«
33. člen
39. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»4.6. Komunikacijsko omrežje
(1) Novogradnje, rekonstrukcije in priključke telekomuni‑
kacijskega omrežja se v naseljih gradi podzemno. Za gradnje
in priključevanje na obstoječe omrežje je potrebno pridobiti
soglasje upravljavca. Telefonsko in kabelsko omrežje je potreb‑
no projektirati po istih trasah. Varovalni pas, merjeno na vsako
stran od osi posameznega voda znaša 1,5 m. V trimetrskem
varovalnem pasu posameznega voda je dopustna le gradnja
komunalnih naprav.
(2) Postavitev objektov in naprav mobilne telefonije je
potrebno načrtovati v primerni oddaljenosti od stanovanjskih
in drugih javnih objektov, občutljivih na elektromagnetno se‑
vanje. Za postavitev objektov in naprav mobilne tehnologije v
območjih varovanih pogledov in v območjih varovanja naravne
in kulturne dediščine je obvezna pridobitev ustreznega soglasja
pristojnih organov.
(3) Umeščanje baznih postaj na objektih kulturne dedi‑
ščine ni možno.
(4) Za vsak poseg v prostor je potrebno upoštevati pogoje
pristojnega sistemskega operaterja omrežja.
(5) Na objektih kulturne dediščine postavitve televizijskih
anten niso dopustne.«
34. člen
V tretjem odstavku 40. člena se za besedilom »objektom«
doda naslednje besedilo: », razen v primeru tipskih objektov
(trafo postaje)«.
35. člen
41. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»5.1 Odvajanje odpadnih voda
(1) Na celotnem območju občine se upošteva občinski
predpis o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske od‑
padne vode.
Na območjih, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in je
priključitev nanjo mogoča, oziroma kjer se javna kanalizacija
gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev stavb ali preureditev
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Izjeme so možne v naslednjih primerih:
– če javna kanalizacija v območju, ki mora biti opremljeno
z javno kanalizacijo, v času začetka uporabe novozgrajene
stavbe še ni zgrajena ali je še v gradnji;
– če priključitev iz tehničnih razlogov ni možna;
– če bi bila priključitev pravno nedopustna;
– če obstoječa javna kanalizacija nima zadostnih kapa‑
citet;
– če odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ne
izpolnjujejo pogojev iz soglasja za priključitev.
Na obstoječih območjih poselitve v občini, ki še niso
opremljena z javno kanalizacijo in na območjih, kjer se skladno
z operativnim programom gradnja javne kanalizacije ne predvi‑
deva, morajo lastniki stavb obvezno zgraditi lastne objekte za
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Dovoljena je gradnja malih KČN z zmogljivostjo pod 50 PE
ali nepretočnih greznic.
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se lahko izvede
s soglasjem izvajalca javne službe.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih od‑
padnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in s pred‑
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pisi s področja varstva okolja. Vse morebitne tehnološke vode
in vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na
način, kot to predvidevajo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.
(3) Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se
kontrolirano in neškodljivo odvajajo oziroma ponikajo, ne da
bi prihajalo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških
površin. Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo. Če poni‑
kanje ni možno, kar je potrebno dokazati, je padavinske vode
možno speljati v vodotoke oziroma naravne odvodnike. Pri tem
je potrebno v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok pada‑
vinskih voda s površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti
zadrževanje padavinskih voda. Iztoki v površinske odvodnike
oziroma zadrževanje mora biti ustrezno dimenzionirano glede
na prevodno sposobnost vodotoka – recipienta. Pri tem se
ne sme poslabšati kakovost recipienta in poplavna varnost
območja. Kota dna iztoka v vodotok naj bo na spodnjem robu
brežine. Obvezno je potrebno predvideti ustrezno protierozijsko
zaščito struge v območju iztoka.«
36. člen
42. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»5.2. Elektroenergetsko omrežje
(1) Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati
stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter
predpisane odmike in pogoje upravljavca.
(2) Oskrba z električno energijo v občini Tržič se v celoti
vrši iz RTP Tržič 110/20 kV, ki se napaja preko 110 kV daljnovo‑
da Okroglo–Moste. Del daljnovoda od odcepa pri Žejah do RTP
Tržič je dvosistemski, ostali pa enosistemski daljnovod.
(3) SN omrežje v občini Tržič je, razen nekaterih izjem v
celoti 20 kV. Na 10 kV napetosti obratujejo le še TP Zelenica
dom, TP Žičnica II. In TP Jur.
SN omrežje med RTP Tržič 110/20 kV in RP Balos je v
celoti kabelsko. Edini daljnovod med RTP 110/20 kV Tržič in RP
Balos je napajalni dvo‑ sistemski daljnovod, preko katerega se
napajajo vsi porabniki severno od RP Balos. Kabelsko omrežje
predstavljajo tudi SN vodi iz RTP 110/20 kV Tržič in RP Balos,
vendar pa ti izven naselja preidejo v daljnovodno omrežje.
(4) Opredeljena poselitvena in druga razvojna območja, ki
se urejajo na podlagi OPPN in PUP, se bodo oskrbovala z ele‑
ktrično energijo iz obstoječih TP. V primeru slabih napetostnih
razmer oziroma povečanega odjema elektrike bo upravljavec
zgradil novo TP s pripadajočimi visokonapetostnimi priključki in
nizkonapetostnimi vodi.
(5) Pri grajenih in predvidenih prostorskih ureditvah je po‑
trebno za določeni napetostni nivo upoštevati elektroenerget‑
ske koridorje obstoječih in koridorje predvidenih daljnovodov,
kablovodov, ter lokacije TP kot omejitvene faktorje pri določanju
lokacij za predvidene objekte, in sicer v smislu določenih širin
koridorjev na vsako stran od osi daljnovodov s pripadajočimi
trafo postajami (TP):
– daljnovod 110 kV
– 2 x 15,00 m (30,00 m);
– daljnovod 10 ali 20 kV
– 2 x 10,00 m (20,00 m);
– kablovod 20 kV
– 2 x 1,00 m (2,00 m);
– varovalni pas elektroenergetske razdelilne transforma‑
torske postaje (RTP), merjeno od zunanjega roba ograje ob‑
močja RTP nazivne napetosti 110 kV je 15,00 m.
(6) Zračni daljnovodi ne smejo potekati v smeri kakovo‑
stnih pogledov prostorske dominante.
(7) V naseljih se nizko in srednje napetostno omrežje
izvede v podzemni kabelski izvedbi. Priključki odjemalcev na
omrežje se prav tako izvedejo v podzemni izvedbi.
(8) V območjih kulturne dediščine in v vplivnih območjih
kulturne dediščine je nizkonapetostno distribucijsko elektro‑
energetsko omrežje je potrebno graditi podzemno, razen če
gre za arheološko dediščino – v tem primeru naj vodi potekajo
izjemoma ob robovih naselij ali gozda.
(9) Transformatorska postaja (TP) naj bo locirana v za‑
dostni oddaljenosti od objektov in območij kulturne dediščine,
izven smeri vedut in prostorske dominante.
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(10) V varovalnih pasovih obstoječih in koridorjih predvi‑
denih daljnovodov saditev drevja visoke rasti ni dovoljena. Na
obstoječih objektih so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela.
Za vsako gradnjo objektov v varovalnih pasovih obstoječih in
koridorjih predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno
soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega ope‑
raterja prenosnega omrežja ali (ustrezno primeru) pridobiti pi‑
sno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja.
(11) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja
nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na par‑
kiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila,
ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(12) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov,
objektov in naprav ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo
povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov,
namenjenih bivanju in rekreaciji;
– stanovanjskih objektov;
– objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega pro‑
grama ter programa osnovnega zdravstvenega varstva;
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene
ali gostinske dejavnosti;
– igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih
površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(13) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozida‑
ve stavb namenjenih za stalno oziroma občasno bivanje),
ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma
predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo poo‑
blaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti
veličin elektromagnetnega polja, ki so določene v Uredbi o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96). V 80 m širokem pasu ob daljnovodih
naj se, zaradi elektromagnetnega sevanja, načrtujejo le namen‑
ske rabe brez stanovanj.
(14) Spodbuja se soproizvodnja električne energije in to‑
plotne energije v vseh možnih kombinacijah uporabe goriv, ter z
možnostjo uporabe tudi za hlajenje objektov (plinska kogenera‑
cija, kogeneracija v kotlovnici na obnovljivi vir energije …).«
37. člen
Za 42. členom se doda nov 42.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»5.3. Javna razsvetljava
(1) Omrežje javne razsvetljave v naselju praviloma poteka
pod zemljo. Ceste v naseljih in hodniki za pešce se opremijo z
uličnimi svetilkami.
(2) Oblikovanje svetilk mora biti podrejeno oblikovnim
kvalitetam posameznih enot urejanja prostora. V vaških jedrih
je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu.
(3) Za osvetljevanje poti, ulic, cest in objektov se lahko
uporabljajo le zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepre‑
dušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe, skladno
z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Uradni list RS, št. 81/07 s spremembami). Namestitve
novih obcestnih svetilk naj se omeji na minimum, po 22. uri
naj se moč osvetljevanja zmanjša do 5. ure zjutraj, reklamna
in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (max. do 22. ure),
posamezni objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji.«
38. člen
Za 42.a členom se doda nov 42.b člen z naslednjim
besedilom:
»5.4. Drugi viri energije in ukrepi za učinkovito rabo
energije
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine
spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter
uporabo obnovljivih virov, ki štejejo kot pomembna nacionalna
strateška zaloga energije.
(2) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukcijah stavb,
kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in ogre‑
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vanja, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinko‑
vite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire
energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito
gradnjo.
(3) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja
in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb
odloka o PUP in varstvenih režimih.
(4) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna po‑
vršina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih
uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se
zamenjuje sistem z oskrbo z energijo, se ta načrtuje na podlagi
in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskrbo stavb z energijo, pri kateri se upošteva tehnična,
funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih
sistemov za oskrbo z energijo.
Kot alternativni viri štejejo: decentralizirani sistemi na
podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja, daljinsko ali
skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo in toplotne
črpalke.
(5) Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obve‑
zna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v
skladu s predpisi o graditvi objektov. Izvzete so stavbe, katerih
oskrba z energijo je določena v lokalnem energetskem koncep‑
tu, stavbe, za katere predpis lokačne skupnosti določa obvezno
priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma
uporabo določene vrste goriva.
(6) Podpira se izgradnja fotovoltaičnih elektrarn predvsem
za potrebe industrijskih objektov, ter solarnih sistemov za ogre‑
vanje sanitarne vode. Solarna energija predstavlja potencial
tudi za potrebe javne razsvetljave.
(7) Izraba sončne energije za proizvodnjo zelene električ‑
ne energije na objektih je možna pod pogojem, da so napra‑
ve izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim
manjša. Sončne zbiralnike je dopustno postavljati na streho,
balkonske ograje, in zatrepe, tako, da ležijo v njihovi ravnini.
Postavitve nad slemenom in na objektih kulturne dediščine
niso dopustne.
Sevanje sonca se lahko izkorišča s pasivnimi solarnimi
sistemi (okna, sončni zidovi in steklenjaki ali z aktivnimi solar‑
nimi sistemi, sončni kolektorji, sončne celice, zrcala).
(8) Celice za fotovoltaične elektrarne je dopustno posta‑
vljati na strehe (v ravnino strehe, brez dodatnih konstrukcij
– stebričkov). Fotovoltaične elektrarne na stebrih je dopustno
postavljati na, za to primernih, stavbnih zemljiščih.
(9) Za ogrevanje objektov se spodbuja izkoriščanje le‑
sne biomase kot glavnega energetskega vira za ogrevanje,
predvsem v območjih naselij, ki imajo v neposrednem zaledju
možnost izkoriščanja velikih zalog lesne biomase.
(10) V skladu z predhodnimi prostorskimi in okoljskimi
preveritvami in utemeljitvami se omogoči izvedba raziskav za
izrabo geotermične energije ter njihova izraba.
(11) Utekočinjen naftni plin kot energetsko učinkovit in
uporabniku prijazen energent, se lahko hrani v nadzemnih ali
podzemnih plinohramih. Locirani morajo biti na pripadajočem
zemljišču objekta, pri čemer je potrebno zagotoviti predpisane
odmike od objektov in vseh infrastrukturnih objektov in naprav.
Za postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrama je po‑
trebno pridobiti ustrezna soglasja, v kolikor so le‑ti locirani v va‑
rovalnih pasovih infrastrukturnih objektov in naprav, v območjih
naravne in kulturne dediščine in drugih zavarovanih območjih.
(12) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi z
zmanjševanjem porabe električne energije za javno razsvetlja‑
vo in sicer z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za
reguliranje polnočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem
na minimalno število svetlobnih teles postavljenih zunaj strnje‑
nih poselitvenih območij.
(13) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi s pri‑
ključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije,
z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako,
da se: izboljšuje toplotna izolacija objektov, spodbuja pasivne
oziroma energetsko učinkovite gradnje, pri načrtovanju prenov
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in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih
materialov ter tehnološke opreme.
(14) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove
energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim
večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na
degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti.
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih in‑
frastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z ele‑
ktriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto,
obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi,
prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma
nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upo‑
števa načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o
omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov
na področju rabe energije.«
39. člen
Za 42.b členom se doda nov 42.c člen z naslednjim be‑
sedilom:
»5.5. Plinovodno omrežje
(1) Preko območja občine poteka plinovodi z oznako:
– P292 od regionalni plinovod R29 v km 22+525 do MRP
Tržič premer 100 mm; tlak 50 bar,
– P2921 od P292 v km 2+871 do MRP Golnik premer
100 mm; tlak 50 bar,
– 10100 MRP BPT do ograja BPT premer Pl50 mm; tlak
1 bar,
– 10000 MRP Tržič do MRP BPT premer 100 mm; tlak
4 bar,
– 10200 MRP BPT do ograja PEKO premer 150 mm;
tlak 1 bar,
– 10300 MRP BPT – Široka potrošnja premer 100 mm;
tlak 1 bar.
(2) Za plinovod z delovnim tlakom nad 16 bar je določen
varovalni pas 100 m na vsako stran plinovoda. V varovalnem
pasu je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih pogo‑
jih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim
tlakom nad 16 bar ter pogojih za posege v območjih njihovih
varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10) ter za vsak poseg v
tem pasu pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
(3) Za gradnjo in kasnejše posege v varovalnem pasu
nizkotlačnih plinovodov je potrebno upoštevati določila Pravil‑
nika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
(Uradni list RS, št. 26/02, 54/02). Varovalni pas za plinovode
z delovnim tlakom manjšim od 16 barov in večjim od 5 barov
je 5 m na vsako stran osi plinovoda (2 x 5 m), za plinovode z
delovnim tlakom manjšim od 5 barov, pa 2 m na vsako stran osi
plinovoda (2 x 2 m). Za vse gradbene posege oziroma izrabo
prostora v 2 x 100 m nadzorovanem pasu plinovoda z delovnim
tlakom nad 16 bar je potrebno pridobiti soglasje upravljavca
plinovodnega omrežja.
(4) Za vse gradbene posege in ureditve, ki se nahajajo
v nadzorovanih in varovalnih pasovih plinovodov je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
(5) Priključitev objektov na zgrajeno plinovodno omrežje
je možno pod pogoji, ki jih določi upravljavec plinovoda.
(6) Plinovodno omrežje se predvidi na vseh cestah/uli‑
cah. Glede na lokacijo bodočih objektov so možni tudi drugi
koridorji.
(7) Glede na gradnjo objektov se lahko predvidi etapnost
gradnje plinovodnega omrežja. Na območjih, kjer je zgrajeno
ali je predvidena izgradnja plinovodnega omrežja se morajo
objekti priključiti na omrežje zemeljskega plina. Priključitev na
zemeljski plin ni obvezna, če se za ogrevanje objekta predvidi
obnovljiv vir energije. Plin naj se uporablja za kuhanje, ogreva‑
nje, pripravo tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.«
40. člen
V 43. členu se doda naslov člena z naslednjim besedilom:
»5.6. Male hidroelektrarne
(1) Gradnja malih hidroelektrarn (MHE) je vezana na
ohranjanje in varstvo narave in je možna le na tistih vodotokih,
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kjer je možno zagotoviti način, metode in tehnične rešitve, ki
prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrst. MHE naj se loci‑
ra izven varovanih območij in izven območij naravnih vrednot.
(2) Pri urejanju malih hidroelektrarn mora biti v strugi
vodotoka zagotovljen prehod rib (ribja steza) v skladu s pogoji
Zavoda za ribištvo in ribiške družine. Na odseku od odvzema
vode do ponovnega izpusta v strugo vodotoka mora investitor
male hidroelektrarne zagotoviti takšen pretok vode, ki ustreza
biološkemu minimumu, kot ga na podlagi terenske raziskave
določi usposobljena institucija. Odvzem vode ne sme ovirati
pretoka stoletne vode.
(3) Strojnica malih hidroelektrarn (MHE) mora biti posta‑
vljena nevpadljivo in po velikosti ne sme presegati dimenzij, ki
jih narekuje tehnologija. Streha mora biti simetrična dvokapnica
z naklonom 38o do 45o. Lokacija strojnice mora biti nad koto
visoke vode in izven poplavnega območja. Generatorska etaža
strojnice s pristopom mora biti nad nivojem stoletne visoke
vode. Če je strojnica v poplavnem območju, je to lokacijo po‑
trebno strokovno utemeljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica
ne sme ovirati dostopa do struge zaradi vzdrževalnih ali inter‑
vencijskih del. Ograje niso dopustne.
(4) Peskolovi in cevovodi morajo biti vkopani, zemljišče
pa sanirano in krajinsko nemoteče zavarovano proti eroziji.
Odvečni odkopani material ni dopustno odlagati v strugo ali ga
nezavarovanega odlagati na strmih pobočjih in brežinah, de‑
ponijo odkopanega materiala je potrebno ozeleniti. Na zajetjih,
ob trasi cevovoda in na izpustu niso dopustne vidne betonske
površine.
(5) V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za
gradnjo malih hidroelektrarn se upošteva predpise, ki izhajajo
iz zakonov: Zakon o vodah (ZV), Zakon o varstvu okolja, Zakon
o varstvu narave in Zakon o varstvu kulturne dediščine.
(6) V primeru potreb za lokalno oskrbo z energijo iz MHE
je potrebno na tovrstnih območjih prednostno zagotoviti priklju‑
čitev na javno prenosno elektroenergetsko omrežje.«
41. člen
V 45. členu se pred naslovom »Odstranjevanje odpadkov«
doda naslednje besedilo: »5.7.« in črta se drugi odstavek.
42. člen
46. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»6.1. Oskrba s pitno vodo, varovanje vodnih virov in
varstvo voda
(1) Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje,
morajo biti vsi objekti priključeni na vodovodno omrežje v
skladu s pogoji upravljavca oziroma koncesionarja. Na obmo‑
čjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega
omrežja, niti ni predvidena napeljava le‑tega, si mora investitor
pridobiti vodno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, Agen‑
cije RS za okolje za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s
pitno vodo in zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo (vodnjak,
kapnico) v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji v
skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04). Pri
objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena
uporaba azbestnocementne kritine.
Na celotnem območju občine se za oskrbo s pitno vodo
upošteva občinski predpis o oskrbi s pitno vodo.Na obstoječem
poselitvenem območju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira
javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna. Na
obstoječem poselitvenem območju, ki ni opremljeno ali ni v
celoti opremljeno z javnim vodovodom, je oskrba s pitno vodo
iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina ne vzpostavi
pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodovod. Na pred‑
videnem poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda
ne sme priključiti stavb ali gradbeno inženirskih objektov na
javni vodovod, če na območju še ni zagotovljenega odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode ali je odva‑
janje odpadnih voda začasno zagotovljeno z malo komunalno
čistilno napravo skladno z veljavno zakonodajo. Priključek na
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javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upra‑
vljavec javnega vodovoda v skladu z določili odloka in v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Pri načrtovanju gradenj je potrebno upoštevati varoval‑
ni pas omrežij cevovodov in upoštevati ustrezne odmike.
(3) Na javnem vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi
hidrantno omrežje, ki mora zagotavljati zadostno količino po‑
žarne vode.
(4) Vodovarstvena območja so določena z namenom,
da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je
namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževa‑
njem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo
na zdravstveno ustreznost voda ali njeno količino (74. člen
ZV‑1). Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem
območju zajetij pitne vode, je treba pri načrtovanju dosledno
upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega
območja (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06) ter omejitve in pogoje
iz veljavnega predpisa lokalne skupnosti. Vse obstoječe vodne
vire je potrebno varovati pred onesnaženjem in jih vzdrževati.
Obstoječi vodni viri, ki trenutno niso v funkciji, se vzdržujejo za
primere izrednih razmer in za požarno varnost.
(5) Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavno‑
sti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih
virov. Dovoljeni pa so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali
kakovost vodnih virov.
(6) Za vsak gradbeni poseg v varstvenih pasovih morajo
investitorji pridobiti dovoljenje v skladu z zakonom in veljav‑
nimi predpisi. Poleg tega pa morajo pridobiti tudi predhodno
strokovno mnenje Zavoda za zdravstveno varstvo (11. člen
Pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode, Uradni list
RS, št. 46/97).
Glede dejavnosti na mejnih območjih varstvenih pasov
je potrebno soglasje upravljavca vodovoda, hidrogeologa in
pristojnega upravnega organa Občine Tržič.
Na območjih urejanja Ljubelj 20 T1 IN Ljubelj 20 T2, ki se
nahajata na vodovarstvenih območjih zajetja pitne vode, je po‑
trebno pri vseh posegih dosledno upoštevati omejitve in pogoje
iz veljavnega Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v občini
Tržič in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list RS, št. 33/99,
97/01 in 69/01).
(7) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti
ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščena
strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti,
ki v sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših raz‑
merah pa uspešen razvoj živali vseh vrst.
(8) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem
prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki
znašajo:
– za Tržiško Bistrico v širini 40 m od zgornjega roba bre‑
žine izven naselij in 15 m v naseljih;
– za druge vodotoke pa 5 m od zgornjega roba brežine.
V tem pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje
vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna, razen
za mline, žage in male hidroelektrarne za katere je odmik od
vodotoka lahko manjši.
(9) Za vsak poseg, vključno z gradnjo mostov in drugih
infrastrukturnih objektov, odvzem proda in peska, vzdrževanje
obrežne vegetacije in za posege, ki lahko trajno ali začasno
vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno
soglasje Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje.
(10) Vodno soglasje je potrebno pridobiti tudi za poseg v
prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali
stanje voda, in sicer:
– poseg na vodnem in priobalnem zemljišču;
– poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po po‑
dročnem zakonu;
– poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;
– poseg na varstvenih in ogroženih območjih;
– poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
– poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode,
zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik;
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– hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko
delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride
do vpliva na vodni režim.«
43. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»6.2. Pogoji za zaščito pred poplavami
(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vo‑
dnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim
delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih orga‑
nizmov ter preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. Vodna
zemljišča ne morejo biti namenjena območju za proizvodnjo.
Dovoljene so le izjeme, ki jih določa Zakon o vodah.
(2) Za posege na potencialno poplavnih površinah je zah‑
tevana izdelava poplavne presoje skladno z Uredbo o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), ki določa
pogoje gradnje na poplavnih območjih. Poplavna presoja mora
biti izdelana skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje
območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v
razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07). Glede na višine
poplavnih vod je v dokumentaciji za posege potrebno opredeliti
omilitvene ukrepe. Z ukrepi se ne sme poslabšati obstoječe
poplavne varnosti območij. Poplavna ogroženost je razvidna
iz študije Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti
in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič, ki jo
je izdelala Univerza v Ljubljani, filozofska fakulteta, Oddelek
za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana in je prikazana v
kartografskem delu tega odloka, območja namenske rabe pa
usklajena z omejitvami.
(3) Graditev na poplavnih in erozijsko ogroženih območjih
je možna le v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izva‑
janje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Uradni list RS, št. 89/08) oziroma s predpisi, ki bi stopili
v veljavo po sprejetju tega odloka.
(4) Dosedanje retenzijske in poplavne površine se ne
smejo zmanjševati in se vzdržujejo v naravnih razmerah. Ve‑
getacijske pasove ob vodotokih se ohranja in vzdržuje, v teh
območjih so dopustne ureditve rekreacijskih poti in drugih
ureditev za potrebe rekreacije v naravnem okolju.
(5) Odtok iz utrjenih in parkirnih površin je potrebno ure‑
diti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok
padavinskih voda z urbanih površin – predvideti je potrebno
ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
kanalizacijo oziroma površinske odvodnike. Parkirne površine
za tovorna vozila morajo biti neprepustne za vodo in naftne de‑
rivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje odplak s talnih površin
v sistem odvoda odpadnih voda preko ustrezno dimenzionira‑
nih lovilnikov olj in goriv skladno s Pravilnikom o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in
priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje (Uradni list
RS, št. 63/02).
(6) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni
dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziro‑
ma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne pro‑
metne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).
(7) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije
in zavarovanja strug vodotokov morajo biti predvideni grad‑
beno tehnično, hidravlično in ekološko ustrezno ter skladno s
predpisi. Zavarovanja in stabilizacije brežin in dna vodotokov
je potrebno predvideti z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, oze‑
lenjeno z avtohtono vegetacijo.
(8) Morebitne premostitve morajo biti hidrotehnično pre‑
verjene in grajene tako, da ne posegajo v pretočni profil. Svetla
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pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (Q100) z
minimalno varnostno višino 0,5 m.
(9) V največji možni meri je potrebno ohranjati naravno
obvodno zarast.
(10) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilno‑
sti vodotokov tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe. Predvidi
se rešitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogoj‑
no stabilnih površin, ki bodo na stabilnostno problematičnih
odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena. V
primeru nestabilnih, pogojno stabilnih in erozijsko ogroženih
pobočjih je potrebo pridobiti geološko geomehansko poro‑
čilo in podati rešitve, ki bodo zagotavljale ustrezno stopnjo
stabilnosti terena.
(11) Poplavna območja so razvidna iz kartografskega dela
PUP. Za vsako gradnjo oziroma poseg na poplavnem območju
je potrebno predhodno izdelati hidrološko hidravlično presojo
vodnega režima, v kateri morajo biti definirani tudi ukrepi za
eliminacijo vpliva gradnje na poplavnem območju. V kolikor so
površine ogrožene, je potrebno predvideti ukrepe in gradnjo
načrtovati tako, da ne bo prihajalo do škodljivega vpliva.
(12) Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vo‑
dotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na
labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju po‑
segov ni dovoljeno.
(13) Pri urejanju objektov in naprav z derivacijo (npr.
malih hidroelektrarn, mlinov žag, in ribogojnic) mora investitor
na odseku od odvzema vode do ponovnega izpusta v strugo
vodotoka zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga
določi pooblaščena strokovna institucija. Odvzem vode ne sme
ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi ohrani‑
tve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti
ustrezen prehod rib.
(14) Strojnica malih hidroelektrarn (MHE) mora biti po‑
stavljena nevpadljivo, velikost ne sme presegati dimenzij, ki jih
narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice s pristopom
mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. Če je strojnica v
poplavnem območju, je to lokacijo potrebno strokovno uteme‑
ljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica ne sme ovirati dostopa
do struge zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih del. MHE naj
se locira izven varovanih območij in izven območij naravnih
vrednot.«
44. člen
Za 46.a členom se doda nov 46.b člen z naslednjim
besedilom:
»6.3. Zaščita pred erozijami in plazovi
(1) Na erozijskih območjih je na zemljiščih, ki so stalno ali
občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije
vode (območja strogih protierozijskih varovanj, erozijska ža‑
rišča, območja zahtevnejših protierozijskih ukrepov, območja
običajnih protierozijskih ukrepov), prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije,
ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnava od‑
točne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja
pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po
erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda,
– pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravno‑
vesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavlja‑
nja pretočne sposobnosti hudourniške struge in
– vlačenje lesa.
Na erozijskem območju morajo biti načrtovani posegi in
raba omejeni v skladu s 87. členom ZV‑1.
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(2) Na plazovitih območjih je na zemljiščih, kjer je zaradi
pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost ze‑
meljskih ali hribinskih sestojev, prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje
zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo ze‑
mljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
Na plazljivem območju morajo biti načrtovani posegi in
raba omejeni v skladu z 88. členom ZV‑1.
(3) Na plazovitem območju lastnik zemljišča ali drug po‑
sestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega
sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost
zemljišča.
(4) Za vsak poseg, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov
in naprav je na območju celotne občine potrebno predhodno
pridobiti mnenje geomehanika.«
45. člen
47. člen se v celoti črta.
46. člen
V poglavju III. se besedilo 7. podpoglavja »Merila in
pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine« nadomesti
z naslednjim besedilom: »Merila in pogoji za varstvo kulturne
dediščine, ohranjanje narave in varstvo okolja«.
47. člen
48. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»7.1. Prostorsko ureditveni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine
(1) Kulturna dediščina je opredeljena v Odloku o spre‑
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Tržič v letu 2008, prikazana pa v
prikazu stanja prostora.
(2) Na objektih in območjih varovanih po predpisih o var‑
stvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v
prostor prostorski ureditveni pogoji glede celostnega ohranjanja
kulturne dediščine.
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni
posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni
ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino
varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Za poseg v registrirano kulturno dediščino, kulturni
spomenik, registrirano arheološko najdišče, v vplivno obmo‑
čje registrirane kulturne dediščine ali kulturnega spomenika
je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo
kulturne dediščine.
(5) Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so
razglašeni za kulturne spomenike so posegi dovoljeni v skla‑
du z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega
dokumenta.
(6) Na objektih ali območjih registrirane kulturne dedišči‑
ne, ki ni razglašena za kulturni spomenik velja, da posegi v
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco,
ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso
dovoljeni.
(7) Pri načrtovanju objekta in zunanje ureditve v nepo‑
sredni bližini enot kulturne dediščine, v vplivnem območju
enote kulturne dediščine je potrebno upoštevati krajinsko in
arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostor‑
ske prvine in razmerja, ter preprečevati posege s katerimi bi
se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost
kulturne dediščine.
(8) Za posamezne zvrsti registrirane kulturne dediščine
veljajo poleg določb prejšnjih odstavkov tudi dodatni varstveni
režimi.
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(9) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino –
ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad,
fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo‑
čega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta‑
vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v
okolici značilnostim stavbne dediščine).
(10) Varstveni režimi za registrirano naselbinsko dedišči‑
no – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre‑
ža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav‑
bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja
(drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na
reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti,
oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in
pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema,
ulične fasade itd.).
(11) Varstveni režimi v območjih kulturne krajine – ohra‑
njajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna
raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbar‑
stva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podo‑
bo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(12) Varstveni režimi v območjih vrtnoarhitekturne dedi‑
ščine – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),
– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema,
skulpture),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vege‑
tacija, voda, relief itd.),
– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino
oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delovanje
celote,
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z
okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značil‑
ne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste,
sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),
– ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj
drevja,
– rastišče,
– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, po‑
škodb itd.).
(13) Varstveni režimi za registrirano memorialno dediščino
– ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali
drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter
vedute.
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(14) Varstveni režimi v vplivnem območju kulturne dedi‑
ščine:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in domi‑
nantnost dediščine,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnil imeti ne‑
gativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco
kulture dediščine,
– dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno
uporabo kulturne dediščine.
(15) Varstveni režim v registriranem arheološkem najdi‑
šču:
– ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne po‑
škodovati arheološke ostaline.
– Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovolje‑
ni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta
ob izpolnitvi enega od pogojev:
– v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom
v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se
izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh
nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi grad‑
benega dovoljenja, gradnji),
– v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheolo‑
ške raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave
najdišča.
(16) Na območjih registriranih arheoloških najdišč se za‑
gotovi predhodne arheološke raziskave. Obseg arheoloških
raziskav opredeli Zavod za varstvo kulturne dediščine Sloveni‑
je. Stroške arheoloških raziskav nosi investitor posega.
(17) Varstvo vojnih grobišč
Po podatkih iz Registra vojnih grobišč ležijo na območju
Občine Tržič naslednja vojna grobišča:
– Podljubelj – pri Sv. Ani pod cesto na Ljubelj – grobišče
taborišča s krematorijem, kjer je izgubilo življenje 40 interni‑
rancev,
– Retnje – ob glavni cesti Tržič – Duplje – grobišče
21 žrtev vojnega nasilja,
– Tržič – krajevno pokopališče – grobišče 43 borcev NOV
leži na prostoru pri cerkvi pred pokopališčem,
– Kovor – krajevno pokopališče – ob levi meji pokopali‑
šča, šesti grob od cerkve – 10 talcev ubitih 16. 7. 1942,
– Leše – krajevno pokopališče – v grobu ob levem poko‑
pališkem zidu, enajsti grob z leve – 5 borcev NOB.
Na vojnih grobiščih je prepovedano:
– spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z Zakonom
o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09),
– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne ele‑
mente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spošto‑
vanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih
grobišč.
(18) Pri varovanju in prenovi stavbne kulturne dediščine
je poleg gornjih pogojev treba upoštevati naslednje varstvene
pogoje:
– Varovanje arhitekture in arhitekturnih elementov v vseh
njihovih razmerjih, oblikovanju in materialih:
– v celoti ohraniti notranjo komunikacijo (veža, stopni‑
šče, hodniki),
– ohranjati je treba vse obstoječe oboke,
– prepovedana je zazidava arkadnih hodnikov,
– v eni etaži je lahko največ ena stanovanjska enota,
– ohrani naj se velikost okenskih in vratnih odprtin,
– prepovedano je zniževati strope,
– stavbno pohištvo se obnovi in ohrani, po potrebi se
lahko izdela novo, vendar naj se ohrani dimenzije, razmerja,
obliko, material (les) in barve.
– pri stavbni opremi se uporabi klasične naravne ma‑
teriale,
– Zazidave oken in zapiranje balkonov niso dovoljene.
Prostostoječim objektom ni dovoljeno graditi prizidkov.
– Varovanje fasad, njenih arhitekturnih elementov, členi‑
tev in obdelave. Nujno je predhodno sondiranje. Zavod določi
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barvno podobo in način obdelave. Prepovedano je oblaganje
fasad. Kamnite objekte je prepovedano oblagati s termoizola‑
cijskimi materiali.
– Na strehe prepovedano nameščati sončne celice.
– Prepovedani so vsi neonski izveski in table pritrjene
na fasado.
(19) Odstranitev kulturne dediščine je po Zakonu o var‑
stvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) dopustna,
če se ugotovi dotrajanost ali poškodovanost ali dediščine, ki je
ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če spomenik ali
dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje. V tem primeru je
potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo.
(20) Naselbinska dediščina je območje, v katerem ima
varovanje in ohranjanje prednost pred novogradnjami. Objek‑
te se ohranja in obnavlja. V območjih in vplivnim območjih
naselbinske dediščine ni dovoljena gradnja večstanovanjskih
objektov. Kletne etaže ne smejo bistveno presegati objektov.
Pri postavljanju novih objektov v območja in v vplivna obmo‑
čja naselbinske dediščine je potrebno ohranjati urbanizem in
poselitveni vzorec naselbinske dediščine in tipologijo objektov
naselbinske dediščine.
(21) V primeru, da so druga določila tega odloka v naspro‑
tju z Prostorsko ureditveni pogoji za ohranjanje kulturne dedi‑
ščine, se na območju kulturne dediščine in vplivnih območjih
kulturne dediščine upošteva pogoje za ohranjanje dediščine.«
48. člen
Za 48. členom se doda nov 48.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»7.2 Prostorsko ureditveni pogoji za celostno ohranjanje narave
(1) Na območju Občine Tržič se nahaja večje število
naravnih vrednot, ki so navedene v Odloku o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Tržič v letu 2008, prikazane pa v prikazu stanja
prostora:
(2) Pri načrtovanju posegov v zavarovanih območjih se
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih
vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske razno‑
vrstnosti navedena v strokovnem gradivu »naravovarstvene
smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Tržič (ZRSVN, OE Kranj, april 2009).
(3) Če se načrtuje gradnja ali ureditev na zavarovanem
območju, naravni vrednoti, pričakovani naravni vrednoti, eko‑
loško pomembnem območju, geomorfološki podzemeljski na‑
ravni vrednoti (jami) ali v območju Natura 2000 je potrebno v
postopku pridobitve ustreznega upravnega dovoljenja pridobiti
naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravo‑
varstveno soglasje.
(4) Na ekološko pomembnih območjih naj se posege in
dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja
naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih
ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov
populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le‑ta z
načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
(5) Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje
tako, da se v čim večji možni meri ohranja: naravna razširjenost
habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst; ohranja
ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov,
njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno
rabo; ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in
živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za
najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za raz‑
množevanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in
prehranjevanje živali; ohranja povezanost habitatov populacij
rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost,
če je le‑ta prekinjena. Pri izvajanju posegov in dejavnosti se
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden
vpliv na habitatne tipe, rastline in živali, ter njihove habitate
čim manjši.
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Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih
ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin.
Živalim se prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje
dejavnosti ne sovpada z obdobji, oziroma sovpada v čim manjši
možni meri, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakni‑
ti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev,
razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimo‑
vanja, rastlinam se prilagodi tako, da se omogoči semenenje,
naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.
Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih
vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(6) Najdbe fosilov, mineralov in jam je potrebno prijaviti
Ministrstvu za okolje in prostor. Hkrati mora najditelj najdbo
zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali krajo.«
49. člen
Za novim 48.a členom se doda nov 48.b člen z naslednjim
besedilom:
»7.3 Prostorsko ureditveni pogoji za varstvo zraka
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno
upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obra‑
tovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
(2) Proizvodne, gospodarske, stanovanjske in druge
objekte je potrebno priključiti na ekološko čiste vire energije.
(3) Potrebno je zagotoviti racionalno rabo energije in
izboljšanje toplotne izolacije objektov, ter uporaba ekološko
sprejemljivih goriv.
(4) Z gradnjami in ureditvami se škodljivi vplivi na zrak ne
smejo povečevati. Nove stavbe poslovno proizvodnih in cen‑
tralnih dejavnostih je potrebno priključiti na skupinske – daljin‑
ske vire energije, graditi nizko energetske pasivne objekte.
(5) Pri posegih, ki povzročajo emisije snovi je potreb‑
no pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Prekomerne vplive na
okolico se omeji – prepreči z omilitvenimi ukrepi v dovoljenih
okvirih, ki so še dopustni po predpisih.«
50. člen
Za novim 48.b členom se doda nov 48.c člen z naslednjim
besedilom:
»7.4 Prostorsko ureditveni pogoji za varovanje tal in
plodne zemlje
(1) Ohranja se naravne prvine v prostoru in se s posegi
prilagaja reliefnim značilnostim prostora.
(2) Ob gradnji objektov so investitorji dolžni upoštevati
vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena, ki jih predpiše
geološka služba.
(3) Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zava‑
rovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na
določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo
uporabo.
(4) Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni
tako, da ne povzročajo erozijskih procesov. Potrebnost pridobi‑
vanja predhodnega geotehničnega mnenja h posegu se določi
skladno z zahtevami, ki izhajajo iz varovanj (erozijske cone).
(5) Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je
potrebno preprečiti odtekanje nevarnih snovi v tla, sisteme pa
organizirati tako, da direkten iztok škodljivih snovi neposredno
v ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoč.«
51. člen
Za novim 48.c členom se doda nov 48.d člen z naslednjim
besedilom:
»7.5 Varstvo pred hrupom
(1) Varstvo pred hrupom je opredeljeno na podlagi posa‑
meznih območij osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe
prostora. Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s
predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hru‑
pom, ki so določene za posamezne površine glede na obču‑
tljivost za škodljive učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva
pred hrupom:
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– I. stopnja varstva pred hrupom velja za vse površine na
mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo
pred hrupom, razen površin na naslednjih območjih: obmo‑
čje infrastrukture, območje gozdov na površinah za izvajanje
gozdarskih dejavnosti in na območju za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
– III. stopnja varstva pred hrupom velja za površine po‑
drobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten
poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa: na
območju stanovanj; na območju površin namenjenih počitni‑
škim objektom, na območjih razpršene gradnje, na območju
družbene infrastrukture – površine za vzgojo in izobraževanje,
šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo in opravljanje verskih
obredov; na območjih zelenih površin namenjenih za rekreacijo
in šport; parki in pokopališča in na območju vodnih zemljišč.
– IV. stopnja varstva pred hrupom velja na naslednjih
površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni
stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je
lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa: območja proizvo‑
dnih dejavnosti, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo;
na območju infrastrukture; na območju komunikacijske infra‑
strukture vse površine; na območju energetske infrastrukture
vse površine; na območju okoljske infrastrukture vse površine;
na območju mineralnih surovin namenjenih izkoriščanju vse
površine in na območjih za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
(3) Za javne prireditve, javni shod in vsako drugo uporabo
zvočnih naprav na prostem je potrebno pridobiti soglasje pri‑
stojnega občinskega upravnega organa.
(4) Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako,
da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(5) Pri novogradnjah, spremembah namembnosti in re‑
konstrukcijah obstoječih objektov je treba vse posege načr‑
tovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih
ukrepov zaradi prometa na cesti.
(6) Izvedba aktivne in pasivne protihrupne zaščite na
območjih spremenjene rabe je obveznost investitorjev pose‑
gov.«
52. člen
V poglavju III. se za novim 48.d členom doda novo podpo‑
glavje z naslednjim besedilom: »8. Požarna varnost in varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami«, za katerim se doda nov
48.e člen z naslednjim besedilom:
»8.1. Zagotavljanje požarne varnosti
(1) Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za
varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objek‑
tov.
(2) Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter sklo‑
pi konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izdelani
tako in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost
v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.
(3) Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna
varnost objektov ne sme zmanjšati.
(4) Poti, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti
označene skladno s predpisi.
(5) Za vse objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji
požarne varnosti se mora v sklopu projektne dokumentacije
(PGD) izdelati študija požarne varnosti. Investitorji so pred
vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni prido‑
biti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za
zaščito in reševanje.
Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahteva‑
na, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati
iz dokumenta zasnove požarne varnosti.
8.2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) Pri načrtovanju gradnje novih objektov je potrebno
upoštevati naravne omejitve (poplavnost, erozivnost, plazlji‑
vost, itd.) in veljavne predpise o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične

Uradni list Republike Slovenije
intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli‑Cancan‑Seiberg ter
temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Pri pripravi
projektnih dokumentacij je potrebno upoštevati veljavno zako‑
nodajo in podzakonske akte s področja varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
(2) Na erozijskih območjih se prostorske ureditve in po‑
samični posegi v prostor načrtujejo in izvajajo ob upoštevanju
običajnih protierozijskih ukrepov, kar vključuje predvsem izbor
lokacij za gradnjo izven teh območij. Če se tem območjem ni
mogoče izogniti, je potrebno izvesti ustrezne strokovne pre‑
soje in tehnične rešitve, ki zagotavljajo stabilnost objektov in
terena.
(3) Na potencialno ogroženih območjih je potrebno pro‑
storske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge tehnične
ukrepe (npr. orientacija zgradb, strukturne ojačitve, izolacija,
tehnična sredstva za zaklanjanje, alarmiranje ipd.) načrtovati,
tako da se preprečijo oziroma zmanjšajo morebitne škodljive
posledice na širšem območju posegov.«
53. člen
V III. poglavju se za novim 48.e členom doda novo pod‑
poglavje z naslednjim besedilom: »9. Merila in pogoji za var‑
stvo gozda«, za katerim se doda nov 48.f člen z naslednjim
besedilom:
»Posegi in dejavnosti v gozdnem prostoru, ki onemogo‑
čajo zagotavljanje ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij
gozda ali poslabšujejo možnosti njihovega uresničevanja, niso
dopustni.
V območjih gozdov so dovoljeni posegi, ki ne ogrožajo
funkcij, obstoja ali namena gozda oziroma ne razvrednotijo ali
poškodujejo gozda oziroma ne poslabšujejo možnosti uresniče‑
vanja funkcij gozda. Strokovno presojo oziroma mnenje o tem
izdela Zavod za gozdove Slovenije.
Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo ži‑
vljenjske razmere divjadi, se izdela presoja življenjskih mo‑
žnosti divjadi (30. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list
RS, št. 16/04, 120/06 – Odl. US, 17/08)).
Območje z osnovno namensko rabo gozd se razdeli na
naslednja območja s podrobnejšo namensko rabo: večnamen‑
ski gozdovi, gozdovi s posebnim namenom, varovalni gozdo‑
vi.
Umeščanje objektov in izvajanje del na zemljiščih v goz‑
dnem prostoru se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče,
upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje
pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne ve‑
dute.
V varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim name‑
nom in v gozdovih z ekološkimi in socialnimi funkcijami s prvo
stopnjo poudarjenosti so dopustni le posegi in dejavnosti za
namensko gospodarjenje s temi območji. Izjemoma so dopu‑
stni posegi za gospodarsko infrastrukturo, če ne ogrožajo ali
onemogočajo ekoloških in socialnih funkcij gozdov.
Posegi v varovalnih gozdovih, ki niso povezani z gospo‑
darjenjem z varovanimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno
vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen
za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno
pridobljenega dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. V območju varovalnih gozdov se ne dopušča
posegov v podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali obču‑
tno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še
posebno pa, kadar bi to predstavljalo nevarnost za začetek
erozijskih procesov.
Večnamenski gozdovi so namenjeni predvsem gospo‑
darskemu izkoriščanju gozdov, v njih je dovoljeno izvajati de‑
javnosti s področja gozdarstva in posegati v prostor v skladu
s predpisi.
Prostorski posegi v območja gozdov v kmetijski krajini
zaradi premajhnega deleža gozdov niso dopustni (tudi za kme‑
tijske namene ne).
Pri načrtovanju površin osnovnih namenskih rab stano‑
vanj, proizvodnih dejavnosti in ostalih vrst rab, v katerih so

Uradni list Republike Slovenije
prisotni bivalni, gospodarski, infrastrukturni ali športni objekti,
je potrebno vzdolž meje s površinami osnovne namenske rabe
gozdna zemljišča načrtno predvideti tudi varnostno oskrbni pas,
ki zagotavlja predvsem varnost ljudi in objektov pred negativni‑
mi vplivi gozda, hkrati pa omogoča dostop do gozda.
Širina pasu na ravnem terenu je enaka višini odraslega
drevja (ne manj kot 25 m). Na pobočju oziroma vznožju pobo‑
čja je potrebno v primeru, da območje z osnovno namensko
rabo gozdna zemljišča leži nad površinami ostalih rab, širino
oskrbovanega pasu povečati v sorazmerju s strmino. Dopustne
vrste rabe v varnostno oskrbnem pasu območij ob gozdu so
zelene površine, vodna in kmetijska zemljišča ter vse vrste
infrastruktur, če ne vsebujejo objektov, ki bi jih lahko ogrozila
padajoča drevesa oziroma nista njihova lokacija in način rabe
takšna, da bi trajno onemogočila dostop do gozda. V varnostno
oskrbnem pasu je treba zagotoviti prometnico (cesta, pot, ko‑
lesarska, sprehajalna steza, ki je lahko tudi neutrjena, vendar
trajno omogoča dostop do gozda za namene gospodarjenja z
njim, z njegovo javno rabo in odvozom gozdnih lesnih proizvo‑
dov). Izjemoma je dopustno, da omogoča dostop s tovornim
vozilom le občasno.
V območju gozdnih zemljišč izven varovalnih gozdov,
gozdov s posebnim namenom in gozdov z ekološkimi ter soci‑
alnimi funkcijami s 1. stopnjo poudarjenosti so dopustne krčitve
gozdov v kmetijske namene v skladu z 21. členom Zakona o
gozdovih do skupnega obsega 2%.
Da se zagotavlja ohranjanje funkcij gozdov:
– morajo biti posegi izvedeni tako, da ne bo povzročena
škoda na sosednjem gozdnem robu in na gozdnih tleh,
– morajo izvajalci gradbenih del med gradnjo objektov
zavarovati vegetacijo sosednjega gozda pred poškodbami,
– se morebitni odvečno odkopi ter gradbeni material, ki bi
nastal pri gradnji ne sme odlagati v gozd.
Postavljanje ograj oziroma ograjevanje z drugimi objekti
v gozdu ali ob gozdu ni dovoljeno. Izjemoma se dovoli ogra‑
ditev gozda z dovoljenjem Zavoda za gozdove RS v skladu z
Zakonom o gozdovih.
Za hortikulturno ureditev poselitvenega območja ob gozdu
je dopustno uporabljati le sadike avtohtonih vrst, ki niso prena‑
šalke hruškovega ožiga.
Investitor mora prevzeti odgovornost za poškodbe na svo‑
jih objektih, premičninah in uporabnikih, ki bi jih lahko povzročili
drevje ali druge tvarine sosednjega gozda ali mehanizacija in
gozdni proizvodi zaradi normalnega gospodarjenja s sosednjim
gozdom ali ujme in sanacije njihovih posledic.
Investitor mora pred posegi v gozd in gozdni prostor
pridobiti dovoljenje za poseg v prostor v skladu s predpisi o
urejanju prostora.
V območjih za poselitev, kjer je v naravi še gozd, je do
skrčitve gozda treba upoštevati predpise o gozdovih in gozdar‑
stvu. Gozd je tu dovoljeno skrčiti po označitvi in evidentiranju
dreves za posek, ki ga po predložitvi gradbenega dovoljenja in
označitvi oziroma zakoličbi območja posegov opravi Zavod za
gozdove RS v skladu s svojimi projektnimi pogoji.
Objekti oziroma druga območja posegov morajo imeti za‑
gotovljen dostop do javne prometnice po prometnici, ki ni gozd
ali gozdna prometnica, hkrati pa dopušča rabo za gospodarje‑
nje z gozdom v soseščini oziroma zaledju lokacije.«
54. člen
V prvem odstavku 49. člena se črta besedilo »dopolnilne
gradnje objektov niso dopustne«
V drugem odstavku 49. člena se črta besedilo »dopolnilne
gradnje objektov«, hkrati pa se za besedilom »niso dopustne«
doda naslednje besedilo: »gradnje novih objektov, razen infra‑
strukture«
Četrti in peti odstavek 49. člena se črtata.
V sedmem odstavku 49. člena se za besedilom »dopu‑
stna« črta besedilo »dopolnilna«.
55. člen
50. člen se v celoti črta.
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56. člen
51. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Jelendol
V območju Jelendol (12 S1) v ureditvenih enotah posa‑
mični objekti s svojstvenim oblikovanjem (x) niso dopustne
proizvodne dejavnosti. V ureditvenem območju novogradnje
niso dopustne.
V območju Jelendol (12 SK1) v ureditveni enoti park (p)
niso dopustne gradnje novih objektov, razen infrastrukture.«
57. člen
52. člen se v celoti črta.
58. člen
V 53. členu se dodata drugi in tretji odstavek z naslednjim
besedilom:
»Za območje Križe (14 S5 OPPN), ki se nahaja v poplav‑
nem območju, je potrebno pred pripravo OPPN določiti razred
ogroženosti ter s tem preveriti možnost gradnje glede na dolo‑
čila veljavnih predpisov s tega področja.
V območju Križe (18 C1) je na zemljišču parc. št. 284/1
k.o. Križe dovoljena le organizacija parkirišč za osebna vozila
brez objektov. Na južni strani se ob meji s parc. št. 866/4 k.o.
Križe v širini 20 m zasadi dvojni drevored visokoraslih listavcev,
za vzhodni strani na meji s parcelama št. 283/2 in 248 k.o. Križe
pa se zasadi enojni drevored visokoraslih listavcev.«
59. člen
V 54. členu se za besedilom »dopustne« črta besedilo
»dopolnilne«.
60. člen
V prvem in drugem odstavku 55. člena se za besedilom
»dopustne« črta besedilo »dopolnilne«, hkrati pa se doda tretji
odstavek z naslednjim besedilom:
»V območju Potarje – pod Strmecem (22 W3) mora biti
arhitekturno oblikovanje objektov enotno.«
61. člen
56. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Podljubelj
V območju Podljubelj – (20 SK1/2) niso dopustne gradnje
novih objektov, razen infrastrukture.
V območju Podljubelj (20 SK2) morajo biti na severoza‑
hodnem delu območja urejanja objekti na odsekih, določenih v
grafičnem prikazu, orientirani vzdolžno s cesto.
V območju Podljubelj – Pri skalah (20 SK3) na severnem
delu območja nad zadnjimi obstoječimi objekti niso dopustne
gradnje novih objektov, razen infrastrukture.
V območju Podljubelj – Kamping (20 R1) so:
– dopustne ureditve campinga s spremljajočimi objekti za
osnovno oskrbo in gostinstvo,
– ureditve igrišč dopustne v območju zahodno od Mo‑
šenika,
– postavitve spremljajočih objektov za rekreacijo (in si‑
cer: garderobe ter shrambe za orodje in opremo) dopustne
na skrajnem zahodnem in jugozahodnem robu območja ob
gozdnem robu.
V območjih Podljubelj – Geben (20 W2) in Podljubelj –
Reber (20 W4) niso dopustne gradnje novih objektov, razen
infrastrukture.
V območju Podljubelj – Ljubelj (20T1), ki se nahaja v
III varstvenem pasu vodnega vira, so dovoljeni le posegi v skla‑
du z določili Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini
Tržič in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list RS, št. 33/99,
57/01 in 69/01). Za vse posege, ki jih omogoča in dovoljuje ta
odlok mora investitor pridobiti oceno vpliva predvidenega pose‑
ga na vodni vir, ki jo izdela za to usposobljena organizacija.«
62. člen
57. člen se v celoti črta.
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63. člen
58. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Slap
Na pobočju pod kmetijo na parceli št. 967 k.o. Lom pod
Storžičem niso dopustne gradnje. Pri objektu na parceli št. 957
k.o. Lom pod Storžičem je potrebno ohranjati simetrijo objek‑
ta.«
64. člen
59. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Senično
V območju Senično – 26 S5 je v ureditveni enoti p (zemlji‑
šče parc. št. 23/7 k.o. Senično) dopustno športno igrišče.«
65. člen
60. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Tržič
V območju Čegeljše (29 S1) v enoti p niso dopustne gra‑
dnje novih objektov, razen infrastrukture.«
66. člen
Za 60. členom se doda nov 60.a člen z naslednjim be‑
sedilom:
»Na območjih Loka – 16 S1, Na Jasi – 24 S4, na Logu – 1
S8, počitniško naselje na Brezjah – 4 W1, naselje Pri skalah
Podljubelj – 20 SK3, v Kovorju območje Stagne – 13 S1, v Ro‑
čevnici – 24 S2, na Mlaki – 23 P1 in 23 S2, v Seničnem – 26
S5 in 26 S3, na Ljubelju 20 T1 in 20 T2 oziroma tudi morebitnih
drugih območjih, kjer so bili objekti zgrajeni na osnovi drugih
prostorskih aktov (UN, ZN LN), se mora arhitekturno obliko‑
vanje objektov zgledovati po objektih posameznega območja.
Posegi na obstoječih objektih in novogradnje objektov morajo
upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov
in jih dopolnjevati (napr. naklon strehe, višina objekta, kritina,
oblikovanje strešnih odprtin, členjenost strešin, zunanja podoba
objekta, orientacija slemena ipd.).«
67. člen
Za novim 60.a členom se doda nov 60.b člen z naslednjim
besedilom:
»Tabela – pobude, varstveni pogoji, usmeritve in pripo‑
ročila za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine, je
priloga tega odloka.«
V. KONČNE DOLOČBE
68. člen
61. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94)
so prenehali veljati: odlok o potrditvi zazidanega načrta T‑3
Ravne (UVG, št.30/82), odlok o potrditvi zazidalnega načrta
Stagne‑Nart (UVG, št. 6/86), odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih v občini Tržič za območja izven ureditvenih območij
naselij (UVG, št. 12/86 in 15/86), odlok o sprejetju spremembe
zazidalnega načrta B‑3 v Bistrici pri Tržiču (UVG, št. 2/89),
odlok o sprejetju zazidalnega načrta Na jasi B‑7 (Uradni list
RS, št. 1/91) in odlok o ureditvenem načrtu Križe (Uradni list
RS, št. 20/91).
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Z dnem uveljavitve Odloka o spremembi in dopolnitvi
prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Tržič (Ura‑
dni list RS, št. 114/00) je prenehal veljati odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za Sebenje, Žiganjo vas, Retnje in Breg ob
Bistrici (UVG, št. 19/87).
Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič v letu
2008 je prenehala veljavnost naslednjim odlokom:
– Odlok o LN obvoznica Tržiča (Uradni list
RS, št. 20/91),
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega
centra v starem mestnem jedru (UVG, št. 5/88, Uradni list
RS, št. 15/99),
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje Ljube‑
lja (ureditveni območji 20 T1 in 20 I1 Ljubelj) (Uradni list
RS, št. 53/95),
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Mla‑
ka (UVG, št. 28/83, Uradni list RS, št. 57/97, 64/97, 37/03,
72/06),
– Odlok o zazidalnem načrtu »Mlaka« Tržič (Uradni list
RS, št. 54/93, 13/96),
– Odlok o ZN Senično – sprememba (Uradni list
RS, št. 5/93) {oznaka 26 S5 ZN},
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta – 26 S3 – Se‑
nično – »Podovnica« (Uradni list RS, št. 30/95, 9/96, 114/00,
94/05).«
69. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in
skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu, pristojnem
za urejanje prostora na Upravni enoti Tržič in na Občini Tržič.
70. člen
Postopki začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo
po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Lahko pa
se takšen postopek nadaljuje po določbah tega odloka, če
investitor to sam zahteva.
Prav tako se po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo
tega odloka končajo postopki za pridobitev gradbenega dovo‑
ljenja v tistih primerih, za katere investitor s pogodbo dokaže,
da je bila izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
naročena najmanj 3 mesece pred uveljavitvijo tega odloka. Rok
po katerem je še možno k vlogi za izdajo gradbenega dovo‑
ljenja prilagati projektno dokumentacijo izdelano po predpisih
pred uveljavitvijo tega odloka poteče po preteku 6 mesecev po
uveljavitvi odloka.
71. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka upravlja pristojni in‑
špektorat.
72. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 28. decembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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PRILOGA: Tabela pobud,varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine – PUP

ŠT.
PARC.
POBUDE ŠT.
5a
850/1 del,
850/5, 851
del, 859/2,
1026,
861/2,
874/4,
937/2 del,
937/1,
856/2 del
5b
458/1 del,
458/7 del,
458/10 del,
458/3, del
458/1 k.o.
Tržič,
1004 del,
863,
862/2,
874/3 del,
897/1 del
k.o. Pod‑
ljubelj
6, 7
312/2,
333/2,
425/2, del
425/3, del
333/1

8c

9
10

OBMOČJE Z NARA‑
VOVARSTVENIM STA‑
TUSOM ALI DRUGIMI
NARAVOVARSTVENIMI
VSEBINAMI

VARSTVENI POGOJI, USMERITVE
IN PRIPOROČILA:
NARAVA

KULTURNA DEDIŠČINA
Habitatni tip: alpski potok

KULTURA
V območju gozda naj se ohranja 10 metrski obvo‑
dni pas.

Tržič; Pod‑ 29PS1
ljubelj

Ni naravovarstvenega
statusa

Ureditveno območje na levi strani vodotoka
Mošenik se opredeli kot območje za proizvodnjo,
območje na desni strani vodotoka pa kot območje
infrastrukture (dovozne ceste in parkirišča).
Območje naj se zmanjša tako, da se ohranja
gozdni rob na vzhodnem delu območja zaradi
ohranjanja biotske pestrosti.

Križe

NV 5016
Pristava ‑ ježa terase
Tržiške Bistrice

Pobuda se zmanjša tako, da se vegetacija na za‑
hodnem robu parcele ohranja, s čimer se ohranja
tudi relief ježe Tržiške Bistrice.

K.O.
Podljubelj

311/3,
311/4
540/1,
Križe
541,
132,
131/1,
135, 133,
140/1,
140/13,
134/6,
134/16,
134/15,
134/14,
134/1
397/3,
Križe
397/4,
394/1, del
401/1 del, Križe
401/4 del

OBST.
OZN..
OBM.
UR.
29PS1

z

14S5‑OPPN Ni naravovarstvenega
statusa

Vplivno območje
EŠD 480066
Sebenje‑ vaško jedro
EŠD 5146
Spominski park Udin boršt

V čim večji meri se ohranjajo linijske strukture
grmovne in drevesne vegetacije in posamezne
živice za ohranjanje biotske pestrosti in krajinskih
značilnosti območja.
Izvzeti je potrebno južni rob območja, ki sega v
naselje Sebenje. V OPPN je potrebno ohraniti
obstoječo drevesno vegetacijo – živice.
Na parc. 540/1 in 541/1 se ohranja zeleni pas.

K1

NV 5475 Tržiška Bistrica ‑ Parceli št. 397/3 in 397/4 k.o. Križe se namenita
od Pristave do izliva
za trajno kmetijsko rabo.

18SK2‑e

NV 5475 Tržiška Bistrica ‑ Ohranja se vsa vegetacija na zahodnem robu
od Pristave do izliva, meja parcele 401/1 na meji z naravno vrednoto;
V naravno vrednoto naj se ne posega.
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433,
Križe
431,
437/2,
436,
432,
422,
423 del,
421/4 del,
421/3 del,
850 del,
468, 424
463/2, del Križe
463/1

K1

16

284/1,
284/2

Križe

18C1

20

358/1

Kovor

13SK1‑v

21

315/1, del Kovor
316/1

16S2‑e

23a

del 88

13SK2

25

437/3, del Žiganja vas 25S3‑e
444

27

27/2,
28 del,
27/1 del

14

Kovor

18S4‑e

Žiganja vas z

NV 5016 Pristava‑ ježa
Tržiške Bistrice
NV 5475 Tržiška Bistrica ‑
od Pristave do izliva

Ravninica ob vodotoku predstavlja tudi razlivno
območje, Retnje.
Ohranja se sedanji relief, obrečna vegetacija v
pasu 20. m in ježa Tržiške Bistrice.

Predlog EŠD 470812
Retnje ‑ Mlin Retnje 38
5475 V Tržiška Bistrica ‑
od Pristave do izliva

/

Vplivno območje:
EŠD 1939
Križe‑Cerkev sv. Križa
Ni naravovarstvenega
statusa

Možna je ureditev parkirišč pod pogojem, da se
ozelenita vzhodni in južni rob parcele.

Pobuda naj se zmanjša tako, da se ohranja vege‑
tacija na zahodnem robu ob Tržiški Bistrici;
V rob terase naj se ne posega.

Ohranja se linijska struktura vegetacije zaradi
ohranjanja kulturne krajine in biotske pestrosti
območja
Oblikovanje objekta v skladu z vaško tipologijo.

Vplivno območje:
EŠD 1918
Kovor‑Cerkev sv. Janeza
Krstnika
Vplivno območje:
Ohranja se visokodebelni sadovnjak.
EŠD 1918
Kovor‑ Cerkev sv. Janeza
Krstnika
Vplivno območje:
V skladu s tipologijo enodružinskih objektov.
EŠD 480066
Sebenje‑ vaško jedro
PosVO SI3000284
Dacarjevo brezno ‑ Žiga‑
nja vas
NV 1878 Udin boršt osa‑
meli kras
ZO Spominski park Udin
boršt

Obstoječi objekt se lahko rekonstruira le v obstoje‑
čih gabaritih in za isti namen.
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na
navedeni parceli ni sprejemljiva

EŠD 5146
Spominski park Udin boršt Sprejemljivo v gabaritih obstoječega objekta.
PosVO SI3000284 Dacar‑ V čim večji meri se ohranja obstoječa vegetacija.
jevo brezno ‑Žiganja vas
EPO 27800 Žiganja vas

29a

del 334/3

Žiganja vas 25S3‑e

29b

16/2,
16/1,
del 34/1,
del 335/4
del 578/2

Žiganja vas 25S3‑e

SI3000284 Dacarjevo
brezno Žiganja vas
EPO 27800 Žiganja vas

V čim večji meri se ohranja obstoječa vegetacija.

Bistrica

z

PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke

Stavbno zemljišče predstavlja območje objekta.
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na
navedeni parceli ni sprejemljiva

523/1,
522,
del 521

Bistrica

z

SI3000285
Karavanke, vplivno ob‑
močje

Stavbno zemljišče predstavlja območje objekta.
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na
navedeni parceli ni sprejemljiva

30a

31

32b
32c

del 575/1, Bistrica
575/3
541 del
Bistrica

z
4SK1‑v

Vplivno območje :
EŠD 1919
Cerkev sv. Neže
PosVO SI3000285Kara‑
vanke
PosVO SI3000285Kara‑
vanke

V skladu z vaško tipologijo, dvokapne strehe in
ozelenitev z visokodebelno vegetacijo
Stavbno zemljišče predstavlja območje objekta.
Stavbno zemljišče predstavlja območje objekta.
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32d
33a

del 575/1, Bistrica
del 575/2
del 1117/2
1076/1 del, Bistrica
1075 del

35a

542,
543/2

38

1055/1
Bistrica
del,
1055/2 del,
1060 del

47a

del 478,
del
399/6,
del 905

Bistrica

Senično

Lom

Št.
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K1

PosVO SI3000285 Kara‑
vanke

Intenzifikacija kmetijstva se ne izvaja.

31SK1‑v

PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke

Stavbno zemljišče predstavlja območje objekta.
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na
navedeni parceli ni sprejemljiva

Predlog EŠD 470797
Leše pri Tržiču‑ Kulturna
krajina
PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke

Stavbno zemljišče predstavlja območje objekta.
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na
navedeni parceli ni sprejemljiva;

z

31SK1‑v

26TR1

49

402/9

22S2
OPPN

50

394/34 del, Lom
394/20

z

54a

198/1 del, Lom
204 del,
205 del,
199 del,
203/5 del

17SK1‑v

54b

198/3

Lom

z

57, 58

451/2

Podljubelj

z

58a

451/3,
451/1 del

Podljubelj

K

87

PosVO SI3000285 Kara‑
vanke
EPO 27200 Brezje pri
Tržiču

Ohranja se visokodebelna vegetacija.

Predlog vplivnega obmo‑
čja:
EŠD 470797
Leše pri Tržiču‑Kulturna
krajina
ZO Spominski park Udin
boršt, na meji
NV 1878 Udin boršt osa‑
meli kras, na meji

Potrebno je ohranjati kozolec, gospodarski objekt
naj stoji južno od kozolca.

Parkirišča naj se uredijo na predvidenih travniških
površinah;
Poseganje v vegetacijo na zahodnem robu
parcele 905 na meji z zavarovanim območjem ni
sprejemljivo;
Parkirišče naj bo urejeno po merilih za ureditev
parkirišč in ustrezno označeno.

EŠD 5146
Spominski park Udin boršt
EPO 21300 Karavanke
Pogoj za izgradnjo stanovanjskih objektov je
komunalna ureditev območja pod pogoji, ki bodo
podani v sklopu OPPN.

PosVO SI3000285 Kara‑
vanke
EPO 21300 Karavanke

V bližini EŠD 2008
Lom pod Stroržičem‑
Vplivno območje cerkve
sv. Katarine
PosVO SI3000285 Kara‑
vanke
EPO 21300 Karavanke
PosVO SI3000285 Kara‑
vanke
EPO 21300 Karavanke
EPO 21300 Karavanke
NV 326 Tržiška Bistrica s
pritoki
PosVO SI3000285
Karavanke

Dopustne so le legalizacije in rekonstrukcije ob‑
stoječih objektov ali ponovne gradnje v obstoječih
gabariti.
Ohrani se vsa sadna drevesa. V primeru, da je
odstranitev sadnega drevesa nujna, se ga lahko
odstrani, vendar ga je treba v istem letu nadome‑
stiti z novim visokodebelnim sadnim drevesom v
neposredni bližini.
Izven območja stavbnih zemljišč se tudi med gra‑
dnjo ne sme posegati zaradi ohranjanja predno‑
stnih habitatnih tipov.
V okolici kmetije je dovoljen le ekstenziven način
kmetovanja. Travnike se gnoji največ enkrat letno
in izključno s hlevskim gnojem (brez uporabe
gnojnice, gnojevke ali mineralnih gnojil). Prva
košnja naj bo po odcvetu večine vrst trav, torej v
juliju.
Stavbno zemljišče predstavlja območje objekta.
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na
navedeni parceli ni sprejemljiva;
Na območja izven stavbnih zemljišč se ne posega.
Kmetovanje na območju Natura 2000 naj bo
ekstenzivno.
Na območju naj se izvaja ekstenzivno kmetovanje;
Zagotavlja naj se ekološke zahteve habitatov.
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794/25,
794/36

62, 63, 64 734/1,
733/2 del

68
69b
71
72

73

80

Podljubelj

Podljubelj

815/35,
Podljubelj
815/36
729/1,
Podljubelj
719/27,
728, 727/1
del 289/1 Lom
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20SK2‑v

20S5‑v,e

20S6‑e

1037/1,
21/1del,
1040,
1039/2,
1039/1,
17/1 del

Kovor

Podljubelj

NV 3015 Območje balva‑
nov v Podljubelju ‑ rob
Pobuda meji na vplivno
območje
EŠD 400613
Podljubelj ‑ Žaga Podlju‑
belj 27
EPO 21300 Karavanke

Ohranja naj se visokodebelni sadovnjak.

Brežino je potrebno ozeleniti z avtohtono vegeta‑
cijo.

Pred izgradnjo objektov mora biti območje komu‑
nalno opremljeno.
Zavod je že dal predlog izločitve mlake iz registra
naravnih vrednot.

20R2

EPO 21300 Karavanke
4986 Ahačičeva mlaka*

8R2

V območju ureditve igrišča naj se zagotovi ustre‑
zno število parkirišč, da se prepreči neustrezno
parkiranje na travniških površinah.
NV 1878 Udin boršt – osa‑ Nove širitve v gozd niso dopustne.
meli kras
ZO Spominski park Udin
boršt

425,
Žiganja vas 25R1
419/2, del
419/1

333/1

EPO 21300 Karavanke–
rob

16S2‑e

20T1

Vplivno območje
EŠD 480066
Sebenje, vaško jedro
EŠD 5146
Spominski park Udin boršt
Ni naravovarstvenega
Ohranja se omejek na severnem robu zemljišča.
Statusa
Na meji vplivnega obmo‑
čja:
EŠD 1918
Kovor‑ Cerkev Janeza
Krstnika
PosVO SI3000285 Kara‑
vanke
EŠD 11045
Podljubelj ‑ Bornova
pristava
EŠD 326
Ljubelj ‑ Stara ljubeljska
cesta
Vplivno območje
EŠD 326
Ljubelj ‑ Stara ljubeljska
cesta

Izven območja pobude naj se ne posega.
Ohranjati je potrebno umeščenosti ljubeljske ceste
v prostor in njene značilnosti
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227/4,
Bistrica
223/1del,
226/1,
226/4,
226/3,
226/2,
222/6,
222/1,
222/7,
1205 del,
222/4 del,
222/5 del,
225/2,
225/3,
225/4,
225/1,
220/1,
227/3,
227/2,
223/1 del,
227/1,
1118 del,
217/6 del
1197/4,
Bistrica
180/1,
1179/8,
181/2 vse
del

C

Ni naravovarstvenega
statusa

K

86

591/13

z

NV 5475 Tržiška Bistrica ‑ Intenzifikacija kmetijske rabe naj se v 20 m pasu
od Pristave do izliva
od roba brežine vodotoka omeji;
Obrečna vegetacija, predvsem visokodebelna dre‑
vesa, naj se ohranja; možna je sanitarna sečnja,
izvedba naj se omeji na čas izven gnezditvenega
obdobja ptic, tj od 15. avgusta do 15. marca zara‑
di ohranja pestrosti vrst.
PosVO SI3000285 Kara‑ Zaradi že zgrajenega objekta ni mogoče oceniti
vanke
vpliva na kvalifikacijske vrste.
EPO 21300 Karavanke

87

63/3, 63/4, Lom
1029, 66/2

82

Podljubelj

z

V čim večji meri se ohranjajo linijske strukture
dreves na vzhodnem in zahodnem robu območja
zaradi ohranjanja značilnosti kulturne krajine in
biotske pestrosti.

EPO 21300 Karavanke
NV 326 Tržiška Bistrica s
pritoki
PosVO SI3000285Kara‑
vanke

88

447/2

Križe

18S4‑e

89

996/3

Bistrica

S

90

319/2

Podljubelj

20S2‑v

Na meji vplivnega obmo‑
čje
EŠD 2008
Lom pod Storžičem‑ Cer‑
kev sv. Katarine
NV 5475 Tržiška Bistrica ‑
od Pristave do izliva
PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 27200,
Brezje pri Tržiču

V čim večji meri se ohranja obstoječa vegetacija.
Sprememba iz gozdnih površin v območja za
stanovanja v Visočah. Že zgrajen objekt, pobuda
zajema samo območje objekta.

PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke

Zaradi že zgrajenega objekta ni mogoče oceniti
vpliva na kvalifikacijske vrste.

Predlog vplivnega obmo‑
čja:
EŠD 470797
Leše pri Tržiču‑ Kulturna
krajina

V skladu z vaško tipologijo enostanovanjski
objekt.
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91a, 91b 203/4,
198/4
203/2‑del
203/6‑del
203/4‑del
204 ‑del

92

419/3

Lom

Uradni list Republike Slovenije
17SK1‑v

PosVOSI3000285 Kara‑
vanke
EPO 21300 Karavanke
V bliziniEŠD 2008
Lom pod Storžičem‑ Vpliv‑
no območje cerkve sv.
Katarine

Podljubelj

z

V bližini EŠD 25985
Lom pod Storžičem ‑
Kapelica ob hiši Lom pod
Storžičem 9
PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke

93

Zazidljivost zemljišča se omeji tako, da se ohra‑
nja visokodebelno vegetacijo.

770/91 del, Leše
770/92 del
770/93

9S1‑e

96

Križe

23P1‑d

97

Križe

23S2‑bs

98

Senično

26S3‑e

EPO 21300 Karavanke‑
meja

Objekt mora imeti ustrezno urejeno greznico ali
bio ČN;
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na
navedeni parceli ni sprejemljiva;
Sprememba namembnosti objekta v stanovanjsko
ni dopustna;
Sečnja vegetacije ob objektu ni dopustna.
Območje naj se zmanjša, tako da se v čim večji
meri ohranja naravno stanje z obstoječo vegeta‑
cijo;
Objekti morajo imeti urejeno kanalizacijo oz. odva‑
janje fekalnih odplak.

Predlog:
EŠD 470797
Leše pri Tržiču‑ Kulturna
krajina
NV 5475 Tržiška Bistrica ‑ V celoti se ohranja obrečna vegetacija ob Tržiški
od Pristave do izliva
Bistrici.
Pobuda meji na vplivna
območja:
EŠD 17798
Pristava ‑ Domačija Pri‑
stavška 14
EŠD 579
Pristava ‑ Domačija Pri‑
stavška 16
EŠD 17797
Pristava ‑ Kmečki dvorec
Pristavška 23
EŠD 9535
Pristava ‑ Vaško jedro
Ni naravovarstvenih
vsebin

Ohranja se zelena bariera proti vaškemu jedru.

V čim večji meri naj se ohranjajo živice in visoko‑
debelna vegetacija.

Vplivno območje
Gozd na severnem robu območja se ohranja.
EŠD 9536
Senično‑ vaško jedro
Meji na EŠD 17791
Senično ‑ Ruševine gradu
Gutenau
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ŽIRI
20.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Žiri

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) ter 7. člena
Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je
Občinski svet Občine Žiri na 2. redni seji dne 21. 12. 2010
sprejel

ODLOK
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se na podlagi sklepa ministra za oko‑
lje in prostor, št. 35016‑85/2008, z dne 29. 11. 2010, sprejme
Občinski prostorski načrt Občine Žiri (v nadaljnjem besedilu:
prostorski načrt).
(2) Prostorski načrt velja za celotno ozemlje Občine Žiri.
(3) Prostorski načrt določa enote urejanja prostora, na‑
mensko rabo prostora, prostorsko izvedbene pogoje in usme‑
ritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
1. bruto tlorisna površina je vsota vseh etažnih površin
stavbe nad terenom in pod njim, vključno s površinami kon‑
strukcije, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836;
izračun BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v točki
5.1.3.1 navedenega standarda, pri čemer se upošteva BTP
vseh etaž s svetlo višino nad 1,60 m;
2. delež odprtih bivalnih površin se izrazi v odstotkih
odprtih bivalnih površin glede na faktor izrabe parcele name‑
njene gradnji; za odprte bivalne površine se štejejo zelene
površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju,
ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne
površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke
otoke);
3. delež zelenih površin v območju je najmanjša zah‑
tevana površina odprtih zelenih ali drugih površin (parki, trgi),
ki služijo skupni rabi prebivalcev tega območja in zagotavljajo
kvaliteto bivanja ter ne služijo kot prometne površine ali po‑
vršine, ki služijo uporabi in delovanju objektov (npr. dostopi,
dovozi, parkirišča in prostori za ekološke otoke; vrednost DZP
je podana v m²;
4. etaža je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer
se za etažo šteje tudi pritličje, izkoriščeno podstrešje in man‑
sarda;
5. etažnost stavbe je določena s številom etaž nad
terenom;
6. faktor izrabe parcele namenjene gradnji določa naj‑
manjšo in največjo dopustno vrednost razmerja med bruto
tlorisno površino objekta in celotno površino parcele name‑
njene gradnji; v izračunu FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so
namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in
prostori za instalacije); označuje se z oznako FI in s pripisanima
vrednostnima dopustnega razpona razmerja;
7. faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji je
največja dopustna vrednost razmerja med zazidano površino
in celotno površino parcele, namenjene gradnji;
8. frčada je dvignjeni del strehe, namenjen osvetljevanju
podstrešnega prostora;
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9. gabarit stavbe pomeni višino in tloris stavbe na tere‑
nu; višinski gabarit stavbe pomeni višino stavbe nad terenom;
tlorisni gabarit stavbe pomeni površino prve etaže stavbe na
terenu;
10. gospodarska javna infrastruktura so objekti ali
omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb
skladno z zakonom, ter tista gospodarska infrastruktura, ki
je kot taka določena z zakonom ali odlokom Občine Žiri; ter
tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi; gospodarska javna
infrastruktura se deli na okoljsko, energetsko, elektronsko ko‑
munikacijsko in prometno infrastrukturo;
11. gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se
zgradi nov objekt ali se objekt dozida oziroma nadzida;
12. javna površina je površina, ki je pod enakimi pogoji
namenjena in dostopna vsakomur;
13. javna cesta je prometna površina splošnega pomena
za cestni promet, ki jo lahko vsak prosto uporablja na način in
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost
prometa na njih; javne ceste so državne in občinske ceste;
14. klet je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od
pritličja navzdol;
15. kolenčni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka
najvišje etaže do točke loma vertikale v poševni del spodnjega
zaključnega sloja strešne konstrukcije;
16. mansarda je uporabni del stavbe, katerega prostori
se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod po‑
ševno streho;
17. nadzidava objekta je povečanje BTP obstoječega
objekta nad nivojem terena brez povečanja zazidane površine
objekta;
18. nadstropje je del stavbe, katerega prostori se naha‑
jajo med dvema stropoma od pritličja navzgor;
19. objekti za oglaševanje so namenjeni nameščanju
ali posredovanju oglasnih sporočil, obveščanju o dogodkih,
prireditvah in podobno; glede na obliko in vrsto se delijo na:
samostoječe table oziroma stenske table, svetlobne vitrine, pla‑
katne stebre, svetlobne prikazovalnike in na druge objekte za
oglaševanje, kot so obešanke na drogovih javne razsvetljave,
transparenti, platna na slepih fasadah stavb ali na gradbenih
odrih, slikovno in pisno obdelane stene stavb in podobno;
kadar so objekti za oglaševanje nameščeni na fasadah stavb,
se obravnavajo kot panoji po predpisih, ki razvrščajo objekte
glede na zahtevnost;
20. obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi
ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija
vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana
sončna energija;
21. odprte bivalne površine so zelene ali tlakovane
površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot pro‑
metne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. do‑
stopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke); urejajo
se na terenu, izjemoma tudi kot odprte ozelenjene terase na
objektu;
22. okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave
za izvajanje gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo,
čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
in za ravnanje z odpadki;
23. otroško igrišče je površina, namenjena in urejena za
igro mlajših otrok (do 12 let), opremljena z igrali, klopmi in po‑
dobno opremo ter zasajena z drevesno in grmovno vegetacijo;
otroško igrišče je lahko namenjeno eni ali različnim starostnim
skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev, načrtovana
v sklopu parka ali drugega območja;
24. parcela namenjena gradnji ali gradbena parcela
je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali nji‑
hovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden
objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu
objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile
takšnemu objektu;
25. podstrešje je del stavbe, katerega prostori se na‑
hajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno
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streho; površine podstrešja se ne uporabljajo kot stanovanjski,
delovni ali poslovni prostor;
26. praviloma: izraz pomeni, da gre za priporočilo, ki ga
je treba upoštevati, razen v primeru, kadar to zaradi razmer
na terenu, geomehanskih lastnosti tal in iz drugih utemeljenih
razlogov ni mogoče;
27. pritličje je del stavbe, katerega tla prostorov se na‑
hajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m
nad njo;
28. raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo ne‑
posreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost za‑
drževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke
vegetacije;
29. svetla višina je višina prostora merjena od končanih
tal do končanega stropa;
30. trg je odprta javna površina, ki je delno ali v celoti
obdana s stavbami, primerna za zbiranje ljudi;
31. ulična fasada je stran objekta obrnjena proti ulici,
praviloma z glavnim vhodom;
32. varovalni pas gospodarske javne infrastrukture ob‑
sega prostor, določen v skladu s področnimi predpisi, v kate‑
rem so dopustni gradbeni posegi v skladu s tem odlokom in s
soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske
javne službe ali upravljavca te infrastrukture;
33. večstanovanjska stavba je stanovanjska stavba s
tremi ali več stanovanji (vila, vila blok, hiša v terasah, stano‑
vanjski blok in podobni stanovanjski objekti);
34. višina stavbe je navpična razdalja med najnižjo toč‑
ko stika stavbe s površino terena in najvišjo točko stavbe;
dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimniki, instalacijske
naprave, sončni zbiralniki ali sončne celice, dostopi do stre‑
he, ograje brez polnil in naprave elektronske komunikacijske
infrastrukture;
35. zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z ve‑
getacijskim slojem;
36. zelene površine so urejene, z vegetacijo zasajene
netlakovane površine; namenjene so ureditvi okolice objektov,
preživljanju prostega časa, izboljšujejo kakovost bivanja in
prispevajo k urejenosti človekovega okolja.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni
določen v prvem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot
ga določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in
graditve objektov ter drugi predpisi veljavni v času uveljavitve
tega odloka.
(3) Kadar se pomen izrazov iz prvega odstavka tega člena
in iz drugih členov, ki so vsebinsko enaki izrazom iz zakonov in
drugih državnih predpisov, zaradi spremembe teh aktov spre‑
menijo, se uporabljajo v svoji spremenjeni obliki.
(4) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posame‑
znike in ki so zapisani v moški ali ženski spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
(pomen kratic)
(1) Kratice uporabljene v tem odloku, imajo naslednji
pomen:
– BTP: bruto tlorisna površina,
– DOP: delež odprtih bivalnih površin,
– DZP: delež zelenih površin v območju,
– EUP: enota urejanja prostora,
– FI: faktor izrabe parcele namenjene gradnji,
– FZ: faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji,
– M: mansarda,
– N: nadstropje,
– OPPN: občinski podrobni prostorski načrt,
– OPN: občinski prostorski načrt, ki ga določa ta odlok,
– P: pritličje,
– PM: parkirno mesto,
– Po: podstrešje,
– ZVKDS: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(2) Oznake namenskih rab prostora so navedene in obra‑
zložene v 9. členu tega odloka.
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4. člen
(sestavni deli prostorskega načrta)
(1) Prostorski načrt je izdelan v analogni in digitalni obliki.
(2) Sestavni deli prostorskega načrta so:
– Odlok o prostorskem načrtu,
– Odlok o strateškem delu prostorskega načrta,
– grafični prikazi strateškega dela,
– grafični prikazi izvedbenega dela in
– priloge prostorskega načrta.
(3) Odlok o prostorskem načrtu vključuje naslednji prilogi:
– Priloga 1: Preglednica enot urejanja prostora,
– Priloga 2: Usmeritve in pogoji za posamezna območja
urejanja z OPPN.
(4) Grafični prikazi izvedbenega dela vsebujejo:
– pregledno karto z razdelitvijo na liste v merilu 1:50 000,
– pregledno karto s prikazom osnovne namenske rabe
in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v merilu
1:50 000,
– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in po‑
drobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v
merilu 1:5 000,
– prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske
javne infrastrukture v merilu 1:5 000.
(5) Priloge prostorskega načrta so:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega načrta,
– povzetek za javnost in
– okoljsko poročilo.
(6) V preglednici enot urejanja prostora v Prilogi 1 so
za vsako enoto urejanja prostora navedeni členi tega odloka
s ključnimi pogoji, ki se jih upošteva pri poseganju v prostor.
Preglednica je informativne narave, zato se pred posegom v
prostor vsakokrat preveri ažurno stanje v prostorsko informa‑
cijskem sistemu.
II. STRATEŠKI DEL
5. člen
(splošno)
Strateški del prostorskega načrta je bil sprejet kot Strate‑
gija prostorskega razvoja Občine Žiri (Uradni list RS, št. 37/08,
94/08), ki se šteje kot občinski strateški prostorski načrt.
III. IZVEDBENI DEL
1. Splošno
6. člen
(splošno)
(1) Izvedbeni del prostorskega načrta določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje, ki so merila in pogoji za
izvajanje posegov v prostor, skladno s katerimi se izdelujejo
projekti za pridobitev gradbenih dovoljenj po predpisih o gra‑
ditvi objektov ter
– usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta.
(2) Prostorski izvedbeni pogoji so pogoji za načrtovanje
posegov v prostor glede:
– namembnosti,
– lege,
– velikosti,
– oblikovanja,
– parcelacije,
– priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastruk‑
turo in grajeno javno dobro,
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– celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja
narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred narav‑
nimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb in
– varovanja zdravja ljudi.
(3) Poleg določb tega odloka se pri graditvi objektov, pri
spremembi namembnosti objektov in pri drugih posegih v pro‑
stor upošteva tudi predpise in druge akte, ki določajo omejitve
za razvoj v prostoru in določajo javnopravne režime, na podlagi
katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti
pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov
velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.
(4) Omejitve za razvoj v prostoru, vzpostavljene na podla‑
gi posebnih predpisov in drugih aktov, so predvsem:
– zavarovana območja, naravne vrednote in varovana
območja narave, posebna varstvena območja Natura 2000,
potencialna posebna ohranitvena območja Natura 2000 in eko‑
loško pomembna območja,
– objekti in območja kulturnih spomenikov, varstvena ob‑
močja dediščine, registrirana arheološka najdišča in območja
ter objekti registrirane kulturne dediščine,
– varovalni gozdovi,
– gozdovi s posebnim namenom,
– vodovarstvena območja,
– poplavno ogrožena območja in z njimi povezane erozije
celinskih voda,
– plazljiva, plazovita in erozijsko ogrožena območja,
– potresna območja,
– območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
– območja možne prekomerne obremenitve s hrupom.
2. Enote urejanja prostora
7. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Celotno območje prostorskega načrta je razdeljeno na
enote urejanja prostora.
(2) Enota urejanja prostora ima določeno osnovno ozi‑
roma podrobnejšo namensko rabo prostora ter prostorske iz‑
vedbene pogoje. Poleg tega imajo posamezne enote urejanja
prostora določeno dopustno izrabo prostora in/ali obveznost
urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(3) Enote urejanja prostora so prikazane v grafičnem delu
izvedbenega dela prostorskega načrta.
(4) Za enote urejanja prostora, kjer je določeno urejanje
z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, so določeni pro‑
storski izvedbeni pogoji, ki veljajo do njegovega sprejema, in
usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega načrta.
3. Namenska raba prostora
8. člen
(osnovna namenska raba prostora)
Osnovna namenska raba obsega:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč in
– območja drugih zemljišč.
9. člen
(podrobnejša namenska raba prostora)
(1) Podrobnejša namenska raba prostora obsega:
– območja stanovanj,
– območja centralnih dejavnosti,
– območja proizvodnih dejavnosti,
– posebna območja,
– območja zelenih površin,
– območja prometne infrastrukture,
– območja energetske infrastrukture,
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– območja okoljske infrastrukture,
– površine razpršene poselitve,
– območja najboljših kmetijskih zemljišč,
– območja drugih kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja površinskih voda in
– območja mineralnih surovin.
(2) Območja stanovanj so namenjena stalnemu bivanju in
spremljajočim dejavnostim; delijo se na:
– stanovanjske površine, ki so namenjene samo bivanju
brez ali s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potre‑
bam prebivalcev v teh območjih; označena so z oznako SS;
– površine podeželskega naselja so namenjene bivanju,
površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, izjemoma tudi nemo‑
teči proizvodno obrtni dejavnosti; označena so z oznako SK.
(3) Enote urejanja prostora stanovanjskih površin so raz‑
vrščene v dve skupini: skupina enot z oznako SSm in skupina
enot z oznako SSo. Skupina enote urejanja prostora združuje
enote s skupnimi značilnostmi in za katere veljajo enaki dolo‑
čeni prostorsko izvedbeni pogoji.
(4) Skupina SSm obsega območje stanovanjskih površin
mesta razen EUP ZI36. Skupina SSm vključuje naslednje EUP:
ZI9, ZI11, ZI19, ZI21, ZI22, ZI31, ZI33, ZI38, ZI39, ZI40, ZI41,
ZI42, ZI45, ZI122 in ZI142.
(5) Skupina SSo obsega območje stanovanjskih površin
brez EUP skupine SSm, EUP ZI36 ter ZI122.
(6) Območja centralnih dejavnosti so namenjena oskrbnim,
storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju; delijo se na:
– osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer se pre‑
pletajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, socialne, zdra‑
vstvene, vzgojne, izobraževalne, kulturne, verske in podobne
dejavnosti ter bivanje; označena so z oznako CU;
– druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje do‑
ločena dejavnost, razen stanovanj; označena so z oznako CD.
(7) Območja proizvodnih dejavnosti so pretežno namenje‑
na industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter
servisnim dejavnostim. Vključujejo gospodarske cone, ki so na‑
menjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim
in proizvodnim dejavnostim; označena so z oznako IG.
(8) Posebna območja so namenjena posebnim dejav‑
nostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in
podobno; delijo se na:
– površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bunga‑
lovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev;
označena so z oznako BT;
– športni centri, ki so športne površine in objekti name‑
njeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam; označena
so z oznako BC.
(9) Območja zelenih površin so namenjena preživljanju
prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in
izboljšavi kakovosti bivanja; delijo se na:
– površine za rekreacijo in šport, ki so namenjene re‑
kreaciji in športom na prostem ter spremljajočim objektom za
dopolnilne dejavnosti ob teh objektih, ureditvi sprehajalnih in
drugih rekreativnih poti ter zunanjim ureditvam; označena so
z oznako ZS;
– parke, ki so urejena območja odprtega prostora v nase‑
lju; označena so z oznako ZP;
– druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z za‑
ščitno oziroma drugo funkcijo; označena so z oznako ZD;
– pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in
spominu na umrle; označena so z oznako ZK.
(10) Območja prometne infrastrukture so namenjena iz‑
vajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa,
delijo se na:
– površine cest; označena so z oznako PC;
– ostale prometne površine, ki so namenjene objektom
transportne infrastrukture; označena so z oznako PO.
(11) Območja energetske infrastrukture so namenjena
izvajanju dejavnost gospodarskih služb s področja energetike;
označena so z oznako E.
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(12) Območja okoljske infrastrukture so namenjena izva‑
janju dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo,
čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki; označena so
z oznako O.
(13) Površine razpršene poselitve kot avtohtoni poselitve‑
ni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih
kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpo‑
stavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših
naselij (manjša gručasta naselja); označena so z oznako A.
(14) Razpršena gradnja, kot zemljišče pod stavbo izven
območij stavbnih zemljišča se prikazuje z grafičnim znakom,
ki označuje obstoječe objekte, ki so evidentirani na podlagi
katastra stavb.
(15) Območja najboljših kmetijskih zemljišč; označena so
z oznako K1.
(16) Območja drugih kmetijskih zemljišč; označena so z
oznako K2.
(17) Območja gozdnih zemljišč so zemljišča porasla z
gozdnim drevjem in drugim gozdnim rastjem, zemljišča v zara‑
ščanju ter zemljišča namenjena ohranjanju in gospodarjenju z
gozdovi; označena so z oznako G.
(18) Območja površinskih voda so namenjena izvajanju
dejavnosti s področja rabe voda; označena so z oznako VC.
(19) Območja mineralnih surovin so namenjena izvajanju
dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin; označe‑
na so z oznako LN.
(20) Namenska raba prostora je določena za vsako EUP
in je prikazana v grafičnem delu OPN.
4. Prostorsko izvedbeni pogoji
10. člen
(splošno)
(1) To poglavje določa prostorske izvedbene pogoje za
gradnjo objektov in rabo prostora.
(2) Prostorski izvedbeni pogoji veljajo za upravno odloča‑
nje o graditvi ali prenovi objektov in naprav ter za druge posege
v prostor, ki spreminjajo njegovo rabo, bivalne in delovne pogo‑
je, ekološke razmere v naravi ali krajinske značilnosti.
(3) Vrste dopustnih objektov so določene na podlagi Ured‑
be o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o
določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03,
78/05 in 25/10). Kadar je navedena raven objektov na nivoju
oddelka, ki je označen z dvomestno številko pomeni, da vklju‑
čuje tudi skupino, razred in podrazred. Kadar je navedena
raven objektov na nivoju skupine, ki je označen s trimestno
številko pomeni, da vključuje tudi vse razrede in podrazrede.
4.1 Prostorsko izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostor
11. člen
(splošni dopustni posegi)
V vseh enotah urejanja prostora so ob upoštevanju Zako‑
na o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO‑1B, 108/09) in ostalih določb v tem odloku dovoljene tudi
naslednje gradnje, posegi in ureditve:
1. gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne in‑
frastrukture:
– za oskrbo s pitno in požarno vodo,
– za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od‑
padne vode,
– za distribucijo zemeljskega in naftnega plina,
– za daljinsko ogrevanje,
– za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– za distribucijo električne energije napetostnega nivoja
do vključno 20kV,
– za distribucijsko elektronsko komunikacijsko omrežje,
– za zbiralnice ločenih frakcij odpadkov,
2. gradnja podzemnih etaž s tem odlokom dopustnih zah‑
tevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v kolikšnem obsegu to
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dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek
komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih
objektov,
3. gradnja avtobusnih postajališč s potrebnimi ureditvami,
4. gradnja cest, cestnih objektov, dovoznih cest do objek‑
tov, pločnikov, kolesarskih stez in poti, pohodniških, sprehajal‑
nih in tematskih poti,
5. usmerjevalne table,
6. ureditev dostopov za funkcionalno ovirane osebe (tudi
gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih),
7. vodnogospodarske ureditve,
8. brvi in mostovi,
9. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugi‑
mi nesrečami vključno z zaklonišči in objekti za zaščito, reševa‑
nje in pomoč ter evakuacijske stopnice izven objektov,
10. naprave in posegi za potrebe raziskovalne in študijske
dejavnosti (za meritve in zbiranje podatkov),
11. vzdrževanje obstoječih objektov in naprav ter zunanjih
površin,
12. gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in
zagotavlja večjo varnost objektov in ljudi,
13. odstranitve objektov,
14. adaptacije, rekonstrukcije, prizidave in nadzidave za‑
konito zgrajenih objektov.
12. člen
(enostavni in nezahtevni objekti)
(1) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih
dovoljuje ta odlok, je dovoljena v obsegu in pod pogoji, ki jih
določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni
list RS, št. 37/08).
(2) V posamezni enoti urejanja prostora je dovoljena gra‑
dnja tistih enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so navedeni v
tem členu in v členih, ki se nanašajo na skupino ali posamično
enoto urejanja prostora.
(3) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so na‑
vedeni v členih, ki se nanašajo na skupino ali posamično enoto
urejanja prostora se lahko izvaja samo v skladu z osnovno
namembnostjo rabe prostora.
(4) Če drug predpis ne določa drugače, je v vseh enotah
urejanja prostora dovoljena gradnja naslednjih nezahtevnih
objektov:
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti, razen baznih postaj,
– poljske poti,
– gozdne ceste,
– grajene gozdne vlake,
– kiosk, kot začasni objekt ter
– spominska obeležja.
(5) Če drug predpis ne določa drugače, je v vseh eno‑
tah urejanja prostora dovoljena gradnja naslednjih enostavnih
objektov:
– pomožni infrastrukturni objekti,
– pomožni obrambni objekti,
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti: gozdna učna pot,
grajena gozdna vlaka, poljska pot, ribnik, vrtina ali vodnjak za
namakanje, gozdna cesta,
– vadbeni objekti,
– spominska obeležja ter
– urbana oprema, razen kioskov oziroma tipskih zaboj‑
nikov,
(6) Instalacijskih napeljav in naprav (vključno z zunanjimi
enotami klimatskih naprav) ni dopustno nameščati na ulične
fasade objektov. Ta določba ne velja za svetlobne naprave.
Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na
okoliška stanovanja in mirne delovne prostore.
(7) Objekti za oglaševanja in začasni objekti se lahko
postavljajo samo na podlagi soglasja občinske uprave Občine
Žiri. Občina Žiri lahko odkloni izdajo soglasja, če ugotovi, da
objekt za oglaševanje deluje moteče v prostoru.
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13. člen
(stanovanjske površine izven območja mesta)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora stanovanjskih površin s podrobnejšo
namensko rabo oznake SS razvrščene v skupino SSo.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 111 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
– 24110 Športna igrišča – samo igrišča za športe na
prostem ter
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre‑
acijo in prosti čas – samo otroška in druga javna igrišča, javni
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene površine.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– uporaba in gradnja nadomestnega kmetijskega objekta
na obstoječi lokaciji objekta, ki se odstrani; površina nadome‑
stnega objekta lahko presega površino odstranjenega objekta
do 20%;
– uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v okvirih
tistih površin, ki imajo pridobljeno uporabno dovoljenje za pro‑
izvodno dejavnost;
– uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v objektih ali
delih objektov, ki ne presegajo 30 m2 uporabne površine, tako
da stanovanjska dejavnost ni motena;
– uporaba objektov za potrebe podjetništva (mirna pisar‑
niška dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti, tako da
stanovanjska dejavnost ni motena;
– gradnja nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe,
ograje, vodni zbiralnik;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje, začasni objekti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne
površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča;
– urejanje kmetijskih zemljišč, tako da ni motena stano‑
vanjska dejavnost.
14. člen
(podrobnejši pogoji za SE5)
(1) V enoti urejanja prostora z oznako SE5 se pri posegih
v prostor upošteva poleg splošnih pogojev za stanovanjske
površine navedenih v prejšnjem členu, tudi podrobnejše pro‑
storsko izvedbene pogoje v tem členu.
(2) Arhitekturna, krajinska in oblikovna zasnova objektov
in zunanjih ureditev se uskladi z lokalno tipologijo.
(3) Dovoljena je gradnja prosto stoječih eno‑ in dvosta‑
novanjskih hiš.
(4) Streha mora biti pretežno simetrična dvokapnica, na‑
klona 38°, pretežno s smerjo slemena po daljši stranici objekta.
Ravne strehe so dovoljene le nad delom objekta tako, da njihova
skupna površina ne presega 10% celotne strehe. Novi objekti se
orientirajo z daljšo stranico vzdolž glavne notranje ulice.
(5) Določi se nova parcelacija s katero se določi:
– javna površina notranje ulice v širini vsaj 8,0 m, ki po‑
teka vzdolž sredine zahodnega dela območja in se zaključi z
obračališčem za vozila dolžine do 10 m,
– gradbene parcele za posamezne stanovanjske objekte
v velikosti od 450 do 800 m2 tako, da se vsaka stika s parcelo
javne ulice v dolžini vsaj 6,0 m,
(6) Zunanje površine se uredijo kot: tlakovana dvorišča,
obhišni vrtovi, zelenice, obhišni sadovnjaki, parkirne površine
za potrebe stanovalcev in njihovih obiskovalcev.
(7) Zasaditev zelenih površin se izvede prvenstveno z
avtohtonim rastlinstvom. Na lokacijah, kjer bi drevesa lahko
povzročala preveliko osenčenost, se zimzelena in vedno zele‑
na drevesa ne sadijo.
(8) Zunanje površine se uskladijo z arhitekturno zasnovo
stanovanjskih objektov.
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(9) Dovoljena je zasaditev drevoreda vzdolž notranje ulice
skladno s pogoji upravljavca javnih cest.
(10) Vzdolž javne ulice se zgradi vsaj enostranski pločnik,
širine vsaj 1,20 m.
(11) Zasajene zelene meje ne smejo ovirati preglednosti
na javnih cestah in cestnih priključkih. Njihova višina v območju
priključkov ne sme presegati 0,75 m. V primeru novih zasaditev
in ozelenitev ob vozišču ceste, se le‑te izvedejo tako, da njihovi
koreninski sistemi ne ogrožajo varnosti prometa in stabilnosti
ceste. Odmik prve linije dreves od zunanjega roba vozišča ce‑
ste je takšen, da krošnje ne segajo v prosti profil ceste.
(12) Investitor objektov poskrbi, da se v skladu s pred‑
pisi opravijo predhodne geološke raziskave o geomehanskih
lastnostih tal in v skladu z rezultati teh raziskav izvede vse
potrebne ukrepe za varno gradnjo.
(13) Koncept oblikovanja stanovanjskih objektov je eno‑
ten. Pri etapni pozidavi poznejša pozidava zagotovi oblikovno
skladnost z objekti, ki so že zgrajenimi oziroma je za njih izdano
gradbeno dovoljenje.
(14) Objekti se zasnujejo tako, da je mogoče ustrezno
vzdrževanje in s tem ohranjanje zunanje podobe objekta.
(15) Največja dopustna etažnost je klet + pritličje + man‑
sarda ali podstrešje oziroma klet + pritličje + nadstropje +
podstrešje. V slednjem primeru etažnosti kota pritličja ne pre‑
sega več kot 0,20 m nivoja okoliškega terena. Število kletnih in
mansardnih etaž ni omejeno.
(16) Svetla višina kolenčnega zidu v mansardi je največ
1,40 m.
(17) Največja dopustna višina objekta ob upoštevanju
ostalih omejitev v tem odloku ne presega 12,00 m. Najvišja
kota fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je
največ 8,00 m.
(18) Faktor zazidanosti parcele ni manjši od 0,20 in ni
večji od 0,50.
(19) Zgradi se notranje infrastrukturno omrežje, ki vključu‑
je vsaj: cesto, vodovod in elektroenergetski vod.
(20) Območje EUP se priključuje vsaj na obstoječe vo‑
dovodno in elektroenergetsko omrežje ter na javno cestno
infrastrukturo v skladu s pogoji upravljavca.
(21) Zasnova in elementi uličnega omrežja vključno z ukre‑
pi za omejevanje prometa omogočajo intervencijski promet.
(22) Objekti so do izgradnje javnega kanalizacijskega
omrežja lahko opremljeni z lastno čistilno napravo. Po izgradnji
javnega omrežja pa se priključijo nanj.
(23) Padavinske vode s prometnih površin se vodijo preko
ustreznih lovilcev maščob in olj v meteorno kanalizacijo.
(24) Novogradnjam stavb se uredi delno zadrževanje pa‑
davinskih voda na gradbeni parceli z ustreznimi zadrževalniki.
Voda za vzdrževanje zunanjih površin se črpa iz zadrževalni‑
kov padavinske vode.
(25) Padavinske vode iz območja gradbene parcele se
odvaja oziroma ponika, tako da ne prehajajo po površini na
sosednja zemljišča.
(26) Zasnova ponikalnic temelji na podatkih o hidrogeo‑
loški sestavi tal.
(27) Fekalne in meteorne vode se vodijo v ločenem ka‑
nalizacijskem omrežju.
(28) Vse napeljave energetskega in telekomunikacijska
omrežja se izvedejo v podzemni izvedbi.
(29) Pred začetkom gradenj v območju EUP se:
– izvede parcelacija za zagotovitev javnih površin,
– izdela načrt gospodarske javne infrastrukture in priključ‑
kov na obstoječe omrežje.
(30) Gospodarska javna infrastruktura se izvede v celo‑
tnem obsegu naenkrat oziroma fazno glede na trenuten obseg
načrtovane pozidave. V primeru fazne izvedbe gospodarske
javne infrastrukture, se delna izvedba uskladi z zasnovo omrež‑
ja celotnega območja in dimenzionira glede na potrebe celo‑
tnega območja.
(31) Dopustna je gradnja posameznih objektov sočasno
z gradnjo javnega infrastrukturnega omrežja.

Stran

96 /

Št.

1 / 7. 1. 2011

(32) Pogoj za uporabo objekta je izvedena gospodarska
javna infrastruktura za predmetni objekt, kar je tudi pogoj za
izdajo uporabnega dovoljenja, ter urejene zunanje površine.
15. člen
(stanovanjske površine v območju mesta)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora stanovanjskih površin s podrobnejšo
namensko rabo oznake SS razvrščene v skupino SSm.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 111 Enostanovanjske stavbe,
– 112 Večstanovanjske stavbe,
– 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene,
– 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– 12420 Garažne stavbe – samo za potrebe EUP,
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
– 24110 Športna igrišča – samo igrišča za športe na
prostem ter
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre‑
acijo in prosti čas – samo otroška in druga javna igrišča, javni
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene površine.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v okvirih
tistih površin, ki imajo pridobljeno uporabno dovoljenje za pro‑
izvodno dejavnost;
– uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v objektih ali
delih objektov, ki ne presegajo 30 m2 uporabne površine, tako
da stanovanjska dejavnost ni motena;
– uporaba objektov za potrebe podjetništva (mirna pisar‑
niška dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti, tako da
stanovanjska dejavnost ni motena;
– gradnja nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe,
ograje, vodni zbiralnik;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje, začasni objekti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne
površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča.
16. člen
(površine podeželskega naselja)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora površin podeželskega naselja s po‑
drobnejšo namensko rabo oznake SK.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 111 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene,
– 121 Gostinske stavbe,
– 122 Upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
– 127 Druge nestanovanjske stavbe ter
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za
prosti čas.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v okvirih
tistih površin, ki imajo pridobljeno uporabno dovoljenje za pro‑
izvodno dejavnost;
– uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v objektih ali
delih objektov, ki ne presegajo 50 m2 uporabne površine, tako
da stanovanjska dejavnost ni motena;
– uporaba objektov za potrebe podjetništva (mirna pisar‑
niška dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti, tako da
stanovanjska dejavnost ni motena;
– uporaba in gradnja objektov za potrebe kmetijstva ter
za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah v
sklopu kmetij;
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– gradnja nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe,
ograje, pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti v sklopu kmetij,
objekti za telekomunikacijsko opremo za nameščanje radijskih
postaj za radioamaterje;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje, pomožni kmetijsko‑goz‑
darski objekti v sklopu kmetij, začasni objekti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne
površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča;
– urejanje kmetijskih zemljišč.
(4) V primerih mešanih naselij (stanovanjska in kmetijska
dejavnost) se zagotovi nemoteno življenje kmetijam in ustre‑
zno ločevanje kmetijsko‑proizvodne površine od ostale rabe
prostora.
(5) Pri obnovitvah samotnih kmetij se poišče rešitve za
nove lokacije znotraj obstoječih gabaritov objektov oziroma v
območju obstoječih funkcionalnih zemljišč, nova večja poslopja
se umaknejo iz zornega kota dominantnih pogledov.
(6) Pri razvojnih programih kmetij se upošteva prostorske
omejitve, ki izhajajo iz osnovne oblikovno‑prostorske identitete
kmetij in ekoloških pogojev, zato naj se v primeru večjih potreb
oblikuje nova, od prvotne kmetije ločena gruča novih objektov
na lokaciji, ki je ekološko manj ranljiva.
(7) Pri kmetijah se gnojišča locirajo v neposredni bližini
gospodarskega poslopja – hleva, čimbolj odmaknjena od sta‑
novanjske hiše in sosednjih stanovanjskih objektov. Gnojne
jame se zgradijo vodotesno brez odtoka.
17. člen
(osrednja območja centralnih dejavnosti)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora osrednjih območij centralnih dejavnosti
s podrobnejšo namensko rabo oznake CU.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 111 Enostanovanjske stavbe,
– 112 Večstanovanjske stavbe,
– 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene,
– 121 Gostinske stavbe,
– 122 Upravne in pisarniške stavbe,
– 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov ter
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za
prosti čas.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v okvirih
tistih površin, ki imajo pridobljeno uporabno dovoljenje za pro‑
izvodno dejavnost,
– uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v objektih ali
delih objektov, ki ne presegajo 30 m2 uporabne površine, tako
da stanovanjska dejavnost ni motena;
– uporaba objektov za potrebe podjetništva (mirna pisar‑
niška dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti;
– gradnja nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe,
ograje, vodni zbiralnik;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje, začasni objekti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne
površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča.
18. člen
(druga območja centralnih dejavnosti)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora drugih območij centralnih dejavnosti s
podrobnejšo namensko rabo oznake CD.
(2) Območja so namenjena šolskim in verskim objektov,
objektom za potrebe športnih in rekreativnih dejavnosti ter
domovom za starejše.
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čas.

(3) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene,
– 122 Upravne in pisarniške stavbe,
– 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– 1242 Garažne stavbe,
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov ter
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti

(4) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe,
ograje, vodni zbiralnik;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje, začasni objekti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne
površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča.
19. člen
(gospodarske cone)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora gospodarskih con s podrobnejšo na‑
mensko rabo oznake IG.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice – samo za
potrebe EUP,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– 1242 Garažne stavbe,
– 125 Industrijske stavbe in skladišča ter
– 230 Kompleksni industrijski objekti.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– uporaba objektov za potrebe podjetništva (pisarniška
dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti;
– gradnja nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe,
ograje, vodni zbiralnik;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje, začasni objekti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne
površine, pešpoti, parkirišča;
– urejanje kmetijskih zemljišč.
(4) Velikost začasnega objekta namenjenega skladiščenju
ne sme presegati trikratne površine osnovne stavbe.
20. člen
(površine za turizem)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora površin za turizem s podrobnejšo na‑
mensko rabo oznake BT.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 121 Gostinske stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe – do 200,00 m2 BTP objekta ali
dela objekta,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti ter
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za
prosti čas.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe,
ograje, pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti v sklopu kmetij,
objekti za telekomunikacijsko opremo za nameščanje radijskih
postaj za radioamaterje;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje, pomožni kmetijsko‑goz‑
darski objekti v sklopu kmetij, začasni objekti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne
površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča;
– urejanje kmetijskih zemljišč, tako da ni motena osnovna
namembnost.
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21. člen
(športni centri)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora športnih centrov s podrobnejšo namen‑
sko rabo oznake BC.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice – samo v objek‑
tih 12650 in 241,
– 12640 Stavbe za zdravstvo – samo ambulante,
– 12650 Športne dvorane – samo v EUP ZI130 in ZI138 ter
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti
čas.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe,
ograje, objekti za telekomunikacijsko opremo za nameščanje
radijskih postaj za radioamaterje;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje, začasni objekti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne
površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča;
– urejanje kmetijskih zemljišč, tako da ni motena osnovna
namembnost.
22. člen
(podrobnejši pogoji za ZI138)
(1) V enoti urejanja prostora z oznako ZI138 se pri pose‑
gih v prostor upošteva poleg splošnih pogojev za športne cen‑
tre navedenih v prejšnjem členu, tudi podrobnejše prostorsko
izvedbene pogoje v tem členu.
(2) V območju je dovoljeno graditi športno dvorano, špor‑
tna igrišča, parkirišča za potrebe dejavnosti v območju in za
potrebe osnovne šole in vrtca. Dovoljena je ureditev zunanjih
površin skladno z osnovnimi dejavnostmi v območju.
(3) Arhitekturna, krajinska in oblikovna zasnova objektov
in zunanjih ureditev se uskladi z vsemi posegi znotraj območja
enote urejanja prostora.
(4) Zunanje površine se lahko uredijo kot: parkirišče,
zelenice, peš ploščadi, parkovne ureditve, otroška igrišča in
dvorišča.
(5) Zasaditev zelenih površin se izvede prvenstveno z
avtohtonim rastlinstvom. Na lokacijah, kjer bi drevesa lahko
povzročala preveliko osenčenost, se zimzelena in vedno zele‑
na drevesa ne sadijo.
(6) Zunanje površine se uskladijo z arhitekturno zasnovo
objektov.
(7) Dovoljena je zasaditev drevoreda vzdolž načrtovane
mestne obvoznice skladno s pogoji upravljavca javnih cest.
(8) Uredijo se pločniki, tako da se zagotovi varen dostop
do vseh javnih objektov in površin.
(9) Zasajene zelene meje ne smejo ovirati preglednosti
na javnih cestah in cestnih priključkih. Njihova višina v območju
priključkov ne sme presegati 0,75 m. V primeru novih zasaditev
in ozelenitev ob vozišču ceste, se le‑te izvedejo tako, da njihovi
koreninski sistemi ne ogrožajo varnosti prometa in stabilnosti
ceste. Odmik prve linije dreves od zunanjega roba vozišča ce‑
ste je takšen, da krošnje ne segajo v prosti profil ceste.
(10) Investitor objektov poskrbi, da se v skladu s pred‑
pisi opravijo predhodne geološke raziskave o geomehanskih
lastnostih tal in v skladu z rezultati teh raziskav izvede vse
potrebne ukrepe za varno gradnjo.
(11) Objekti se zasnujejo tako, da je mogoče ustrezno
vzdrževanje in s tem ohranjanje zunanje podobe objekta.
(12) Zgradi se notranje infrastrukturno omrežje, ki vklju‑
čuje vsaj: cesto, vodovod, hidrantno omrežje, kanalizacijo in
elektroenergetski vod.
(13) Območje se priključuje na obstoječo gospodarsko
javno infrastrukturo.
(14) Zasnova in elementi uličnega omrežja vključno z
ukrepi za omejevanje prometa morajo omogočati intervencijski
promet.
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(15) Objekti so do izgradnje javnega kanalizacijskega
omrežja lahko opremljeni z lastno čistilno napravo. Po izgradnji
javnega omrežja pa se priključijo nanj.
(16) Padavinske vode s prometnih površin se vodijo preko
ustreznih lovilcev maščob in olj v meteorno kanalizacijo.
(17) Novogradnjam stavb se uredi delno zadrževanje pa‑
davinskih voda na gradbeni parceli z ustreznimi zadrževalniki.
Voda za vzdrževanje zunanjih površin se črpa iz zadrževalni‑
kov padavinske vode.
(18) Padavinske vode iz območja gradbene parcele se
odvaja oziroma ponika, tako da ne prehajajo po površini na
sosednja zemljišča.
(19) Zasnova ponikalnic temelji na podatkih o hidrogeo‑
loški sestavi tal.
(20) Fekalne in meteorne vode se vodijo v ločenem ka‑
nalizacijskem omrežju.
(21) Vse napeljave energetskega in telekomunikacijska
omrežja se izvedejo v podzemni izvedbi.
(22) Pred začetkom gradenj v območju EUP se izdela
načrt gospodarske javne infrastrukture in priključkov na obsto‑
ječe omrežje.
(23) Gospodarska javna infrastruktura se lahko izvede v
celotnem obsegu naenkrat oziroma fazno glede na trenuten
obseg načrtovane pozidave. V primeru fazne izvedbe gospo‑
darske javne infrastrukture, se delna izvedba uskladi z zasnovo
omrežja celotnega območja in dimenzionira glede na potrebe
celotnega območja.
(24) Dopustna je gradnja posameznih objektov sočasno
z gradnjo javnega infrastrukturnega omrežja.
(25) Pogoj za uporabo zgrajenega objekta je izvedena
gospodarska javna infrastruktura za predmetni objekt, kar je
tudi pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja ter urejene zunanje
površine.
23. člen
(površine za oddih, rekreacijo in šport)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora površin za oddih, rekreacijo in šport s
podrobnejšo namensko rabo oznake ZS.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev
– samo sanitarne stavbe v počitniških kampih,
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti
čas ter
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice – samo v objek‑
tih 241 in 1212.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov: uta, enoetažna pritlična
lopa, ograje, vodni zbiralnik;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje, začasni objekti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne
površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča;
– urejanje kmetijskih zemljišč, tako da ni motena osnovna
namembnost.
24. člen
(park)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora parkov s podrobnejšo namensko rabo
oznake ZP.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre‑
acijo in prosti čas – samo otroška in druga javna igrišča, javni
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene površine.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov v skladu z osnovno na‑
membnostjo površin: uta, ograje ter
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, otroška
igrišča in pešpoti.
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25. člen
(pokopališče)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enoto urejanja prostora pokopališč s podrobnejšo namensko
rabo oznake ZK.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov – samo
za potrebe EUP,
– 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti ter
– 24204 Pokopališča.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– vse vrste posegov za potrebe pokopališke dejavnosti;
– gradnja nezahtevnih objektov v skladu z osnovno na‑
membnostjo površin: ograje;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, pešpoti.
(4) Ne glede na ostale navedbe je enota urejanja prostora
ZI93 namenjena samo urejenim zelenim površinam z zaščitno
funkcijo pokopališča.
(5) Ne glede na ostale navedbe je enota urejanja prostora
ZI92 namenjena samo ureditvi parkirnih površin za potrebe po‑
kopališča. Površine urejenega parkirišča se lahko uporabljajo
tudi kot manipulativne površine za potrebe sosednjega proizvo‑
dnega objekta v času, ko na pokopališču ni povečanega obiska
in ob pogoju, da s tem ni motena pokopališka dejavnost.
26. člen
(površine cest)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora površin cest s podrobnejšo namensko
rabo oznake PC.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 211 Ceste.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– urejanje kmetijskih zemljišč.
27. člen
(parkirišče)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora ostalih prometnih površin s podrobnej‑
šo namensko rabo oznake PO.
(2) Območja so namenjena ureditvi parkirišča za motorna
vozila.
(3) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 12420 Garažne stavbe ter parkirišča ter
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste.
(4) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov: ograje;
– gradnja enostavnih objektov: nadstrešek, utrjeno dvori‑
šče in večnamenski kiosk;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, otroška
igrišča, pešpoti, ploščadi in parkirišča.
28. člen
(območje energetske infrastrukture)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora območij energetske infrastrukture s
podrobnejšo namensko rabo oznake E.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 2214 Prenosni elektroenergetski vodi,
– 2224 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucij‑
ska komunikacijska omrežja,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov: garaža, enoetažna pri‑
tlična lopa, nepretočna greznica in ograje;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje in večnamenski kiosk;
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– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, pešpoti in
parkirišča.
29. člen
(čistilna naprava)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enoti urejanja prostora SE37 in ZI102 s podrobnejšo namensko
rabo oznake O.
(2) Območja so namenjena izvajanju dejavnosti gospo‑
darskih služb čiščenja odpadnih voda.
(3) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo ter
– 22232 Čistilne naprave.
(4) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov: garaža, enoetažna pri‑
tlična lopa, ograje;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje in večnamenski kiosk;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, pešpoti
in parkirišča.
30. člen
(sortirnica odpadkov)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enoto urejanja prostora ZI104 s podrobnejšo namensko rabo
oznake O.
(2) Območja so namenjena izvajanju dejavnosti gospo‑
darskih služb ravnanja z odpadki.
(3) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 12510 Industrijske stavbe – samo objekti za obdelavo
odpadkov,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča – samo objekti za
obdelavo odpadkov,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje – samo objekti za obdelavo odpadkov ter
– 24203 Odlagališča odpadkov – samo odlagališča za
nenevarne odpadke in inertne odpadke ter zbirni center za
odpadke.
(4) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov: garaža, enoetažna pri‑
tlična lopa, nepretočna greznica in ograje;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje in večnamenski kiosk;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, pešpoti, plo‑
ščadi in parkirišča.
31. člen
(črpališče, vodohran)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora ZI14, ZI100, ZI101 in ZI103 s podrob‑
nejšo namensko rabo oznake O.
(2) Območja so namenjena izvajanju dejavnosti gospo‑
darskih služb s področja oskrbe z vodo.
(3) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode.
(4) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov: garaža, enoetažna pri‑
tlična lopa, nepretočna greznica, ograje;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje in večnamenski kiosk;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, pešpoti in
ploščadi.
32. člen
(površine razpršene poselitve)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora površin razpršene poselitve s podrob‑
nejšo namensko rabo oznake A.
(2) Območja so namenjena bivanju brez ali s spremljajo‑
čimi dejavnostmi, površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi,
izjemoma tudi nemoteči proizvodno obrtni dejavnosti.
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(3) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 111 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 113 Stanovanjske stavbe za posebne namene,
– 121 Gostinske stavbe,
– 122 Upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
– 127 Druge nestanovanjske stavbe ter
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti

(4) Dovoljeni so naslednji posegi:
– uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v okvirih
tistih površin, ki imajo pridobljeno uporabno dovoljenje za pro‑
izvodno dejavnost;
– uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v objektih ali
delih objektov, ki ne presegajo 50 m2 uporabne površine, tako
da stanovanjska dejavnost ni motena;
– uporaba objektov za potrebe podjetništva (mirna pisar‑
niška dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti, tako da
stanovanjska dejavnost ni motena;
– uporaba in gradnja objektov za potrebe kmetijstva ter
za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah v
sklopu kmetij;
– gradnja nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe,
ograje, pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti v sklopu kmetij,
objekti za telekomunikacijsko opremo za nameščanje radijskih
postaj za radioamaterje;
– gradnja enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe
razen nadzemnih rezervoarjev, ograje, pomožni kmetijsko‑goz‑
darski objekti v sklopu kmetij, začasni objekti;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, športne
površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi in parkirišča;
– urejanje kmetijskih zemljišč.
(5) V primerih mešanih naselij (stanovanjska in kmetijska
dejavnost) se zagotovi nemoteno življenje kmetijam in ustrezno
ločuje kmetijske‑proizvodne površine od ostale rabe prostora.
(6) Pri obnovitvah samotnih kmetij se poišče rešitve za
nove lokacije znotraj obstoječih gabaritov objektov oziroma v
območju obstoječih funkcionalnih zemljišč, nova večja poslopja
se umaknejo iz zornega kota dominantnih pogledov.
(7) Pri razvojnih programih kmetij se upošteva prostorske
omejitve, ki izhajajo iz osnovne oblikovno‑prostorske identitete
kmetij in ekoloških pogojev, zato naj se v primeru večjih potreb
oblikuje nova, od prvotne kmetije ločena gruča novih objektov
na lokaciji, ki je ekološko manj ranljiva.
(8) Pri kmetijah se gnojišča locirajo v neposredni bližini
gospodarskega poslopja – hleva, čimbolj odmaknjena od sta‑
novanjske hiše in sosednjih stanovanjskih objektov. Gnojne
jame se gradijo vodotesno brez odtoka.
(9) Za oblikovanje stanovanjskih objektov pri kmetijah
veljajo enaki pogoji kot pri čisti stanovanjski gradnji, pri obli‑
kovanju novih gospodarskih poslopij se upošteva tipologijo
obstoječih kvalitetnih objektov in se jim po merskih razmerjih,
vrsti, barvi, fasadni obdelavi in kritini prilagodi, ob upoštevanju
prilagoditve novim tehničnim in funkcionalnim pogojem.
33. člen
(kmetijske površine)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora območij kmetijskih zemljišč s podrob‑
nejšo namensko rabo oznak K1 in K2.
(2) Območja so namenjena kmetijski dejavnosti.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– posegi za potrebe izvajanja kmetijske dejavnosti;
– gradnja nezahtevnih objektov v skladu in za potrebe
osnovne namembnosti površin: utrjene dovozne poti, vodni
zbiralnik in obore za rejo divjadi;
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– gradnja enostavnih objektov v skladu in za potrebe
osnovne namembnosti površin: zajetje ali vodnjak za lastno
oskrbo s pitno vodo, zbiralnik za kapnico, krmišče in ograje za
pašo živine;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, parki, otroška
igrišča in pešpoti;
– urejanje kmetijskih zemljišč.
(4) V teh enotah urejanja prostora se površine v primerih
večjih naravnih in drugih nesreč lahko uporabljajo kot območja
za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in
sicer kot:
– območja za evakuacijo prebivalstva in njegovo nasta‑
nitev,
– območja za pokop večjega števila ljudi in živali,
– območja za deponijo ruševin,
– območja za dekontaminacijo ljudi, živali in drugih dobrin,
– območja možnih letališč, vzletno pristajalnih stez in
heliodromov.
34. člen
(gozdne površine)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora območij gozdnih zemljišč s podrobnej‑
šo namensko rabo oznake G.
(2) Območja gozdnih zemljišč so namenjena ohranjanju
in gospodarjenju z gozdovi.
(3) Za območja gozdnih zemljišče ne veljajo določila
12. člena tega odloka.
(4) Dovoljeni so naslednji posegi:
– posegi, dela in druge prostorske ureditve za izvajanje
gozdarske dejavnosti;
– objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih
in drugih nesrečah, vendar samo v primeru vojne ali naravne
ogroženosti;
– sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic brez
možnosti nadaljnjega izkoriščanja in nadaljnje širitve na obmo‑
čja, ki so namenjena gozdnim zemljiščem;
– vzdrževanje in odstranitve objektov;
– paša, vendar samo v primeru opredelitve v gozdnogo‑
jitvenem načrtu;
– čebelja paša.
(5) Dovoljena je gradnja nezahtevnih objektov, ki so:
– ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih
od 1,5 m in sicer samo ograje za zaščito mladovja ali varstva
gozdov pred divjadjo ter za zaščito vodnih zajetij, varstva na‑
ravnih vrednot in območij zavarovanih na podlagi predpisov o
ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali znanstveno razi‑
skovalnih preučevanj; zidane ograje niso dovoljene;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti, in sicer: poljska
pot (samo v primeru, da ni izvedljiva znotraj območij drugih
namenskih rab prostora, da je postavitev načrtovana v nepo‑
sredni bližini obstoječe kmetije, da je zagotovljena funkcionalna
povezanost s kmetijo in je pridobljeno soglasje občinske kme‑
tijko svetovalne službe), gozdna cesta, grajena gozdna vlaka,
obora za rejo divjadi in vodni zbiralnik (samo v primeru, da ni
izvedljiv znotraj območja namenske rabe prostora oznake SK
ali K, da je postavitev načrtovana v neposredni bližini obstoječe
kmetije, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo
in je pridobljeno soglasje kmetijsko svetovalne službe);
– spominska obeležja.
(6) Dovoljena je gradnja enostavnih objektov, ki so:
– objekti za lastne potrebe, in sicer: zajetje, vrtina ali
vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo (samo v primeru, da ni
izvedljivo znotraj območja namenske rabe prostora oznake SK
ali K, da je postavitev načrtovana v neposredni bližini obstoječe
kmetije, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo
in je pridobljeno soglasje kmetijsko svetovalne službe;
– pomožni objekti oziroma pomožni infrastrukturni objekti,
razen cestnih silosov;
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– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti in sicer: čebelnjak,
gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot (samo v
primeru, da ni izvedljiva znotraj območij drugih namenskih rab
prostora, da je postavitev načrtovana v neposredni bližini ob‑
stoječe kmetije, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s
kmetijo in je pridobljeno soglasje občinske kmetijko svetovalne
službe), krmišče, ograje za pašo živine nižje od 1,5 m in goz‑
dna cesta;
– vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na pro‑
stem (samo v primeru kadar ni pričakovati bistveno negativnih
vplivov na funkcije gozdov) in sicer: kolesarska steza, planin‑
ska pot, sprehajalna pot in trimska steza;
– spominska obeležja;
– urbana oprema, in sicer samo nadkrita čakalnica na
avtobusnem postajališču.
(7) Dovoljena je gradnja drugih objektov gospodarske
javne infrastrukture: npr. ceste, mostovi, objekti za črpanje,
filtriranje in zajem vode, distribucijski plinovodi, distribucijski
cevovodi za vodo in pripadajoči objekti, cevovodi za odpadno
vodo, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska ko‑
munikacijska omrežja.
(8) Posegi na območju gozdnih zemljišč so dopustni pod
pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in
funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso
v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti
ustrezno soglasje pristojne javne gozdarske službe.
(9) V večjih sklenjenih gozdnih kompleksih posegi v gozd
in gozdni prostor praviloma niso dopustni. Posege v gozd in
gozdni prostor se usmerja v robna območja gozdnih kom‑
pleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja
zaraščajočih površin.
(10) Posegi v prostor se načrtujejo tako, da se lastnikom
in drugim uporabnikom gozda ohranja neoviran javni dostop
do gozda.
35. člen
(vodne površine)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora območij voda s podrobnejšo namensko
rabo oznake VC.
(2) Območja površinskih voda so namenjena izvajanju
dejavnosti s področja rabe voda.
36. člen
(peskokop)
(1) Prostorsko izvedbeni pogoji v tem členu veljajo za
enote urejanja prostora območij mineralnih surovin s podrob‑
nejšo namensko rabo oznake LN.
(2) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
– 23010 Rudarski objekti.
(3) Dovoljeni so naslednji posegi:
– gradnja nezahtevnih objektov v skladu in za potrebe
osnovne namembnosti površin: utrjene dovozne poti, vodni
zbiralnik;
– gradnja enostavnih objektov v skladu in za potrebe
osnovne namembnosti površin: nadstrešek, zajetje ali vodnjak
za lastno oskrbo s pitno vodo, zbiralnik za kapnico in utrjeno
dvorišče;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice in parki;
– redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav;
– urejanje kmetijskih zemljišč.
(4) Po zaključku izkoriščanja mineralnih surovin se vzpo‑
stavi raba prostora, kot je bila pred začetkom izkoriščanja
mineralnih surovin, in sukcesivnost naravnih procesov, kadar
niso ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi.
(5) Izkoriščanje mineralnih surovin je mogoče samo na
podlagi in v skladu s podeljeno rudarsko pravico.
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4.2 Prostorsko izvedbeni pogoji glede lege objektov
37. člen
(odmiki)
(1) Novogradnje objektov se gradijo na odmiku najmanj
2,5 m od sosednjih zemljišč.
(2) Novogradnje objektov se gradijo na odmiku najmanj
4,0 m od javne ceste ali poti.
(3) Manjši odmik od sosednjih zemljišč in od javne ceste
ali poti je dopusten:
– če so razlogi zanj strokovno utemeljeni v načrtu za pri‑
dobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno soglasje lastnika
sosednjega zemljišča v upravnem postopku pridobivanja dovo‑
ljenja za poseg in ko ni prizadeta javna korist, o čemer odloči
občinska uprava Občine Žiri z izdajo soglasja,
– ko gre za strnjeno gradnjo, torej ko so tudi sosednji
objekti načrtovani ali grajeni v zmanjšanem odmiku proti no‑
vogradnji,
– ko gre za gradnjo novega objekta na lokaciji odstranje‑
nega objekta, ob pogoju, da je za rušitev pridobljeno gradbeno
dovoljenje,
– odmik od javne ceste ali poti je lahko manjši, če je odmik
fasad obstoječih objektov ob cesti manjši od 4,0 m in če s tem
soglaša upravljavec ceste ali poti.
– za talno zunanjo ureditev, ki ne presega nivoja obsto‑
ječega terena,
– za talno zunanjo ureditev vključno s podpornim zidom
višine do 1,0 m nad nivojem obstoječega terena in ograjo višine
1,0 m nad nivojem obstoječega terena, vendar se za posege
v odmiku manjšem od 4,0 m od javne ceste ali poti pridobi
soglasje občinske uprave Občine Žiri,
– za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov, kjer je
odmik najmanj 1,0 m od sosednjega zemljišča, oziroma brez
odmika s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča in če ne
gre za gradnjo v odmiku manjšem od 4,0 m od javne ceste ali
poti, za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov v odmiku
manjšem od 4,0 m od javne ceste ali poti s soglasjem občinske
uprave Občine Žiri,
– če gre za gradnjo pod obstoječim terenom, vendar ne za
posege v odmiku manjšem od 4,0 m od javne ceste ali poti, kjer
se za ta namen pridobi soglasje občinske uprave Občine Žiri.
(4) Za odmik se šteje najkrajša razdalja med mejo so‑
sednjega zemljišča in tej meji najbližjo zunanjo točko najbolj
izpostavljenega dela stavbe.
(5) Odmik med fasado z odprtinami bivalnih prostorov v
stanovanjskem objektu in stavbami na sosednjem zemljišču ne
sme biti manjši od 8,0 m.
(6) Odmiki od gospodarske javne infrastrukture se uskla‑
dijo s predpisi in normativi za posamezne vrste infrastrukture.
(7) Odmiki od evidentiranih in neevidentiranih vodotokov
se uskladijo z določili zakona o vodah.
(8) Gradnja objektov ob gozdnih površinah oziroma ob
gozdnih robovih znotraj ureditvenih območij naselij je možna
v oddaljenosti 25 m. Izjemoma je odmik lahko tudi manjši, če
so izvedeni požarno‑varstveni ukrepi in ukrepi pred nekontro‑
liranim podrtjem dreves gozdnega roba skladno s soglasjem
pristojne javne gozdarske službe.
38. člen
(lega v varovalnih pasovih)
V varovalnih in varstvenih pasovih so dopustni posegi v
skladu s predpisi in na podlagi pogojev in soglasja pristojnega
upravljavca oziroma nosilca urejanja prostora.
4.3 Prostorsko izvedbeni pogoji glede velikosti
39. člen
(velikost: območje SS, SK, A)
(1) Določila v tem členu veljajo za posege v območjih sta‑
novanj in na površinah razpršene poselitve (EUP z oznakami
SS, SK in A).
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(2) Največja dopustna etažnost je klet + pritličje + 1.nad‑
stropje + mansarda ali podstrešje (K+P+1N+M).
(3) Število kletnih in mansardnih etaž ni omejeno.
(4) Svetla višina kolenčnega zidu v mansardi je največ
2,20 m.
(5) Največja dopustna višina stavbe ob upoštevanju osta‑
lih omejitev v tem odloku ne presega 14,00 m. Najvišja kota
fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je največ
10,00 m.
(6) Omejitve glede etažnosti in višin v prvih petih odstav‑
kih tega člena ne veljajo za objekte v enoti urejanja prostora
ZI122, za obstoječe objekte, za cerkvene zvonike, infrastruk‑
turne objekte ter instalacijske objekte.
(7) V enoti urejanja prostora ZI122 je dopustna višina
objektov 22,00 m.
(8) Obstoječi objekti, ki presegajo dopustne gabarite dolo‑
čene v tem členu se lahko rekonstruirajo v delnem ali celotnem
obstoječem obsegu. V primeru novogradnje na isti lokaciji se
pri gabaritih upošteva določila tega člena.
40. člen
(velikost: območje CU, BT, BC)
(1) Določila v tem členu veljajo za posege v območjih
centralnih dejavnosti in v posebnih območjih (EUP z oznakami
CU, BT in BC).
(2) Največja dopustna etažnost je klet + pritličje + 2 nad‑
stropji + mansarda ali podstrešje (K+P+2N+M).
(3) Število kletnih in mansardnih etaž ni omejeno.
(4) Svetla višina kolenčnega zidu v mansardi je največ
2,20 m.
(5) Največja dopustna višina objekta ob upoštevanju osta‑
lih omejitev v tem odloku ne presega 18,00 m. Najvišja kota
fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je največ
14,00 m.
(6) Omejitve glede etažnosti in višin v tem členu ne veljajo
za obstoječe objekte, za cerkvene zvonike in infrastrukturne
objekte ter instalacijske objekte.
(7) Obstoječi objekti, ki presegajo dopustne gabarite dolo‑
čene v tem členu, se lahko rekonstruirajo v delnem ali celotnem
obstoječem obsegu. V primeru novogradnje na isti lokaciji se
pri gabaritih upošteva določila tega člena.
41. člen
(velikost: območje CD)
(1) Določila v tem členu veljajo za posege v območjih
centralnih dejavnosti (EUP z oznako CD).
(2) Največja dopustna etažnost je klet + pritličje + 2 nad‑
stropji + mansarda ali podstrešje (K+P+2N+M).
(3) Število kletnih in mansardnih etaž ni omejeno.
(4) Svetla višina kolenčnega zidu v mansardi je največ
2,20 m.
(5) Največja dopustna višina objekta ob upoštevanju osta‑
lih omejitev v tem odloku ne presega 22,00 m. Najvišja kota
fasade na kapni strani objekta nad okoliškim terenom je največ
18,00 m.
(6) Omejitve glede etažnosti in višin v tem členu ne velja‑
jo za obstoječe objekte, za cerkvene zvonike, infrastrukturne
objekte ter instalacijske objekte.
(7) Obstoječi objekti, ki presegajo dopustne gabarite dolo‑
čene v tem členu, se lahko rekonstruirajo v delnem ali celotnem
obstoječem obsegu. V primeru novogradnje na isti lokaciji se
pri gabaritih upošteva določila tega člena.
42. člen
(velikost: ostala območja)
(1) Določila v tem členu veljajo za posege v vseh obmo‑
čjih namenskih rab prostora razen v območjih iz 39., 40. in
41. člena tega odloka.
(2) Število etaž ni omejeno.
(3) Največja dopustna višina objekta ob upoštevanju osta‑
lih omejitev v tem odloku ne presega 20,00 m.
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(4) Obstoječi objekti, ki presegajo dopustne gabarite dolo‑
čene v tem členu, se lahko rekonstruirajo v delnem ali celotnem
obstoječem obsegu. V primeru novogradnje na isti lokaciji se
pri gabaritih upošteva določila tega člena.
(5) Ne glede na ostale določbe v tem členu se pri določa‑
nju velikosti objektov v teh enotah upošteva kakovostno obliko‑
vanje v bližnji okolici in lokalno tipologijo za tovrstno gradnjo.
4.4 Prostorsko izvedbeni pogoji glede oblikovanja
43. člen
(oblikovanje)
(1) Posegi v prostor se načrtujejo tako, da je njihova
urbanistično‑arhitektonska podoba usklajena s krajinskimi zna‑
čilnostmi, z naravno in kulturno dediščino in tipologijo okoliške
kvalitetne arhitekture ter se prilagaja obstoječim objektom in
ureditvam po:
– zasnovi izrabe funkcionalnih zemljišč,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi osnovnih stavbnih mas,
– višini in gradbeni črti,
– naklonu streh in smereh slemena,
– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
– merilih in razporeditvah fasadnih elementov zlasti oken
in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
(2) Pri oblikovanju novih stanovanjskih objektov se upo‑
števa naslednje pogoje ob upoštevanju tipologije vsakega po‑
sameznega naselja:
– tloris stanovanjskega objekta se zasnuje tako, da je
dolžina daljša od širine objekta, in sicer, da je razmerje med
dolžino in širino objekta večje ali enako 1,2 : 1,
– streha mora biti pretežno simetrična dvokapnica na‑
klona 38–45°, s smerjo slemena po daljši stranici objekta,
dopustna je izvedba ravne strehe, vendar površina te strehe ne
sme presegati 15% celotne površine strehe, razen v območjih
podrobnejše namenske rabe prostora oznake CD,
– naklon poševne strehe na istem objektu je enak pri vseh
strešinah, v primeru rekonstrukcij in nadzidav pa prilagojen
obstoječim,
– strešna kritina se prilagodi lokalnim razmeram in klimat‑
skim pogojem,
– izvedba strešnih oken, frčad in čopov je dopustna v
skladu z lokalno tipologijo,
– barva kritine se uskladi z najbližjimi okoliškimi objekti
oziroma prevladujočo kritino v okolici,
– obdelava fasad, odprtin na fasadah, balkonov, napu‑
ščev in zatrepov se prilagodi kakovostno oblikovanim obsto‑
ječim stanovanjskim objektom v okolici, barva fasade je bela
oziroma svetlih pastelnih tonov, v glajenem ometu,
– nasičene barve fasade so dopustne samo kot oblikovni
poudarek in ne smejo presegati 20% površine posamezne
fasade,
– barve fasade se določijo v projektu za gradbeno dovo‑
ljenje (npr. navedba oznake barve in proizvajalca),
– pri vzdrževanju objektov, adaptacijah, prenovitvah in
dograjevanju veljajo enaki pogoji kot za novogradnje, ohranja
se kvalitetne elemente na objektu,
– prizidki in nadzidave se prilagodijo oblikovanju in obde‑
lavi obstoječega objekta,
– prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli
na fasadah, kot so stolpiči, arkade in ostali neavtohtoni arhitek‑
turni in hortikulturni elementi drugih okolij.
(3) Enostavni in nezahtevni objekti se oblikujejo skladno
z osnovnim objektom na katerega funkcionalnem zemljišču
stojijo.
(4) Za oblikovanje stanovanjskega dela kmetije veljajo
enaki pogoji kot pri ostali stanovanjski gradnji, pri oblikovanju
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novih gospodarskih poslopij se upošteva tipologijo obstoječih
kvalitetnih gospodarskih objektov in se jih po merskih razmerjih,
vrsti, barvi, fasadni obdelavi in kritini prilagodi, ob upoštevanju
prilagoditve novim tehničnim in funkcionalnim pogojem.
(5) V primeru, da oblikovanje objektov ne upošteva določil
navedenih v tem členu, lahko Občina Žiri to ugotovi in opozori
lastnika objekta, da oblikovanje objekta uskladi z določbami od‑
loka. V primeru, da lastnik objekta opozorilu občine ne zadosti,
lahko občina naroči sanacijska dela na račun lastnika objekta.
(6) Odstopanje od določil v tem členu je dovoljeno ob
soglasju Občine Žiri.
4.5 Prostorsko izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
44. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija upošteva lokalno tipologijo pozidave in
krajevno značilno obliko parcel.
(2) Gradbena parcela mora imeti možnost priključevanja
na infrastrukturne objekte in naprave ter možnost ustreznega
dovoza do parcele.
(3) Površina gradbene parcele za gradnjo enostanovanj‑
ske hiše znaša najmanj 250 m2 in največ 800 m2. Ta pogoj ne
velja za stanovanjske objekte v sklopu kmetij in v primerih, ko
je glede na terenske danosti nujna drugačna velikost gradbene
parcele.
45. člen
(dimenzioniranje števila parkirnih mest)
(1) Zagotovi se najmanj 2 parkirni mesti na stanovanjsko
enoto.
(2) Zagotovi se najmanj 1 parkirno mesto na 35 m² BTP
upravnih ali poslovnih prostorov.
(3) Zagotovi se najmanj 1 parkirno mesto na 25 m² BTP
trgovske stavbe.
(4) Zagotovi se najmanj 1,5 parkirnega mesta na 2 zapo‑
slena v objektih namenjenim obrtnim dejavnostim.
(5) Zagotovi se najmanj 1 parkirno mesto na 4 sedeže v
gostinskem objektu.
(6) Parkirne površine se dimenzionira v skladu s Tehnič‑
nimi normativi za urejanje mestnih prometnih površin Fakultete
za gradbeništvo v Ljubljani.
(7) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehničnih in pro‑
storskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih
mest, investitor manjkajoča parkirna mesta zagotovi na drugih
ustreznih površinah, ki so od objekta oddaljene največ 200m,
tako da je lastnikom in drugim uporabnikom objekta omogoče‑
na njihova uporaba.
4.6 Prostorsko izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
46. člen
(splošno)
(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne
infrastrukture, nezahtevnih ali enostavnih objektov in drugih
objektov, ki ne potrebujejo komunalnih priključkov, je dopustna
samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih
stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotovi
komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v skladu s predpisi s
področja prostorskega načrtovanja.
(3) Stavbna zemljišča za gradnjo so komunalno opre‑
mljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje
odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje in
dovoz do javne ceste.
(4) Če nestanovanjski objekti za svoje delovanje ne po‑
trebujejo vse v prejšnjem odstavku tega člena navedene go‑
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spodarske javne infrastrukture, se potrebna komunalna opre‑
mljenost določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja
glede na namen objektov.
(5) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opre‑
mljenost objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug
predpis ne določa, če ta način oskrbe sledi napredku tehnike
in nima negativnih vplivov na okolje ter z njim soglaša Občina
Žiri.
(6) V koridorjih za potrebe komunalnega urejanja ni dovo‑
ljena gradnja drugih objektov in naprav, dovoljena so le redna
vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
(7) Posamezni komunalni objekti in naprave se locirajo v
prostor ob upoštevanju smernic in pogojev pristojnih soglaso‑
dajalcev. Poteki komunalnih in energetskih vodov se med seboj
uskladijo in združijo v skupne koridorje.
(8) Pri večjih vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah in no‑
vogradnjah katerekoli podzemne infrastrukturne napeljave ali
naprave v območju javnih cest je obvezna kompleksna ureditev
oziroma prenova vseh infrastrukturnih naprav.
(9) Gradnja omrežij gospodarske javne infrastrukture po‑
teka sočasno in usklajeno. Mogoče so tudi posamične gradnje
za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljša‑
nje ekonomske učinkovitosti izvajalcev gospodarskih javnih
služb. Ob gradnji nove gospodarske javne infrastrukture se
izvede rekonstrukcija obstoječe istovrstne infrastrukture, ki ni
več ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe
tehnične izvedbe, poškodb ali urbanističnih zahtev.
(10) Omrežja gospodarske javne infrastrukture potekajo
po javnih površinah. Na odsekih, kjer zaradi terenskih in drugih
razlogov potek po javnih površinah ni mogoč, lastnik prizade‑
tega zemljišča omogoči gradnjo, obratovanje in vzdrževanje
teh omrežij na svojem zemljišču, izvajalec gospodarske javne
službe pa od lastnika pridobi služnost.
(11) Novogradnje in rekonstrukcije infrastrukturnih vodov
v območju stavbnih zemljišč se izvedejo v podzemni kabelski
izvedbi. To določilo ni obvezujoče za območja energetske infra‑
strukture in ne velja za območja arheološke dediščine.
(12) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne
napetosti do 20 kV se zgradi v podzemnimi izvedbi, praviloma
v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnega 20 kV in nizko‑
napetostnega distribucijskega omrežja je dovoljena le izven
naseljenih območij v primeru, ko terenske razmere gradnje
podzemnega voda ne omogočajo.
(13) V koridorjih daljnovodov so dopustne gradnje novih
in rekonstrukcije obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov,
če rekonstruirani ali novozgrajeni daljnovod ne povzroča pre‑
komerne celotne obremenitve območja s sevanjem v bivalnem
ali drugem prostoru stavb, v katerih se zadržujejo ljudje. Izpol‑
njene morajo biti zahteve glede mejne vrednosti elektromagne‑
tnega sevanja v skladu z veljavnimi predpisi.
(14) Zaradi elektromagnetnega sevanja je pri umešča‑
nju stanovanjskih objektov ob obstoječe daljnovode potrebno
upoštevati potreben odmik od osi daljnovoda (14 m za 110 kV
daljnovod).
(15) Za nove bazne postaje mobilne telefonije, katerih
nazivna inštalirana moč presega 100 W, je treba pred postavi‑
tvijo v prostor pridobiti strokovno mnenje glede sevalnih obre‑
menitev, natančno preučiti njihov vpliv in predvideti morebitne
omilitvene ukrepe.
(16) Razdelilne transformatorske postaje se izvedejo v
skladu s sodobnimi principi in z uporabo takšne tehnologije,
da se vplivi na okolje zmanjšajo na minimum, da se zmanjšajo
potrebne površine za postavitev objekta ter da se vse stikalne
in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih
zaprtih objektih. Vse razdelilne transformatorske postaje se
zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom.
(17) Na kmetijskih zemljiščih se izvedejo podzemni objekti
gospodarske javne infrastrukture na taki globini, da je zago‑
tovljena normalna uporaba kmetijskih zemljišč. Po končani
gradnji objektov gospodarske javne infrastrukture se kmetijsko
zemljišče vzpostavi v prvotno stanje.
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47. člen
(varovalni pasovi infrastrukture)
(1) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih
omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav na podlagi
soglasja pristojnega izvajalca gospodarske javne službe infra‑
strukturnega omrežja.
(2) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objek‑
tov in naprav ni dopustna gradnja:
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov,
namenjenih bivanju in rekreaciji, ter stanovanjskih objektov,
– objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega pro‑
grama ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene
ali gostinske dejavnosti,
– otroških igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in re‑
kreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega
števila ljudi ter
– objektov, v katerih je vnetljiv material.
(3) Na parkiriščih pod daljnovodi je prepovedano parki‑
ranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne ma‑
teriale.
(4) V varovalnih koridorjih gospodarske javne infrastruktu‑
re je dovoljena gradnja v skladu z namembnostjo varovalnega
koridorja, vzdrževanje obstoječih objektov in gradnja objektov
za lastne potrebe, ki služijo obstoječemu objektu (garaža, nad‑
strešek, lopa, parkirišče).
(5) Za vse vrste gradenj in za spremembe namembnosti,
ki posegajo v varovalne pasove obstoječih elektroenergetskih
vodov, objektov in naprav ter elektronskih komunikacijskih od‑
dajnih sistemov, se pridobi dokazilo pooblaščene organizaci‑
je, da niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti
elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi s področja
elektromagnetnega sevanja v okolju.
(6) V varovalnih koridorjih gospodarske javne infrastruk‑
ture je gradnja objektov, ki niso v skladu z namembnostjo
varovalnega koridorja, dovoljena le pod posebnimi pogoji upra‑
vljavca omrežja oziroma njemu nadrejene ustanove v skladu
s predpisi.
(7) Širina varovalnega pasu se meri levo in desno od osi
linijskega infrastrukturnega objekta ali od varovalne ograje
objekta oziroma od zunanjega roba objekta, če nima varovalne
ograje.
(8) Varovalni pas prometne infrastrukture je širok pri:
– glavni cesti: 25,00 m,
– regionalni cesti: 15,00 m,
– lokalni cesti: 10,00 m,
– javni poti: 6,00 m in
– javni poti za kolesarje 3,00 m.
(9) Varovalni pas vodovoda je širok 3,00 m.
(10) Varovalni pas elektroenergetskega omrežja je širok:
– vzdolž nadzemnega voda nazivne napetosti od 35 kV
do 110 kV 15,00 m;
– vzdolž podzemnega voda 110 kV 5,00 m;
– vzdolž nadzemnega voda nazivne napetosti 10/20 kV
10,00 m;
– vzdolž podzemnega voda nazivne napetosti 10/20 kV
1,00 m;
– pri razdelilni transformatorski postaji z nazivno nape‑
tostjo 35 kV ali 110 kV 15 m; pri razdelilni in transformatorski
postaji z nazivno napetostjo do 35 kV 2 m.
48. člen
(pogoji glede oskrbe s pitno vodo)
(1) Novogradnje objektov, ki potrebujejo vodooskrbo, se
v območjih stavbnih zemljišč, ki so opremljena z javnim vodo‑
vodnim omrežjem, priključijo na javno vodovodno omrežje v
skladu s pogoji upravljavca.
(2) Novogradnje objektov, ki potrebujejo vodooskrbo, se
lahko v območjih stavbnih zemljišč, ki niso opremljena z javnim
vodovodnim omrežjem, opremijo z lastnim vodovodnim zaje‑
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tjem ob pogoju, da se pridobi potrdilo o neoporečnosti vode na
podlagi kemične in biološke analize vodnega vira.
49. člen
(pogoji glede odpadnih voda in odpadkov)
(1) Odpadne vode se na območjih, kjer je zgrajena javna
kanalizacija, speljejo v kanalizacijsko omrežje. Na območjih,
kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, se odtok odpadnih
voda začasno spelje v nepretočno greznico ali malo čistilno
napravo, po izgradnji javne kanalizacije pa se priključi nanjo.
(2) Odpadne vode se na območjih, kjer ni zgrajena javna
kanalizacija, speljejo v male biološke čistilne naprave z ustre‑
znimi karakteristikami in zagotovljenim nadzorom pooblaščenih
javnih strokovnih služb.
(3) V naseljih se načrtuje sistem kanalizacije, tako da ima‑
jo vse urbanizirane površine urejen odtok padavinskih voda.
(4) Novogradnje stavb morajo imeti urejeno vsaj delno
zadrževanje padavinskih voda na gradbeni parceli z ustrezni‑
mi zadrževalniki. Voda za sanitarne izplakovalnike ter voda
za vzdrževanje zunanjih površin se dovaja iz zadrževalnikov
padavinske vode.
(5) Padavinske vode iz območja gradbene parcele se
prestreza oziroma ponika, tako da ne prehajajo po površini na
sosednja zemljišča.
(6) Pri posegih in načrtovanju se upoštevajo zakonski
predpisi za ravnanje z odpadki.
(7) Stalno se spodbuja in motivira prebivalstvo za ločeno
zbiranje odpadkov.
(8) Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstra‑
njevanje odpadkov se izvaja tako, da ni ogroženo človekovo
zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno
obremenjevali okolje.
(9) Nevarni odpadki, ki se zbirajo ali skladiščijo, njihova
embalaža ali zabojniki morajo biti označeni skladno s predpisi,
ki urejajo označevanje nevarnih snovi.
(10) Evidentirajo se divja odlagališča in se ustrezno sa‑
nirajo.
(11) V postopku priprave OPPN za širitev gospodarske
cone in drugih predvidenih območij urejanja je potrebno določiti
podrobnejše zahteve za ravnanje z odpadki.
50. člen
(pogoji glede priključevanja na javne ceste)
(1) Vsem zahtevnim in manj zahtevnim objektom se za‑
gotovi dostop ali priključek na javno cesto.
(2) Priključki na javno cesto se zgradijo tako, da ne ovirajo
prometa. Izvedejo se na podlagi soglasja upravljavca javne
ceste ter v skladu s standardi, ki omogočajo dovoz interven‑
cijskih vozil.
(3) Parkirišča se uredijo tako, da se vozila čelno vključu‑
jejo na javno cesto.
(4) Objekte se priključi na javno cesto s skupnim pri‑
ključkom. Odstop od tega določila je mogoč le ob soglasju
upravljavca javne ceste.
(5) Slepo zaključene nove javne ceste imajo na koncu
obračališče. Odstop od tega določila je mogoč le ob soglasju
upravljavca javne ceste.
51. člen
(pogoji glede gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij)
(1) Za zagotovitev minimalnih vplivov na okolico se objek‑
te in naprave mobilne telefonije načrtuje tako, da je v čim večji
meri preprečena vidna izpostavljenost antenskih objektov in
naprav in da je vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši. An‑
tenski objekti in naprave se pri umeščanju na druge obstoječe
objekte zakrivajo in prilagajajo tako, da skupaj z njimi tvorijo
usklajeno arhitekturno celoto.
(2) Oblikovanje objektov komunikacijskih omrežij (barve,
oblika stebrov in anten) se čim bolj prilagodi prevladujoči urbani
in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora, okolico
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objekta pa se ozeleni. Oddajne sisteme na fasadah stavb se
ustrezno zakrije, da vizualno ne izstopajo iz fasade, na ravnih
strehah objektov pa se odmakne od roba strehe, tako da so čim
manj vidno izpostavljeni.
(3) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno po‑
stavljati na zavarovana območja, naravne vrednote, varovana
območja narave, v varovalne gozdove in v gozdove s posebnim
namenom ter v območja in objekte varovane na podlagi predpisov
s področja varstva kulturne dediščine. Izjemoma je takšna ume‑
stitev dopustna, kadar ni mogoče zagotoviti ustrezne lokacije, pri
čemer poseg ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje
pridobilo ta status. Poseg je v tem primeru dopusten le na podlagi
soglasja organov, pristojnih za ohranjanje narave, varstvo kulturne
dediščine oziroma organa pristojnega za gozdove.
52. člen
(pogoji glede priključevanja na grajeno javno dobro)
Priključevanje na grajeno javno dobro se izvede v skladu
s pogoji in s soglasjem upravljavca javnega dobra.
53. člen
(način oskrbe z energijo)
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine
spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije
ter uporabo obnovljivih virov energije. Dopustno je pridobiva‑
nje toplote, proizvodnja električne energije in raba vseh vrst
obnovljivih virov energije. Pri nadaljnjem razvoju energetske
oskrbe se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije z
upoštevanjem učinkovitosti sistema in prostorske, okoljske ter
družbene sprejemljivosti.
(2) Pri pridobivanju, pretvarjanju, prenosu, distribuciji in
porabi energije je potrebno upoštevati načela vzdržnega pro‑
storskega razvoja, zato naj se pri načrtovanju novih energetskih
sistemov v čim večji meri izogiba novim posegom v prostor. Za
proizvodnjo električne energije se načrtuje objekte za njeno
pridobivanje iz obnovljivih virov.
(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno upoštevati
zakonodajo s področja učinkovite rabe energije, ter stavbe
priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati
pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
(4) Pri načrtovanju gradnje novih in rekonstrukcije obsto‑
ječih objektov se za način ogrevanja načrtuje uporabo obnovlji‑
vih virov energije ali soproizvodnjo toplote in električne energije
z visokim izkoristkom. Po sprejetju lokalnega energetskega
koncepta v občini Žiri pa je uporaba obnovljivih virov energije
ali soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izko‑
ristkom prednostna.
(5) Učinkovita in varčna raba energije bo trajna razvojna
usmeritev pri načrtovanju novogradenj, prenov in sanacij objek‑
tov v občini z namenom zmanjšanja rabe energije ob hkratnem
zagotavljanju enake ali višje kakovosti bivanja in gospodarje‑
nja. V občini se načrtuje prenovo naselij, gradnjo stanovanjskih
objektov, poslovnih, proizvodnih in javnih stavb tako, da bo
zagotovljena smotrna uporaba materialov in učinkovitejša ter
varčnejša raba energije.
(6) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključeva‑
njem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z raci‑
onalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gra‑
dnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov pred‑
vidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke
opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj
ogljika ali z biomaso.
(7) Učinkovitejšo rabo se zagotavlja tudi z zmanjševa‑
njem porabe električne energije za javno razsvetljavo in sicer
z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za reguliranje
nočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem na minimalno
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število svetlobnih teles postavljenih zunaj strnjene poselitve.
Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih površin
je potrebno upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07), ki se
nanašajo na porabo električne energije.
(8) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna po‑
vršina presega 1 000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih
uporabna tlorisna površina presega 1 000 m2 in se zamenjuje
sistem oskrbe z energijo je treba izdelati študijo izvedljivosti
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, pri kateri se upošte‑
va tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni
sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije;
– soproizvodnja;
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na
voljo;
– toplotne črpalke.
(9) Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna
sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skla‑
du s predpisi o graditvi objektov.
(10) Oskrba z električno energijo se izvaja ob upoštevanju
veljavnih predpisov in usmeritev upravljavca elektroenerget‑
skega omrežja.
(11) Za pridobivanje toplote in proizvodnje električne ener‑
gije je dopustna raba vseh vrst obnovljivih virov energije.
(12) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine
spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter
uporabo obnovljivih virov energije.
(13) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se upošteva zakono‑
dajo s področja učinkovite rabe energije, ter stavbe priključuje
na ekološko čiste vire energije oziroma spodbuja pasivno in
energetsko učinkovito gradnjo.
(14) Strehe novih objektov se načrtuje tako, da se omo‑
goča postavitev naprav za pretvorbo sončnega sevanja v ele‑
ktrično in toplotno energijo.
54. člen
(lokalni energetski koncept)
(1) Oskrba z energijo:
– Vsa razvojna območja se priključi na obstoječa in pred‑
videna komunalna infrastrukturna omrežja in sicer vodovodno
omrežje, kanalizacijsko omrežje, elektroenergetsko distribucij‑
sko omrežje in omrežje telekomunikacij s kabelskim omrežjem.
Za priključevanje teh območij se izdelajo idejne rešitve ali idej‑
ne zasnove priključevanja, ki jih potrdijo upravljavci teh omrežij
in pristojna občinska služba.
(2) Daljinsko ogrevanje:
– Uvajal se bo sistem daljinskega ogrevanja. Uporabi se
možnost daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali alterna‑
tivne možnosti ogrevanja.
55. člen
(državne ceste)
Za vse posege na območju državne ceste in v njenem va‑
rovalnem pasu se pridobi pogoje ter soglasje upravljavca ceste
k projektni dokumentaciji. Ustrezna ureditev cestnih priključkov
oziroma križišč z državno cesto je pogoj za začetek del in za
izdajo uporabnih dovoljenj za objekte v takem območju.
4.7 Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja
kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja
in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
56. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območjih, varovanih po predpisih o varstvu kul‑
turne dediščine, veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor
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prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne
dediščine.
(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni
posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni
ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino
varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(3) Objekte in območja kulturne dediščine se varuje pred
poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo; čez objekte
in območja kulturne dediščine ne smejo potekati obvozi, vanje
ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, nama‑
kalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska
infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov ma‑
terialov ipd.
(4) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kul‑
turnega spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto
kulturne dediščine z vplivnim območjem, se pridobi kulturno‑
varstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki
jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(5) Za poseg v registrirano arheološko najdišče se pridobi
soglasje za raziskavo in odstranitev po predpisih za varstvo
kulturne dediščine.
(6) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih
o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in
ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (gradnja
zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objek‑
tov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov
ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne
dediščine).
(7) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega
objekta kulturne dediščine upošteva poleg določil tega odloka
tudi pogoje, določene v soglasju za odstranitev dediščine.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni
režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski
izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o
določitvi varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco,
ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso
dovoljeni. Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine
veljajo še naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
1. Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo
varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad,
fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo‑
čega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta‑
vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.) in
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v
okolici značilnostim stavbne dediščine).
2. Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se
ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre‑
ža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav‑
bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja
(drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na
reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti,
oblike strešin, kritina),
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– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in
pogledi iz njega) in
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema,
ulične fasade itd.).
3. Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo varo‑
vane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali
drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta
ter vedute.
4. Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se
ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna
raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva
ter
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podo‑
bo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
5. Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se
ohranjajo varovane vrednote, kot so prostorska integriteta,
pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane
so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice
na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine.
Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo
kulturne dediščine.
6. Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovolje‑
no posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostali‑
ne. Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove
dele, za katere prostorski akt dopušča posege, se:
– v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred pose‑
gom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno,
izvede predhodne arheološke raziskave in rezultate upošteva
pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobi‑
tvi gradbenega dovoljenja, gradnji); obseg arheoloških raziskav
opredeli pristojna strokovna javna služba;
– v okviru postopka priprave OPPN izvede predhodne
arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in
sestave najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi
OPPN.
(11) Območja varovanj in omejitev s področja varovanja
kulturne dediščine so razvidna iz prikaza stanja prostora v
skladu z veljavno zakonodajo.
(12) Za vsako načrtovanje ali gradnjo nezahtevnih ali
enostavnih objektov na območju kulturne dediščine se pridobi
kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje.
(13) Večji in moteči enostavni objekti naj se praviloma
izogibajo območjem arheološke in memorialne dediščine, de‑
diščinske kulturne krajine in vplivnim območjem kulturne de‑
diščine.
(14) Usmeritve za gradnjo enostavnih in nezahtevnih
objektov v območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– drvarnica – ima podolgovat tloris, obod iz lesenih po‑
končnih letev, dvokapno streho z naklonom 40°–45°, opečno
kritino – izjemoma, če ne vpliva na varovane lastnosti enote,
so možna tudi odstopanja;
– garaža – prvenstveno se zagotovi njihovo vključevanje v
objekte (gospodarske, poslovne, stanovanjske) oziroma v obliki
nadkritih parkirnih mest;
– lopa – možna le, če to dopušča zasnova domačije ozi‑
roma hiše z vrtom – potrebna predhodna preveritev nemoteče
vključitve v prostor; biti mora lesena;
– nadstrešek – možen le, če to dopušča značaj objekta
ali odrtega prostora;
– bazen – znotraj historičnih naselbinskih jeder in na
območjih dediščinske kulturne krajine praviloma ni dopusten
– sicer je potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve
v prostor;
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– steklenjaki in rastlinjaki – niso dovoljeni v območjih na‑
selbinske dediščine in dediščinske kulturne krajine;
– rezervoar – potrebna predhodna preveritev nemoteče
vključitve v prostor, praviloma naj bo omejen z neizstopajočo
živo mejo;
– uta oziroma senčnica – potrebna predhodna preveritev
nemoteče vključitve v prostor; biti mora lesena;
– ograje – v naselbinski dediščini praviloma ni prisotna,
izjemoma v obliki, kot kaže morfološka analiza naselja, v ostalih
območjih dediščine naj bo iz naravnih materialov (ali žična, ki je
lahko prepletena z živo mejo), na območjih dediščinske kultur‑
ne krajine ograditev posameznih delov kmetijskega zemljišča
ni sprejemljiva.
(15) Usmeritve za gradnjo infrastrukturnih objektov v ob‑
močjih in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– objekt javne razsvetljave – v območjih naselbinske de‑
diščine izbrati svetila primerne velikosti – ne višjih od slemen
objektov; izdela se celostna podoba;
– pločnik in kolesarska steza ob vozišču – v naselbinski
dediščini preveriti prostorske možnosti – »utapljanje« vhodov
v historične stavbe ni dopustno;
– avtobusno postajališče – na območju celotne občine
izven mesta naj bo izdelana celostna podoba postajališč in
druge opreme;
– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrež‑
je – v območjih kulturne dediščine in vplivnih območjih vode
speljati podzemno, razen če gre za arheološko dediščino — v
tem primeru naj vodi potekajo po oziroma izjemoma ob robovih
naselij, gozda, cest ...;
– ločilno oziroma krmilno mesto – naj bo neopazno, uma‑
knjeno na rob (naselje, gozd, cesta);
– transformatorska postaja – naj se izogiba objektom in
območjem kulturne dediščine, če to ni možno naj bo čim bolj
neopazna, umaknjena na rob in umaknjena iz smeri vedut na
prostorske dominante;
– relejna hišica – naj se izogiba objektom in območjem
kulturne dediščine;
– tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk – naj se izogiba
objektom in območjem kulturne dediščine (primerna lokacija –
npr. trgovina, bencinska postaja);
– sekundarno telekomunikacijsko omrežje in bazne posta‑
je – praviloma naj se izogibajo objektom in območjem kulturne
dediščine; če ni druge rešitve, je možna postavitev na njihovem
robu; umeščanje baznih postaj v cerkvene stolpe je možno le,
če to ne bi imelo destruktivnih učinkov na historično substanco
objekta in njegovo pojavnost v prostoru; postavljanje stolpov
oziroma drogov za bazne postaje mobilne telefonije v bližini
prostorskih dominant, kot so cerkve in gradovi, ni sprejemlji‑
vo;
– objekt s hidroforno postajo oziroma črpališčem – izo‑
gibati se je objektom in območjem kulturne dediščine; če je
postavitev neizogibna, naj bo črpališče na neizpostavljenem
mestu, obdanem z živico;
– montažna greznica – naj bo po postavitvi zatravljena;
– mala tipska čistilna naprava – območje postavitve po‑
novno zatraviti, spremljajoč objekt naj bo lesen, z dvokapno
streho, umaknjen na neizpostavljeno mesto;
– ekološki otoki – znotraj naselbinskih jeder niso zaželeni,
saj gre za povsem netradicionalno funkcijo in obliko; če že,
potem mora biti ekološki otok čim bolj zakrit in nevpadljiv; pri‑
poročena je uporaba naravnih materialov, prilagojenih funkciji,
strukturi naselja in krajini. V mestu naj bo oblikovanje ekoloških
otokov vključeno v celostno podobo urbane opreme.
(16) Usmeritve za gradnjo pomožnih kmetijsko‑gozdarskih
objektov v območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– čebelnjak – sledi naj tradicionalnemu vzoru;
– gnojišče, gnojna jama – ograda ne sme presegati viši‑
ne 1,3 m, locirano je lahko le v okviru domačije, v neposredni
bližini hleva;
– gozdna cesta – v območjih kulturne dediščine se izde‑
lajo variante tras;
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– gozdna učna pot – v območjih kulturne dediščine se
izdela celostna podoba učnih tabel;
– gozdna žičnica – naj se izogiba objektom in območjem
kulturne dediščine;
– kašča – sledi naj tradicionalnemu vzoru;
– kozolec – dopustna je postavitev regionalno značilnih
kozolcev: toplar, nizki toplar, enojni kozolec, vzporedni enojni
kozolec; zaželeno je predvsem ohranjanje obstoječih;
– kmečka lopa – v območjih kulturne dediščine možna
postavitev le v okviru kmečkega gospodarstva;
– poljska pot – peščena, oziroma se utrdi le po kolesnicah
(asfalt in tlakovci niso dopustni);
– silos – je možen samo v horizontalni obliki in to le v
okviru kmečkega gospodarstva;
– skedenj – dopustna je postavitev regionalno značilnih
skednjev.
(17) Usmeritve za gradnjo začasnih objektov v območjih
in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– začasni objekti za sezonsko turistično ponudbo se v ob‑
močjih kulturne dediščine lahko načrtujejo le v okviru priprave
celostnega urejanja določenega območja;
– začasni objekti za prireditve se smejo za omejen čas
postavljati tudi v območja kulturne dediščine;
– začasni objekti za skladiščenje naj se ne postavljajo v
območja kulturne dediščine.
(18) Usmeritve za gradnjo vadbenih objektov v območjih
in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– dopustni so le v sklopu obstoječih učno ‑ vzgojnih
objektov,
– montažnih napihljivih šotorov naj se ne načrtuje v ob‑
močjih kulturne dediščine.
(19) Usmeritve za gradnjo spominskih obeležij v območjih
in vplivnih območjih kulturne dediščine:
– pred postavitvijo spominskih obeležij v območjih kultur‑
ne dediščine se izdela prostorska presoja postavitve in preveri
vpliv na obstoječo kulturno dediščino.
(20) Usmeritve za urbano opremo v območjih in vplivnih
območjih kulturne dediščine:
– v območjih kulturne dediščine se urbano opremo načr‑
tuje celostno;
– čakalnice in kolesarnice naj bodo prilagojene okolju
(mestnemu ali vaškemu) in celostni podobi urbane opreme
(postajališča, ekološki otoki, kioski itd.);
– objekt za oglaševanje – na območju kulturne dediščine
(enote, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti)
postavljanje objektov za oglaševanje ni dovoljeno, po potrebi
naj se za krajevna obvestila uporabljajo lesene table pritrjene
na posamezen vaški objekt;
– transparent – na območju kulturne dediščine (enote,
vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti) posta‑
vljanje transparentov načeloma ni dovoljeno; dovoljeni so na
posameznih v naprej dogovorjenih lokacijah v mestu oziroma
naselju; te lokacije ne smejo biti v smeri vedut na prostorske
dominante;
– skulptura – enaki pogoji kot veljajo za spominska obe‑
ležja;
– večnamenski kioski – v območju kulturne dediščine niso
dopustni – v ta namen se lahko uporabljajo obstoječi opuščeni
objekti kulturne dediščine;
– vodnjaki – enaki pogoji kot za spominska obeležja.
(21) Označevanje kulturne dediščine naj poteka v skladu
z obstoječim pravilnikom za označevanje kulturnih spomenikov
in v soglasju s pristojno enoto ZVKDS ter v skladu s pravilnikom
o prometni signalizaciji.
(22) Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij mora
zadoščati tudi naslednjim merilom: ne sme ogrožati kulturne
dediščine in njene prostorske pojavnosti; upošteva se obsto‑
ječi vzorec razporeditve in velikosti objektov; sprememba na‑
membnosti objektov v območjih kulturne dediščine je načeloma
možna le ob ohranitvi dediščinskih lastnosti.
(23) Načrtovanje v območjih z omejitvami za razvoj v pro‑
storu: kot območja z omejitvami za področje varstva kulturne
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dediščine obravnavamo predvsem potresna območja, obmo‑
čja požarne ogroženosti in ogrožena območja po predpisih
o vodah; v primerih sanacije naravnih in drugih nesreč se za
rekonstrukcijo ali gradnjo novih objektov, ki v celoti ohranjajo
namembnost, gabarite in izgled poškodovanih objektov na
istih lokacijah, omogoči pridobitev gradbenega dovoljenja po
skrajšanem ugotovitvenem postopku; pri izvajanju interven‑
cijskih ukrepov ob naravnih nesrečah se praviloma izvedejo
najnujnejši ukrepi; pri tem se v največji možni meri omogočajo
nadaljnji naravni procesi razen, če bi to ogrožalo obstoječa
naselja in varovane enote kulturne dediščine.
(24) Načrtovanje v območju kmetijskih zemljišč: na obmo‑
čjih varstva kulturne dediščine in v kulturni krajini širšega obmo‑
čja, kjer se kmetijske površine pojavljajo fragmentarno in mejijo
na gozdni rob, se praviloma ohranja obstoječ obseg kmetijskih
zemljišč, kot pomemben element kulturne krajine; ohranja se
značilnost v naravi ohranjenih starih zemljiških razdelitev (npr.
na celke, grude, delce in proge) pasaste parcelne strukture,
vegetacijske prvine (obmejki, osamela drevesa, nižinski gozd),
členitev prostora in značilne tradicionalne stavbe oziroma go‑
spodarska poslopja, razmeščena v krajini (kozolci, skednji itd.)
v njihovi izvirni postavitvi, velikosti ter rabi.
(25) Pri načrtovanju infrastrukture za potrebe obrambnih
dejavnosti se posebna pozornost nameni ustrezni prostorski
umestitvi, zmanjšanju vplivov in potrebnih varnostnih odmikov
od pomembnejše kulturne dediščine.
(26) Pri načrtovanju v območjih turizma in rekreacije se
omogoči dostop javnosti do kulturnih spomenikov. V območja
kulturne dediščine se lahko poleg prvotnih funkcij umeščajo
tudi tista, ki služijo turistični dejavnosti ali jo dopolnjujejo.
(27) Že pri zasnovi infrastrukturnih sistemov v območjih
dediščinske kulturne krajine se upošteva, da umestitev trase
ni zgolj tehnični problem temveč tudi oblikovalski. Le to se
zlasti nanaša na oblikovanje obcestnega prostora in vpliva, ki
ga ima trasa na sam vodotok, kot najbolj opredeljujoč element
kulturne krajine.
(28) Priporoča se, da se na območjih posegov v prostor,
kjer predhodne arheološke raziskave niso bile opravljene, po
potrebi opravijo predhodne arheološke raziskave v skladu z
načrtom zavoda za varstvo kulturne dediščine. Stroški predho‑
dnih arheoloških raziskav se v tem primeru krijejo iz državnega
proračuna v okviru javne službe.
(29) Konservatorski načrt prenove se izdela za enote
urejanja prostora z oznakami: ON87, ZI125, ZI114, ON10, OZ3,
OD75, OD68, 0Z2, ZI97, ZI108, ZI106, ZI111.
(30) Konservatorski načrt prenove je sestavni del tistih
občinskih podrobnih prostorskih načrtov pri katerih je to nave‑
deno v Prilogi 2 tega odloka. Načrtovalski del konservatorskega
načrta prenove mora biti ustrezno prenesen in povzet v tekstu‑
alnem in grafičnem delu občinskega podrobnega prostorskega
načrta.
57. člen
(ohranjanje narave)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji navedeni v tem členu
imajo prednost pred ostalimi pogoji v ostalih členih. Kolikor je v
tem členu podan pogoj za isto vsebino kot v drugih členih, se
upošteva pogoj iz tega člena.
(2) Narava se varuje v skladu z veljavnimi predpisi ob
upoštevanju usmeritev iz planskih aktov ter določili sprejetih
odlokov o razglasitvah spomenikov in dediščine.
(3) Na območjih in objektih naravne dediščine, ki so
razglašeni za naravne znamenitosti so posegi in oblikovanje
dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma določili raz‑
glasitvenega dokumenta.
(4) Območja in objekti naravne dediščine so predstavljeni
v prikazu stanja prostora. Podatki se stalno obnavljajo. Pred
izvedbo posegov se preveri aktualno stanje v prostorsko infor‑
macijskem sistemu.
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(varstvo okolja in naravnih dobrin)
(1) Pred posegom v prostor, ki ima lahko vpliv na okolje,
mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja.
(2) Za varstvo zraka se:
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov upošteva vse
predpise za varstvo zraka in zagotovi, da pri obratovanju ne
bodo prekoračene dovoljene emisije;
– proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte koli‑
kor mogoče priključuje na ekološko čiste vire energije;
– zagotovi racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne
izolacije objektov;
– uredi večje zelene površine in zasadi visoko vegeta‑
cijo.
(3) Varstvo tal:
– na območjih, kjer to narekujejo inženirsko geološke
raziskave terena in poročila o stabilnostnih razmerah, se za
vsak poseg pridobi predhodno strokovno mnenje za konkretno
lokacijo; investitor upošteva vse predpisane ukrepe v zvezi s
sanacijo terena ob gradnji;
– na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov
se izvedejo dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali
direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
(4) Varovanje krajinskih značilnosti:
– pri hidromelioraciji kmetijskih zemljišč in regulaciji vodo‑
tokov se ohranja značilne krajinske podobe, kvalitetne obvodne
vegetacije, naravno urejanje in utrjevanje brežin struge, obsto‑
ječi potencial vodotokov oziroma se upošteva značaj poteka
obstoječih strug (meandriranje);
– na vseh območjih se v čim večji možni meri ohrani zna‑
čilno parcelacijo zemljišč, najznačilnejšo vegetacijo ter v okviru
možnosti tudi obstoječo kmetijsko kulturo;
– v primeru posega v gozd oziroma gozdni prostor se
predhodno zagotovi pogoje za sonaravno gospodarjenje z goz‑
dom in določi dela s katerimi se zagotovi ohranitev gozdnega
ekosistema in prvobitne podobe krajine ter vzpostavi biotsko
ravnovesje;
– posebno pozornost se posveti oblikovanju gozdnega
roba in določi se potrebna dela za oblikovanje in nego novega
roba ter za ohranitev krajinske tipike; pri tem se posveti po‑
sebno pozornost ohranitvi biotskega ravnovesja v prostoru,
ohranitvi varovalne in zaščitne funkcije gozda (veter, erozija),
krajinsko‑estetski oziroma oblikovni vlogi ter vplivu na mikro‑
klimo ipd. in zagotovi neoviran dostop do gozdnega zaledja
lastnikom in drugim uporabnikom gozda;
– na območjih ohranjanja značilne kulturne krajine ni
dovoljeno razgoljevanje tal (kamnolomi, peskokopi, useki, go‑
loseki ipd.);
– v območjih značilnih pogledov na posebno vredne kra‑
jinske elemente ali elemente grajene strukture niso dopustni
posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.
(5) Občina zagotovi monitoring za spremljanje stanja oko‑
lja za tiste kazalce, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega
monitoringa. Vse podatke, tako tiste iz državnega monitoringa
kot tiste, za katere bo občina sama zagotovila spremljanje, ob‑
čina zbere in predstavi javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
Občina je nosilec monitoringa kazalcev stanja okolja za:
– število podjetij, ki so zavezanci za opravljanje monito‑
ringa emisij v zrak,
– število stavb (prebivalcev) priključenih na čistilne na‑
prave,
– letno količino prepeljane odpadne vode iz greznic na
čistilno napravo,
– število konfliktnih območij hrupa in število novih indu‑
strijskih območij,
– površino najboljših kmetijskih zemljišč,
– površino gozdnih zemljišč,
– količino načrpane pitne vode,
– količino skupne porabljene vode v gospodinjstvih in
industriji,
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– izgube vode v sistemu,
– količino odpadkov odpeljanih na deponijo,
– količino odpadkov namenjenih za odstranitev,
– količino odpadkov namenjenih za predelavo,
– količino odpadkov oddanih v družbo za ravnanje z em‑
balažo in odpadno embalažo,
– število ekoloških otokov,
– površino pomembnih naravnih ekosistemov na območju
občine,
– površino posegov na pomembne naravne ekosisteme,
– število naravnih vrednot,
– površino posegov na naravne vrednote,
– število zavarovanih območij,
– delovno aktivno prebivalstvo,
– število podjetij,
– novozgrajena infrastrukturo (dolžina, število objektov),
– delež prebivalcev na ogroženih območjih (poplavna,
erozijska),
– število objektov znotraj varstvenega pasu,letno porabo
elektrike na prebivalca vseh svetilk, ki so na območju občine
vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih
površin, ki jih občina upravlja.
59. člen
(varstvo voda)
(1) Na vodovarstvenih območjih so dovoljeni samo po‑
segi, ki so skladni z določbami občinskih odlokov, ki določajo
vodovarstvena območja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/89,
Uradni list RS, št. 34/90, 20/91, 20/94, 47/98 in 48/00) in ostalo
vodovarstveno zakonodajo.
(2) Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi
vodnega soglasja.
(3) Za varstvo voda vodnih virov, podtalnice in obvodnih
površin se:
– sanira obstoječe vire onesnaženja,
– upošteva predpise za zaščito pred onesnaženjem po‑
vršinskih voda,
– zagotovi merilna mesta za avtomatsko vzorčenje od‑
padnih voda,
– zagotovi ponikanje padavinske vode,
– zagotovi združevanje iztokov odpadnih voda ter
– zagotovi izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.
(4) Preprečuje se negativne vplive na mikroklimatsko,
bioekološko, rekreacijsko in krajinsko funkcijo vodotokov, kot
so onesnaženja s trdimi ali tekočimi odpadki, zasipavanji, ne‑
ustreznimi regulacijami, prekoračitvijo biološkega minimuma
pretoka vode.
(5) Pri vsakem posegu v vodni svet se ohranjajo zna‑
čilna krajinska ekološko vredna vegetacija ter posebno redki
rastlinski in živalski primerki. Obvezna je ohranitev obvodnih
in vodnih ekosistemov.
(6) Vsi posegi v vodni ali obvodni svet naj se izvajajo v
času, ko za ribe in druge obvodne živali niso predpisane var‑
stvene dobe.
(7) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v po‑
vršinske in podzemne vode in odvzem toplote iz površinskih
in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji,
ki jih določa zakon in predpisi na področju varstva okolja.
Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je
prepovedano.
(8) Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike,
mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali
občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v
vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja
mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov, in so v stiku s
podzemno vodo je prepovedano.
(9) Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na
način, ki bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne
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pospešuje škodljivega delovanja voda. Pri odvzemanju napla‑
vin se upoštevajo predpisi o vodah.
(10) Priobalno zemljišče reke Sore je široko 15 metrov,
zunaj območij naselij pa 40 metrov od meje vodnega zemljišča.
Priobalno zemljišče ostalih vodotokov, potokov, hudournikov,
stoječih vod in suhih strug je 5 metrov od meje vodnega ze‑
mljišča. Priobalno zemljišče je lahko tudi drugačno, če tako
določi vlada.
(11) V priobalnem pasu vodotoka se omogoči dostop in
vzdrževanje vodotoka.
(12) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano
odlaganje vsakršnega materiala in nasipavanje površin.
(13) Odtoke meteornih vod z vodotesno utrjenih površin
se opremi z ustreznimi lovilci olj in se jih spelje v ponikalnico ali
ustrezne odvodne kanale.
(14) Na priobalnem zemljišču je prepovedano gnojenje ali
uporaba sredstev za varstvo rastlin.
(15) Pri načrtovanju potekov tras gospodarske javne in‑
frastrukture se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov.
Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj ta ne
posega v pretočni profil vodotoka in naj se izvaja na tak način,
da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežine vodotoka.
(16) Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne pred‑
vsem z uporabo naravnih materialov oziroma, tako da je čim
manj vidnega betona. Kjer razmere dopuščajo, se ohranja
naraven potek vodotoka. Vegetacija ob vodotokih se ohranja v
čim večji meri ali se ponovno zasadi.
(17) V javnih objektih se uporabljajo sistemi za varčno
ravnanje s pitno vodo.
60. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Načrtovanje in gradnja objektov se zasnuje tako, da
se prepreči oziroma zmanjša škodljiv vpliv naravnih in drugih
nesreč ter, da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.
(2) Projekti za graditev objektov in naprav, namenjenih
oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, proizvo‑
dnji oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov
ter energetskih plinov, vsebujejo študijo varnosti pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
(3) Prostorske potrebe za področje zaščite in reševanja
se določi v občinskem načrtu zaščite in reševanja.
(4) Občinski načrt zaščite in reševanja določi lokacijo
površine za pokop večjega števila živali.
(5) Priporoča se vgradnja sekundarne kritine, ki lahko
določen čas samostojno varuje objekt pred padavinami.
61. člen
(ogrožena območja)
(1) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavno‑
sti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda. Za vse ostale gradnje in
posege, ki niso v skladu z določili prejšnjega stavka, se predho‑
dno izdela hidrološko hidravlična študija, v kateri se skladno s
predpisi določijo ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti,
izvedba ukrepov pa se zaključi pred njihovo gradnjo.
(2) Na poplavnih površinah so dovoljene samo tiste no‑
vogradnje s katerimi se zmanjša poplavna ogroženost oziroma
s katerimi se zmanjša nevarnost onesnaženja vodotoka v pri‑
meru poplav.
(3) Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje
zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi
erozije,
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– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po
erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje
erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi za‑
gotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge ter
– vlačenje lesa.
(4) Na plazovitem območju se ne posega v ali na zemlji‑
šče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se
drugače ogrozila stabilnost zemljišča.
(5) Na plazovitih zemljiščih je prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje
zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemlji‑
šče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča terkrčenje in večja
obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje
plazenje zemljišč.
(6) Na erozijskih in plazovitih območjih se za vsako gra‑
dnjo oziroma poseg predhodno izdela geološko geotehnična
študija v kateri se določijo ustrezni tehnični in protierozijski
ukrepi zaradi varstva ljudi in premoženja pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Zlasti se to upošteva pri gradnji cest.
(7) Ogrožena območja so razvidna v prostorskem infor‑
macijskem sistemu.
(8) Na območjih, ki so ogrožena zaradi poplav, visoke
podtalnice in hudournikov zemeljskih ali snežnih plazov, erozij
ali podorov se zagotovi varne življenjske razmere s sanacijo
žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja sorazmerno
glede na izrazitost in pogostost naravnih procesov, ki lahko
ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
(9) V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih ob‑
močjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma
dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem
povzročijo naravne nesreče.
62. člen
(varstvo pred ostalimi nesrečami)
(1) Z načrtovanjem sistemov oskrbe z vodo naj se zmanj‑
šuje ranljivost sistemov obnaravnih in drugih nesrečah ter
okrepi sposobnost oskrbe v izrednih razmerah, zlasti spitno
vodo in z vodo za gašenje.
(2) V vododeficitarnih območjih se prioritetno zagotavlja
urejeno oskrbo z vodo prebivalcem teh območij. Dejavnosti, ki
bi pomenile izjemno povečanje potreb po vodi, se praviloma ne
načrtuje v vododeficitarnih območjih.
(3) Pri posegih v prostor se upošteva požarna ogroženost
naravnega okolja.
(4) V območjih naselitev in industrije naj se dovolj velika
pozornost posveti opredelitvi in izvedbi požarnega varovanja.
(5) Objekti se protipotresno projektirajo in gradijo glede na
stopnjo potresne nevarnosti.
(6) Površina za pokop večjega števila ljudi je v enotah
urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo prostora po‑
kopališča (označene z oznako ZK).
(7) Površine za deponijo večjih količin ruševin v primeru
naravne ali druge nesreče so v enoti urejanja prostora z oznako
ZI94. Manjše količine ruševin se lahko uporabijo na stavbnih
zemljiščih za utrditev terena ob primerni površinski ureditvi
(ozelenitev, tlakovanje).
(8) Zagotoviti je pogoje za varen umik ljudi, živali ali pre‑
moženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin
za intervencijska vozila in predvideti ustrezne tehnične ukrepe
pri možnem razlitju nevarnih snovi.
(9) Odmiki med objekti morajo zadostiti tehničnim norma‑
tivom s katerimi se preprečuje širjenje požara. Dostopi oziroma
prometna ureditev se prilagodi potrebam gasilske intervencije;
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zagotovi se zadostne proste površine za potrebe evakuacije in
zadostne količine vode za gašenje oziroma se zagotovi dosto‑
pe za odvzem požarne vode iz vodotokov.
63. člen
(zaklonišča)
(1) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter
dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi
predpisi.
(2) Za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevar‑
nostmi se gradijo zaklonišča in zaklonilniki. Zaklonilniki se pravi‑
loma pripravljajo v vojnem stanju za zaščito pred ruševinami.
(3) V novih objektih se ojača prva stropna konstrukcija,
tako da zdrži rušenje nadgradnje objekta nanjo.
(4) Ohrani se obstoječe zaklonišče v enoti urejanja prosto‑
ra z oznako ZI116 na parc. št. 408/6 in 863/17, k.o. Dobračeva.
V primeru ukinitve tega zaklonišča, se predhodno zagotovi
ustrezno nadomestno javno zaklonišče.
64. člen
(omejitve višine zaradi varnosti zračnega prometa)
(1) Pri graditvi objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati
na varnost zračnega prometa in se zato štejejo med ovire za
zračni promet, se predhodno pridobi soglasje Ministrstva za
promet, Direktorata za civilno letalstvo.
(2) Ovire za zračni promet so objekti, instalacije in na‑
prave:
– ki so višji od 30 m in ki stojijo na vzpetinah, ki se dvigajo
iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– ki segajo več kot 100 m od tal,
– kot so daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti
nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
– ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se
nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških
prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
65. člen
(prikaz varstvenih režimov)
Priloga prostorskega načrta Prikaz stanja prostora pri‑
kazuje stanje v času priprave prostorskega načrta. Območja
varovanja z določenimi pravni režimi so predstavljeni v pro‑
storsko informacijskem sistemu v skladu z Uredbo o prostorsko
informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07), ki se ga
sproti obnavlja. Pri posegih v prostor se preveri stanje v pro‑
storu glede omejitev in prepovedi v prostorsko informacijskem
sistemu.
4.8 Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
66. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Za varstvo pred hrupom se:
– izvaja monitoring za vire hrupa, v primeru čezmerne‑
ga obremenjevanja s hrupom upravljavec vira hrupa zagotovi
ustrezne ukrepe za zmanjševanje emisij;
– zmanjša prekomerni hrup pri izvoru;
– kolikor prihaja do čezmernega obremenjevanja s hru‑
pom, zagotovi ustrezno aktivno protihrupno zaščito (protihru‑
pne ograje, zasloni, nasipi); v primeru, ko zgradbe ne moremo
zaščiti z aktivno protihrupno zaščito, se zagotovi pasivno zašči‑
to (fasadne pregrade in okna z veliko zvočno izolacijo);
– upošteva predpise za varstvo pred hrupom; vsa bivalna
območja oziroma območja, ki so namenjena počitku in rekrea‑
ciji, se zaščitijo pred hrupom;
– za izpostavljene stanovanjske objekte v bližini proi‑
zvodnih območij zagotovi aktivne protihrupne ukrepe, kar se
upošteva tudi pri pripravi projektne dokumentacije;
– za vire hrupa pridobi okoljevarstveno dovoljenje kot
to določajo predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju;
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– objekte za obrt in proizvodnjo locira in zasnuje tako, da
se emisije hrupa ne širijo v stanovanjska območja.
(2) Določbe tega člena ne veljajo za hrup, ki nastane ob
aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči.
(3) V preglednici enot urejanja prostora v Prilogi 1 je za
vsako enoto urejanja prostora določena stopnja varstva pred
hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hru‑
pa v okolju. Posegi in dejavnosti v prostoru morajo upoštevati
stopnjo varstva pred hrupom.
(4) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena, ki
določa stopnje varstva pred hrupom, mora biti na meji med I. in
IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. ob‑
močjem varstva pred hrupom območje, ki obkroža IV. območje
varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in
na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. območje
varstva pred hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom,
ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je lahko manjša
od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov
varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma
na II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne
vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.
67. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin se upo‑
števa ukrepe za zmanjševanje emisij svetlobe v okolje, ki jih
določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaže‑
vanja okolja.
(2) Prepovedano je osvetljevanje nočnega neba s svetlob‑
nimi reflektorji usmerjeni v nebo oziroma usmerjenimi tako, da
del svetlobnega snopa osvetljuje nebo.
(3) Svetilke javne razsvetljave so v času, ko razsvetljava
ni potrebna, ugasnjene.
(4) Za javno razsvetljavo se uporabljajo svetila, ki odda‑
jajo nizke vrednosti UV svetlobe.
(5) Javna razsvetljava se načrtuje tako, da je mogoče do‑
ločeno število svetil, ki niso vedno potrebna, ločeno izklopiti.
(6) Dovoljena je vgradnja izključno takšnih svetilk zuna‑
nje razsvetljave, ki imajo snop svetlobe usmerjen izključno na
talno površino oziroma površino objektov, tako da svetloba iz
vgrajene svetilke neposredno ne osvetljuje neba. To določilo ne
velja za svetilke z LED diodami, ki se napajajo s fotovoltaičnimi
celicami vgrajenimi v svetilko, moči do 1 W na svetilko.
68. člen
(zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev
v zvezi z osončenjem)
Prostori ali deli prostorov, namenjeni bivanju, uživanju
in pripravi hrane ter spanju, so osvetljeni z dnevno svetlobo v
skladu s predpisi o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj.
69. člen
(neoviran dostop)
Omogoči se dovoz z invalidskimi in otroškimi vozički na
vse urejene javne vozne ali pohodne površine, do oziroma v
vse objekte namenjene javni rabi v skladu s predpisi, ki dolo‑
čajo neoviran dostop, vstop in uporabo objektov.
4.9 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih
občinskih podrobnih prostorskih načrtov
70. člen
(splošno)
(1) Ne glede na določbe tega člena se OPPN lahko izdela
za katerokoli enoto urejanja prostora ali manjše območje zno‑
traj posamezne enote urejanja prostora, če se takšna potreba
izkaže po sprejetju občinskega prostorskega načrta.
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(2) Območje OPPN, ki je določeno s tem odlokom, se v
postopku njegove priprave lahko spremeni in prilagodi podrob‑
nim programskim zahtevam ter razmeram na terenu.
(3) Po sprejemu OPPN za posamezno območje se posegi
v tistem območju lahko izvajajo samo v skladu z OPPN za tisto
območje.
(4) Prostorski izvedbeni pogoji v tem odloku veljajo kot
usmeritve pri pripravi OPPN za posamezno območje. OPPN
lahko določi drugačne prostorsko izvedbene pogoje, kadar je
to potrebno, smiselno in strokovno utemeljeno.
(5) Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja
z OPPN so podani v Prilogi 2 tega odloka.
(6) Enote urejanja prostora kjer je določeno urejanje z
OPPN:
– BR29: Peskokop Plesk,
– GO10: Smučišče v Goropekah,
– OS4: Nad Osojnico,
– RA55: Motodrom v Račevi,
– RA56: Račeva,
– SO15: Peskokop Sovra,
– ZI11: Ob cesti v Osojnico,
– ZI36: Večstanovanjska gradnja,
– ZI38: Ob Jezernici,
– ZI49: Nad Dobračevo,
– ZI91: Skakalnica,
– ZI94: Pustotnik,
– ZI95: Pokopališče,
– ZI96: Parkirišče Žiri,
– ZI106: Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 1,
– ZI108: Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 2,
– ZI109: Gospodarska cona v Žireh 1,
– ZI110: Območje med gospodarsko cono v Žireh in ob‑
močjem centralnih dejavnosti,
– ZI111: Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 3,
– ZI114: Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 4,
– ZI117: Gospodarska cona v Žireh 2,
– ZI118: Gospodarska cona v Žireh 3,
– ZI119: Plastuhova grapa,
– ZI125: Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 5,
– ZI129: Mršak,
– ZI130: Na polju,
– ZI132: Območje doma ostarelih,
– ZV25: Snopkova grapa 1 in
– ZV32: Snopkova grapa 2.
71. člen
(prostorski izvedbeni pogoji do sprejema OPPN)
Če ni z usmeritvami v Prilogi 2 tega odloka določeno
drugače, so na območjih, kjer je s tem odlokom predvidena
izdelava OPPN, do njegove uveljavitve dopustni samo nasle‑
dnji posegi:
– vzdrževanje objektov,
– rekonstrukcija objektov,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne
potrebe ter postavitev ograj na parcelah, namenjenih gradnji,
obstoječih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov (če so to objekti, ki so
varovani s predpisi s področja kulturne dediščine, se pridobi
soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine),
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov
v okviru obstoječih in dopustnih dejavnosti namenske rabe
EUP,
– rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev gospodarske
javne infrastrukture,
– gradnja gospodarske infrastrukture za potrebe priklju‑
čevanja obstoječih objektov,
– gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite reševanja,
pomoči in zaščitnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih
življenjskih pogojev,
– avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami,
– parkirne površine, kot začasna ureditev do sprejetja
OPPN za to območje,
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– pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, do‑
stopne ceste do objektov, vse kot začasna ureditev do sprejetja
OPPN za to območje,
– dostopi za funkcionalno ovirane osebe,
– urejanje odprtih bivalnih površin, drevoredi, površine za
pešce, otroška igrišča ipd.,
– vodnogospodarske ureditve,
– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti
(meritve, zbiranje podatkov).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli
pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah pro‑
storskih izvedbenih aktov Občine Žiri, veljavnih v času vložitve
popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
73. člen
(spremembe in dopolnitve prostorskega načrta)
(1) Spremembe in dopolnitve prostorskega načrta se izve‑
dejo po enakem postopku, ki je določen za njegov sprejem.
(2) Občinski svet Občine Žiri s sklepom sprejme poprav‑
ke za ugotovljene napake tehnične narave v dokumentaciji
prostorskega načrta. Sklep postane s sprejetjem sestavni del
tega odloka.
74. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih aktov)
Z dnem uveljavitve prostorskega načrta prenehajo veljati
naslednji občinski prostorski akti:
– Dolgoročni plan Občine Škofja Loka za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87,
3/89, in Uradni list RS, št. 47/93, 4/99 in 30/01) za območje
Občine Žiri,
– Srednjeročni družbeni plana Občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenj‑
ske, št. 11/87, 3/89, in Uradni list RS, št. 47/93, 4/99 in 30/01)
za območje Občine Žiri,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta‑
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka
za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000
za območje trase obvoznice Žiri odsek Stare Žiri–novi most
(Uradni list RS, št. 2/05),
– Prostorski ureditveni pogoji Občine Škofja Loka za ob‑
močje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 81/02),
– Odlok o zazidalnem načrtu pokopališča v Žireh (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/79),
– Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje S7
v Žireh (Uradni vestnik Gorenjske, št. 26/83).
75. člen
(vpogled v prostorski načrt)
(1) Prostorski načrt je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika.
(3) Prostorski načrt je shranjen in na vpogled na Občini
Žiri, področni upravni enoti in Ministrstvu za okolje in prostor.
76. člen
(začetek veljavnosti)
Občinski prostorski načrt Občine Žiri začne veljati nasle‑
dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-12/2010
Žiri, dne 21. decembra 2010
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.
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Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1:
Preglednica enot urejanja prostora

OPPN

16
16
16
32
16
16
32
32
16
36
16
16
16
16
16
16
16
16
20

1

2
1
1

1

območje varstva pred hrupom: 66. člen

Natura 2000: 57. člen

naravovarstvena območja: 57. člen

naravne vrednote – jame: 57. člen

zaklonišče: 63. člen

ostale nesreče: 62. člen

kulturna dediščina: 56. člen

vodovarstvena območja: 59. člen

erozija: 61. člen
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ekološko pomembna območja: 57. člen

3

1

1

2

39
39
39
39
39
39
39
39
39
42
39
39
39
39
39
39
39
39
40

poplave: 61. člen

SK
SK
SK
A
SK
SK
A
A
SK
LN
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
BT

omejitve v prostoru

4

BR1
BR10
BR11
BR12
BR13
BR14
BR15
BR16
BR2
BR29
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
BR8
BR9
BZ1
BZ14

prostorsko izvedbeni pogoji glede velikosti

4

4

prostorsko izvedbeni pogoji glede
namembnosti in vrste posegov v prostor

3

način urejanja z OPPN

2

podrobnejša namenska raba prostora

1

Splošna opomba: oznake v stolpcih omejitve v prostoru pri posamezni EUP pomenijo,
da se celotna ali del EUP nahaja v območju omejitve.
Oznaka 1 pomeni strogo protierozijsko varovanje oziroma tudi milejše.
Oznaka 2 pomeni zahtevnejši protierozijski ukrepi oziroma tudi milejši.
Oznaka 3 pomeni običajni protierozijski ukrepi .
Oznaka 1 pomeni I. vodovarstveno območje oziroma tudi II. oz. III območje.
Oznaka 2 pomeni II. vodovarstveno območje oziroma tudi III območje.
Oznaka 3 pomeni III. vodovarstveno območje.
Oznaka II pomeni II. območje varstva pred hrupom.
Oznaka III pomeni III. območje varstva pred hrupom.
Oznaka IV pomeni IV. območje varstva pred hrupom.
V stolpcu so navedene številke členov, ki se nanašajo na EUP.

oznaka EUP

Opombe:

III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
II
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BZ2
BZ3
BZ4
BZ5
GO1
GO10
GO11
GO12
GO13
GO2
GO25
GO3
GO4
GO5
GO6
GO7
GO8
GO9
IZ1
IZ10
IZ11
IZ12
IZ2
IZ3
IZ4
IZ5
IZ6
IZ7
IZ8
IZ9
JD1
JD10
JD11
JD12
JD13
JD14
JD16
JD17
JD18
JD19
JD2
JD20
JD21
JD22
JD23
JD24
JD26
JD27
JD3
JD30
JD31
JD4
JD5
JD6
JD7
JD8
JD9
KO1
KO10
KO11
KO12
KO13
KO14

SK
SK
SK
SK
SK
ZS
SK
SS
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
A
A
SK
A
A
SK
SK
SK
SK
SK
SK
A
SK
SK
SK
A
A
A
A
A
A
A
SK
SK
SK
SK
A
A
SK
A
SK

OPPN

16
16
16
16
16
23
16
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
16
32
32
16
16
16
16
16
16
32
16
16
16
32
32
32
32
32
32
32
16
16
16
16
32
32
16
32
16

Št.
39
39
39
39
39
42
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

3

1

1

1

1

2
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III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
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KO15
KO16
KO17
KO18
KO19
KO2
KO20
KO21
KO22
KO23
KO24
KO25
KO26
KO27
KO28
KO29
KO3
KO30
KO31
KO32
KO33
KO34
KO35
KO36
KO37
KO38
KO39
KO4
KO40
KO41
KO42
KO43
KO44
KO45
KO46
KO47
KO48
KO49
KO5
KO50
KO51
KO52
KO6
KO7
KO8
KO9
LE1
LE10
LE11
LE12
LE13
LE14
LE15
LE16
LE17
LE19
LE2
LE20
LE26
LE28
LE3
LE4
LE5

A
A
A
A
A
SK
A
A
SK
A
SK
A
A
A
SK
A
SK
A
SK
A
SK
A
SK
A
A
SK
IG
A
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
A
SK
SK
SK
A
SK
A
A
SK
SS
SK
SK
SS
SK
SK
SK
SK
SS
SK
BC
SS
CD
A
SS
SS

32
32
32
32
32
16
32
32
16
32
16
32
32
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
32
16
19
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
16
16
32
16
32
32
16
13
16
16
13
16
16
16
16
13
16
21
13
18
32
13
13
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39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
42
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
39
41
39
39
39

2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1

1

1

1
1

2
2
2

1

1

2

1

2

1
1
1
1
1

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
III
II
III
III
II
III
III
II
II
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LE6
LE7
LE8
LE9
MV1
MV10
MV11
MV12
MV2
MV3
MV4
MV5
MV6
MV7
MV8
MV9
OD1
OD10
OD100
OD101
OD102
OD103
OD104
OD105
OD106
OD107
OD108
OD109
OD11
OD110
OD111
OD112
OD113
OD114
OD115
OD116
OD117
OD118
OD119
OD12
OD120
OD121
OD122
OD123
OD124
OD125
OD126
OD127
OD128
OD129
OD13
OD130
OD131
OD132
OD133
OD134
OD135
OD136
OD137
OD138
OD139
OD14
OD140

A
SK
SS
SS
SK
SK
SK
SK
A
A
A
A
A
SK
SK
SK
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2

32
16
13
13
16
16
16
16
32
32
32
32
32
16
16
16
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Št.
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

1

1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
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III
III
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
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OD141
OD142
OD143
OD144
OD145
OD147
OD148
OD149
OD15
OD151
OD152
OD153
OD154
OD158
OD159
OD16
OD160
OD161
OD167
OD168
OD169
OD17
OD170
OD172
OD174
OD175
OD177
OD178
OD179
OD18
OD180
OD181
OD184
OD185
OD19
OD2
OD20
OD21
OD213
OD214
OD215
OD216
OD217
OD218
OD219
OD22
OD220
OD221
OD222
OD223
OD224
OD225
OD226
OD227
OD228
OD229
OD23
OD230
OD231
OD232
OD234
OD24
OD240

K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

1

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

1
1

1
1
1

1
1

1

2
1
2

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
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IV
IV
IV
IV
IV
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IV
IV
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IV
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IV
IV
IV
IV
IV
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OD241
OD242
OD243
OD25
OD250
OD251
OD257
OD259
OD26
OD261
OD265
OD266
OD268
OD269
OD27
OD270
OD271
OD274
OD275
OD276
OD277
OD278
OD279
OD28
OD280
OD281
OD282
OD283
OD285
OD286
OD287
OD29
OD292
OD293
OD294
OD295
OD296
OD297
OD298
OD299
OD30
OD300
OD301
OD303
OD305
OD306
OD307
OD308
OD309
OD31
OD310
OD312
OD313
OD32
OD321
OD322
OD323
OD325
OD329
OD33
OD330
OD331
OD332

K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Št.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

1

3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
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2
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OD336
OD337
OD338
OD34
OD342
OD344
OD346
OD348
OD35
OD350
OD351
OD353
OD36
OD37
OD38
OD39
OD4
OD40
OD41
OD42
OD43
OD44
OD45
OD46
OD47
OD48
OD49
OD5
OD50
OD51
OD52
OD53
OD54
OD55
OD56
OD57
OD58
OD59
OD6
OD60
OD61
OD62
OD63
OD64
OD65
OD66
OD67
OD68
OD69
OD7
OD70
OD71
OD72
OD73
OD74
OD75
OD76
OD77
OD78
OD79
OD8
OD80
OD81

K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
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K2

33
33
33
33
33
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33
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33
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33
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33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Uradni list Republike Slovenije
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3

1

1

1

1

1
3
1
1

2
1

1
1

3
2

1

2

1

1

1

1

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
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Uradni list Republike Slovenije
OD82
OD83
OD84
OD85
OD86
OD87
OD88
OD89
OD9
OD90
OD91
OD92
OD93
OD94
OD95
OD96
OD97
OD98
OD99
OG1
OG10
OG11
OG12
OG13
OG14
OG15
OG16
OG17
OG18
OG19
OG2
OG20
OG21
OG22
OG23
OG24
OG25
OG26
OG27
OG28
OG29
OG3
OG30
OG31
OG32
OG33
OG4
OG5
OG6
OG7
OG8
OG9
ON1
ON10
ON11
ON12
ON13
ON14
ON15
ON16
ON17
ON18
ON19

K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
K2
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Št.
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

1

1
1
1

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

1 / 7. 1. 2011 /

1

1

1

3
3

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1
1

2

1

1

1
1
1

1

Stran

119

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
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Stran

120 /

Št.

1 / 7. 1. 2011

ON2
ON20
ON21
ON22
ON23
ON24
ON25
ON26
ON27
ON28
ON29
ON3
ON30
ON31
ON32
ON33
ON34
ON35
ON36
ON37
ON38
ON39
ON4
ON40
ON41
ON42
ON43
ON44
ON45
ON46
ON47
ON48
ON49
ON5
ON53
ON54
ON58
ON59
ON6
ON60
ON61
ON7
ON72
ON74
ON8
ON84
ON85
ON87
ON89
ON9
ON90
ON91
ON92
ON94
ON96
ON97
ON98
OP1
OP10
OP11
OP12
OP13
OP14

K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
SK
SK
SK
SK
SK
SK

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
16
16
16
16
16
16

Uradni list Republike Slovenije
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
39
39
39
39
39
39

1

1
1

1

1

1
1

1
1

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

3
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
3

1

1

1
1

1

2

1

2
1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
2

1
1

1

1
1
1

2
2

1

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
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Uradni list Republike Slovenije
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6
OP7
OP8
OP9
OS1
OS2
OS3
OS4
OS5
OS6
OZ2
OZ3
OZ4
PK1
PK12
PK13
PK14
PK15
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
RA1
RA10
RA11
RA12
RA13
RA14
RA15
RA16
RA17
RA18
RA19
RA2
RA20
RA21
RA22
RA23
RA24
RA25
RA26
RA27
RA28
RA29
RA3
RA30
RA31
RA32
RA33
RA4
RA41
RA5
RA55
RA56
RA57
RA59
RA6
RA61

SK
SK
SK
SS
A
SK
SS
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
VC
VC
VC
SK
VC
VC
VC
VC
SK
SK
SK
A
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
A
SK
SK
SS
CU
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SS
SS
SK
SK
SK
ZS
ZS
VC
IG
SK
VC

OPPN

OPPN
OPPN

16
16
16
13
32
16
13
16
16
16
16
16
16
16
35
35
35
16
35
35
35
35
16
16
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
16
13
17
16
16
16
16
16
16
13
13
16
16
16
23
23
35
19
16
35

Št.
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
42
42
42
39
42
42
42
42
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
42
42
42
42
39
42

1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2

1 / 7. 1. 2011 /

2

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

Stran

121

III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
II
II
III
III
III
III
III
III
IV
III
III
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Stran

122 /

Št.

1 / 7. 1. 2011
RA64
RA65
RA67
RA68
RA7
RA75
RA8
RA9
RZ1
RZ2
RZ3
RZ4
RZ5
RZ6
RZ7
RZ8
RZ9
SE1
SE10
SE11
SE12
SE13
SE14
SE15
SE16
SE17
SE18
SE19
SE2
SE21
SE22
SE23
SE24
SE25
SE26
SE27
SE28
SE29
SE3
SE36
SE37
SE39
SE4
SE40
SE41
SE5
SE6
SE7
SE8
SE9
SO1
SO15
SO2
SO3
ZA1
ZA10
ZA11
ZA12
ZA13
ZA14
ZA15
ZA16
ZA17

VC
VC
VC
VC
SK
VC
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SS
SK
SS
SS
SK
SS
SK
SS
SS
SK
SK
SS
SK
SK
SS
SK
SK
SS
SK
SK
SK
SS
E
O
BC
SS
SK
VC
SS
SS
SK
SS
SS
A
LN
SK
SK
SS
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

OPPN

35
35
35
35
16
35
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
13
16
13
13
16
13
16
13
13
16
16
13
16
16
13
16
16
13
16
16
16
13
28
29
21
13
16
35
14
13
16
13
13
32
36
16
16
13
16
16
16
16
16
16
16
16

Uradni list Republike Slovenije
42
42
42
42
39
42
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
42
42
40
39
39
42
39
39
39
39
39
39
42
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

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

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

3
1
1
1
1

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
II
II
III
II
III
II
II
III
III
II
III
III
II
III
III
II
III
III
III
II
IV
IV
III
II
III
III
II
II
III
II
II
III
IV
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III

11 - 15

Občinski prostorski načrt Občine Žiri: Odlok - Priloga 1

Uradni list Republike Slovenije
ZA2
ZA3
ZA4
ZA5
ZA6
ZA7
ZA8
ZA9
ZI1
ZI10
ZI100
ZI101
ZI102
ZI103
ZI104
ZI105
ZI106
ZI107
ZI108
ZI109
ZI11
ZI110
ZI111
ZI112
ZI113
ZI114
ZI116
ZI117
ZI118
ZI119
ZI12
ZI120
ZI122
ZI125
ZI126
ZI127
ZI129
ZI13
ZI130
ZI131
ZI132
ZI134
ZI135
ZI136
ZI138
ZI14
ZI140
ZI142
ZI143
ZI144
ZI145
ZI15
ZI16
ZI17
ZI18
ZI19
ZI2
ZI20
ZI21
ZI22
ZI23
ZI24
ZI25

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
O
O
O
O
O
VC
CD
BC
CD
IG
SS
CU
CU
CU
CU
ZP
IG
IG
IG
SS
VC
CD
SS
CU
CU
CU
BC
SS
BC
PO
CD
VC
VC
VC
BC
O
VC
SS
CU
CU
SK
SS
SK
SK
SK
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

OPPN
OPPN
OPPN
OPPN
OPPN
OPPN

OPPN
OPPN
OPPN
OPPN

OPPN

OPPN
OPPN
OPPN

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
31
31
29
31
30
35
18
21
18
19
15
17
17
17
17
24
19
19
19
13
35
18
15
17
17
17
21
13
21
27
18
35
35
35
22
31
35
15
17
17
16
13
16
16
16
15
13
13
15
15
13
13
13

Št.
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
42
42
42
42
42
42
41
40
41
42
39
40
40
40
40
42
42
42
42
39
42
41
39
40
40
40
40
39
40
42
41
42
42
42
40
42
42
39
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

1

1

1

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

1 / 7. 1. 2011 /

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1

3
1

1

Stran

123

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
IV
II
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
II
III
III
II
III
III
III
III
II
III
IV
III
III
III
III
III
IV
III
II
III
III
III
II
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
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Stran

124 /

Št.

1 / 7. 1. 2011

ZI26
ZI27
ZI28
ZI29
ZI3
ZI30
ZI31
ZI32
ZI33
ZI34
ZI35
ZI36
ZI37
ZI38
ZI39
ZI4
ZI40
ZI41
ZI42
ZI43
ZI44
ZI45
ZI46
ZI47
ZI48
ZI49
ZI5
ZI50
ZI51
ZI52
ZI53
ZI54
ZI55
ZI56
ZI57
ZI58
ZI6
ZI7
ZI78
ZI8
ZI80
ZI9
ZI91
ZI92
ZI93
ZI94
ZI95
ZI96
ZI97
ZI98
ZI99
ZV1
ZV11
ZV116
ZV12
ZV13
ZV14
ZV15
ZV16
ZV167
ZV168
ZV169
ZV17

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SK
SS
SS
SS
SS
SS
SK
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
VC
SK
VC
SS
ZS
ZK
ZK
ZS
ZK
PO
PC
E
ZK
A
SK
A
A
A
SK
A
SK
VC
VC
VC
SK

OPPN
OPPN

OPPN

OPPN

OPPN
OPPN
OPPN

13
13
13
13
13
13
15
13
15
13
13
13
13
15
15
13
15
15
15
13
16
15
13
13
13
13
16
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
35
16
35
15
23
25
25
23
25
27
26
28
25
32
16
32
32
32
16
32
16
35
35
35
16

Uradni list Republike Slovenije
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
42
39
42
39
42
42
42
42
42
42
42
42
42
39
39
39
39
39
39
39
39
42
42
42
39

1

1
1
1

2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
II
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
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Uradni list Republike Slovenije
ZV170
ZV171
ZV172
ZV173
ZV174
ZV18
ZV19
ZV2
ZV20
ZV21
ZV22
ZV23
ZV24
ZV25
ZV26
ZV27
ZV28
ZV29
ZV3
ZV30
ZV31
ZV32
ZV33
ZV34
ZV35
ZV36
ZV37
ZV39
ZV4
ZV40
ZV41
ZV42
ZV43
ZV44
ZV45
ZV46
ZV47
ZV48
ZV49
ZV5
ZV50
ZV51
ZV52
ZV53
ZV54
ZV55
ZV56
ZV57
ZV58
ZV59
ZV6
ZV60
ZV61
ZV62
ZV63
ZV64
ZV65
ZV66
ZV67
ZV68
ZV69
ZV70
ZV71

VC
VC
VC
VC
VC
SS
SK
SK
SK
A
SS
A
SK
SS
SK
SK
A
SS
SK
SK
SK
SS
SK
A
SK
SK
SK
A
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
A
SK
SK
SK
A
SK
A
SK
A
SK
A
A
A
SK
SK
SK
A
BT
A
SK
A
A
A
A
SK

OPPN

OPPN

35
35
35
35
35
13
16
16
16
32
13
32
16
13
16
16
32
13
16
16
16
13
16
32
16
16
16
32
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
16
16
16
32
16
32
16
32
16
32
32
32
16
16
16
32
20
32
16
32
32
32
32
16

Št.
42
42
42
42
42
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
39
39
39
39
39
39
39

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

1
1

1

1

1

Stran

125

III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
II
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
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Stran

126 /

Št.

1 / 7. 1. 2011
ZV72
ZV73
ZV74
ZV75
ZV76
ZV77
ZV78
ZV79
ZV8
ZV80
ZV81
ZV82
ZV83
ZV84
ZV85
ZV86
ZV87
ZV88
ZV9
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Priloga 2:
Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN
1 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN

usmeritve za OPPN
2 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
3 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN

BR29
Peskokop Plesk
LN
Uporaba in vzdrževanje za potrebe gozdarstva.
Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora se pred izdajo gradbenega
dovoljenja pridobi soglasje nosilca rudarske pravice. OPPN za to območje
je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin.
GO10
Smučišče v Goropekah
ZS
Uporaba in vzdrževanje travnika ter kot smučišče.
Ureditev športno rekreativnih površin za potrebe smučišča s spremljajočo
infrastrukturo in objekti.
OS4
Nad Osojnico
SK
Uporaba in vzdrževanje travnika in obstoječih objektov.
Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno
tipologijo.

4 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN

RA55
Motodrom v Račevi
ZS
Uporaba in vzdrževanje travnika, gozda in za potrebe športno rekreativne
vožnje.
Gradnja in ureditve za potrebe motodroma.

5 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN

RA56
Račeva
ZS
Uporaba in vzdrževanje travnika, gozda, za potrebe kmetijstva in za
potrebe športa in rekreacije.
Ureditev športno rekreativnih površin s spremljajočo infrastrukturo in
objekti.

usmeritve za OPPN
6 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN

usmeritve za OPPN

SO15
Peskokop Sovra
LN
Uporaba in vzdrževanje za potrebe gozdarstva in kmetijstva.
Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora se pred izdajo gradbenega
dovoljenja pridobi soglasje nosilca rudarske pravice. OPPN za to območje
je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin.
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7 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
8 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN

usmeritve za OPPN
9 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
10 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
11 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
12 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
13 EUP
ime
raba

Uradni list Republike Slovenije

ZI11
Ob cesti v Osojnico
SS
Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov in kmetijske dejavnosti.
Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno
tipologijo.
ZI36
Večstanovanjska gradnja
SS
Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov in travnika.
Gradnja večstanovanjskih objektov. Na površini gradbene parcele
večstanovanjskega objekta se zagotovi najmanj 15m2 zelene površine na
stanovanjsko enoto.
V območju se uredit površino otroškega igrišča najmanjše velikosti 100m2
odmaknjeno od voznih površin za motorni promet.
ZI38
Ob Jezernici
SS
Uporaba in vzdrževanje obstoječih travnikov.
Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno
tipologijo.
ZI49
Nad Dobračevo
SS
Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov in travnikov.
Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno
tipologijo.
ZI91
Skakalnica
ZS
Uporaba in vzdrževanje travnika, kmetijskih in gozdnih površin ter kot
skakalnica.
Ureditev športno rekreativnih površin s spremljajočo infrastrukturo in
objekti.
ZI94
Pustotnik
ZS
Uporaba in vzdrževanje travnika, deponija gradbenih odpadkov in ruševin.
Ureditev športno rekreativnih površin s spremljajočo infrastrukturo in
objekti.
ZI95
Pokopališče
ZK

2-5

Uradni
Republike
Slovenije
Občinskilist
prostorski
načrt Občine
Žiri: Odlok - Priloga 2
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
14 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
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Ureditev pokopališča in pokopaliških objektov.
ZI96
Parkirišče Žiri
PO
Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika in prometnih površin.
Ureditev parkirišča za osebna vozila in gradnja, ureditev in uporaba javnih
površin kot so trgi, parki in javni objekti.
ZI106
Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 1
CD
Vsi posegi v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji v tem odloku.

16 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN

ZI108
Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 2
CD
Vsi posegi v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji v tem odloku.

17 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN

ZI109
Gospodarska cona v Žireh 1
IG
Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika in prometnih površin.

18 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
19 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN

129

Uporaba in vzdrževanje pokopališča in obstoječega travnika.

15 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN

usmeritve za OPPN

Stran

Izdelava konservatorskega načrta prenove.

Izdelava konservatorskega načrta prenove.

Ureditve in posegi za potrebe gospodarske cone. Pogoj za pozidavo teh
območij je gradbeno dovoljenje za gradnjo javne komunalne infrastrukture
za to območje; pogoj za uporabo objektov je izvedena ustrezna javna
komunalna infrastruktura s priključki na predmetni gradbeni parceli. Kot
javna komunalna infrastruktura se v tem primeru šteje vsaj javna dovozna
cesta, javni vodovodni priključek, elektroenergetski priključek, javna
fekalna in meteorna kanalizacija; vse izvedeno do gradbenih parcel.
Izvedba javne komunalne infrastrukture lahko poteka postopno vendar po
enotnem projektu za celotno območje OPPN.
ZI110
Območje med gospodarsko cono v Žireh in območjem centralnih
dejavnosti
CU
Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika.
Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora.
ZI111
Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 3
CD
Vsi posegi v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji v tem odloku.
Izdelava konservatorskega načrta prenove.
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20 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN

ZI114
Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 4
ZP
Vsi posegi v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji v tem odloku.

21 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN

ZI117
Gospodarska cona v Žireh 2
IG
Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika in prometnih površin.

usmeritve za OPPN
22 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN

usmeritve za OPPN
23 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN

Izdelava konservatorskega načrta prenove.

Ureditve in posegi za potrebe gospodarske cone. Pogoj za pozidavo teh
območij je gradbeno dovoljenje za gradnjo javne komunalne infrastrukture
za to območje; pogoj za uporabo objektov je izvedena ustrezna javna
komunalna infrastruktura s priključki na predmetni gradbeni parceli. Kot
javna komunalna infrastruktura se v tem primeru šteje vsaj javna dovozna
cesta, javni vodovodni priključek, elektroenergetski priključek, javna
fekalna in meteorna kanalizacija; vse izvedeno do gradbenih parcel.
Izvedba javne komunalne infrastrukture lahko poteka postopno vendar po
enotnem projektu za celotno območje OPPN.
ZI118
Gospodarska cona v Žireh 3
IG
Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika in prometnih površin.
Ureditve in posegi za potrebe gospodarske cone. Pogoj za pozidavo teh
območij je gradbeno dovoljenje za gradnjo javne komunalne infrastrukture
za to območje; pogoj za uporabo objektov je izvedena ustrezna javna
komunalna infrastruktura s priključki na predmetni gradbeni parceli. Kot
javna komunalna infrastruktura se v tem primeru šteje vsaj javna dovozna
cesta, javni vodovodni priključek, elektroenergetski priključek, javna
fekalna in meteorna kanalizacija; vse izvedeno do gradbenih parcel.
Izvedba javne komunalne infrastrukture lahko poteka postopno vendar po
enotnem projektu za celotno območje OPPN.
ZI119
Plastuhova grapa
SS
Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov, kmetijske in gozdarske
dejavnosti.
Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno
tipologijo.

24 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN

ZI125
Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 5
CD
Vsi posegi v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji v tem odloku.

25 EUP

ZI129

Izdelava konservatorskega načrta prenove.
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24 EUP
ZI125
ime
Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 5
raba
CD
dovoljene dejavnosti
Vsi posegi v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji v tem odloku.
do uveljavitve OPPN
Uradni list
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25 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN

26 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
27 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
28 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN
29 EUP
ime
raba
dovoljene dejavnosti
do uveljavitve OPPN
usmeritve za OPPN

ZI129
Mršak
BC
Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika.

4-5

Gradnja in ureditve športnih objektov in površin ter spremljajoče
infrastrukture.
ZI130
Na polju
BC
Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika.
Gradnja in ureditve športnih objektov in površin ter spremljajoče
infrastrukture.
ZI132
Območje doma ostarelih
CD
Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika.
Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora.
ZV25
Snopkova grapa 1
SS
Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov in zunanjih površin.
Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno
tipologijo.
ZV32
Snopkova grapa 2
SS
Uporaba in vzdrževanje za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti.
Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno
tipologijo.

5-5
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VLADA
21.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o izvedbi rednega letnega javnega razpisa
za sofinanciranje projektov iz proračunske
postavke za avdiovizualne medije

Na podlagi tretjega odstavka 110. člena Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08
– ZPOmk-1 in 77/10 – ZSFCJA) in v skladu z drugim odstav‑
kom 103. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –uradno prečiščeno besedilo,
56/08 in 4/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi
rednega letnega javnega razpisa
za sofinanciranje projektov iz proračunske
postavke za avdiovizualne medije
1. člen
V Uredbi o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovi‑
zualne medije (Uradni list RS, št. 52/03, 35/04 in 34/06) se prvi
odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Na javnem razpisu lahko s projekti slovenskih avdiovi‑
zualnih del iz 68. člena ZMed in v skladu z Uredbo o merilih
oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del
(Uradni list RS, št. 105/01; v nadaljnjem besedilu: uredba)
sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so v državah članicah
Evropske unije registrirane za produkcijo avdiovizualnih del,
avdiovizualnih in filmskih del ali filmskih del, in izdajatelji tele‑
vizijskih programov, ki izpolnjujejo posebne pogoje, določene
z razpisom in razpisno dokumentacijo.«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za projekte iz te uredbe je praviloma določen največ
50%, izjemoma pa 80% delež sofinanciranja iz sredstev držav‑
nega proračuna. Za nizkoproračunske projekte, katerih celotna
predračunska vrednost ne presega povprečne obračunske vre‑
dnosti projekta, sofinanciranega iz proračunske postavke za
avdiovizualne medije iz minulega leta, in za zahtevne projekte,
katerih stroški produkcije izhajajo iz utemeljenih estetskih ali
vsebinskih razlogov, se izjemoma lahko odobri do 80% delež
sofinanciranja.«.
3. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Stroški promocije in prikazovanja ter stroški infrastruktur‑
ne nadgradnje niso upravičeni stroški.
Najmanj 20% skupnega proračuna produkcije projekta
ima producent možnost porabiti v drugi državi članici Evropske
unije.«.
4. člen
12. člen se črta.

KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-7/2010
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2010-3511-0024
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

22.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
Generalnega sekretariata Vlade Republike
Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in tretjega odstav‑
ka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10
– ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Generalnega
sekretariata Vlade Republike Slovenije
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/10) se v 7. členu
doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Generalni sekretar Vlade Republike Slovenije ima
namestnika. Za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega
razmerja namestnika generalnega sekretarja Vlade Republike
Slovenije se uporabljajo predpisi, ki veljajo za namestnika di‑
rektorja vladne službe.«.
Dosedanje besedilo 7. člena postane drugi odstavek
7. člena.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije mora biti
usklajen s tem odlokom najkasneje v 15 dneh po njegovi uve‑
ljavitvi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00401-1/2011
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2011-1511-0001
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
23.

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o gra‑
ditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 in 62/10 – popr.) in
na podlagi drugega odstavka 8. člena ter za izvajanje prvega
odstavka 146. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08,
90/09 – odl. US in 62/10 – ZUPJS) izdaja minister za okolje in
prostor

PRAVILNIK
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa minimalne tehnične zahteve za
graditev stanovanj in stanovanjskih stavb, razen stavb in stano‑
vanj, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb.
(2) Graditev po tem pravilniku obsega projektiranje in
gradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri rekon‑
strukcijah stanovanjskih stavb in pri spremembah namembnosti
v stanovanjske stavbe, če so dane tehnične možnosti za njiho‑
vo izvedbo. Pri rekonstrukcijah stavb, zaščitenih po predpisih,
ki urejajo varstvo kulturne dediščine, se ta pravilnik uporablja
le, če ni z njimi v nasprotju.
2. člen
(izpolnjevanje zahtev)
Stanovanjska stavba ter stanovanje sta zgrajena ali re‑
konstruirana tako, da ob normalnem vzdrževanju ves čas svoje
uporabe izpolnjujeta vse zahteve in pogoje po tem pravilniku.
3. člen
(parkirna mesta)
Za vsako stanovanje je na parceli namenjeni gradnji zago‑
tovljeno najmanj eno parkirno mesto, če veljavni prostorski akt
ne določa drugače. Kadar ni tehničnih in prostorskih možnosti
za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, investitor
manjkajoča parkirna mesta zagotovi na drugih ustreznih površi‑
nah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 metrov in je etažnim
lastnikom omogočena njihova trajna uporaba.
4. člen
(vhod v tro- in večstanovanjsko stavbo)
(1) Vhodni prostor v stavbo je projektiran in zgrajen tako,
da je omogočen nadzor nad vstopanjem v stavbo, komunikacija
s stanovalci in dostava pošte.
(2) Vhodni prostor v stavbo s tremi do devetimi stanovanji
ima svetlo širino najmanj 1,50 metra, v stavbah z deset ali več
stanovanji pa najmanj 1,80 metra.
(3) Svetla širina je širina merjena med vgrajeno opremo
in inštalacijami do svetle višine 2,10 metra.
5. člen
(skupni prostori v tro- in večstanovanjskih stavbah)
(1) V ali ob stavbi je zagotovljen lahko dostopen pokrit
prostor za shranjevanje koles. Velikost kolesarnice se določi
tako, da se za vsako načrtovano ležišče v stanovanjski stavbi
predvidi 0,60 mesta za shranjevanje kolesa. Če je v prostoru
predvideno tudi shranjevanje naprav z motorjem na notranje
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izgorevanje, je treba v njem izpolniti enake tehnične pogoje,
kot veljajo za parkirna mesta motornih vozil.
(2) Mesta za smetnjake so določena v stavbi ali blizu
stavbe, ki omogoča neoviran dostop komunalni službi.
(3) V stavbi je prostor za hrambo čistil za čiščenje skupnih
prostorov, v katerem sta vodovodni priključek in odtok odpadne
vode. Površine tal in sten prostora za hrambo čistil morajo
omogočati mokro čiščenje.
6. člen
(varnost uporabe)
(1) Svetla širina stopniščnih ram, podestov in hodnikov v
skupnih prostorih dvostanovanjske stavbe je najmanj 1,00 me‑
tra, v tro- in večstanovanjskih pa najmanj 1,20 metra.
(2) Višina in globina stopnic, glede na njihovo rabo in me‑
sto vgradnje ne sme presegati vrednosti iz naslednje tabele:
Vrste stopnic
Zunanja stopnišča
Notranja stopnišča
v stavbah z dvigalom
Notranja stopnišča
v stavbah brez dvigala
Stopnišča v stanovanjih

Največja višina Najmanjša globina
stopnic (cm)
stopnic (cm)
16
30
18,5

26

17

29

19

25

Pri zavitih stopnicah je najmanjša globina stopnic zagoto‑
vljena na najmanj 35 centimetrov od zunanjega roba stopnic.
(3) Stopnišča z več kot tremi stopnicami in klančine z
višinsko razliko več kot 0,48 metra so vsaj na eni strani opre‑
mljena z oprijemalom za roke.
(4) Stopnišča, balkoni, lože, terase in podobne, nad oko‑
lico več kot za 0,48 metra dvignjene površine, so zavarovane
z ograjo visoko najmanj en meter. Odprtine v ograji onemogo‑
čajo prehod predmetov s premerom več kot 12 centimetrov in
vzpenjanje otrok.
7. člen
(merilna mesta v tro- in večstanovanjskih stavbah)
Merilniki za spremljanje porabe energentov, energije in
vode omogočajo ločeno spremljanje za vsako stanovanje in
skupne prostore stavbe ter so dostopni iz njenih skupnih pro‑
storov. V primeru, da so merilniki priključeni na sistem da‑
ljinskega odčitavanja, je njihova namestitev dovoljena tudi v
stanovanju.
8. člen
(dvigala v večstanovanjskih stavbah)
(1) V stavbah s petimi etažami ali več je vgrajeno najmanj
eno osebno dvigalo s svetlimi merami kabine najmanj 110 cm
x 210 cm x 220 cm (širina x globina x višina).
(2) V stavbah z devetimi etažami ali več sta vgrajeni naj‑
manj dve osebni dvigali, pri čemer vsaj eno izpolnjuje pogoje
iz prejšnjega odstavka.
(3) Kolikor ima stavba povezan dostop do različnih dvigal
v vseh etažah, vsaj eno dvigalo izpolnjuje pogoje iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Svetla širina vhoda v kabino dvigala je najmanj 80 cen‑
timetrov.
9. člen
(velikost garaže in parkirnih mest)
(1) Svetla višina garaž in drugih površin, po katerih je
predvidena vožnja z motornimi vozili, ne sme biti manjša od
2,20 metra, razen ob zadnjih stenah pravokotnih ali poševnih
parkirnih mest kjer zaradi vgrajene opreme in inštalacij do
širine 0,70 metra svetla višina ne sme biti manjša od 1,80 me‑
tra. Ta znižanja svetle višine stropa so ustrezno označena in
zavarovana.
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(2) Velikost dovozov in parkirnih mest za osebna vozila,
glede na organizacijo parkiranja, ustrezajo zahtevam iz nasle‑
dnje tabele:
Pravokotno
parkiranje

Parkiranje
pod kotom

Vzdolžno
parkiranje

Kot parkiranja glede
≈ 90°
≈ 60° ≈ 45°
≈ 0°
na uvoz
Pravokotne mere
parkirnega mesta
2.50 x 5.00 2.50 x 5.30 2.30 x 6.00
(m)
Pravokotne mere
invalidskega
3.50 x 5.00 3.50 x 5.30 3.50 x 6.00
parkirnega mesta
(m)
Širina dovoza (m)
6.00
4.50 3.50
3.00
10. člen
(deli stanovanja)
(1) Stanovanje je zaključena celota, ki je sestavljena iz
prostora ali dela prostora:
– namenjenega bivanju (npr. dnevna soba, delovni kot,
dnevni kot, delovni kabinet);
– namenjenega spanju (npr. spalnica, otroška soba, spal‑
ni kot);
– namenjenega pripravljanju hrane (npr. kuhinja, kuhinj‑
ska niša);
– namenjenega uživanju hrane (npr. jedilnica, jedilni kot);
– namenjenega osebni higieni (npr. kopalnica, strani‑
šče), ter
tudi iz predprostora (npr. hodnik, veža).
(2) Vsaj en prostor namenjen osebni higieni je ločen od
ostalih prostorov.
(3) Vsakemu stanovanju pripada individualni prostor, na‑
menjen shranjevanju stvari, s tlorisno površino najmanj 3 m2, ki
je lahko zunaj stanovanja, a na parceli namenjeni gradnji stavbe.
(4) Stanovanja je treba graditi tako, da je vanje mogoče
namestiti pohištvo standardnih velikosti iz 24. člena tega pravil‑
nika in zagotoviti odmike iz 25. člena tega pravilnika.
11. člen
(inštalacije in oprema v stanovanju)
Stanovanje ima inštalacije in potrebno opremo za oskrbo
s hladno in toplo pitno vodo, električno energijo, ogrevanjem
ter izvedeno najmanj predinštalacijo, ki omogoča kasnejšo
vgradnjo inštalacij in opreme za telekomunikacije. Prostor v
katerem je vodovodni priključek, ima urejen odtok odpadne
vode. V stanovanju je treba zagotoviti ustrezno prezračevanje
s stalno izmenjavo zraka.
12. člen
(višina prostorov)
(1) Svetla višina stanovanjskih prostorov je najmanj
2,50 metra, razen predprostora in prostorov iz drugega in tre‑
tjega odstavka 10. člena tega pravilnika, kjer svetla višina ne
sme biti nižja od 2,20 metra.
(2) Pri rekonstrukcijah stanovanjskih stavb se svetla višina
prostorov namenjenih bivanju, spanju ter pripravljanju in uživanju
hrane, če je manjša od 2,50 metra, ne sme dodatno zmanjšati.
(3) Določba o najmanjši svetli višini stanovanjskih prosto‑
rov mora biti izpolnjena najmanj na dveh tretjinah tlorisne povr‑
šine vsakega prostora v stanovanju, v stanovanjskih prostorih
s poševnimi stropi pa na dveh tretjinah tiste tlorisne površine,
kjer je svetla višina prostora večja od 1,80 metra.
13. člen
(širina prostorov)
Prostori, namenjeni bivanju in spanju, niso ožji od
1,90 metra in v primeru osvetlitve le s krajše strani ne ožji od
polovice svoje dolžine.

14. člen
(osvetljenost stanovanja)
(1) Prostori ali deli prostorov, namenjeni uživanju in pri‑
pravi hrane, spanju in bivanju, so naravno osvetljeni. Naravna
osvetlitev je lahko neposredna ali posredna.
(2) Neposredna osvetlitev je dosežena, če skupna površi‑
na obdelanih zidarskih odprtin (pri tem se upošteva samo tisti
del odprtine, ki je več kakor 0,50 metra nad gotovim podom),
namenjenih osvetlitvi, dosega najmanj 20 odstotkov neto tlori‑
sne površine teh delov stanovanja.
(3) Posredna osvetlitev prostorov je dopustna skozi drug
neposredno osvetljen prostor. V tem primeru se skupna povr‑
šina odprtin neposredno osvetljenega prostora, skozi katerega
se posredno osvetljujejo drugi prostori, določi skladno s prej‑
šnjim odstavkom, pri čemer se za osnovo upošteva skupna
neto tlorisna površina neposredno osvetljenega prostora in
skozi njega posredno osvetljenih prostorov. Skupna površi‑
na obdelanih zidarskih odprtin, namenjenih posredni osvetlitvi
posredno osvetljenih prostorov, ne sme biti manjša od skupne
površine potrebnih odprtin neposredno osvetljenega prostora.
(4) Če je del stanovanja neposredno naravno osvetljen
le z ene strani, njegova globina ne sme meriti več kot tri svetle
višine prostora. Skupna globina neposredno in posredno osve‑
tljenega prostora, ki sta osvetljena le z ene strani, ne sme meriti
več kot tri svetle višine neposredno osvetljenega prostora.
(5) Najmanj ena odprtina za naravno osvetlitev prostora,
ki omogoča bivanje v dnevnem času, je projektirana in grajena
tako, da znaša višina parapeta največ 0,90 metra nad gotovim
podom in omogoča pogled v zunanji prostor.
(6) Vse odprtine za naravno osvetlitev imajo vgrajene
elemente za preprečitev prekomernega vpliva sončnih žarkov
in za zatemnitev.
(7) Naravna osvetlitev delov stanovanja iz prvega odstav‑
ka tega člena, z več kot štirimi ležišči, ne sme biti zagotovljena
izključno skozi odprtine, ki so orientirane v območju od seve‑
rovzhodne do severozahodne smeri.
(8) Kolikor so deli stanovanja iz prvega odstavka tega
člena osvetljeni preko odprtin, orientiranih v svetlobne jaške,
so le-ti projektirani tako, da na del dna jaškov vsaj enkrat letno
posije sonce. Prostori, ki so osvetljeni preko svetlobnih jaškov,
ne služijo posrednemu osvetljevanju drugih prostorov.
15. člen
(odpiranje oken in vrat)
Razmestitev, velikost in oblika oken in vrat ter namestitev
opreme posameznega prostora omogočajo neovirano odpi‑
ranje vsaj enega okenskega in vratnega krila do svetle širine
njihove odprtine razen, če ni drugače določeno s predpisom,
ki ureja požarno varnost.
16. člen
(varnost okenskih odprtin)
Vsa okna, ki jih je mogoče odpreti in pri katerih je višina
parapeta na notranji strani manjša od 0,90 metra, na zunanji
strani pa večja od enega metra, imajo dodatno varovalno ogra‑
jo z zgornjim oprijemalnim robom, ki sega najmanj en meter
nad notranji gotovi pod.
17. člen
(vhod v stanovanje)
(1) Če je vhod v stanovanje iz odprtega prostora, je stano‑
vanje projektirano tako, da se toplotne izgube prostorov ali delov
prostorov za bivanje, spanje in uživanje hrane ne povečajo.
(2) Vhodna vrata v stanovanje zagotavljajo varno ločeva‑
nje zasebnih prostorov od skupnih. Vhodna vrata, zasnova in
oprema stanovanja omogočajo vizualni nadzor prostora pred
vhodnimi vrati stanovanja.
18. člen
(prehodi)
Svetla širina prehodov, namenjenih komunikaciji med pro‑
stori, je najmanj en meter, tudi ko je nameščena oprema.
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19. člen
(širina stopnišča v stanovanju)
Stopniščne rame znotraj stanovanja, ki vodijo do prosto‑
rov ali delov prostorov za bivanje, pripravo in uživanje hrane ali
osebno higieno, imajo svetlo širino najmanj 0,80 metra, lahko
pa tudi manj, če ima stanovanje v drugi etaži dodaten vhod iz
skupnih prostorov stanovanjske stavbe ali drugo možnost za
vnos pohištva.
20. člen
(ležišča)
V prostoru ali delu prostora, namenjenemu bivanju ali
spanju, smeta biti predvideni največ dve ležišči. Izjema je leži‑
šče za dojenčka, ki se šteje za začasno ležišče.
21. člen
(prostor za pripravo hrane)
V prostoru ali delu prostora za pripravo hrane je napeljava
in potrebne naprave za oskrbo s hladno in toplo pitno vodo ter
odvod odpadne vode.
22. člen
(prostori za osebno higieno)
(1) V kopalnici so inštalacije in potrebna oprema za dovod
hladne in tople pitne vode z odtoki odpadne vode.
(2) Stanovanje s tremi ali štirimi ležišči ima straniščno
školjko s splakovalnikom v posebnem prostoru – stranišču,
v katerem mora biti tudi umivalnik. Stanovanje s petimi ali
več ležišči ima dve straniščni školjki s splakovalnikom, ločeno
nameščeni v kopalnici in posebnem prostoru – stranišču, v
katerem je tudi umivalnik.
(3) V stranišču je inštalacija za dovod vsaj hladne vode in
odtok odpadne vode.
(4) Vsaj en prostor s straniščno školjko ima vstop iz hodni‑
ka, predsobe ali podobnega prostora stanovanja.
(5) V kopalnici so vgrajeni najmanj umivalnik in kopalna kad
ali prha. Straniščna školjka s splakovalnikom je nameščena v
kopalnici ali v ločenem prostoru – stranišču, kjer je tudi manjši umi‑
valnik. Umivalniki in kad imajo vgrajene vodovodne armature.
23. člen
(obdelava površin)
Površina sten do višine 1,50 metra in tal v kopalnici in
stranišču ter površina sten ob točilnih mestih v prostoru za
pripravo hrane ne sme prepuščati vode in mora omogočati
mokro čiščenje.
24. člen
(minimalna oprema prostorov)
(1) V prostoru za pripravo hrane je zagotovljen prostor za
namestitev in uporabo naslednje opreme:
– v stanovanju enim ležiščem: kuhinjski blok 100 cm x
60 cm in shrambna omara 60 cm x 60 cm;
– v stanovanju z dvema ležiščema: štedilnik 60 cm x
60 cm, hladilnik 60 cm x 60 cm, pomivalno korito 60 cm x
60 cm, shrambna omara 60 cm x 60 cm, delovno-odlagalna
površina najmanj 60 centimetrov;
– v stanovanju z več kot dvema ležiščema: oprema kot v
prejšnji alineji, pri čemer se za vsako nadaljnje ležišče stano‑
vanja doda delovno-odlagalna površina v širini najmanj 40 cen‑
timetrov.
(2) V prostoru za uživanje hrane je zagotovljen prostor
za namestitev in uporabo jedilne mize in tolikšnega števila
stolov, kot je število ležišč v stanovanju; za vsak stol je treba
predvideti najmanj 60 centimetrov dolžine in 40 centimetrov
globine mize.
(3) V prostoru namenjenemu bivanju je zagotovljen pro‑
stor za namestitev in uporabo sedežne garniture s sediščem
80 cm x 80 cm na vsako ležišče stanovanja; TV-knjižne omare
s širino najmanj 60 centimetrov in globino 40 centimetrov na
vsako ležišče stanovanja in klubske mize 60 cm x 60 cm.
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(4) V prostoru namenjenemu spanju je zagotovljen prostor
za namestitev in uporabo ležišča 90 cm x 210 cm ali ležišča za
dve osebi 160 cm x 210 cm in delovne mize 120 cm x 70 cm
na tri ležišča (ki je lahko tudi v bivalnem prostoru).
(5) V prostoru namenjenemu osebni higieni je zagotovljen
prostor za namestitev in uporabo umivalnika 60 cm x 55 cm,
kopalne kadi površine 1,20 m2 ali prhe površine 0,60 m2 in
straniščne školjke 40 cm x 60 cm.
(6) V stranišču je zagotovljen prostor za namestitev in
uporabo straniščne školjke 40 cm x 60 cm in manjši umival‑
nik.
(7) Vsako stanovanje ima zagotovljen prostor za name‑
stitev in uporabo visoke garderobne omare s skupno širino
najmanj 120 centimetrov in globino 60 centimetrov na vsako
ležišče stanovanja.
(8) V stanovanju je zagotovljen prostor za namestitev in
priključitev pralnega stroja z merama 60 cm x 60 cm.
(9) Vhodna ter vsa notranja vrata stanovanja imajo svetlo
odprtino najmanj 80 cm x 210 cm.
(10) Svetla širina vrat v stranišče je lahko 70 centimetrov,
če ima stanovanje vsaj še en prostor s straniščno školjko s
svetlo širino vrat najmanj 80 centimetrov.
25. člen
(odmiki opreme)
(1) V stanovanju so projektirani naslednji odmiki in višine:
– pred omarami in pralnim strojem najmanj 70 centimetrov;
– pred nizom kuhinjske opreme in med dvema nizoma te
opreme mora biti prehod, širok najmanj 100 centimetrov;
– na tistih stranicah mize, kjer so predvideni stoli, najmanj
75 centimetrov;
– pred dostopnimi stranicami ležišča najmanj 70 centime‑
trov, pri čemer mora biti ležišče za dve osebi dostopno z obeh
daljših stranic;
– pred opremo v prostorih za osebno higieno najmanj
70 centimetrov, pred umivalnikom v stranišču pa najmanj
60 centimetrov;
– stranski odmiki med opremo v prostorih za osebno
higieno morajo biti najmanj 20 centimetrov;
– kjer je načrtovana namestitev električnih stikal ali vtičnic
ob vratnih podbojih, je treba predvideti odmik opreme najmanj
15 centimetrov.
(2) Kadar je oprema razporejena tako, da bi bilo odmike
iz prejšnjega odstavka mogoče seštevati, se minimalni potrebni
odmik izračuna tako, da se seštevek minimalnih odmikov iz
prejšnjega odstavka množi s faktorjem 0,65.
(3) Odmiki iz prvega odstavka tega člena veljajo za pro‑
store z dokončno obdelanimi površinami.
(4) Stanovanje je projektirano tako, da ob vgrajeni opremi
zagotovi uporabnost napeljav ter odpiranje vrat in oken.
26. člen
(zahteve za projektiranje)
(1) Izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika je razvidno
iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za vsak tip
stanovanja v stavbi mora projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja vsebovati tudi kotirano risbo v merilu 1:100, v katero
je vrisana oprema iz 24. člena tega pravilnika, z upoštevanimi
odmiki iz 25. člena tega pravilnika.
(2) Razen pri vgrajeni opremi je treba pri risanju opreme
upoštevati odmik od sten najmanj 5 centimetrov.
(3) V risbi iz prvega odstavka tega člena so prikazane
vse površine stanovanja, ki ne izpolnjujejo zahteve o svetli
višini prostorov, določeni v prvem odstavku 12. člena tega
pravilnika.
27. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo
gradbeni inšpektorji.
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28. člen

(izdelava projektne dokumentacije v prehodnem obdobju)
Do 31. avgusta 2011 se lahko vlogam za izdajo gradbe‑
nega dovoljenja prilagajo projekti za pridobitev gradbenega do‑
voljenja, izdelani po določbah Pravilnika o minimalnih tehničnih
zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni
list RS, št. 125/03 in 110/05 – popr.), od 1. septembra 2011
pa se zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloži projekt,
izdelan v skladu s tem pravilnikom

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-25/2010
Ljubljana, dne 5. januarja 2011
EVA 2010-2611-0112
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra‑
vilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanj‑
skih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03 in 110/05
– popr.).

25.

Odredba o Seznamu standardov, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti
proizvodov z zahtevami Pravilnika o radijski
opremi in telekomunikacijski terminalski
opremi

30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-80/2010
Ljubljana, dne 5. januarja 2011
EVA 2010-2511-0061
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

24.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja dela,
družine in socialnih zadev v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07 –
ZUP-E, 48/09) za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in
80/08, 20/09 – ZZZPF, 48/09, 91/09, 98/09 – ZIUZGK, 108/09
UPB13) ter 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06,
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09,
61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10) izdaja minister
za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja dela, družine
in socialnih zadev v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro‑
čja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 57/06,
22/07, 81/08, 103/08) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli
»Tip osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni soci‑
alno varstveni zavod. Razpon plačnega razreda: 46–53«, pri
»ŠIFRA PU 26514 DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSU‑
PLJE«, v petem stolpcu »PLAČNI RAZRED«, številka »48«
nadomesti s številko »51«.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o tehničnih
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list
RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z drugim
odstavkom 6. člena Pravilnika o radijski opremi in telekomu‑
nikacijski terminalski opremi (Uradni list RS, št. 17/09) izdaja
ministrica za gospodarstvo v soglasju z ministrom za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo

ODREDBO
o Seznamu standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami
Pravilnika o radijski opremi
in telekomunikacijski terminalski opremi
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih upo‑
raba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami
Pravilnika o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(Uradni list RS, št. 17/09).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi,
ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(nadomestitev seznama)
Z dnem uveljavitve te odredbe seznam standardov iz prej‑
šnjega odstavka v celoti nadomesti Seznam standardov, kate‑
rih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov radijske
opreme in telekomunikacijske terminalske opreme z zahtevami
pravilnika, ki ureja radijsko opremo in telekomunikacijsko termi‑
nalsko opremo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/09.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-214/2010
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-2111-0112
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo
Soglašam!
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Priloga

EN 50371:2002

Limitation of human exposure to
electromagnetic fields from devices
operating in the frequency range 0
Hz to 10 GHz, used in Electronic
Article Surveillance (EAS), Radio
Frequency Identification (RFID) and
similar applications
Generic standard to demonstrate the
compliance of low power electronic
and electrical apparatus with the
basic restrictions related to human
exposure to electromagnetic fields
(10 MHz – 300 GHz) – General
public

Omejevanje izpostavljanja ljudi
elektromagnetnim poljem naprav, ki
delujejo v frekvenčnem območju od
0 do 10 GHz in se uporabljajo pri
elektronskemu nadzorovanju
predmetov (EAS), radiofrekvenčnem
prepoznavanju (RFID) in podobnih
aplikacijah

Osnovni standard za prikaz
skladnosti elektronskih in električnih
aparatov majhne moči z osnovnimi
omejitvami v zvezi s človekovo
izpostavljenostjo elektromagnetnim
poljem (od 10 MHz do 300 GHz) –
Širša javna uporaba

SIST EN 50364:2002

SIST EN 50371:2002

EN 50360:2001

–

–

–

–

–

1. 7. 2011

EN 41003:1998
Opomba 2.1

–

(1. 1. 2002)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 41003:1996
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

1 / 7. 1. 2011 /
Stran

1

EN 50364:2001

Product standard to demonstrate the
compliance of mobile phones with
the basic restrictions related to
human exposure to electromagnetic
fields (300 MHz – 3 GHz)

Standard za proizvod za
dokazovanje ustreznosti mobilnih
telefonov osnovnim omejitvam glede
izpostavljenosti človeka
elektromagnetnim poljem (300 MHz
– 3 GHz)

SIST EN 50360:2001

EN 41003:2008

Particular safety requirements for
equipment to be connected to
telecommunication networks and/or
a cable distribution system

Posebne varnostne zahteve za
opremo, ki se priključuje na
telekomunikacijska omrežja oziroma
kabelski razdelilni sistem

SIST EN 41003:2009

EN 41003:1998

Oznaka referenčnega
standarda

Particular safety requirements for
equipment to be connected to
telecommunications networks

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Posebne varnostne zahteve za
opremo, ki se priključuje na
telekomunikacijska omrežja

Naslov standarda

SIST EN 41003:2000

Oznaka standarda

SEZNAM STANDARDOV,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi
(Uradni list RS, št. 17/09)

PRILOGA
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Product standard to demonstrate the
compliance of radio base stations
and fixed terminal stations for
wireless telecommunication systems
with the basic restrictions or the
reference levels related to human
exposure to radio frequency
electromagnetic fields (110 MHz –
40 GHz) – General public
Product standard to demonstrate the
compliance of fixed equipment for
radio transmission (110 MHz – 40
GHz) intended for use in wireless
telecommunication networks with the
basic restrictions or the reference
levels related to general public
exposure to radio frequency
electromagnetic fields, when put into
service
Information technology equipment –
Radio disturbance characteristics –
Limits and methods of measurement
(CISPR 22:2005, modified)
Amendment A1:2007 to
EN 55022:2006
(CISPR 22:2005/A1:2005)
Information technology equipment –
Immunity characteristics – Limits
and methods of measurement
(CISPR 24:1997, modified)

Produktni standard za prikaz
skladnosti radijskih baznih postaj in
fiksnih terminalskih postaj za
brezžične telekomunikacijske
sisteme z osnovnimi ali izvedenimi
mejnimi vrednostmi v povezavi z
izpostavljenostjo elektromagnetnim
sevanjem (110 MHz – 40 GHz) –
Prebivalstvo

Produktni standard za prikaz
skladnosti stacionarne opreme za
radijski prenos (110 MHz – 40 GHz),
namenjene za uporabo v brezžičnih
telekomunikacijskih omrežjih z
osnovnimi ali izvedenimi mejnimi
vrednostmi v povezavi z
izpostavljenostjo prebivalstva
elektromagnetnim sevanjem

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Karakteristike občutljivosti na
radijske motnje – Mejne vrednosti in
merilne metode
(CISPR 22:2005, spremenjen)

Dopolnilo A1:2008 k standardu
SIST EN 55022:2007
(CISPR 22:2005/A1:2005)

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Karakteristike odpornosti proti
motnjam – Mejne vrednosti in
merilne metode
(CISPR 24:1997, spremenjen)

Dopolnilo A1:2003 k standardu
SIST EN 55024:2000
(CISPR 24:1997/A1:2001)

SIST EN 50385:2003

SIST EN 50401:2006

SIST EN 55022:2007

SIST EN 55022:2007/
A1:2008

SIST EN 55024:2000

SIST EN 55024:2000/
A1:2003

2

EN 55024:1998/
A1:2001

EN 55024:1998

(1. 10. 2004)

(1. 7. 2001)

–

Opomba 3

1. 10. 2011

1. 10. 2011

Opomba 3

EN 55022:1998
+ A1:2000
+ A2:2003
Opomba 2.1

–

–

1 / 7. 1. 2011

EN 55022:2006/
A1:2007

EN 55022:2006

EN 50401:2006

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 50385:2002

Oznaka referenčnega
standarda

138 /

Amendment A1:2001 to
EN 55024:1998
(CISPR 24:1997/A1:2001)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran
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Audio, video and similar electronic
apparatus – Safety requirements
(IEC 60065:2001, modified)

Amendment A11:2008 to
EN 60065:2002
Safety requirements for radio
transmitting equipment
(IEC 60215:1987)

Amendment A2:1994 to
EN 60215:1989
(IEC 60215:1987/A2:1993)
Safety of laser products – Part 1:
Equipment classification,
requirements and user's guide
(IEC 60825-1:1993)

Avdio, video in podobni elektronski
aparati – Varnostne zahteve
(IEC 60065:2001, spremenjen)

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 60065:2003
(IEC 60065:2001/A1:2005,
spremenjen)

Dopolnilo A11:2009 k standardu
SIST EN 60065:2003

Varnostne zahteve za radijsko
oddajno opremo
(IEC 60215:1987)

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 60215:2001
(IEC 60215:1987/A1:1990)

Dopolnilo A2:1999 k standardu
SIST EN 60215:2001
(IEC 60215:1987/A2:1993)

Varnost laserskih proizvodov –
1. del: Klasifikacija opreme, zahteve
in navodila za uporabo
(IEC 60825-1:1993)

Dopolnilo A2:2002 k standardu
SIST EN 60825-1:1999
(IEC 60825-1:1993/A2:2001)

Dopolnilo A1:2004 k standardu
SIST EN 60825-1:1999
(IEC 60825-1:1993/A1:1997)

SIST EN 60065:2003

SIST EN 60065:2003/
A1:2006

SIST EN 60065:2003/
A11:2009

SIST EN 60215:2001

SIST EN 60215:2001/
A1:2006

SIST EN 60215:2001/
A2:1999

SIST EN 60825-1:1999

SIST EN 60825-1:1999/
A2:2002

SIST EN 60825-1:1999/
A1:2004

Opomba 3

(1. 7. 2005)

(1. 1. 2004)

Stran

3

EN 60825-1:1994/
A1:2002

Opomba 3

–

–

–

(15. 7. 1995)

(1. 6. 1993)

(1. 7. 2010)

(1. 12. 2008)

(1. 3. 2007)

(1. 12. 2005)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Opomba 3

Opomba 3

–

Opomba 3

Opomba 3

EN 60065:1998
Opomba 2.1

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011 /

Amendment A1:2002 to
EN 60825-1:1994
(IEC 60825-1:1993/A1:1997)

EN 60825-1:1994/
A2:2001

EN 60825-1:1994

EN 60215:1989/
A2:1994

EN 60215:1989/
A1:1992

EN 60215:1989

EN 60065:2002/
A11:2008

EN 60065:2002/
A1:2006

EN 60065:2002

EN 55024:1998/
A2:2003

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Amendment A2:2001 to
EN 60825-1:1994
(IEC 60825-1:1993/A2:2001)

Amendment A1:1992 to
EN 60215:1989
(IEC 60215:1987/A1:1990)

Amendment A1:2006 to
EN 60065:2002
(IEC 60065:2001/A1:2005, modified)

Amendment A2:2003 to
EN 55024:1998
(CISPR 24:1997/A2:2002)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 55024:2000
(CISPR 24:1997/A2:2002)

Naslov standarda

SIST EN 55024:2000/
A2:2003

Oznaka standarda
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Safety of laser products – Part 2:
Safety of optical fibre communication
systems (OFCS)
(IEC 60825-2:2004)
Amendment A1:2007 to
EN 60825-2:2004
(IEC 60825-2:2004/A1:2006)
Safety of laser products – Part 4:
Laser guards
(IEC 60825-4:2006)
Amendment A1:2008 to
EN 60825-4:2006
(IEC 60825-4:2006/A1:2008)
Safety of laser products – Part 12:
Safety of free space optical
communication systems used for
transmission of information
(IEC 60825-12:2004)
Information technology equipment –
Safety – Part 1: General
requirements
(IEC 60950-1:2001, modified)
Amendment A11:2004 to
EN 60950-1:2001
Information technology equipment –
Safety – Part 1: General
requirements
(IEC 60950-1:2005, modified)

Varnost laserskih izdelkov – 2. del:
Varnost komunikacijskih sistemov z
optičnimi vlakni (OFCS)
(IEC 60825-2:2004)

Dopolnilo A1:2008 k standardu
SIST EN 60825-2:2005
(IEC 60825-2:2004/A1:2006)

Varnost laserskih izdelkov – 4. del:
Zaščitna oprema za laserje
(IEC 60825-4:2006)

Dopolnilo A1:2008 k standardu
SIST EN 60825-4:2008
(IEC 60825-4:2006/A1:2008)

Varnost laserskih izdelkov – 12. del:
Varnost optičnih komunikacijskih
sistemov v prostem prostoru, ki se
uporabljajo za prenos informacij
(IEC 60825-12:2004)

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Varnost – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 60950-1:2001, spremenjen)

Dopolnilo A11:2005 k standardu
SIST EN 60950-1:2003

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Varnost – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 60950-1:2005, spremenjen)

SIST EN 60825-2:2005

SIST EN 60825-2:2005/
A1:2008

SIST EN 60825-4:2008

SIST EN 60825-4:2008/
A1:2008

SIST EN 60825-12:2004

SIST EN 60950-1:2003

SIST EN 60950-1:2003/
A11:2005

SIST EN 60950-1:2006

EN 60950-1:2006

EN 60950-1:2001/
A11:2004

EN 60950-1:2001

EN 60825-12:2004

EN 60825-4:2006/
A1:2008

EN 60825-4:2006

EN 60825-2:2004/
A1:2007

EN 60825-2:2004

EN 60825-1:2007

Oznaka referenčnega
standarda

EN 60950-1:2001
z dopolnilom
Opomba 2.1

Opomba 3

EN 60950:2000
Opomba 2.1

–

Opomba 3

EN 60825-4:1997
+ A1:2002
+ A2:2003
Opomba 2.1

Opomba 3

EN 60825-2:2000
Opomba 2.1

EN 60825-1:1994
z dopolnili
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1. 12. 2010

(1. 7. 2006)

1. 9. 2011

–

–

(1. 10. 2009)

(1. 2. 2010)

(1. 9. 2007)

1. 9. 2010

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

1 / 7. 1. 2011

4

Safety of laser products – Part 1:
Equipment classification and
requirements
(IEC 60825-1:2007)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Varnost laserskih izdelkov – 1. del:
Klasifikacija opreme in zahteve
(IEC 60825-1:2007)

Naslov standarda
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SIST EN 60825-1:2009

Oznaka standarda

Stran
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Information technology equipment –
Safety – Part 22: Equipment
installed outdoors
(IEC 60950-22:2005, modified)
Information technology equipment –
Safety – Part 23: Large data storage
equipment
(IEC 60950-23:2005)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 3-2: Limits – Limits for
harmonic current emissions
(equipment input current <= 16 A per
phase)
(IEC 61000-3-2:2005)

Amendment A1:2009 to
EN 61000-3-2:2006
(IEC 61000-3-2:2005/A1:2008)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 3-3: Limits – Limitation of
voltage changes, voltage
fluctuations and flicker in public lowvoltage supply systems, for
equipment with rated current <= 16
A per phase and not subject to
conditional connection
(IEC 61000-3-3:1994)

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Varnost – 22. del: Oprema na
prostem
(IEC 60950-22:2005, spremenjen)

Oprema za informacijsko tehnologijo
– Varnost – 23. del: Oprema za
hranjenje velike količine podatkov
(IEC 60950-23:2005)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 3-2. del: Mejne vrednosti – Mejne
vrednosti za oddajanje harmonskih
tokov (vhodni tok opreme do
vključno 16 A na fazo)
(IEC 61000-3-2:2005)

Dopolnilo A2:2009 k standardu
SIST EN 61000-3-2:2006
(IEC 61000-3-2:2005/A2:2009)

Dopolnilo A1:2009 k standardu
SIST EN 61000-3-2:2006
(IEC 61000-3-2:2005/A1:2008)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 3-3. del: Mejne vrednosti – Mejne
vrednosti napetostnih sprememb,
napetostnih kolebanj in flikerja v
javnih nizkonapetostnih napajalnih
sistemih za opremo z naznačenim
tokom <= 16 A na fazo, ki niso
predmet pogojevane priključitve
(IEC 61000-3-3:1994)

Dopolnilo A1:2002 k standardu
SIST EN 61000-3-3:1997
(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

SIST EN 60950-22:2007

SIST EN 60950-23:2007

SIST EN 61000-3-2:2006

SIST EN 61000-3-2:2006/
A2:2009

SIST EN 61000-3-2:2006/
A1:2009

SIST EN 61000-3-3:1997

SIST EN 61000-3-3:1997/
A1:2002

Stran

5

(1. 5. 2004)

(1. 1. 2001)

–

Opomba 3

1. 7. 2012

1. 7. 2012

Opomba 3

Opomba 3

(1. 2. 2009)

–

–

EN 61000-3-2:2000
+ A2:2005
Opomba 2.1

–

1. 12. 2010

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Opomba 3

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011 /

EN 61000-3-3:1995/
A1:2001

EN 61000-3-3:1995

EN 61000-3-2:2006/
A1:2009

EN 61000-3-2:2006/
A2:2009

EN 61000-3-2:2006

EN 60950-23:2006

EN 60950-22:2006

EN 60950-1:2006/
A11:2009

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Amendment A1:2001 to
EN 61000-3-3:1995
(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

Amendment A2:2009 to
EN 61000-3-2:2006
(IEC 61000-3-2:2005/A2:2009)

Amendment A11:2009 to
EN 60950-1:2006

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Dopolnilo A11:2009 k standardu
SIST EN 60950-1:2006

Naslov standarda

SIST EN 60950-1:2006/
A11:2009

Oznaka standarda
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Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 3-3: Limits – Limitation of
voltage changes, voltage
fluctuations and flicker in public lowvoltage supply systems, for
equipment with rated current <= 16
A per phase and not subject to
conditional connection
(IEC 61000-3-3:2008)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 3-11: Limits – Limitation of
voltage changes, voltage
fluctuations and flicker in public lowvoltage supply systems – Equipment
with rated current <= 75 A and
subject to conditional connection
(IEC 61000-3-11:2000)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 3-12: Limits – Limits for
harmonic currents produced by
equipment connected to public lowvoltage systems with input current >
16 A and <= 75 A per phase
(IEC 61000-3-12:2004)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-1: Generic standards –
Immunity for residential, commercial
and light-industrial environments
(IEC 61000-6-1:2005)
Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-2: Generic standards –
Immunity for industrial environments
(IEC 61000-6-2:2005)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 3-3. del: Mejne vrednosti –
Omejitev vrednosti kolebanja
napetosti in flikerja v
nizkonapetostnih napajalnih sistemih
za opremo z naznačenim tokom do
16 A in ni priključena pod posebnimi
pogoji
(IEC 61000-3-3:2008)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 3-11. del: Mejne vrednosti – Mejne
vrednosti napetostnih sprememb,
napetostnih kolebanj in flikerja v
javnih nizkonapetostnih napajalnih
sistemih – Oprema z naznačenim
tokom <=75 A in pogojevano
priključitvijo
(IEC 61000-3-11:2000)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 3-12. del: Mejne vrednosti – Mejne
vrednosti za harmonske tokove, ki
jih povzroča oprema, priključena na
nizkonapetostne napajalne sisteme
z naznačenim tokom, večjim od 16 A
in <= 75 A po liniji
(IEC 61000-3-12:2004)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-1. del: Osnovni standardi –
Odpornost v stanovanjskih,
poslovnih in manj zahtevnih
industrijskih okoljih
(IEC 61000-6-1:2005)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-2. del: Osnovni standardi –
Odpornost za industrijska okolja
(IEC 61000-6-2:2005)

SIST EN 61000-3-3:2009

SIST EN 61000-3-11:2001

SIST EN 61000-3-12:2005

SIST EN 61000-6-1:2007

SIST EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-2:2005

(1. 12. 2009)

(1. 6. 2008)

EN 61000-6-2:2001
Opomba 2.1

(1. 7. 2004)

–

EN 61000-6-1:2001
Opomba 2.1

(1. 11. 2003)

–

1. 9. 2011

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

1 / 7. 1. 2011

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-3-12:2005

EN 61000-3-11:2000

EN 61000-3-3:1995
z dopolnili
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 61000-3-3:2008

Oznaka referenčnega
standarda

142 /

6

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran
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Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-4: Generic standards –
Emission standard for industrial
environments
(IEC 61000-6-4:2006)
Assessment of electronic and
electrical equipment related to
human exposure restrictions for
electromagnetic fields (0 Hz - 300
GHz)
(IEC 62311:2007, modified)
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Narrow-band direct-printing
telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational
information (NAVTEX) – Part 2:
Harmonised EN under article 3.2 of
the R&TTE directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-4. del: Osnovni (generični)
standardi – Standard oddajanja
motenj v industrijskih okoljih
(IEC 61000-6-4:2006)

Ocena elektronske in električne
opreme glede omejevanja
izpostavljenosti ljudi
elektromagnetnim sevanjem
(0 Hz–300 GHz)
(IEC 62311:2007, spremenjen)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ozkopasovna neposredno
pisalna telegrafska oprema za
sprejemanje meteoroloških ali
navigacijskih informacij (NAVTEX) –
2. del: Harmonizirani evropski
standard (EN), ki zajema zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

SIST EN 61000-6-4:2007

SIST EN 62311:2008

SIST EN 300 065-2:2001

EN 300 065-2 V1.1.1:2001

EN 62311:2008

EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-3:2007

Oznaka referenčnega
standarda

–

–

–

(1. 12. 2009)

(1. 12. 2009)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

EN 61000-6-4:2001
Opomba 2.1

EN 61000-6-3:2001
+ A11:2004
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

1 / 7. 1. 2011 /
Stran

7

Electromagnetic compatibility (EMC)
– Part 6-3: Generic standards –
Emission standard for residential,
commercial and light-industrial
environments
(IEC 61000-6-3:2006)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost (EMC)
– 6-3. del: Osnovni standardi –
Standard oddajanja motenj v
stanovanjskih, poslovnih in manj
zahtevnih industrijskih okoljih
(IEC 61000-6-3:2006)

Naslov standarda

SIST EN 61000-6-3:2007

Oznaka standarda
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EN 300 065-3 V1.2.1:2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Narrow-band direct-printing
telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational
information (NAVTEX) – Part 3:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.3
(e) of the R&TTE directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ozkopasovna neposredno
pisalna telegrafska oprema za
sprejemanje meteoroloških ali
navigacijskih informacij (NAVTEX) –
3. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.3.e
direktive R&TTE

SIST EN 300 065-3
V1.2.1:2009

EN 300 065-3 V1.1.1
Opomba 2.1

–

EN 300 065-2 V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

28. 2. 2011

30. 4. 2011

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

1 / 7. 1. 2011

8

EN 300 065-3 V1.1.1:2001

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Narrow-band direct-printing
telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational
information (NAVTEX) – Part 3:
Harmonised EN under article 3.3e of
the R&TTE directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ozkopasovna neposredno
pisalna telegrafska oprema za
sprejemanje meteoroloških in
navigacijskih informacij (NAVTEX) –
3. del: Harmonizirani evropski
standard (EN), ki zajema zahteve
člena 3.3(e) direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

SIST EN 300 065-3:2001

EN 300 065-2 V1.2.1:2009

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Narrow-band direct-printing
telegraph equipment for receiving
meteorological or navigational
information (NAVTEX) – Part 2:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ozkopasovna neposredno
pisalna telegrafska oprema za
sprejemanje meteoroloških ali
navigacijskih informacij (NAVTEX) –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

144 /

SIST EN 300 065-2
V1.2.1:2009

Oznaka standarda

Stran
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(30. 6. 2010)

31. 3. 2012

EN 300 086-2 V1.2.1
Opomba 2.1

(31. 8. 2002)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 300 086-2 V1.1.1
Opomba 2.1

ETS 300 086/A2 (021997)
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

1 / 7. 1. 2011 /
Stran
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EN 300 086-2 V1.3.1:2010

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenska mobilna storitev
– Radijska oprema z notranjim ali
zunanjim RF-konektorjem,
namenjena predvsem za analogni
govor – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 300 086-2
V1.3.1:2010

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment with an internal or
external RF connector intended
primarily for analogue speech – Part
2: Harmonized EN covering
essential requirements of arrticle 3.2
of the R&TTe Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenska mobilna storitev
– Radijska oprema z notranjim ali
zunanjim RF-konektorjem,
namenjena predvsem za analogni
govor – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 300 086-2
V1.2.1:2008

EN 300 086-2 V1.1.1:2001

EN 300 086-2 V1.2.1:2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment with an internal or
external RF connector intended
primarily for analogue speech – Part
2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih komunikacij –
Radijska oprema z notranjim ali
zunanjim RF konektorjem,
namenjeno predvsem za analogni
prenos govora – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 R&TTE
direktive

SIST EN 300 086-2:2001

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment with an internal or
external RF connector intended
primarily for analogue speech –
Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij – Radijska oprema za
prenos podatkov (oziroma govora),
ki uporablja modulacijo s konstantno
ali nekonstantno ovojnico in ima
antenski priključek – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenske mobilne storitve
– Radijska oprema CB – Oprema za
CB s kotno modulacijo (radijska
oprema PR 27) – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 300 113-2
V1.4.2:2010

SIST EN 300 135-2
V1.2.1:2008

EN 300 135-2 V1.2.1:2008

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Citizens'
Band (CB) radio equipment – Anglemodulated Citizens' Band radio
equipment (PR 27 Radio Equipment)
– Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

31. 8. 2011

(30. 11. 2009)

EN 300 135-2 V1.1.1
Opomba 2.1

(31. 3. 2009)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 300 113-2 V1.4.1
Opomba 2.1

EN 300 113-2 V1.3.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011
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EN 300 113-2 V1.4.2:2009

EN 300 113-2 V1.4.1:2007

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land mobile service – Radio
equipment intended for the
transmission of data (and/or speech)
using constant or non-constant
envelope modulation and having an
antenna connector – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land mobile service – Radio
equipment intended for the
transmission of data (and/or speech)
using constant or non-constant
envelope modulation and having an
antenna connector – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij – Radijska oprema za
prenos podatkov (oziroma govora),
ki uporablja modulacijo s konstantno
ali nekonstantno ovojnico in ima
antenski priključek – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

146 /

SIST EN 300 113-2
V1.4.1:2007

Oznaka standarda

Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment with an internal or
external RF connector intented
primarily for analouge speech – Part
2: Harmonised EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenska mobilna storitev
– Oddajni signali radijske opreme za
vzbujanje specifičnih odgovorov v
sprejemniku – 2. del: Harmonizirani
evropski standard (EN), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Radijska oprema, ki se
uporablja v frekvenčnem območju od
25 MHz do 1.000 MHz z
močnostnimi nivoji do največ 500
mW – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 300 219-2:2001

SIST EN 300 220-2
V2.1.2:2007

EN 300 220-2 V2.1.1
Opomba 2.1

–

(31. 3. 2009)

(31. 8. 2008)

EN 300 162-3 V1.1.1
Opomba 2.1

–

(31. 8. 2008)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 300 162-2 V1.1.2
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011 /
Stran
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EN 300 220-2 V2.1.2:2007

EN 300 219-2 V1.1.1:2001

EN 300 162-3 V1.2.1:2006

EN 300 162-2 V1.2.1:2006

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment to be used in the 25 MHz
to 1 000 MHz frequency range with
power levels ranging up to 500 mW
– Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radiotelephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands –
Part 3: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.3
(e) of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonski oddajniki in
sprejemniki za pomorske mobilne
storitve, ki delujejo v pasovih VHF –
3. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.3.e
direktive R&TTE

SIST EN 300 162-3
V1.2.1:2007

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radiotelephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands –
Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonski oddajniki in
sprejemniki za pomorske mobilne
storitve, ki delujejo v pasovih VHF –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

SIST EN 300 162-2
V1.2.1:2007

Oznaka standarda
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
On-site paging service – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment using integral antennas
intended primarily for analogue
speech – Part 2: Harmonised EN
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
osebnega klica na kraju samem –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) – Radijska
oprema, namenjena predvsem za
prenos podatkov (in govora), ki
uporablja vgrajeno anteno – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij – Radijska oprema,
namenjena predvsem za analogni
prenos govora, ki uporablja vgrajeno
anteno – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 300 224-2:2002

SIST EN 300 296-2:2001

SIST EN 300 296-2
V1.2.1:2009

12

EN 300 296-2 V1.2.1:2009

EN 300 296-2 V1.1.1:2001

EN 300 224-2 V1.1.1:2001

EN 300 220-2 V2.3.1:2010

Oznaka referenčnega
standarda

30. 11. 2010

–

–

EN 300 296-2 V1.1.1
Opomba 2.1

–

31. 5. 2013

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

EN 300 220-2 V2.1.2
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment using integral antennas
intended primarily for analogue
speech – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment to be used in the 25 MHz
to 1 000 MHz frequency range with
power levels ranging up to 500 mW
– Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Radijska oprema, ki se
uporablja v frekvenčnem območju od
25 MHz do 1000 MHz z močnostnimi
nivoji do največ 500 mW – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

148 /

SIST EN 300 220-2
V2.3.1:2010

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Širokopasovni prenosni
sistemi – Oprema za prenos
podatkov v frekvenčnem pasu 2,4
GHz ISM, ki uporablja
širokopasovne modulacijske tehnike
– Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 300 328 V1.7.1:
2006

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Wideband transmission systems –
Data transmission equipment
operating in the 2,4 GHz ISM band
and using wide band modulation
techniques – Harmonized EN
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment using integral antennas
intended primarily for analogue
speech – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

EN 300 296-2 V1.2.1
Opomba 2.1

EN 300 328 V1.6.1
Opomba 2.1

EN 300 328 V1.7.1:2006

Oznaka
nadomeščenega
standarda

EN 300 296-2 V1.3.1:2010

Oznaka referenčnega
standarda

(30. 6. 2008)

31. 3. 2012

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

SIST EN 300 330-2
V1.3.1:2006

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Naprave kratkega
dosega (SRDs) – Tehnične
karakteristike in preskuševalne
metode za radijsko opremo v
frekvenčnem območju od 9 kHz do
25 MHz in sistemi z indukcijsko
zanko v frekvenčnem območju od 9
kHz do 30 MHz – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

EN 300 330-2 V1.3.1:2006

EN 300 330-2 V1.1.1
Opomba 2.1

(31. 12. 2007)
Št.

1 / 7. 1. 2011 /
Stran

13

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment in the frequency range 9
kHz to 25 MHz and inductive loop
systems in the frequency range 9
kHz to 30 MHz – Part 2: Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Za to različico standarda velja domneva o skladnosti z zahtevami iz člena 3(2) Direktive 1999/5/ES pod naslednjim pogojem: Za opremo se uporablja primeren mehanizem za souporabo
spektra, npr. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid) itd., tako da je v skladu z zahtevo iz klavzule 4.3.5 te različice. Tak mehanizem lajša souporabo različnih obstoječih tehnologij
in aplikacij, v primeru preobremenjenosti pa je uporabnikom zagotovljen enak dostop (posledično se prav tako delno poslabšajo storitve za vse uporabnike). Evropski inštitut za
telekomunikacijske standarde (ETSI) pripravlja usklajeno ocenjevanje učinkovitosti različnih mehanizmov za souporabo v osnutku EN 300 328, različica 1.8.1.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij – Radijska oprema,
namenjena predvsem za analogni
prenos govora, ki uporablja vgrajeno
anteno – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Naslov standarda

SIST EN 300 296-2
V1.3.1:2010

Oznaka standarda
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile service (RP 02) – Radio
equipment using an integral antenna
transmitting signals to initiate a
specific response in the receiver –
Part 2: Harmonized EN under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih komunikacij (RP
02) – Tehnične karakteristike in
preskuševalni pogoji za radijsko
opremo z vgrajeno anteno, ki oddaja
signale za vzbuditev specifičnega
odziva v sprejemniku – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Pomorski mobilni
oddajniki in sprejemniki za uporabo
v radiofrekvenčnih pasovih MF in HF
– 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 300 341-2:2001

SIST EN 300 373-2
V.1.1.1:2004

EN 300 373-2 V1.1.1:2004

EN 300 341-2 V1.1.1:2000

EN 300 330-2 V1.5.1:2010

Oznaka referenčnega
standarda

–

–

–

30. 11. 2011

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

EN 300 330-2 V1.3.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011

14

Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
Maritime mobile transmitters and
receivers for use in the MF and HF
bands – Part 2: Harminised EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment in the frequency range 9
kHz to 25 MHz and inductive loop
systems in the frequency range 9
kHz to 30 MHz – Part 2: Harmonized
EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Radijska oprema v
frekvenčnem območju od 9 kHz do
25 MHz in sistemi z indukcijsko
zanko v frekvenčnem območju od 9
kHz do 30 MHz – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

150 /

SIST EN 300 330-2
V1.5.1:2010

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Pomorski mobilni oddajniki
in sprejemniki za uporabo v
radiofrekvenčnih pasovih MF in HF –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Pomorski mobilni
oddajniki in sprejemniki za uporabo
v radiofrekvenčnih pasovih MF in HF
– 3. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena
3.3(e) direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Pomorski mobilni oddajniki
in sprejemniki za uporabo v
radiofrekvenčnih pasovih MF in HF –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.3(e)
direktive R&TTE – Oprema z
vgrajeno ali pripadajočo opremo za
digitalni selektivni klic (DSC) razreda
E

SIST EN 300 373-3
V.1.1.1:2004

SIST EN 300 373-3
V1.2.1:2010

Naslov standarda

SIST EN 300 373-2
V1.2.1:2010

Oznaka standarda

EN 300 373-3 V1.2.1:2009

EN 300 373-3 V1.1.1:2004

EN 300 373-2 V1.2.1:2009

Oznaka referenčnega
standarda

EN 300 373-3 V.1.1.1
Opomba 2.1

–

EN 300 373-2 V.1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

30. 9. 2011

30. 9. 2011

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Št.

1 / 7. 1. 2011 /
Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Maritime mobile transmitters and
receivers for use in the MF and HF
bands – Part 3: Harmonized EN
covering essential requirements
under article 3.3(e) of the R&TTE
Directive – Equipment with
integrated or associated equipment
for Class E Digital Selective Calling
(DSC)

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Maritime mobile transmitters and
receivers for use in the MF and HF
bands – Part 3: Harmonised EN
covering essential requirements of
article 3.3(e) of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Maritime mobile transmitters and
receivers for use in the MF and HF
bands – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Uradni list Republike Slovenije

151

EN 300 422-2 V1.2.2:2008

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Wireless microphones in the 25 MHz
to 3 GHz frequency range – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of Article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Brezžični mikrofoni v
frekvenčnem območju od 25 MHz do
3 GHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih komunikacij –
Radijska oprema za CB (Citizens
Band) z amplitudno modulacijo in
dvobočnim oziroma enobočnim
prenosom – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 300 422-2
V1.2.2:2008

SIST EN 300 433-2
V1.1.2:2004

16

EN 300 433-2 V1.1.2:2000

EN 300 433-2 V1.1.1
Opomba 2.1

EN 300 422-2 V1.1.1
Opomba 2.1

–

(30. 9. 2002)

(31. 12. 2009)

–

1 / 7. 1. 2011

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Double Side
Band (DSB) and-or Single Side
Band (SSB) Amplitude modulated
Citizen's Band radio Equipment –
Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of R&TTE Directive

EN 300 422-2 V1.1.1:2000

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Wireless microphones in the 25 MHz
to 3 GHz frequency range – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Tehnične
karakteristike in preskuševalne
metode za brezžične mikrofone v
frekvenčnem območju od 25 MHz do
3 GHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena
direktive 3.2 R&TTE

SIST EN 300 422-2:2001

(30. 4. 2001)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Št.

ETS 300 390/
A1:1997
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

152 /

EN 300 390-2 V1.1.1:2000

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment intended for the
transmission of data (and speech)
and using an integral antenna – Part
2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) – Tehnične
karakteristike in preskuševalni pogoji
za radijsko opremo, namenjeno
predvsem za prenos podatkov (in
govora), ki uporablja vgrajeno
anteno – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 300 390-2:2001

Oznaka referenčnega
standarda

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Wide band audio links – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Access
protocol, occupation rules and
coressponding technical
characteristics of radio equipment
for the transmission of data on
shrared chanels – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Širokopasovne
zvokovne povezave – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena direktive 3.2
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Pravila za dostopanje in
souporabo skupno uporabljenih
kanalov s pomočjo opreme, ki
ustreza EN 300 113 – 2. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

SIST EN 300 454-2:2001

SIST EN 300 471-2:2001

EN 300 471-2 V1.1.1:2001

EN 300 454-2 V1.1.1:2000

EN 300 440-2 V1.3.1:2009

EN 300 440-2 V1.2.1:2008

Oznaka referenčnega
standarda

–

–

–

31. 12. 2010

(28. 2. 2010)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

EN 300 440-2 V1.2.1
Opomba 2.1

EN 300 440-2 V1.1.2
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

1 / 7. 1. 2011 /
Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short range devices – Radio
equipment to be used in the 1 GHz
to 40 GHz frequency range – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega –
Radijska oprema za uporabo v
frekvenčnem območju od 1 GHz do
40 GHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 300 440-2
V1.3.1:2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short range devices – Radio
equipment to be used in the 1 GHz
to 40 GHz frequency range – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega –
Radijska oprema za uporabo v
frekvenčnem območju od 1 GHz do
40 GHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Naslov standarda

SIST EN 300 440-2
V1.2.1:2008

Oznaka standarda
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Cestna transportna in
prometna telematika (RTTT) –
Oddajniška oprema za
enouporabniško (osebno)
komunikacijo kratkega dosega
(DSRC) (s prenosnima hitrostma
500 kbit/s / 250 kbit/s), ki deluje v
pasu 5,8 GHz, namenjenem
industrijski, znanstveni in medicinski
uporabi – 2. del: Harmonizirani EN v
skladu s členom 3.2 direktive
R&TTE – 2. poddel: Zahteve za
enote na vozilu (OBU)

Talni VHF ročni, mobilni in fiksni
radijski oddajniki, sprejemniki in
sprejemniki-oddajniki za VHF
aeronavtično mobilno storitev, ki
uporablja amplitudno modulacijo – 2.
del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 300 674-2-2
V1.1.1:2005

SIST EN 300 676-2
V1.4.1:2010

18

EN 300 676-2 V1.4.1:2010

EN 300 674-2-2
V1.1.1:2004

EN 300 674-2-1
V1.1.1:2004

Oznaka referenčnega
standarda

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011

Ground-based VHF hand-held,
mobile and fixed radio transmitters,
receivers and transceivers for the
VHF aeronautical mobile service
using amplitude modulation – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Road Transport and Traffic
Telematics (RTTT) – Dedicated
Short Range Communication
(DSRC) transmission equipment
(500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in
the 5,8 GHz Industrial, Scientific and
Medical (ISM) band – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive – Sub-part 2:
Requirements for the On-Board
Units (OBU)

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Road Transport and Traffic
Telematics (RTTT) – Dedicated
Short Range Communication
(DSRC) transmission equipment
(500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in
the 5, 8 GHz Industrial, Scientific
and Medical (ISM) band – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive – Sub- part 1:
Requirements for the Road Side
Units (RSU)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Cestna
transportna in prometna telematika
(RTTT) – Oddajniška oprema za
enouporabniško (osebno)
komunikacijo kratkega dosega
(DSRC) (s prenosnima hitrostma
500 kbit/s / 250 kbit/s), ki deluje v
pasu 5,8 GHz, namenjenem
industrijski, znanstveni in medicinski
uporabi – 2. del: Harmonizirani EN v
skladu s členom 3.2 direktive
R&TTE – 1. PODDEL: Zahteve ZA
obcestne enote (RSU)

Naslov standarda

154 /

SIST EN 300 674-2-1
V1.1.1:2005

Oznaka standarda

Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
Radio telephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in the VHF bands
used on inland waterways – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio telephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in the VHF bands
used on inland waterways – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
Radio telephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in the VHF bands
used on inland waterways – Part 3:
Harmonized EN under article 3.3e of
the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Radiotelefonski
oddajniki in sprejemniki za pomorske
mobilne storitve, ki obratujejo v
pasovih VHF in se uporabljajo v
domačih vodah – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonski oddajniki in
sprejemniki za pomorske mobilne
storitve, uporabljene na celinskih
vodnih poteh, ki delujejo v pasovih
VHF – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonski oddajniki in
sprejemniki za pomorske mobilne
storitve, uporabljene na celinskih
vodnih poteh, ki delujejo v pasovih
VHF – 3. del: Harmonizirani evropski
standard (EN), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.3e direktive o
radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

SIST EN 300 698-2:2001

SIST EN 300 698-2
V1.2.1:2010

SIST EN 300 698-3:2001

EN 300 698-3 V1.1.1:2001

EN 300 698-2 V1.2.1:2009

EN 300 698-2 V1.1.1:2000

Oznaka referenčnega
standarda

–

EN 300 698-2 V1.1.1
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

31. 8. 2010

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Št.

1 / 7. 1. 2011 /
Stran
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Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ultravisokofrekvenčni
(UHF) komunikacijski sistemi in
oprema za uporabo na krovu plovil –
2. del: Harmonizirani EN v skladu s
členom 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 300 720-2
V1.2.1:2008

20

EN 300 720-2 V1.2.1:2007

EN 300 718-3 V1.2.1:2004

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Avalanche beacons – Transmitterreceiver systems – Part 3:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.3e of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Lavinske žolne – Oddajnosprejemni sistemi – 3. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.3e direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

SIST EN 300 718-3
V1.2.1:2004

(31. 7. 2009)

EN 300 720-2 V1.1.1
Opomba 2.1

–

(30. 11. 2005)

31. 8. 2010

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 300 718-3 V1.1.1
Opomba 2.1

–

EN 300 698-3 V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Ultra-High Frequency (UHF) onboard vessels communications
systems and equipment – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

EN 300 718-2 V1.1.1:2001

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Avalanche Beacons – Transmitterreceiver systems – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Lavinske žolne – Oddajnosprejemni sistemi – 2. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

SIST EN 300 718-2:2001

EN 300 698-3 V1.2.1:2009

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio telephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in the VHF bands
used on inland waterways – Part 3:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.3 (e) of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonski oddajniki in
sprejemniki za pomorske mobilne
storitve, uporabljene na celinskih
vodnih poteh, ki delujejo v pasovih
VHF – 3. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.3.e
direktive R&TTE

Naslov standarda

156 /

SIST EN 300 698-3
V1.2.1:2010

Oznaka standarda

Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) –
Automatic Vehicle Identification
(AVI) for railways operating in the
2,45 GHz frequency range – Part 2:
Harmonized standard covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Sistem za samodejno
razpoznavanje vozil (AVI) na
železnicah, ki deluje na frekvenčnem
območju 2,45 GHz – 2. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Radiotelefonska
oprema za območje VHF za splošne
komunikacije in pripadajoča oprema
za digitalni selektivni klic (DSC)
razreda "D" – 2. del: Harmonizirani
EN v skladu s členom 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonska oprema za
območje VHF za splošne
komunikacije in pripadajoča oprema
za digitalni selektivni klic (DSC)
razreda "D" – 3. del: Harmonizirani
EN v skladu s členom 3.3(e)
direktive R&TTE

SIST EN 300 761-2:2001

SIST EN 301 025-2
V1.3.1:2007

SIST EN 301 025-3
V1.3.1:2007

EN 301 025-3 V1.3.1:2007

EN 301 025-2 V1.3.1:2007

EN 300 761-2 V1.1.1:2001

Oznaka referenčnega
standarda

(31. 10. 2008)

(31. 10. 2008)

EN 301 025-3 V1.2.1
Opomba 2.1

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 025-2 V1.2.1
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

1 / 7. 1. 2011 /
Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
VHF radiotelephone equipment for
general communications and
associated equipment for Class D
Digital Selective Calling (DSC) –
Part 3: Harmonized EN under article
3.3 (e) of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
VHF radiotelephone equipment for
general communications and
associated equipment for Class D
Digital Selective Calling (DSC) –
Part 2: Harmonized EN under article
3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenske mobilne storitve
– Radijska oprema za analogne
oziroma digitalne komunikacije
(prenos govora oziroma podatkov),
ki deluje v ozkopasovnih kanalih in
ima antenski konektor – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive

SIST EN 301 166-2
V1.2.3:2010

EN 301 166-2 V1.2.3:2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment for analogue and/or
digital communication (speech
and/or data) and operating on
narrow band channels and having
an antenna connector – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

22

EN 301 166-2 V1.2.2:2008

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment for analogue and/or
digital communication (speech
and/or data) and operating on
narrow band channels and having
an antenna connector – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 301 091-2 V1.3.2:2006

Oznaka referenčnega
standarda

(30. 6. 2008)

(31. 5. 2010)

31. 8. 2011

EN 301 166-2 V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 166-2 V1.2.2
Opomba 2.1

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 091-2 V1.2.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011

R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenske mobilne storitve
– Radijska oprema za analogne
oziroma digitalne komunikacije
(prenos govora oziroma podatkov),
ki deluje v ozkopasovnih kanalih in
ima antenski konektor – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 166-2
V1.2.2:2008

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices – Road
Transport and Traffic Telematics
(RTTT) – Radar equipment
operating in the 76 GHz to 77 GHz
range – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega –
Cestna transportna in prometna
telematika (RTTT) – Radarska
oprema, ki deluje v frekvenčnem
območju od 76 GHz do 77 GHz –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

158 /

SIST EN 301 091-2
V1.3.2:2007

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Prenosne radiotelefonske
naprave VHF za pomorske mobilne
storitve, ki delujejo v pasovih VHF
(samo za uporabo zunaj GMDSS) –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Brezvrvične avdio naprave,
delujoče v območju od 25 MHz do
2000 MHz – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Brezvrvične avdio naprave
za frekvenčno območje od 25 MHz
do 2000 MHz – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
interaktivne satelitske terminale
(SIT) in uporabniške satelitske
terminale (SUT), oddajajoče v smeri
geostacionarnih satelitov v
frekvenčnih pasovih od 27,5 GHz do
29,5 GHz, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 357-2
V1.3.1:2006

SIST EN 301 357-2
V1.4.1:2009

SIST EN 301 360
V1.2.1:2006

Naslov standarda

SIST EN 301 178-2
V1.2.2:2007

Oznaka standarda

EN 301 360 V1.2.1:2006

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for
Satellite Interactive Terminals (SIT)
and Satellite User Terminals (SUT)
transmitting towards geostationary
satellites in the 27,5 GHz to 29,5
GHz frequency bands covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

31. 8. 2010

(30. 11. 2007)

EN 301 360 V1.1.3
Opomba 2.1

(30. 4. 2008)

(31. 10. 2008)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 357-2 V1.3.1
Opomba 2.1

EN 301 357-2 V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 178-2 V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.
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EN 301 357-2 V1.4.1:2009

EN 301 357-2 V1.3.1:2006

EN 301 178-2 V1.2.2:2007

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Cordless audio devices in the range
25 MHz to 2 000 MHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Cordless audio devices in the range
25 MHz to 2 000 MHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Portable Very High Frequency (VHF)
radiotelephone equipment for the
maritime mobile service operating in
the VHF bands (for non-GMDSS
applications only) – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Uradni list Republike Slovenije

159

Electromagnetic Compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Harmonized Standard for the
Terrestrial Flight
Telecommunications System under
article 3. 2 of the R&TTE Directive
Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for low data
rate Land Mobile satellite Earth
Stations (LMES) operating in the
1,5/1,6 GHz frequency bands
covering essential requirements
under Article 3.2 of the R&TTE
Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Harmonizirani
standard za prizemni letalski
telefonski sistem (TFTS) za člen 3.2
direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
kopenske mobilne zemeljske postaje
(LMES) z nizkim podatkovnim
tokom, ki obratujejo v frekvenčnih
pasovih 1,5 GHz in 1,6 GHz, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 301 423:2001

SIST EN 301 426:2002

EN 301 426 V1.2.1:2001

EN 301 423 V1.1.1:2000

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 406 V1.5.1:2003

Oznaka referenčnega
standarda

(30. 9. 2002)

(30. 6. 2002)

EN 301 426 V1.1.1
Opomba 2.1

30. 4. 2011

(31. 3. 2005)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

TBR 023:1998
Opomba 2.1

EN 301 406 V1.5.1
Opomba 2.1

EN 301 406 V1.4.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT) –
Harmonized EN for Digital Enhanced
Cordless Telecommunications
(DECT) covering the essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive – Generic radio

Digitalne izboljšane brezvrvične
telekomunikacije (DECT) –
Harmonizirani EN za digitalne
izboljšane brezvrvične
telekomunikacije (DECT), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE – Generični radio

SIST EN 301 406
V2.1.1:2009

Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT) –
Harmonised EN for Digital Enhanced
CordlessTelecommunications
(DECT) covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Digitalne izboljšane brezvrvične
telekomunikacije (DECT) –
Harmonizirani standard za digitalne
izboljšane brezvrvične
telekomunikacije (DECT), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE – Generični radio

Naslov standarda

160 /

SIST EN 301 406
V1.5.1:2004

Oznaka standarda

Stran
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EN 301 428 V1.3.1:2006

EN 301 430 V1.1.1:2000

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Very
Small Aperture Terminal (VSAT) –
Transmit-only, transmit/receive or
receive-only satellite earth stations
operating in the 11/12/14 GHz
frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive
Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Satellite
News Gathering Transportable Earth
Stations (SNG TES) operating in the
11-12/13-14 GHz frequency bands
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske terminale z zelo majhno
antensko odprtino (VSAT) –
Oddajne, oddajno-sprejemne ali
sprejemne satelitske zemeljske
postaje, delujoče v frekvenčnih
pasovih 11/12/14 GHz – ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
prenosljive zemeljske postaje (TES)
za satelitsko novinarstvo (SNG), ki
delujejo v frekvenčnih pasovih 1112/13-14 GHz, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 430:2001

(30. 6. 2007)

(31. 1. 2001)

TBR 030:1998
Opomba 2.1

(31. 8. 2003)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 428 V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 427 V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.
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EN 301 427 V1.2.1:2001

SIST EN 301 428 V1.3.1:
2006

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Low
data rate Mobile satellite Earth
Stations (MESs) except aeronautical
mobile satellite earth stations,
operating in the 11/12/14 GHz
frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani
evropski standard (EN) za mobilne
satelitske zemeljske postaje (MES) z
nizkimi hitrostmi prenosa podatkov,
razen za aeronavtične mobilne
satelitske zemeljske postaje, ki
obratujejo v frekvenčnih pasovih
11/12/14 GHz in zajemajo bistvene
zahteve člena 3.2 direktive o radijski
in telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 301 427 V1.2.1:
2004

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda
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Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MESs), including
handheld earth stations, for Satellite
Personal Communications Networks
(S-PCN) in the 1,6-2,4 GHz bands
under the Mobile Satellite Service
(MSS) covering essential
requirements under Article 3.2 of the
R&TTE Directive
Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MESs), including
handheld earth stations, for Satellite
Personal Communications Networks
(S-PCN) in the 2,0 GHz bands under
the Mobile Satellite Service (MSS)
covering essential requirements
under Article 3.2 of the R&TTE
Directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
mobilne zemeljske postaje (MES),
vključno z ročnimi zemeljskimi
postajami za S-PCN, ki delujejo v
frekvenčnem pasu 1,6/2,4 GHz, pri
mobilnih satelitskih storitvah, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
mobilne zemeljske postaje (MES),
vključno z ročnimi zemeljskimi
postajami za S-PCN, ki delujejo v
frekvenčnem pasu 2,0 GHz, pri
mobilnih satelitskih storitvah, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske terminale z zelo majhno
antensko odprtino (VSAT) –
Oddajne, oddajno-sprejemne ali
sprejemne satelitske zemeljske
postaje, delujoče v frekvenčnih
pasovih 4 GHz in 6 GHz – ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 441:2001

SIST EN 301 442:2001

SIST EN 301 443 V1.3.1:
2006

(31. 1. 2001)

(30. 11. 2007)

TBR 042:1998
Opomba 2.1

EN 301 443 V1.2.1
Opomba 2.1

(31. 1. 2001)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
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EN 301 443 V1.3.1:2006

EN 301 442 V1.1.1:2000

TBR 041:1998
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

EN 301 441 V1.1.1:2000

Oznaka referenčnega
standarda

162 /

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Very
Small Aperture Terminal (VSAT) –
Transmit-only, transmit-and-receive,
receive-only satellite earth stations
operating in the 4 GHz and 6 GHz
frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Stran
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Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Land
Mobile Earth Stations (LMES)
operating in the 1,5 GHz and 1,6
GHz bands providing voice and/or
data communications covering
essential requirements under Article
3.2 of the R&TTE Directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
kopenske mobilne zemeljske postaje
(LMES), ki obratujejo v pasovih 1,5
GHz in 1,6 GHz, ki zagotavljajo
govorne in/ali podatkovne
komunikacije, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske zemeljske postaje na
ladjah, delujoče v frekvenčnih
pasovih 4/6 GHz, razporejenih za
fiksne satelitske storitve (FSS), ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Harmonizirani EN za bazne
postaje, delujoče po standardu
CDMA na razpršenem spektru v
mobilnem pasu 450 MHz (CDMA
450) ter pasovih PAMR 410, 450 in
870 MHz (CDMA-PAMR), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske interaktivne terminale
(SIT) in satelitske uporabniške
terminale (SUT), ki oddajajo proti
satelitom v geostacionarni orbiti v
frekvenčnih pasovih od 29,5 GHz do
30,0 GHz, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 444:2001

SIST EN 301 447 V1.1.1:
2008

SIST EN 301 449 V1.1.1:
2006

SIST EN 301 459 V1.4.1:
2007

EN 301 459 V1.4.1:2007

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Satellite
Interactive Terminals (SIT) and
Satellite User Terminals (SUT)
transmitting towards satellites in
geostationary orbit in the 29,5 GHz
to 30,0 GHz frequency bands
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

(31. 3. 2009)

–
–

EN 301 459 V1.3.1
Opomba 2.1

–

(31. 1. 2001)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

TBR 044:1998
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.
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EN 301 449 V1.1.1:2006

EN 301 447 V1.1.1:2007

EN 301 444 V1.1.1:2000

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Harmonized EN for CDMA spread
spectrum base stations operating in
the 450 MHz cellular band (CDMA
450) and 410, 450 and 870 MHz
PAMR bands (CDMA-PAMR)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for satellite
Earth Stations on board Vessels
(ESVs) operating in the 4/6 GHz
frequency bands allocated to the
Fixed Satellite Service (FSS)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 1. del: Splošne
tehnične zahteve

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
2. del: Posebni pogoji za opremo
radijskega osebnega klica

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
3. del: Posebni pogoji za naprave
kratkega dosega (SRDs), delujoče
na frekvencah med 9 kHz in 40 GHz

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
4. del: Posebni pogoji za fiksne
radijske povezave, pomožno opremo
in storitve

SIST EN 301 489-1
V1.8.1:2008

SIST EN 301 489-2
V1.3.1:2003

SIST EN 301 489-3
V1.4.1:2003

SIST EN 301 489-4
V1.3.1:2003

28

EN 301 489-4 V1.3.1:2002

EN 301 489-3 V1.4.1:2002

EN 301 489-2 V1.3.1:2002

(*)

EN 301 489-1 V1.8.1:2008

(*)

EN 301 489-1 V1.6.1:2005

Oznaka referenčnega
standarda

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

EN 301 489-3 V1.3.1
Opomba 2.1

EN 301 489-4 V1.2.1
Opomba 2.1

(30. 11. 2005)

1. 10 .2011

(30. 11. 2008)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 489-2 V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 489-1 V1.6.1
Opomba 2.1

EN 301 489-1 V1.5.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 4: Specific conditions
for fixed radio links and ancillary
equipment and services

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 3: Specific conditions
for Short-Range Devices (SRD)
operating on frequencies between
9 kHz and 40 GHz

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 2: Specific conditions
for radio paging equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 1: Common
technical requirements

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 1: Common technical
requirements

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 1. del: Splošne
tehnične zahteve

Naslov standarda

164 /

SIST EN 301 489-1
V1.6.1:2006

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 4. del: Posebni
pogoji za fiksne radijske povezave,
bazne postaje sistema za
širokopasovni prenos podatkov,
pomožno opremo in storitve

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
5. del: Posebni pogoji za zasebni
mobilni radio (PMR) in pomožno
opremo (govorno oziroma
negovorno)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 6. del: Posebni
pogoji za opremo digitalnih
izboljšanih brezvrvičnih
telekomunikacij (DECT)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 7. del: Posebni
pogoji za mobilno in prenosno
radijsko in pomožno opremo
digitalnih celičnih
radiotelekomunikacijskih sistemov
(GSM in DCS)

SIST EN 301 489-5
V1.3.1:2003

SIST EN 301 489-6
V1.3.1:2008

SIST EN 301 489-7
V1.3.1:2006

Naslov standarda

SIST EN 301 489-4
V1.4.1:2009

Oznaka standarda

30. 1. 2011

(30. 11. 2005)

(31. 5. 2010)

(31. 1. 2009)

EN 301 489-5 V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 489-6 V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 489-7 V1.2.1
Opomba 2.1

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 489-4 V1.3.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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EN 301 489-7 V1.3.1:2005

EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 301 489-5 V1.3.1:2002

EN 301 489-4 V1.4.1:2009

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 7: Specific conditions
for mobile and portable radio and
ancillary equipment of digital cellular
radio telecommunications systems
(GSM and DCS)

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 6: Specific conditions
for Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT)
equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 5: Specific conditions
for Private land Mobile Radio (PMR)
and ancillary equipment (speech and
non-speech)

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 4: Specific conditions
for fixed radio links, Broadband Data
Transmission System Base stations,
ancillary equipment and services

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve - 9.
del: Posebni pogoji za brezžične
mikrofone, podobno opremo za
radiofrekvenčne (RF) zvokovne
povezave, brezvrvične avdio in
ušesne slušne naprave

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
10. del: Posebni pogoji za prvo (CT1
in CT1+) in drugo generacijo
brezžične telefonske opreme (CT2)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 11. del: Posebni
pogoji za oddajnike v storitvi
prizemne zvokovne radiodifuzije

SIST EN 301 489-9
V1.4.1:2008

SIST EN 301 489-10
V1.3.1:2003

SIST EN 301 489-11
V1.3.1:2006

30

EN 301 489-11
V1.3.1:2006

EN 301 489-10
V1.3.1:2002

EN 301 489-9 V1.4.1:2008

EN 301 489-8 V1.2.1:2002

Oznaka referenčnega
standarda

EN 301 489-11
V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 489-10
V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 489-9 V1.3.1
Opomba 2.1

EN 301 489-8 V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(30. 11. 2007)

(30. 11. 2005)

(31. 8. 2009)

(30. 11. 2005)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

1 / 7. 1. 2011

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 11: Specific
conditions for terrestrial sound
broadcasting service transmitters

ElectroMagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 10: Specific
conditions for First (CT1 and CT1+)
and Second Generation Cordless
Telephone (CT2) equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 9: Specific conditions
for wireless microphones, similar
Radio Frequency (RF) audio link
equipment, cordless audio and inear monitoring devices

ElectroMagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 8: Specific conditions
for GSM base stations

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
8. del: Posebni pogoji za GSM
bazne postaje

Naslov standarda
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SIST EN 301 489-8
V1.2.1:2003

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
12. del: Posebni pogoji za satelitske
terminale z manjšo anteno,
interaktivne zemeljske satelitske
postaje, ki delujejo v frekvenčnih
pasovih fiksnih satelitskih storitev
(FSS) 4 GHz in 30 GHz

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 12. del: Posebni
pogoji za satelitske terminale z
manjšo anteno, interaktivne
zemeljske satelitske postaje, ki
delujejo v frekvenčnih pasovih
fiksnih satelitskih storitev (FSS)
4 GHz in 30 GHz

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
13. del: Posebni pogoji za radijsko in
pomožno opremo CB (govorno in
negovorno)

SIST EN 301 489-12
V2.2.2:2008

SIST EN 301 489-13
V1.2.1:2003

Naslov standarda

SIST EN 301 489-12
V1.2.1:2004

Oznaka standarda

EN 301 489-13
V1.2.1:2002

EN 301 489-12
V2.2.2:2008

EN 301 489-12
V1.2.1:2003

Oznaka referenčnega
standarda

EN 301 489-13
V1.1.1
Opomba 2.1

EN 301 489-12
V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 489-12
V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(30. 11. 2005)

(30. 6. 2010)

(31. 7. 2006)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Št.
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 13: Specific
conditions for Citizens' Band (CB)
radio and ancillary equipment
(speech and non-speech)

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 12: Specific
conditions for Very Small Aperture
Terminal, Satellite Interactive Earth
Stations operated in the frequency
ranges between 4 GHz and 30 GHz
in the Fixed Satellite Service (FSS)

Electromagnetic compatibilityand
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 12: Specific
conditions for Very Small Aperture
Terminal, Satellite Interactive Earth
Stations operated in the frequency
ranges between 4 GHz and 30 GHz
in the Fixed Satellite Service (FSS)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
15. del: Posebni pogoji za
komercialno dostopno amatersko
radijsko opremo

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
16. del: Posebni pogoji za analogno
celično radiokomunikacijsko,
mobilno in prenosno opremo

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
17. del: Posebni pogoji za 2,4 GHz
širokopasovne prenosne sisteme in
opremo RLAN z zmogljivostjo 5 GHz

SIST EN 301 489-15
V1.2.1:2003

SIST EN 301 489-16
V1.2.1:2003

SIST EN 301 489-17
V1.2.1:2003
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EN 301 489-17
V1.2.1:2002

EN 301 489-16
V1.2.1:2002

EN 301 489-15
V1.2.1:2002

EN 301 489-14
V1.2.1:2003

Oznaka referenčnega
standarda

EN 301 489-17
V1.1.1
Opomba 2.1

EN 301 489-16
V1.1.1
Opomba 2.1

EN 301 489-15
V1.1.1
Opomba 2.1

EN 301 489-14
V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

(31. 7. 2006)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

1 / 7. 1. 2011

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 17: Specific
conditions for 2,4 GHz wideband
transmission systems and 5 GHz
high performance RLAN equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 16: Specific
conditions for analogue cellular radio
communications equipment, mobile
and portable

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 15: Specific
conditions for commercially available
amateur radio equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 14: Specific
conditions for analogue and digital
terrestrial TV broadcasting service
transmitters

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
14. del: Posebni pogoji za službene
oddajnike za analogno in digitalno
prizemno televizijsko radiodifuzijo

Naslov standarda

168 /

SIST EN 301 489-14
V1.2.1:2004

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo – 17. del: Posebni pogoji za
širokopasovne prenosne sisteme na
frekvenci 2,4 GHz, visokozmogljivo
opremo RLAN na frekvenci 5 GHz in
širokopasovne sisteme za prenos
podatkov na frekvenci 5,8 GHz

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo – 17. del: Posebni pogoji za
širokopasovne sisteme za prenos
podatkov

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
18. del: Posebni pogoji za opremo
prizemnega snopovnega radia
(TETRA)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
19. del: Posebni pogoji za
sprejemne mobilne zemeljske
postaje (ROMES), ki zagotavljajo
podatkovne komunikacije in delujejo
v pasu 1,5 GHz

SIST EN 301 489-17
V2.1.1:2009

SIST EN 301 489-18
V1.3.1:2003

SIST EN 301 489-19
V1.2.1:2003

Naslov standarda

SIST EN 301 489-17
V1.3.2:2008

Oznaka standarda

EN 301 489-19
V1.1.1
Opomba 2.1

EN 301 489-18
V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 489-17
V1.3.2
Opomba 2.1

EN 301 489-17
V1.2.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

1. 10. 2011

(31. 7. 2010)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
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EN 301 489-19
V1.2.1:2002

EN 301 489-18
V1.3.1:2002

EN 301 489-17
V2.1.1:2009

EN 301 489-17
V1.3.2:2008

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 19: Specific
conditions for Receive Only Mobile
Earth Stations (ROMES) operating
in the 1,5 GHz band providing data
communication

ElectroMagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 18: Specific
conditions for Terrestrial Trunked
Radio (TETRA) equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment – Part
17: Specific conditions for
Broadband Data Transmission
Systems

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment – Part
17: Specific conditions for 2,4 GHz
wideband transmission systems, 5
GHz high performance RLAN
equipment and 5,8 GHz Broadband
Data Transmitting Systems

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
22. del: Posebne zahteve za talno
mobilno in fiksno letalniško
(aeronavtično) VHF radijsko opremo

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
23. del: Posebni pogoji za radijsko,
ponavljalniško (repetitorsko) in
pomožno opremo baznih postaj (BS)
po standardu IMT-2000 s CDMA
(kodno porazdeljenim sodostopom)
in neposredno modulacijo po
razpršenem spektru (“Direct
Spread”) (UTRA - prizemni dostop
do UMTS)

SIST EN 301 489-22
V1.3.1:2004

SIST EN 301 489-23
V1.3.1:2008
EN 301 489-23
V1.3.1:2007

EN 301 489-22
V1.3.1:2003

EN 301 489-20
V1.2.1:2002

Oznaka referenčnega
standarda

EN 301 489-23
V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 489-22
V1.2.1
Opomba 2.1

EN 301 489-20 V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(31. 5. 2009)

(28. 2. 2007)

(30. 11. 2005)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

1 / 7. 1. 2011

34

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 23: Specific
conditions for IMT-2000 CDMA
Direct Spread (UTRA) Base Station
(BS) radio, repeater and ancillary
equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 22: Specific
requirements for ground-based VHF
aeronautical mobile and fixed radio
equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 20: Specific
conditions for Mobile Earth Stations
(MES) used in the Mobile Satellite
Services (MSS)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
20. del: Posebni pogoji za mobilne
zemeljske postaje (MES) v okviru
mobilnih satelitskih storitev (MSS)

Naslov standarda
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SIST EN 301 489-20
V1.2.1:2003

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 24. del: Posebni
pogoji za mobilno in prenosno (UE)
radijsko in pomožno opremo po
standardu IMT-2000 s CDMA (kodno
porazdeljenim sodostopom) in
neposredno modulacijo po
razpršenem spektru (“Direct
Spread”) (UTRA - prizemni dostop
do UMTS)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 25. del: Posebni
pogoji za mobilne postaje s CDMA
1x in pomožno opremo, ki delujejo z
razpršenim spektrom

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 26. del: Posebni
pogoji za bazne postaje s CDMA 1x,
repetitorje (ponavljalnike) in
pomožno opremo, ki delujejo z
razpršenim spektrom

SIST EN 301 489-25
V2.3.2:2005

SIST EN 301 489-26
V2.3.2:2005

Naslov standarda

SIST EN 301 489-24
V1.4.1:2008

Oznaka standarda

EN 301 489-26
V2.3.2:2005

EN 301 489-25
V2.3.2:2005

EN 301 489-24
V1.4.1:2007

Oznaka referenčnega
standarda

EN 301 489-26
V2.2.1
Opomba 2.1

EN 301 489-25
V2.2.1
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(30. 4. 2007)

(30. 4. 2007)

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Št.
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Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Electromagnetic compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 26: Specific
conditions for CDMA 1x spread
spectrum base stations, repeaters
and ancillary equipment

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Electromagnetic compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 25: Specific
conditions for CDMA 1x spread
spectrum mobile stations and
ancillary equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 24: Specific
conditions for IMT-2000 CDMA
Direct Spread (UTRA) for Mobile
and portable (UE) radio and ancillary
equipment

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
28. del: Posebni pogoji za brezžične
digitalne video povezave

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 29. del: Posebni
pogoji za naprave za medicinske
podatkovne storitve (MEDS), ki
delujejo v frekvenčnih pasovih od
401 MHz do 402 MHz in od 405
MHz do 406 MHz

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 31. del: Posebni
pogoji za opremo za aktivne
medicinske vsadke ultra majhnih
moči (ULP-AMI) in pripadajočih
perifernih naprav (ULP-AMI-P), ki
delujejo v frekvenčnem pasu od
9 kHz do 315 kHz

SIST EN 301 489-28
V1.1.1:2005

SIST EN 301 489-29
V1.1.1:2009

SIST EN 301 489-31
V1.1.1:2006

EN 301 489-31
V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 31: Specific
conditions for equipment in the 9 to
315 kHz band for Ultra Low Power
Active Medical Implants (ULP-AMI)
and related peripheral devices (ULPAMI-P)

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011
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EN 301 489-29
V1.1.1:2009

EN 301 489-28
V1.1.1:2004

EN 301 489-27
V1.1.1:2004

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 29: Specific
conditions for Medical Data Service
Devices (MEDS) operating in the
401 MHz to 402 MHz and 405 MHz
to 406 MHz bands

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 28: Specific
conditions for wireless digital video
links

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 27: Specific
conditions for Ultra Low Power
Active Medical Implants (ULP-AMI)
and related peripheral devices (ULPAMI-P)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za radijsko opremo in storitve –
27. del: Posebni pogoji za aktivne
medicinske vsadke ultra majhnih
moči (ULP-AMI) in pripadajoče
periferne naprave (ULP-AMI-P)

Naslov standarda

172 /

SIST EN 301 489-27
V1.1.1:2005

Oznaka standarda

Stran
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Harmonized EN for Global System
for Mobile communications (GSM) –
Base Station and Repeater
equipment covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive (GSM 13.21
version 8.0.1 Release 1999)

Harmonizirani EN za globalni sistem
mobilnih komunikacij (GSM) –
Bazne postaje in oprema za
ponavljalnike, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
(1999/5/EC) (GSM 13.21 različica
8.0.1 izdaja 1999)

Globalni sistem za mobilne
komunikacije (GSM) – Harmonizirani
standard za mobilne postaje v
pasovih GSM 900 in DCS 1800, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE (1999/5/EC)

SIST EN 301 502:2002

SIST EN 301 511
V9.0.2:2004

EN 301 511 V9.0.2:2003

EN 301 502 V8.1.2:2001

EN 301 489-33
V1.1.1:2009

EN 301 489-32
V1.1.1:2005

Oznaka referenčnega
standarda

EN 301 511 V7.0.1
Opomba 2.1

(30. 6. 2004)

(30. 4. 2002)

–

–

EN 301 502 V7.0.1
Opomba 2.1

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.
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Global System for Mobile
communications (GSM) –
Harmonized standard for mobile
stations in the GSM 900 and DCS
1800 bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive (1999/5/EC)

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 33: Specific
conditions for Ultra Wide Band
(UWB) communications devices

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 33. del: Posebni
pogoji za ultra širokopasovne (UWB)
komunikacijske naprave

SIST EN 301 489-33
V1.1.1:2009

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and
services – Part 32: Specific
conditions for Ground and Wall
Probing Radar applications

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za radijsko
opremo in storitve – 32. del: Posebni
pogoji za uporabo radarja za
sondiranje tal in zidov

Naslov standarda

SIST EN 301 489-32
V1.1.1:2006

Oznaka standarda
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EN 301 721 V1.2.1:2001

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MES) providing Low
Bit Rate Data Communications
(LBRDC) using Low Earth Orbiting
(LEO) satellites operating below 1
GHz covering essential
requirements under Article 3.2 of the
R&TTE Directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
mobilne zemeljske postaje (MES), ki
zagotavljajo podatkovne
komunikacije z nizko bitno hitrostjo
(LBDRC) in uporabljajo satelite na
nizki orbiti (LEO) ter obratujejo pod
1 GHz, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 721:2002

(31. 3. 2006)

(31. 3. 2002)

EN 301 721 V1.1.1
Opomba 2.1

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 681 V1.2.1
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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EN 301 681 V1.3.2:2003

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for Mobile
Earth Stations (MESs) of
Geostationary mobile satellite
systems, including handheld earth
stations, for Satellite Personal
Communications Networks (S-PCN)
in the 1,5/1,6 GHz bands under the
Mobile Satellite Service (MSS)
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani
evropski standard (EN) za mobilne
zemeljske postaje (MES)
geostacionarnih mobilnih satelitskih
sistemov, vključno z ročnimi
zemeljskimi postajami, za satelitska
osebna komunikacijska omrežja (SPCN), ki delujejo v frekvenčnih
pasovih 1,5/1,6 GHz pri mobilni
satelitski storitvi (MSS) in zajemajo
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

EN 301 526 V1.1.1:2006

Oznaka referenčnega
standarda

SIST EN 301 681
V1.3.2:2004

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Harmonized EN for CDMA spread
spectrum mobile stations operating
in the 450 MHz cellular band (CDMA
450) and 410, 450 and 870 MHz
PAMR bands (CDMA-PAMR)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Harmonizirani EN za
mobilne postaje, delujoče po
standardu CDMA na razpršenem
spektru v mobilnem pasu 450 MHz
(CDMA 450) ter pasovih PAMR 410,
450 in 870 MHz (CDMA-PAMR), ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Naslov standarda

174 /

SIST EN 301 526
V1.1.1:2006

Oznaka standarda

Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM)–
Land Mobile Service – Commercially
available amateur radio equipment –
Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Commercially
available amateur radio equipment –
Part 2: Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Harmonized EN for CT1 and CT1+
cordless telephone equipment
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Harmonized EN for CT2 cordless
telephone equipment covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih komunikacij (RP
02) – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenska mobilna storitev
– Komercialno dostopna amaterska
radijska oprema v 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Harmonizirani EN
za brezvrvične telefone CT 2, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Harmonizirani EN
za brezvrvične telefone CT 2, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 301 783-2:2001

SIST EN 301 783-2
V1.2.1:2010

SIST EN 301 796:2001

SIST EN 301 797:2001

EN 301 797 V1.1.1:2000

EN 301 796 V1.1.1:2000

EN 301 783-2 V1.2.1:2009

EN 301 783-2 V1.1.1:2000

Oznaka referenčnega
standarda

–

–

–

30. 9. 2011

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

EN 301 783-2 V1.1.1
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.
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Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Aktivni medicinski vsadki
ultra majhnih moči (ULP-AMI) in
pripadajoče periferne naprave (ULPAMI-P), ki delujejo v frekvenčnem
območju od 402 MHz do 405 MHz –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Digitalni brezžični
mikrofoni, ki delujejo v
harmoniziranem področju ”CEPT” od
1785 MHz do 1800 MHz – 2. del:
Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

SIST EN 301 839-2
V1.3.1:2009

SIST EN 301 840-2
V1.1.1:2003

EN 301 840-2 V1.1.1:2001

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Digital wireless microphones
operating in the CEPT harmonized
band 1785 MHz to 1 800 MHz – Part
2: Harmonized EN under article 3.2
of the R&TTE Directive

30. 6. 2011

EN 301 839-2 V1.2.1
Opomba 2.1

–

(31. 3. 2009)

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 839-2 V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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EN 301 839-2 V1.3.1:2009

EN 301 839-2 V1.2.1:2007

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Ultra
Low Power Active Medical Implants
(ULP-AMI) and Peripherals (ULPAMI-P) operating in the frequency
range 402 MHz to 405 MHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Ultra
Low Power Active Medical Implants
(ULP-AMI) and Peripherals (ULPAMI-P) operating in the frequency
range 402 MHz to 405 MHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Aktivni medicinski vsadki
ultra majhnih moči (ULP-AMI) in
pripadajoče periferne naprave (ULPAMI-P), ki delujejo v frekvenčnem
območju od 402 MHz do 405 MHz –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

176 /

SIST EN 301 839-2
V1.2.1:2007

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za pomorsko
radijsko opremo in storitve – 1. del:
Splošne tehnične zahteve

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za pomorsko radijsko opemo in
storitve – 2. del: Posebni pogoji za
radiotelefonske VHF oddajnike in
sprejemnike

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za pomorsko radijsko opemo in
storitve – 4. del: Posebni pogoji za
sprejemnike ozkopasovne telegrafije
z neposrednim tiskanjem (NBDP)
NAVTEX

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Standard
elektromagnetne združljivosti (EMC)
za pomorsko radijsko opemo in
storitve – 5. del: Posebni pogoji za
srednjefrekvenčne in
visokofrekvenčne (MF/HF)
radiotelefonske oddajnike in
sprejemnike

SIST EN 301 843-2
V1.2.1:2005

SIST EN 301 843-4
V1.2.1:2005

SIST EN 301 843-5
V1.1.1:2005

Naslov standarda

SIST EN 301 843-1
V1.2.1:2005

Oznaka standarda

EN 301 843-5 V1.1.1:2004

EN 301 843-4 V1.2.1:2004

EN 301 843-2 V1.2.1:2004

EN 301 843-1 V1.2.1:2004

Oznaka referenčnega
standarda

–

EN 301 843-4 V1.1.1
Opomba 2.1

EN 301 843-2 V1.1.1
Opomba 2.1

EN 301 843-1 V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(31. 3. 2006)

(31. 3. 2006)

(31. 3. 2006)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Št.
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for marine radio equipment
and services – Part 5: Specific
conditions for MF/HF radiotelephone
transmitters and receivers

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for marine radio equipment
and services – Part 4: Specific
conditions for Narrow-Band DirectPrinting (NBDP) NAVTEX receivers

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for marine radio equipment
and services – Part 2: Specific
conditions for VHF radiotelephone
transmitters and receivers

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility
(EMC)standard for marine radio
equipment and services – Part 1:
Common technical requirements

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Širokopasovna radijska dostopovna
omrežja (BRAN) – Zelo zmogljivo
radijsko lokalno omrežje (RLAN) na
5 GHz – Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
1. del: Harmonizirani EN za IMT2000, uvod in splošne zahteve, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
1. del: Harmonizirani EN za IMT2000, uvod in splošne zahteve, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 301 893
V1.5.1:2009

SIST EN 301 908-1
V3.2.1:2007

SIST EN 301 908-1
V4.2.1:2010

42

EN 301 908-1 V4.2.1:2010

EN 301 908-1 V3.2.1:2007

EN 301 893 V1.5.1:2008

EN 301 843-6 V1.1.1:2006

Oznaka referenčnega
standarda

(31. 1. 2009)

30. 11. 2011

EN 301 908-1 V3.2.1
Opomba 2.1

(30. 6. 2010)

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 908-1 V2.2.1
Opomba 2.1

EN 301 893 V1.4.1
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 1: Harmonized EN for IMT2000, introduction and common
requirements, covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 1: Harmonized EN for IMT2000, introduction and common
requirements, covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Broadband Radio Access Networks
(BRAN) – 5 GHz high performance
RLAN – Harmonized EN covering
the essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for marine radio equipment
and services – Part 6: Specific
conditions for Earth Stations on
board Vessels operating in
frequency bands above 3 GHz

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za pomorsko
radijsko opremo in storitve – 6. del:
Posebni pogoji za zemeljske postaje
na ladjah, delujoče v frekvenčnih
pasovih nad 3 GHz

Naslov standarda

178 /

SIST EN 301 843-6
V1.1.1:2006

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
2. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z neposrednim
razprševanjem (“Direct Spread”)
(UTRA FDD) (UE), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
2. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z neposrednim
razprševanjem (“Direct Spread”)
(UTRA FDD in E-UTRA FDD) (UE),
ki zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
3. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z neposrednim
razprševanjem (“Direct Spread”)
(UTRA FDD) (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 908-2
V4.2.1:2010

SIST EN 301 908-3
V3.2.1:2007

Naslov standarda

SIST EN 301 908-2
V3.2.1:2007

Oznaka standarda

EN 301 908-3 V3.2.1:2007

EN 301 908-2 V4.2.1:2010

EN 301 908-2 V3.2.1:2007

Oznaka referenčnega
standarda

30. 11. 2011

(31. 1. 2009)

EN 301 908-3 V2.2.1
Opomba 2.1

(31. 1. 2009)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 908-2 V3.2.1
Opomba 2.1

EN 301 908-2 V2.2.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 3: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread (UTRA
FDD) (BS) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 2: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread (UTRA
FDD and E-UTRA FDD) (UE)
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 2: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread (UTRA
FDD) (UE) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
4. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA “Multi-Carrier”
(CDMA2000) (UE), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
4. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z več nosilnimi
frekvencami (“Multi-Carrier”)
(CDMA2000) in razvito CDMA z več
nosilnimi frekvencami (“MultiCarrier”) pri ultra mobilni
širokopasovnosti (UE), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 908-4
V3.2.1:2008

SIST EN 301 908-4
V4.2.1:2010

EN 301 908-4 V4.2.1:2010

EN 301 908-4 V3.2.1:2007

EN 301 908-3 V4.2.1:2010

Oznaka referenčnega
standarda

(31. 5. 2009)

30. 11. 2011

EN 301 908-4 V3.2.1
Opomba 2.1

30. 11. 2011

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 908-4 V2.2.1
Opomba 2.1

EN 301 908-3 V3.2.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 4: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) and Evolved CDMA
Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband
(UMB) (UE) covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 4: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (UE) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 3: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread (UTRA
FDD and E-UTRA FDD) (BS)
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
3. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z neposrednim
razprševanjem (“Direct Spread”)
(UTRA FDD in E-UTRA FDD) (BS),
ki zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Naslov standarda

180 /

SIST EN 301 908-3
V4.2.1:2010

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
5. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA “Multi-Carrier”
(CDMA2000) (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
5. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z več nosilnimi
frekvencami (“Multi-Carrier”)
(CDMA2000) in razvito CDMA z več
nosilnimi frekvencami (“MultiCarrier”) pri ultra mobilni
širokopasovnosti (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
6. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD)
(UE), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 908-5
V4.2.1:2010

SIST EN 301 908-6
V3.2.1:2008

Naslov standarda

SIST EN 301 908-5
V3.2.1:2008

Oznaka standarda

(31. 5. 2009)

30. 11. 2011

(31. 5. 2009)

EN 301 908-5 V3.2.1.
Opomba 2.1

EN 301 908-6 V2.2.1
Opomba 2.1

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 908-5 V2.2.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011 /
Stran

45

EN 301 908-6 V3.2.1:2007

EN 301 908-5 V4.2.1:2010

EN 301 908-5 V3.2.1:2007

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 6: Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD)
(UE) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 5: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) and Evolved CDMA
Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband
(UMB) (BS) covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 5: Harmonized EN for IMT –
2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (BS) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Uradni list Republike Slovenije
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
7. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD)
(BS), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTEs

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
7. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD in EUTRA TDD) (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 908-7
V3.2.1:2007

SIST EN 301 908-7
V4.2.1:2010

EN 301 908-7 V4.2.1:2010

EN 301 908-7 V3.2.1:2007

EN 301 908-6 V4.2.1:2010

Oznaka referenčnega
standarda

30. 11. 2011

(31. 1. 2009)

30. 11. 2011

EN 301 908-7 V2.2.2
Opomba 2.1

EN 301 908-7 V 3.2.1
Opomba 2.1

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 908-6 V3.2.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 7: Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD and
E-UTRA TDD) (BS) covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 7: Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 6: Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD and
E-UTRA TDD) (UE) covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
6. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA TDD (UTRA TDD in EUTRA TDD) (UE), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

182 /

SIST EN 301 908-6
V4.2.1:2010

Oznaka standarda

Stran
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EN 301 908-10
V2.1.1:2003

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
10: Harmonized EN for IMT-2000,
FDMA/TDMA (DECT) covering
esssential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celična omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 10. del: Harmonizirani
EN za IMT-2000, FDMA/TDMA
(DECT), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 908-10
V2.1.1:2004

(30. 9. 2005)

–

–

EN 301 908-10
V1.1.1
Opomba 2.1

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.
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EN 301 908-9 V1.1.1:2002

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
9: Harmonized EN for IMT-2000,
TDMA Single-Carrier (UWC 136)
(BS) covering esssential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celično omrežje tretje generacije
IMT-2000 – 9. del: Harmonizirani EN
za IMT-2000, TDMA “Single-Carrier”
(UWC 136) (BS), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 908-9:2002

EN 301 908-8 V1.1.1:2002

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and User
Equipment (UE) for IMT-2000 Third
Generation cellular networks – Part
8: Harmonized EN for IMT-2000,
TDMA Single-Carrier (UWC 136)
(UE) covering esssential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška oprema (UE) za
celično omrežje tretje generacije
IMT-2000 – 8. del: Harmonizirani EN
za IMT-2000, TDMA “Single-Carrier”
(UWC 136) (UE), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 908-8:2002

Oznaka referenčnega
standarda

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Naslov standarda

Oznaka standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
11. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z neposrednim
razprševanjem (“Direct Spread”)
(UTRA FDD) (za ponavljalnike /
repetitorje), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
11. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z neposrednim
razprševanjem (“Direct Spread”)
(UTRA FDD in E-UTRA FDD)
(ponavljalniki (repetitorji)), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 908-11
V3.2.1:2007

SIST EN 301 908-11
V4.2.1:2010

EN 301 908-11
V4.2.1:2010

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 11: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread (UTRA
FDD and E-UTRA FDD) (Repeaters)
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

30. 4. 2011

(31. 1. 2009)

30. 11. 2011

EN 301 908-11 V2.3.1
Opomba 2.1

EN 301 908-11 V3.2.1
Opomba 2.1

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 301 908-10
V2.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011
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EN 301 908-11
V3.2.1:2007

EN 301 908-10
V4.1.1:2009

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 11: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread (UTRA
FDD) (Repeaters) covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 10: Harmonized EN for IMT–
2000, FDMA/TDMA (DECT)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
10. del: Harmonizirani EN za IMT–
2000, FDMA/TDMA (DECT), ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Naslov standarda

184 /

SIST EN 301 908-10
V4.1.1:2009

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
12. del: Harmonizirani EN za IMT–
2000, CDMA “Multi-Carrier”
(CDMA2000) (ponavljalniki
(repetitorji)), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
12. del: Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA “Multi-Carrier”
(CDMA2000) (ponavljalniki
(repetitorji)), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
13. del: Harmonizirani EN za IMT2000, razviti prizemni radijski dostop
za UMTS (E-UTRA) (UE), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 301 908-12
V4.2.1:2010

SIST EN 301 908-13
V4.2.1:2010

Naslov standarda

SIST EN 301 908-12
V3.1.1:2008

Oznaka standarda

EN 301 908-13
V4.2.1:2010

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 13: Harmonized EN for IMT2000, Evolved Universal Terrestrial
Radio Access (E-UTRA) (UE)
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

–

EN 301 908-12 V3.1.1
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

30. 11. 2011

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Št.
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EN 301 908-12
V4.2.1:2010

EN 301 908-12
V3.1.1:2008

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 12: Harmonized EN for IMT2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (Repeaters) covering
the essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 12: Harmonized EN for IMT–
2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (Repeaters) covering
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Uradni list Republike Slovenije
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
15. del: Harmonizirani EN za IMT2000, razviti prizemni radijski dostop
za UMTS (E-UTRA) (ponavljalniki
FDD (repetitorji)), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
16. del: Harmonizirani EN za IMT2000, razvito CDMA z več nosilnimi
frekvencami (“Multi-Carrier”) pri ultra
mobilni širokopasovnosti (UMB)
(UE), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 908-15
V4.2.1:2010

SIST EN 301 908-16
V4.2.1:2010

EN 301 908-16
V4.2.1:2010

EN 301 908-15
V4.2.1:2010

EN 301 908-14
V4.2.1:2010

Oznaka referenčnega
standarda

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 16: Harmonized EN for IMT2000, Evolved CDMA Multi-Carrier
Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE)
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 15: Harmonized EN for IMT2000, Evolved Universal Terrestrial
Radio Access (E-UTRA) (FDD
Repeaters) covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 14: Harmonized EN for IMT2000, Evolved Universal Terrestrial
Radio Access (E-UTRA) (BS)
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
14. del: Harmonizirani EN za IMT2000, razviti prizemni radijski dostop
za UMTS (E-UTRA) (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

186 /

SIST EN 301 908-14
V4.2.1:2010

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje (BS),
ponavljalniki (repetitorji) in
uporabniška oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije IMT-2000 –
17. del: Harmonizirani EN za IMT2000, razvito CDMA z več nosilnimi
frekvencami (“Multi-Carrier”) pri ultra
mobilni širokopasovnosti (UMB)
(BS), ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Visokofrekvenčni
(VHF) oddajniki in sprejemniki kot
obalne postaje za globalni pomorski
nujnostni in varnostni sistem
(GMDSS) in drugo uporabo v
mobilni pomorski storitvi – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

Prenos in multipleksiranje ™ –
večtočkovna oprema – Radijska
oprema za uporabo v brezžičnih
večpredstavnih (multimedijskih)
sistemih (MWS), ki deluje v
radiofrekvenčnem območju od
40,5 GHz do 43,5 GHz – 2. del:
Harminizirani EN, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 301 929-2
V1.2.1:2007

SIST EN 301 997-2
V1.1.1:2004

Naslov standarda

SIST EN 301 908-17
V4.2.1:2010

Oznaka standarda

EN 301 997-2 V1.1.1:2003

Transmission and Multiplexing (TM)
– Multipoint equipment – Radio
equipment for use in Multimedia
Wireless Systems (MWS) in the
frequency band 40,5 GHz to 43,5
GHz – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive.

–

EN 301 929-2 V1.1.1
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(30. 11. 2008)

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Št.
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EN 301 929-2 V1.2.1:2007

EN 301 908-17
V4.2.1:2010

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
VHF transmitters and receivers as
Coast Stations for GMDSS and
other applications in the maritime
mobile service – Part 2: Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS), Repeaters and
User Equipment (UE) for IMT-2000
Third-Generation cellular networks –
Part 17: Harmonized EN for IMT2000, Evolved CDMA Multi-Carrier
Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS)
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Uradni list Republike Slovenije
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
zvokovne radiodifuzijske storitve s
frekvenčno modulacijo (FM) – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Meteorološki
pripomočki (Met Aids) – Radiosonde
za uporabo v frekvenčnem območju
od 400,15 MHz do 406 MHz z
močnostnimi nivoji do največ 200
mV – 2. del: Harmonizirani evropski
standard EN, ki zajema bistvene
zahteve iz člena 3.2 direktive o
radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Brezžične video
povezave (WVL), ki obratujejo v
frekvenčnih pasovih od 1,3 GHz do
50 GHz – Harmonizirani evropski
standard (EN) z zahtevami člena 3.2
direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski
opremi (R&TTE)

SIST EN 302 018-2
V1.2.1:2006

SIST EN 302 054-2
V1.1.1:2004

SIST EN 302 064-2
V1.1.1:2004

52

EN 302 064-2 V1.1.1:2004

EN 302 054-2 V1.1.1:2003

EN 302 018-2 V1.2.1:2006

EN 302 017-2 V1.1.1:2005

Oznaka referenčnega
standarda

–

–

–

(30. 11. 2007)

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

EN 302 018-2 V1.1.1
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Wireless Video Links (WVL)
operating in the 1,3 GHz to 50 GHz
frequency band – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Electromagnetic Compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM) –
Meteorological Aids (Met Aids) –
Radiosondes to be used in the
400,15 MHz to 406 MHz frequency
range with power levels ranging up
to 200 mW – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for the
Frequency Modulated (FM) sound
broadcasting service – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for the
Amplitude Modulated (AM) sound
broadcasting service – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
amplitudno modulirano (AM)
zvokovno radiodifuzijsko storitev –
2. del: Harmonizirani EN v skladu s
členom 3.2 direktive R&TTE

Naslov standarda

188 /

SIST EN 302 017-2
V1.1.1:2006

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ultra širokopasovne (UWB)
tehnologije za namene
komuniciranja – Harmonizirani EN,
ki zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Vrste uporabe radarja za
sondiranje tal in zidov – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Uporaba sistemov za
slikanje pri radarjih za sondiranje tal
in zidov (GPR/WPR) – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
prizemno digitalno zvokovno
radiodifuzijo (T-DAB) – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

SIST EN 302 066-2
V1.1.1:2006

SIST EN 302 066-2
V1.2.1:2008

SIST EN 302 077-2
V1.1.1:2005

Naslov standarda

SIST EN 302 065
V1.1.1:2008

Oznaka standarda

EN 302 077-2 V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for
theTerrestrial – Digital Audio
Broadcasting (T-DAB) service – Part
2: Harmonized EN under article 3.2
of the R&TTE Directive

–

–

(30. 11. 2009)

–
–

EN 302 066-2 V1.1.1
Opomba 2.1

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.
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EN 302 066-2 V1.2.1:2008

EN 302 066-2 V1.1.1:2005

EN 302 065 V1.1.1:2008

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Ground- and Wall- Probing Radar
applications (GPR/WPR) imaging
systems – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) –
Ground- and Wall- Probing Radar
applications – Part 2: Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Ultra WideBand (UWB) technologies
for communication purposes –
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Uradni list Republike Slovenije
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Navigacijski radar za
uporabo na celinskih vodnih poteh –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Radijska oprema
v frekvenčnem območju od 9 kHz do
315 kHz za aktivne medicinske
vsadke ultra majhnih moči (ULPAMI) in pribor – 2. del: Harmonizirani
evropski standard (EN), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oprema za radiofrekvenčno
identifikacijo (RFID), ki deluje v pasu
od 865 MHz do 868 MHz z
močnostnimi nivoji do 2 W – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 302 194-2
V1.1.2:2008

SIST EN 302 195-2
V1.1.1:2004

SIST EN 302 208-2
V1.2.1:2008

EN 302 208-2 V1.2.1:2008

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio Frequency Identification
Equipment operating in the band
865 MHz to 868 MHz with power
levels up to 2 W – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of Article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 302 208-2 V1.1.1
Opomba 2.1

(31. 12. 2009)

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011
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EN 302 195-2 V1.1.1:2004

EN 302 194-2 V1.1.2:2007

EN 302 186 V1.1.1:2004

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio equipment in the frequency
range 9 kHz to 315 kHz for Ultra
Low Power Active Medical Implants
(ULP-AMI) and accessories – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Navigation radar used on inland
waterways – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for satellite
mobile Aircraft Earth Stations
(AESs) operating in the 11/12/14
GHz frequency bands covering
essential requirements under Article
3.2 of the R&TTE Directive.

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani
evropski standard EN za satelitske
mobilne letalske zemeljske postaje
(AESs), ki deluejjo c frekvenčneih
pasovih 11/12/14 GHz in zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda
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SIST EN 302 186
V1.1.1:2004

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oprema za radiofrekvenčno
identifikacijo (RFID), ki deluje v pasu
od 865 MHz do 868 MHz z
močnostnimi nivoji do 2 W – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
in antene tipa točka-točka – 2-2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za digitalne sisteme, ki
delujejo v frekvenčnih pasovih, kjer
je izvedena frekvenčna koordinacija

Fiksni radijski sistemi - Karakteristike
in zahteve za opremo in antene tipa
točka-točka – 2-2. del: Digitalni
sistemi, ki delujejo v frekvenčnih
pasovih, kjer je izvedena frekvenčna
koordinacija – Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
in antene tipa točka-točka – 2-2. del:
Digitalni sistemi, ki delujejo v
frekvenčnih pasovih, kjer je izvedena
frekvenčna koordinacija –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 302 217-2-2
V1.2.3:2008

SIST EN 302 217-2-2
V1.3.1:2009

SIST EN 302 217-2-2
V1.4.1:2010

Naslov standarda

SIST EN 302 208-2
V1.3.1:2010

Oznaka standarda

EN 302 217-2-2
V1.3.1
Opomba 2.1

30. 9. 2012

31. 1. 2011

(31. 5. 2009)

30. 11. 2011

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
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EN 302 217-2-2
V1.4.1:2010

EN 302 217-2-2
V1.2.3
Opomba 2.1

EN 302 217-2-2
V1.1.3
Opomba 2.1

EN 302 217-2-2
V1.2.3:2007

EN 302 217-2-2
V1.3.1:2009

EN 302 208-2 V1.2.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

EN 302 208-2 V1.3.1:2010

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 2-2: Digital systems
operating in frequency bands where
frequency co-ordination is applied –
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Fixed Radio Systems;
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 2-2: Digital systems
operating in frequency bands where
frequency co-ordination is applied –
Harmonized EN covering the
essential requirements of Article 3.2
of the R&TTE Directive

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 2-2: Harmonized
EN covering essential requirements
of Article 3.2 of R&TTE Directive for
digital systems operating in
frequency bands where frequency
co-ordination is applied

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio Frequency Identification
Equipment operating in the band
865 MHz to 868 MHz with power
levels up to 2 W – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
in antene tipa točka-točka – 3. del:
Oprema, ki deluje v frekvenčnih
pasovih, kjer se lahko uporablja
usklajena in neusklajena oprema –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
in antene tipa točka-točka – 4-2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za antene

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
in antene tipa točka-točka – 4-2. del:
Antene – Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 302 217-3
V1.3.1:2009

SIST EN 302 217-4-2
V1.3.1:2008

SIST EN 302 217-4-2
V1.4.1:2009
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EN 302 217-4-2
V1.4.1:2009

EN 302 217-4-2
V1.3.1:2007

EN 302 217-3 V1.3.1:2009

EN 302 217-3 V1.2.1:2008

Oznaka referenčnega
standarda

EN 302 217-4-2
V1.3.1
Opomba 2.1

31. 12. 2010

(31. 7. 2009)

30. 4. 2011

EN 302 217-3 V1.2.1
Opomba 2.1

EN 302 217-4-2
V1.2.1
Opomba 2.1

(30. 11. 2009)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 302 217-3 V1.1.3
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 4-2: Antennas –
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 4-2: Harmonized
EN covering essential requirements
of Article 3.2 of R&TTE Directive for
antennas

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 3: Equipment
operating in frequency bands where
both frequency coordinated or
uncoordinated deployment might be
applied – Harmonized EN covering
the essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 3: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of R&TTE Directive for
equipment operating in frequency
bands where simplified or no
frequency co-ordination procedures
are applied

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
tipa točka-točka in antene – 3. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za opremo, ki deluje v
frekvenčnih pasovih, kjer se izvaja
poenostavljena frekvenčna
koordinacija ali se frekvenčna
koordinacija ne izvaja

Naslov standarda
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SIST EN 302 217-3
V1.2.1:2008

Oznaka standarda

Stran
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Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve za opremo
in antene tipa točka-točka – 4-2. del:
Antene – Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
svetovni digitalni radio (DRM) v
radiodifuzijski storitvi – 2. del:
Harmonizirani EN v skladu s členom
3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Navigacijski radar za
uporabo na plovilih brez opreme
SOLAS: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega –
Cestna transportna in prometna
telematika (RTTT) - Radarska
oprema kratkega dosega, ki deluje v
pasu od 77 GHz do 81 GHz – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 302 245-2
V1.1.1:2005

SIST EN 302 248
V1.1.2:2008

SIST EN 302 264-2
V1.1.1:2009

Naslov standarda

SIST EN 302 217-4-2
V1.5.1:2010

Oznaka standarda

EN 302 264-2 V1.1.1:2009

EN 302 248 V1.1.2:2008

EN 302 245-2 V1.1.1:2005

EN 302 217-4-2
V1.5.1:2010

Oznaka referenčnega
standarda

–

–

–

EN 302 217-4-2
V1.4.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

31. 10. 2011

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Št.
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Stran
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices – Road
Transport and Traffic Telematics
(RTTT) - Short Range Radar
equipment operating in the 77 GHz
to 81 GHz band – Part 2:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectum Matters (ERM) –
Navigation radar for use on nonSOLAS vessels: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for the
Digital Radio Mondiale (DRM)
broadcasting service – Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of
the R&TTE Directive

Fixed Radio Systems –
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and
antennas – Part 4-2: Antennas –
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Uradni list Republike Slovenije
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega Cestna transportna in prometna
telematika (RTTT) – Oprema za
radarje kratkega dosega, ki delujejo
v frekvenčnem območju 24 GHz 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Induktivna podatkovna
komunikacijska oprema z zelo
kratkim dosegom, ki deluje na 13,56
MHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
prizemno digitalno (televizijsko)
videoradiodifuzijsko storitev (DVB-T)
– Harmonizirani EN v skladu s
členom 3.2 direktive R&TTE

SIST EN 302 288-2
V1.3.2:2009

SIST EN 302 291-2
V1.1.1:2005

SIST EN 302 296
V1.1.1:2005

58

EN 302 296 V1.1.1:2005

EN 302 291-2 V1.1.1:2005

Electromagnetic compatibility and
radio spectrum matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Close
Range Inductive Data
Communication equipment operating
at 13,56 MHz – Part 2: Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

–

–

EN 302 288-2 V1.2.2
Opomba 2.1

EN 302 288-2 V1.2.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

31. 10. 2010

(31. 5. 2009)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

1 / 7. 1. 2011

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for the
digital television broadcast service,
Terrestrial (DVB-T) – Harmonized
EN under article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 302 288-2 V1.3.2:2009

EN 302 288-2 V1.2.2:2008

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices – Road
Transport and Traffic Telematics
(RTTT) - Short range radar
equipment operating in the 24 GHz
range - Part 2: Harmonized EN
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices – Road
Transport and Traffic Telematics
(RTTT) – Short range radar
equipment operating in the 24 GHz
range – Part 2: Harmonized EN
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega –
Cestna transportna in prometna
telematika (RTTT) – Oprema za
radarje kratkega dosega, ki delujejo
v frekvenčnem območju 24 GHz – 2.
del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

194 /

SIST EN 302 288-2
V1.2.2:2008

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oddajniška oprema za
analogno televizijsko radiodifuzijsko
storitev – Harmonizirani EN v skladu
s členom 3.2 direktive R&TTE

Fiksni radijski sistemi - Večtočkovna
oprema in antene – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za digitalno večtočkovno
radijsko opremo

Fiksni radijski sistemi – Oprema in
antene za večtočkovne povezave –
3. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za antene pri večtočkovnih
radijskih povezavah

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
satelitske zemeljske postaje na
ladjah, delujoče v frekvenčnih
pasovih 11/12/14 GHz, razporejenih
za fiksne satelitske storitve (FSS), ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE�

SIST EN 302 326-2
V1.2.2:2007

SIST EN 302 326-3
V1.3.1:2008

SIST EN 302 340
V1.1.1:2006

Naslov standarda

SIST EN 302 297
V1.1.1:2005

Oznaka standarda

EN 302 340 V1.1.1:2006

EN 302 326-3 V1.3.1:2008

EN 302 326-2 V1.2.2:2007

EN 302 297 V1.1.1:2005

Oznaka referenčnega
standarda

–

(31. 10. 2009)

EN 302 326-3 V1.2.2
Opomba 2.1

–

(31. 3. 2009)

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

EN 302 326-2 V1.1.2
Opomba 2.1

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

1 / 7. 1. 2011 /
Stran
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Satellite Earth Stations and Systems
(SES) –Harmonized EN for satellite
Earth Stations on board Vessels
(ESVs) operating in the 11/12/14
GHz frequency bands allocated to
the Fixed Satellite Service (FSS)
covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
directive

Fixed Radio Systems - Multipoint
Equipment and Antennas – Part 3:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive for Multipoint
Radio Antennas

Fixed Radio Systems - Multipoint
Equipment and Antennas – Part 2:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive for Digital
Multipoint Radio Equipment

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Transmitting equipment for
theanalogue television broadcasting
service – Harmonized EN under
article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Harmonizirani EN za
repetitorje (ponavljalnike), delujoče
po standardu CDMA na razpršenem
spektru v mobilnem pasu 450 MHz
(CDMA 450) ter pasovih PAMR 410,
450 in 870 MHz (CDMA-PAMR), ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Tehnične karakteristike za
opremo SRD, ki uporablja ultra
širokopasovno (UWB) tehnologijo –
Aplikacije opreme za analizo in
klasifikacijo vgrajenih materialov, ki
deluje v frekvenčnem pasu od
2,2 GHz do 8 GHz – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 302 426
V1.1.1:2006

SIST EN 302 435-2
V1.2.1:2008

EN 302 435-2 V1.2.1:2008

EN 302 426 V1.1.1:2006

EN 302 372-2 V1.1.1:2006

Oznaka referenčnega
standarda

– �

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

1 / 7. 1. 2011
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) –
Technical characteristics for SRD
equipment using Ultra WideBand
technology (UWB) – Building
Material Analysis and Classification
equipment applications operating in
the frequency band from 2,2 GHz to
8 GHz – Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Harmonized EN for CDMA spread
spectrum Repeaters operating in the
450 MHz cellular band (CDMA450)
and the 410 MHz, 450 MHz and 870
MHz PAMR bands (CDMA-PAMR)
covering essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) –
Equipment for Detection and
Movement – Tanks Level Probing
Radar (TLPR) operating in the
frequency bands 5,8 GHz, 10 GHz,
25 GHz, 61 GHz and 77 GHz – Part
2: Harmonized EN under article 3.2
of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Oprema za odkrivanje in
premikanje – Radar za sondiranje
nivoja v rezervoarjih (TLPR), ki
deluje v frekvenčnih pasovih 5,8
GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz in
77 GHz – 2. del: Harmonizirani EN v
skladu s členom 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

196 /

SIST EN 302 372-2
V1.1.1:2006

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Tehnične karakteristike za
opremo SRD, ki uporablja ultra
širokopasovno (UWB) tehnologijo –
Aplikacije opreme za analizo in
klasifikacijo vgrajenih materialov, ki
deluje v frekvenčnem pasu od 2,2
GHz do 8 – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
sledenje zemeljskim postajam na
vlakih (EST), delujočim v
frekvenčnih pasovih 14/12 GHz, ki
zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost (EMC)
in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) - Meteorološki
pripomočki (Met Aids) - Radiosonde
za uporabo v frekvenčnem območju
od 1 668.4 MHz do 1 690 MHz –
2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Harmonizirani EN za
sisteme GSM na letalih, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 302 448
V1.1.1:2008

SIST EN 302 454-2
V1.1.1:2007

SIST EN 302 480
V1.1.2:2008

Naslov standarda

SIST EN 302 435-2
V1.3.1:2010

Oznaka standarda

�

�

�

EN 302 435-2 V1.2.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

30. 9. 2011

–

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
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EN 302 480 V1.1.2:2008

EN 302 454-2 V1.1.1:2007

EN 302 448 V1.1.1:2008

302 435-2 V1.3.1:2009

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Harmonized EN for the GSM
onboard aircraft system covering
essential requirements of Article 3.2
of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) Meteorological Aids (Met Aids) Radiosondes to be used in the
1 668,4 MHz to 1 690 MHz
frequency range – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for tracking
Earth Stations on Trains (ESTs)
operating in the 14/12 GHz
frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) –
Technical characteristics for SRD
equipment using Ultra WideBand
technology (UWB) – Building
Material Analysis and Classification
equipment applications operating in
the frequency band from 2,2 GHz to
8,5 GHz – Part 2: Harmonized EN
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Širokopasovna radijska dostopovna
omrežja (BRAN) – Fiksni
širokopasovni sistemi za prenos
podatkov na frekvenci 5,8 GHz –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD), ki uporabljajo ultra
širokopasovno (UWB) tehnologijo –
Oprema za sledenje, ki deluje v
frekvenčnem območju od 6 GHz do
8,5 GHz – 2. del: Harmonizirani EN,
ki zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

SIST EN 302 502
V1.2.1:2008

SIST EN 302 500-2
V1.2.1:2008

EN 302 500-2 V1.2.1:2008

EN 302 502 V1.2.1:2008

N 302 498-2 V1.1.1:2009

Oznaka referenčnega
standarda

EN 302 510-2 V1.1.1
Opomba 2.1

EN 302 502 V1.1.1
Opomba 2.1

�

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(31. 3. 2010)

(31. 3. 2010)

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

1 / 7. 1. 2011
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Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) using
Ultra WideBand (UWB) technology –
Location Tracking equipment
operating in the frequency range
from 6 GHz to 8,5 GHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Broadband Radio Access Networks
(BRAN) – 5,8 GHz fixed broadband
data transmitting systems –
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) –
Technical characteristics for SRD
equipment using Ultra WideBand
technology (UWB) – Object
Discrimination and Characterization
Applications for power tool devices
operating in the frequency band from
2,2 GHz to 8,5 GHz – Part 2:
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Tehnične karakteristike za
opremo SRD, ki uporablja ultra
širokopasovno (UWB) tehnologijo –
Objektna diskriminacija in
karakterizacija motorno gnanih
naprav, ki obratujejo v frekvenčnem
pasu od 2,2 GHz do 8,5 GHz – 2.
del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

198 /

SIST EN 302 498-2
V1.1.1:2010

Oznaka standarda

Stran
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radijska oprema v
frekvenčnem območju od 30 MHz do
37,5 MHz za aktivne membranske
medicinske vsadke ultra majhnih
moči in pribor – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Radijska oprema, ki deluje
v frekvenčnem območju od 315 kHz
do 600 kHz – 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Službeni sistemi ultra
majhnih moči za medicinske
podatke, ki delujejo v frekvenčnih
območjih od 401 MHz do 402 MHz
in od 405 MHz do 406 MHz – 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Širokopasovni sistemi za prenos
podatkov, ki delujejo v frekvenčnem
pasu od 2500 MHz do 2690 MHz –
1. del: TDD-bazne postaje –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 302 536-2
V1.1.1:2008

SIST EN 302 537-2
V1.1.2:2008

SIST EN 302 544-1
V1.1.1:2009

Naslov standarda

SIST EN 302 510-2
V1.1.1:2007

Oznaka standarda

ದ 

ದ 

ದ 

ದ 

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
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EN 302 544-1 V1.1.1:2009

EN 302 537-2 V1.1.2:2008

EN 302 536-2 V1.1.1:2007

EN 302 510-2 V1.1.1:2007

Oznaka referenčnega
standarda

Št.

Broadband Data Transmission
Systems operating in the 2 500 MHz
to 2 690 MHz frequency band – Part
1: TDD Base Stations – Harmonized
EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Ultra
Low Power Medical Data Service
Systems operating in the frequency
range 401 MHz to 402 MHz and 405
MHz to 406 MHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment in the frequency range
315 kHz to 600 kHz – Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Radio equipment in the frequency
range 30 MHz to 37,5 MHz for Ultra
Low Power Active Medical
Membrane Implants and
Accessories – Part 2: Harmonized
EN covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Širokopasovni sistemi za prenos
podatkov, ki delujejo v frekvenčnem
pasu od 2500 MHz do 2690 MHz –
2. del: Postaje uporabniške opreme
TDD – Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenske mobilne storitve
–Radijska oprema, ki uporablja
modulacijo s konstantno ali
nekonstantno ovojnico in deluje v
kanalu pasovne širine 25 kHz, 50
kHz, 100 kHz ali 150 kHz Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenske mobilne storitve
– Radijska oprema, ki uporablja
modulacijo s konstantno ali
nekonstantno ovojnico in deluje v
kanalu pasovne širine 25 kHz, 50
kHz, 100 kHz ali 150 kHz –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 302 544-2
V1.1.1:2009

SIST EN 302 561
V1.1.1:2008

SIST EN 302 561
V1.2.1:2010

64

EN 302 561 V1.2.1:2009

EN 302 561 V1.1.1:2008

EN 302 544-2 V1.1.1:2009

EN 302 544-1 V1.1.2:2010

Oznaka referenčnega
standarda

EN 302 561 V1.1.1
Opomba 2.1

ದ 

ದ 

EN 302 544-1 V1.1.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

31. 8. 2011

30. 9. 2011

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

1 / 7. 1. 2011

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment using constant or nonconstant envelope modulation
operating in a channel bandwidth of
25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz
– Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service – Radio
equipment using constant or nonconstant envelope modulation
operating in a channel bandwidth of
25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz
- Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Broadband Data Transmission
Systems operating in the 2 500 MHz
to 2 690 MHz frequency band – Part
2: TDD User Equipment Stations –
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

Broadband Data Transmission
Systems operating in the 2 500 MHz
to 2 690 MHz frequency band – Part
1: TDD Base Stations – Harmonized
EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Širokopasovni sistemi za prenos
podatkov, ki delujejo v frekvenčnem
pasu od 2500 MHz do 2690 MHz –
1. del: TDD-bazne postaje –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Naslov standarda

200 /

SIST EN 302 544-1
V1.1.2:2010

Oznaka standarda

Stran
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Širokopasovna radijska dostopovna
omrežja (BRAN) – Večgigabitni
60 GHz sistemi WAS/RLAN –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Inteligentni transportni sistemi (ITS)
– Radiokomunikacijska oprema, ki
deluje v frekvenčnem pasu od 5 855
MHz do 5 925 MHz – Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Radijska oprema za
železniške sisteme Eurobalise –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Radijska oprema za
železniške sisteme Euroloop –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Sistemi širokopasovnega
brezžičnega dostopa v frekvenčnem
pasu od 3400 MHz do 3800 MHz –
Terminalska mobilna postaja –
Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

SIST EN 302 571
V1.1.1:2008

SIST EN 302 608
V1.1.1:2009

SIST EN 302 609
V1.1.1:2009

SIST EN 302 623
V1.1.1:2009

Naslov standarda

SIST EN 302 567
V1.1.1:2009

Oznaka standarda

EN 302 623 V1.1.1:2009

Broadband Wireless Access
Systems (BWA) in the 3 400 MHz to
3 800 MHz frequency band – Mobile
Terminal Stations – Harmonized EN
covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.
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EN 302 609 V1.1.1:2008

EN 302 608 V1.1.1:2008

EN 302 571 V1.1.1:2008

EN 302 567 V1.1.1:2009

Oznaka referenčnega
standarda

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment for Euroloop railway
systems – Harmonized EN covering
the essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD) – Radio
equipment for Eurobalise railway
systems – Harmonized EN covering
the essential requirements of article
3.2 of the R&TTE Directive

Intelligent Transport Systems (ITS) –
Radiocommunications equipment
operating in the 5 855 MHz to 5 925
MHz frequency band – Harmonized
EN covering essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive

Broadband Radio Access Networks
(BRAN) – 60 GHz Multiple-Gigabit
WAS/RLAN Systems – Harmonized
EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku
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Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega dosega
(SRD) – Ponavljalniki (repetitorji)
globalnih navigacijskih satelitskih
sistemov (GNSS) – Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Aktivni povečevalniki
radarskih ciljev – Harmonizirani EN,
ki zajema bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE

Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Harmonizirani EN za
zemeljske postaje na vozilih
(VMES), delujoče v frekvenčnih
pasovih 14/12 GHz, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE

Harmonizirani evropski standard
(EN) za opremo TETRA, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE) – 1. del:
Govor in podatki (V+D)

SIST EN 302 645
V1.1.1:2010

SIST EN 302 752
V1.1.1:2009

SIST EN 302 977
V1.1.2:2010

SIST EN 303 035-1
V1.2.1:2003

66

EN 303 035-1 V1.2.1:2001

EN 302 977 V1.1.2:2010

EN 302 752 V1.1.1:2009

EN 302 645 V1.1.1:2010

EN 302 625 V1.1.1:2009

Oznaka referenčnega
standarda

–

–

–

–

(30. 9. 2003)

–

–

EN 303 035-1 V1.1.1
Opomba 2.1

–

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

1 / 7. 1. 2011

Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Harmonized EN for TETRA
equipment covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive – Part 1: Voice
plus Data (V+D)

Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Harmonized EN for VehicleMounted Earth Stations (VMES)
operating in the 14/12 GHz
frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Active radar target enhancers –
Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2
of the R&TTE directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices – Global
Navigation Satellite Systems
(GNSS) Repeaters – Harmonized
EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE directive

Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM) – 5
GHz BroadBand Disaster Relief
applications (BBDR) – Harmonized
EN covering the essential
requirements of article 3.2 of the
R&TTE Directive

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

Št.

Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Aplikacije 5 GHz
širokopasovnosti za pomoč pri
nesrečah (BBDR) – Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Naslov standarda

202 /

SIST EN 302 625
V1.1.1:2009

Oznaka standarda

Stran
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Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST ETS 300 487:2000
Satelitske zemeljske postaje in
sistemi (SES) – Sprejemne mobilne
zemeljske postaje (ROMES) za
podatkovne komunikacije v
frekvenčnem področju 1,5 GHz Specifikacije za radiofrekvenčno
(RF) področje

SIST ETS 300 487:2000/
A1:2000
Amendment A1:1997 to
ETS 300 487:1996
Satellite Earth Stations and Systems
(SES) – Receive-Only Mobile Earth
Stations (ROMES) operating in the
1,5 GHz band providing data
communications; Radio Frequency
(RF) specifications

Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Harmonized EN for TETRA
equipment covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive – Part 2: Direct
Mode Operation (DMO)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem jeziku

ETS 300 487:1996/
A1:1997

EN 303 035-2 V1.2.2:2003

Oznaka referenčnega
standarda

–

EN 303 035-2 V1.2.1
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

(31. 10. 2004)

Opomba 1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti

Št.
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Opomba 3: V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova navedena dopolnila. Nadomeščeni standard (stolpec 5) je zato sestavljen iz
EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih dopolnil, vendar brez novih navedenih dopolnil. Z datumom, navedenim v šestem stolpcu, za nadomeščeni standard preneha veljati domneva
o skladnosti z bistvenimi zahtevami pravilnika.

Opomba 2.1: Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem standardu). Z datumom, navedenim v šestem stolpcu, preneha veljati
domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ( Uradni list RS, št. 17/09), (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) na osnovi
nadomeščenega standarda.

Opomba 1: Običajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum umika (»dow«), ki ga določi evropska organizacija za standardizacijo, vendar je v nekaterih izjemnih primerih lahko
tudi drugače.

Prizemni snopovni radio (TETRA) Harmonizirani evropski standard
(EN) za opremo TETRA, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2 direktive
o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE) – 2. del:
Neposredno obratovanje (DMO)

Naslov standarda

SIST EN 303 035-2
V1.2.2:2004

Oznaka standarda
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POPRAVKI

26.

Popravek Razlage Kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike v Republiki
Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji
26. oktobra 2010

del OPPN, št. 7/10, in sicer list št. 4 in 5 na katerem se vidi
popravek meje OPPN.
Št. 3505-0001/2011-2
Zreče, dne 3. januarja 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

Popravek
Pri razlagi Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 60/08), objavljeni v Uradnem listu RS, št. 91/10, dne
15. 11. 2010, se pri drugem razdelku, ki objavljen glasi:
»6. člen, 2. točka in 3. alineja
(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD)
Razlaga pojma urgentne službe«
črta besedilo: »2. točka in 3. alineja.«
Ljubljana, dne 5. januarja 2011
Predsednik Odbora
za razlago kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida l.r.

27.

Tehnični popravek Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za trgovski
center ob vstopu v Zreče

TEHNIČNI POPRAVEK
S tem tehničnim popravkom se tretji odstavek 3. člena
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za tr‑
govski center ob vstopu v Zreče (Uradni list RS, št. 69/10)
dopolni s parc. št. 99/24 – del k.o. Zreče. Spremeni se grafični

28.

Popravek Sklepa o določitvi povprečnih
stroškov komunalne opreme za leto 2010
in meril za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Žirovnica

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura‑
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
UPB, 109/09 in 38/10) objavljam

POPRAVEK
Sklepa o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za leto 2010 in meril
za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Žirovnica
V Sklepu o določitvi povprečnih stroškov komunalne opre‑
me za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 107/10 z dne
29. 12. 2010) se naslov spremeni tako, da se letnica »2010«
pravilno glasi »2011«.
Št. 429-0004/2010
Breznica, dne 4. januarja 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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VSEBINA

21.

22.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
23.
24.

25.

7.

8.

9.

OBČINE

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o iz‑
vedbi rednega letnega javnega razpisa za sofi‑
nanciranje projektov iz proračunske postavke za
avdiovizualne medije
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Generalne‑
ga sekretariata Vlade Republike Slovenije
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Belorusije v Republiki Sloveniji s sedežem v Lju‑
bljani

DOBROVA - POLHOV GRADEC
10.
132
11.

1

12.

1

7
8

13.

Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2011

14.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Razkrižje za leto 2010
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za
leto 2011

20
22
22

RAZKRIŽJE
15.

24

25

TRŽIČ
13
13
133

136

16.

17.

18.

19.

136
17

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Obči‑
ne Tržič v letu 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
storskih ureditvenih pogojih za širše območje kul‑
turnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
storskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro me‑
stno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja
003-T3-4C-029 Tržič – mesto)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
storskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Tržič

26

39

54

67

ŽIRI
20.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Žiri

26.

Popravek Razlage Kolektivne pogodbe za zdravni‑
ke in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ),
sprejete na seji 26. oktobra 2010
Tehnični popravek Odloka o Občinskem podrob‑
nem prostorskem načrtu za trgovski center ob
vstopu v Zreče
Popravek Sklepa o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za leto 2010 in meril za od‑
mero komunalnega prispevka na območju Občine
Žirovnica

91

POPRAVKI

17

27.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI
PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice
do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRA‑
JINSKI PARK GORIČKO«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični
likovni center
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdaja‑
nju javnega glasila Ljubljana

OSILNICA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, novem‑
ber 2010

20

LJUBLJANA

132

MINISTRSTVA

Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem
izpitu
Pravilnik o vsebini in obsegu obratovalnega dnev‑
nika o namernem sproščanju gensko spremenje‑
nih organizmov v okolje
Pravilnik o kazeinih in kazeinatih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične
usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laborato‑
rijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih orga‑
nizmov
Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski
zaščiti
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gra‑
ditev stanovanjskih stavb in stanovanj
Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi de‑
lovnih mest direktorjev s področja dela, družine in
socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov
Odredba o Seznamu standardov, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahte‑
vami Pravilnika o radijski opremi in telekomunika‑
cijski terminalski opremi
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obre‑
sti

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2011

28.
17

204

204

204
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Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 1/11
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi

1

Javne dražbe

18

Razpisi delovnih mest

19

Druge objave

21

Evidence sindikatov

22

Objave po Zakonu o medijih

23

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

24

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

25
25
25

Zavarovanja terjatev

28

Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

29
29
30
31
32

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

33
33
33
34
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