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DRŽAVNI ZBOR

100.

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 (ZIPRS1112-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 11. januarja 2011.
Št. 003-02-1/2011-2
Ljubljana, dne 21. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA LETI 2011 IN 2012 (ZIPRS1112-A)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10) se za petim od‑
stavkom 36. člena doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbe prvega, drugega in petega
odstavka tega člena se lahko država v skladu s tretjim odstav‑
kom 81. člena ZJF dodatno zadolži za izvajanje intervencij na
sekundarnem trgu lastnih dolžniških vrednostnih papirjev z do‑
datno izdajo posameznega lastnega dolžniškega vrednostnega

papirja do višine 10% stanja dolga iz naslova posameznega la‑
stnega dolžniškega vrednostnega papirja, izdanega v skladu s
prvim odstavkom 81. člena ZJF in s prvim odstavkom 82. člena
ZJF, v tekočem in preteklih proračunskih letih, vendar ne več
kot za 1.250.000.000 eurov.«.
2. člen
Naslov devetega poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»9. POSEBNI DOLOČBI«.
3. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen
(višina prispevka za programe RTV Slovenija)
(1) Mesečni prispevek se plačuje RTV Sloveniji v nasle‑
dnji višini:
1. za zasebno rabo:
a) zavezanci – fizične osebe plačujejo za vse televizijske
in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo spre‑
jem radijskih oziroma televizijskih programov, ki jih uporabljajo
osebno ali skupaj s člani družine, 12 eurov;
b) če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več
radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu omogo‑
čale sprejem televizijskih programov, plačuje 3,55 eura;
c) prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi za
pravne osebe, državne organe, organe samoupravnih lokalnih
skupnosti in samostojne podjetnike posameznike, vendar za
vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni
rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika posameznika;
2. za javno rabo:
a) pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki,
ki imajo sprejemnike v svojih poslovnih prostorih, kot so:
gostinski lokali, hoteli, turistična naselja, trgovine, restavra‑
cije in podobno, in so namenjeni javni uporabi, plačujejo v
primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki,
pavšalni mesečni prispevek v višini 34,00 eura, v primeru
večjega števila takih poslovnih enot pa za vsako prispevek,
zmanjšan za 30%;
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b) če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske
sprejemnike, nima pa drugih naprav, ki bi omogočale sprejem
televizijskih programov, znaša pavšalni mesečni prispevek
12,74 eura;
c) hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih
10 televizijskih sprejemnikov oziroma naprav, ki omogočajo
sprejem televizijskega programa v hotelskih sobah, pavšalni
mesečni prispevek v znesku 51,00 eura, za vsak nadaljnji
tovrstni sprejemnik pa 2,53 eura. Če hotelsko podjetje v po‑
sameznem mesecu ne doseže 60% zasedenosti kapacitet ali
če obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50%
mesečnega zneska prispevka za te mesece.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja davčni posto‑
pek, se mesečni prispevek obračunava v višini, določeni s
tem zakonom. Mesečni prispevek se za januar 2011 obračuna
v sorazmernem delu mesečnega prispevka glede na datum
uveljavitve tega zakona. Če je zavezanec mesečni prispevek
za januar 2011 plačal v celotni višini določeni s tem zakonom,
RTV Slovenija po uradni dolžnosti poračuna preveč plačani
mesečni prispevek pri obračunu mesečnega prispevka za me‑
sec februar.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/11-1/26
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EPA 1511-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
101.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Veliki
socialistični ljudski libijski arabski džamahiriji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zu‑
nanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Veliki
socialistični ljudski libijski arabski džamahiriji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Veliki socialistični ljudski libijski arabski džamahiriji
s sedežem v Rimu postavim Iztoka Mirošiča.
Št. 501-03-3/11-2
Ljubljana, dne 14. januarja 2011

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
102.

Uredba o določitvi seznama strateškega blaga
in pripadajočih nadzornih režimih

Na podlagi prvega odstavka 4. člena, četrtega odstavka
6. člena, prvega in četrtega odstavka 9. člena, prvega odstav‑
ka 13. člena, prvega odstavka 17. člena in tretjega odstavka
18. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega
pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10
– ZNIBDR‑A) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi seznama strateškega blaga
in pripadajočih nadzornih režimih
1. člen
Ta uredba določa:
– seznam strateškega blaga,
– strateško blago, katerega ponovni izvoz oziroma iznos
je prepovedan,
– vrsto in količino strateškega blaga ter obseg in namen,
za katere je potrebno dovoljenje oziroma za katere zadostuje
priglasitev,
– strateško blago in strateške dejavnosti, za katere je
mnenje Komisije za strateško blago obvezno,
– vrsto in količino strateškega blaga ter obseg ali namen
strateške dejavnosti, za izvedbo katere je treba pridobiti do‑
voljenje,
– strateške dejavnosti, ki jih je glede na vrsto in količino
strateškega blaga ter obseg ali namen dejavnosti treba pred‑
hodno najaviti pri pristojnem organu,
– strateške dejavnosti, za katere veljajo izjeme glede
koncentracijske in količinske meje, ter vrsto in obseg izvedene
strateške dejavnosti, pri kateri se lahko poročilo o letnih izve‑
denih strateških dejavnostih izdela po posebnih postopkih, ki
se nanašajo na roke in obseg poročila.
2. člen
(1) Seznam strateškega blaga je v prilogi, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) Strateško blago je razdeljeno v pet skupin glede na
nadzorni režim, ki je zanj določen.
(3) Nadzorni režim je skupek obveznosti, ki jih morajo
zavezanci izpolnjevati pri opravljanju in izvedbi posameznih
strateških dejavnosti glede na vrsto in količino strateškega
blaga.
(4) Nadzorni režim je predstavljen kot tabelarična pove‑
zava med posamezno strateško dejavnostjo in obveznostmi
zavezanca po Zakonu o nadzoru strateškega blaga posebnega
pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 –
ZNIBDR‑A). Opombe pod razpredelnico dodatno opredeljujejo
posamezne obveznosti in so sestavni del nadzornega režima.
3. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih
režimih (Uradni list RS, št. 48/07).
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-1/2011
Ljubljana, dne 13. januarja 2011
EVA 2009-2711-0057
Vlada Republike Slovenije

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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PRILOGA
Seznam strateškega blaga s pripadajočimi nadzornimi režimi

Izrazi in oznake, uporabljeni v tej prilogi, imajo naslednji pomen:
a.
"P" pomeni prepoved ponovnega izvoza oziroma iznosa strateškega blaga v skladu s četrtim
odstavkom 6. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in
zdravje (v nadaljnjem besedilu: ZNSBPPVZ).
b.
"D" pomeni, da je treba za opravljanje strateške dejavnosti pridobiti dovoljenje v skladu s
prvim odstavkom 9. člena ZNSBPPVZ. Količina strateškega blaga in obseg ali namen
strateške dejavnosti, za katero je treba pridobiti to dovoljenje, sta določena v opombi pod
razpredelnico.
c.
"OM" pomeni, da je za izdajo dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti treba pridobiti
obvezno mnenje Komisije za strateško blago v skladu s četrtim odstavkom 9. člena
ZNSBPPVZ.
d.
"DI" pomeni, da je za izvedbo vsake posamezne strateške dejavnosti treba pridobiti
dovoljenje v skladu s prvim odstavkom 13. člena ZNSBPPVZ.
e.
"PN" pomeni, da je za opravljanje oziroma izvedbo posamezne strateške dejavnosti to treba
najaviti v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZNSBPPV.
f.
"Po" pomeni, da je za izvedeno strateško dejavnost poročanje v skladu s tretjim odstavkom
18. člena ZNSBPPVZ potrebno.

SKUPINA 1
Seznam strateškega blaga

Kemikalije:
1.

2.
3.

4.

5.

O-alkil (≤C10, vključno cikloalkil) alkil (Me, Et, n-Pr ali i-Pr)-fosfonofluoridati
npr. sarin: O-izopropil metilfosfonofluoridat (CAS 107-44-8)
soman: O-pinakolil metilfosfonofluoridat (CAS 96-64-0)
O-alkil (≤C10, vključno cikloalkil) N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr ali i-Pr) fosforamidocianidati
npr. tabun: O-etil N,N-dimetil fosforamidocianidati (CAS 77-81-6)
O-alkil (H ali ≤C10, vključno cikloalkil) S-2 dialkil (Me, Et, n-Pr ali i-Pr)-aminoetil alkil (Me, Et,
n-Pr ali i-Pr) fosfonotiolati in ustrezne alkilirane ali protonirane soli
npr. VX: O-etil S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat (CAS 50782-69-9)
žveplovi iperiti:
2-kloroetil klorometil sulfid (CAS 2625-76-5)
iperit: bis(2-kloroetil)sulfid (CAS 505-60-2)
bis (2-kloroetiltio)metan (CAS 63869-13-6)
1,2-bis(2-kloroetiltio)etan (CAS 3563-36-8)
1,3-bis(2-kloroetiltio)-n-propan (CAS 63905-10-2)
1,4-bis(2-kloroetiltio)-n-butan (CAS 142868-93-7)
1,5-bis(2-kloroetiltio)-n-pentan (CAS 142868-94-8)
bis(2-kloroetiltiometil) eter (CAS 63918-90-1)
kisikov iperit:bis(2-kloroetiltioetil)eter (CAS 63918-89-8)
luiziti:
luizit 1: 2-klorovinildikloroarzin (CAS 541-25-3)
luizit 2: bis(2-klorovinil)kloroarzin (CAS 40334-69-8)
luizit 3: tris(2-klorvinil) arzin (CAS 40334-70-1)
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6.

dušikovi iperiti:
HN1: bis(2-kloroetil)etilamin (CAS 538-07-8)
HN2: bis(2-kloroetil)metilamin (CAS 51-75-2)
HN3: tris(2-kloroetil)amin (CAS 555-77-1)
7.
alkil (Me, Et, n-Pr ali i-Pr) fosfonildifluoridi
npr. DF: metilfosfonildifluorid (CAS 676-99-3)
8.
O-alkil (H ali C10, vključno cikloalkil) O-2-dialkil
(Me, Et, n-Pr ali i-Pr)-aminoetil alkil
(Me, Et, n-Pr ali i-Pr) fosfonit in
ustrezne alkilirane ali protonirane soli
npr.QL: O-etil O-2-diizopropilaminoetil metilfosfonit (CAS 57856-11-8)
9.
klorosarin: O-izopropil metilfosfonokloridat (CAS 1445-76-7)
10. klorosoman: O-pinakolil metilfosfonokloridat (CAS 7040-57-5)
11. saksitoksin (CAS 35523-89-8)
12. ricin (CAS 9009-86-3)
in njihove zmesi, ki vsebujejo eno ali več zgoraj navedenih kemikalij.

Nadzorni režim
Nadzor vsebuje naslednje obveznosti:
Vrsta strateške dejavnosti
Razvoj in raziskave
Proizvodnja 4
Predelava
Poraba
Uvoz
Vnos
Izvoz
Iznos
Promet (drugo)
Uničenje
Tranzit
Druge strateške dejavnosti

D; OM; DI; Po3
D; OM; DI; PN; Po3
D; OM; DI1; PN; Po3
D; OM; DI1; PN; Po3
D; OM; DI1 ; Po3
D; OM; DI1; Po3
D, OM; DI1, 2, P; Po3
D, OM; DI1; P; Po3
D; OM; DI1; Po3
D; OM; DI1; Po3
D; OM; DI1; Po3
D; OM; DI1 ; Po3

Opombe:
Obveznost pridobitve dovoljenja velja za kemikalije v koncentracijah, enakih ali višjih od 0.01
masnega %.
2
Dovoljenje ni potrebno za snov DF: metilfosfonil difluorid (CAS: 676-99-3), etilfosfonil difluorid (CAS:
753-98-0) in QL: O-etil O-2-diizopropilaminoetil metilfosfonit (CAS 57856-11-8).
3
Obveznost poročanja ne velja za kemikalije v koncentracijah pod 0,01 masnega %.
4
Za proizvodnjo gre tudi, če kemikalija nastaja v proizvodnem procesu kot intermediat, stranski
produkt ali odpadek ter je kemijsko stabilna in obstaja ustrezen čas, da je mogoče izvesti izolacijo,
vendar se pri običajni in obstoječi proizvodnji ne izvaja.
1
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SKUPINA 2
Seznam strateškega blaga
1.

Človeški patogeni, zoonoze in toksini:
a.
virusi, naravni, gojeni ali spremenjeni, v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki materialov,
ki vsebujejo živi material, namerno cepljen ali okužen s takšnimi kulturami:
1.
chikungunjski virus,
2.
kongoško-krimski virus hemoragične mrzlice,
3.
virus mrzlice dengue,
4.
orientalski virus konjskega encefalitisa (vnetja možganske opne),
5.
virus ebole,
6.
virus hantana,
7.
virus junine,
8.
virus mrzlice lassa,
9.
virus limfocitnega koriomeningitisa,
10. virus machupo,
11. marburški virus,
12. virus opičjih koz,
13. virus mrzlice Rift Valley,
14. virus klopnega encefalitisa (virus ruskega pomladno-poletnega encefalitisa),
15. virus variola,
16. venezuelski virus konjskega encefalitisa (vnetja možganske opne),
17. zahodni virus konjskega encefalitisa (vnetja možganske opne),
18. virus rumene mrzlice,
19. virus japonskega encefalitisa (vnetja možganske opne),
20. virus Kyasanur Forest,
21. virus Lupingove bolezni,
22. virus encefalitisa Murray Valley,
23. virus hemoragične mrzlice Omsk,
24. virus Oropouche,
25. virus Powassan,
26. virus Rocio,
27. virus encefalitisa St Louis,
28. virus Hendra (konjski morbilivirus),
29. južnoameriška hemoragična mrzlica (Sabia, Flexal, Guanarito),
30. virusi hemoragične mrzlice s pljučnim in ledvičnim sindromom (Seoul, Dobrava,
Puumala, Sin Nombre),
31. virus Nipah;
b.

rikecije, naravne, gojene ali spremenjene, v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki
materialov, ki vsebuje živi material, namerno cepljen ali okužen s takšnimi kulturami:
1.
coxiella burnetii,
2.
bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana),
3.
rickettsia prowasecki,
4.
rickettsia rickettsii;

c.

bakterije, naravne, gojene ali spremenjene, v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki
materialov, ki vsebuje živi material, namerno cepljen ali okužen s takšnimi kulturami:
1.
Bacillus anthracis,
2.
Brucella abortus,
3.
Brucella melitensis,
4.
Brucella suis,
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Chlamydia psittaci,
Clostridium botulinum,
Francisella tularensis,
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei),
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei),
Salmonella typh,
Shigella dysenteriae,
Vibrio cholerae,
Yersinia pestis,
Clostridium perfringens vrste, ki proizvaja epsilon toksin,
Enterohemoragična Escherichia coli, serotip O157 in drugi serotipi, ki proizvajajo
verotoksin;

toksini in podenote toksinov:
1.
botulinotoksin,
2.
toksini Clostridium perfringens,
3.
konotoksin,
4.
ricin,
5.
saksitoksin,
6.
shiga-toksin,
7.
Stafilokoccus aureus (zlatenični toksini),
8.
tetrodotoksin,
9.
Verotoksin in shigi podobne beljakovine, ki onesposobijo ribosome,
10. mikrocistin (cianginosin),
11. aflatoksini,
12. abrin,
13. kolera toksin,
14. toksin Diacetoksiscirpenol,
15. T-2 toksin,
16. toksin HT-2,
17. modeccin,
18. volkensin,
19. viscum album lektin 1 (viskumin);

Opomba: Predmet nadzora točke d niso botulinotoksini (toksini botulizma) ali konotoksini v
obliki proizvodov, če ti ustrezajo vsem naslednjim pogojem:
1.
da so farmacevtski pripravki, izdelani za zdravljenje ljudi z ustreznimi bolezenskimi
znamenji,
2.
da so vnaprej pakirani za distribucijo kot medicinski proizvodi,
3.
da jih državne oblasti potrjujejo kot medicinske proizvode.
e.

glive, naravne, gojene ali spremenjene, v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki
materialov, ki vsebuje živi material, namerno cepljen ali okužen s takšnimi kulturami:
1.
Coccidioides immitis,
2.
Coccidioides posadasii.

Opomba: Predmet nadzora točke 1 (človeški patogeni, zoonoze in toksini) niso cepiva ali
imunotoksini.
2.

Živalski patogeni:
a.
virusi, naravni, gojeni ali spremenjeni, v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki materialov,
ki vsebujejo živi material, namerno cepljen ali okužen s takšnimi kulturami:
1.
virus afriške svinjske mrzlice,
2.
virusi aviarne influnce:
a.
neokarakterizirane ali
b.
virusi aviarne influence z visoko stopnjo patogenosti:
1. virusi tipa A z indeksom intravenozne patogenosti v 6 tednov starih
piščancih več kot 1,2 ali
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imunotoksini.
2.

Živalski patogeni:
a.
virusi, naravni, gojeni ali spremenjeni, v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki materialov,
ki vsebujejo živi material, namerno cepljen ali okužen s takšnimi kulturami:
1.
virus afriške svinjske mrzlice,
2.
virusi aviarne influnce:
a.
neokarakterizirane ali
b.
virusi aviarne influence z visoko stopnjo patogenosti:
1. virusi tipa A z indeksom intravenozne patogenosti v 6 tednov starih
piščancih več kot 1,2 ali
2. virusi tipa A podtipov H5 ali H7 z zaporedjem nukleotidov, ki kodirajo
multiple bazične aminokisline na cepitvenem mestu molekule
hemaglutinina, podobnih tistim, ki so bili opaženi pri drugih virusih HPAI, kar
kaže, da lahko molekulo hemaglutinina razcepi proteaza v celicah gostitelja,
3.
virus plavice,
4.
virus slinavke in parkljevke,
5.
virus kozjih koz,
6.
virus aujeszkyjeve bolezni (neprave stekline),
7.
virus svinjske mrzlice (svinjske kolere),
8.
virus stekline (Lyssa virus),
9.
virus newcastelske bolezni,
10. virus kuge prežvekovalcev,
11. svinjski enterovirus tipa 9,
12. virus goveje kuge,
13. virus ovčjih koz,
14. virus tešinske bolezni prašičev,
15. virus vezikularnega stomatitisa,
16. virus vozličastega dermatitisa,
17. virus afriške konjske kuge;
b.

mikroplazma miocidov, naravna, gojena ali spremenjena, v obliki izoliranih živih kultur
ali v obliki materiala, ki vsebuje živi material, namerno cepljen ali okužen s takšnimi
kulturami, kot sta:
1.
mikroplazma miocidov, podvrsta miocidi SC (mala kolonija – small colony),
2.
mikroplazma capricolum, podvrsta capripneumoniae.

Opomba: Predmet nadzora točke 2 (živalski patogeni) niso cepiva.
3.

Genetski elementi in genetsko modificirani organizmi:
a.
genetsko modificirani organizmi ali genetski elementi, ki vsebujejo verige nukleinske
kisline, povezane s patogenostjo organizmov, naštetih v točkah 1(a), 1(b), 1(c), 1(e), 2
ali 4,
b.
genetsko modificirani organizmi ali genetski elementi, ki vsebujejo verige nukleinske
kisline, kodirane za katerega koli od toksinov ali podenote toksinov, naštetih v točki 1(d).
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Tehnični opombi:
1.
Genetski elementi med drugim vključujejo kromosome, genome, plazmide, transpozone in
vektorje, ki so ali pa niso genetsko modificirani.
2.
Verige nukleinske kisline, povezane s patogenostjo katerih koli mikroorganizmov, navedenih v
točkah 1(a), 1(b), 1(c), 1(e), 2 ali 4, pomenijo katero koli verigo, posebno za določen
mikroorganizem, ki:
a.
sami po sebi ali prek prenesenih proizvodov znatno ogrožajo zdravje ljudi, živali ali
rastlin ali
b.
je znan, da povečuje sposobnost določenega mikroorganizma ali katerega koli drugega
organizma, v katerega je lahko priložen ali kako drugače vključen, da povzroča resno
nevarnost za zdravje ljudi, živali ali rastlin.
Opomba: Točka 3 (genetski elementi in genetsko modificirani organizmi) se ne uporablja za verige
nukleinske kisline, povezane s patogenostjo entehemoragične Escherichie coli, serotip O157 in drugih
sojev, ki proizvajajo verotoksin, razen tistih za kodiranje verotoksina ali njegovih podenot.
4.

Rastlinski patogeni:
a.
virusi, naravni, gojeni ali spremenjeni, v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki materialov,
ki vsebujejo živi material, namerno cepljen ali okužen s takšnimi kulturami:
1. andski latentni virus krompirja,
2. viroid potato spindle tuber;
b.

bakterije, naravne, gojene ali spremenjene, v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki
materiala, ki je bil namerno cepljen ali okužen s takšnimi kulturami:
1. Xanthomonas albilineans,
2. Xanthomonas campestris pv. citri, vključno z vrstami iz rodu Xanthomonas
campestris pv. citri tipov A,B,C,D,E ali vrst, ki so kako drugače klasificirane kot
Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia ali Xanthomonas
campestris pv. citrumelo,
3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae),
4. Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis ssp.
Sepedonicum ali Corynebacterium Sepedonicum),
5. Ralstonia solanacearum, rasi 2 in 3 (Pseudomonas solanacearum, rasi 2 in 3 ali
Burkholderia solanacearum, rasi 2 in 3);

c.

glive, naravne, gojene ali spremenjene, v obliki izoliranih živih kultur ali v obliki
materiala, ki je bil namerno cepljen ali okužen s takšnimi kulturami:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae),
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),
3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei),
4. Puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici),
5. Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum),
6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).
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Nadzorni režim
Nadzor vsebuje naslednje obveznosti:
Vrsta strateške dejavnosti
Razvoj in raziskave
Proizvodnja 1
Predelava
Poraba
Uvoz
Vnos
Izvoz
Iznos
Promet (drugo)
Uničenje
Tranzit
Vse strateške dejavnosti

D; OM; Po
D; OM; Po
D; OM; Po
D; OM; Po
D; OM; Po
D; OM; Po
D; OM; Po
D; OM; Po
D; OM; Po
D; OM; Po
D; OM; Po
D; OM; Po

Opomba:
1
Za proizvodnjo gre tudi, če kemikalija nastaja v proizvodnem procesu kot intermediat, stranski
produkt ali odpadek ter je kemijsko stabilna in obstaja ustrezen čas, da je mogoče izvesti izolacijo,
vendar se pri običajni in obstoječi proizvodnji ne izvaja.

SKUPINA 3
Seznam strateškega blaga
1.
2.
3.

Amiton: O, O - dietil S-[2-(dietilamino)etil] fosforotiolat in ustrezne alkilirane ali protonirane soli
(CAS: 78-53-5)
PFIB: 1,1,3,3,3 - pentafluoro - 2 - (trifluorometil) -1 - propen (CAS:382-21-8)
BZ: 3-kinuklidinil benzilat * (CAS: 581-06-2)
Nadzorni režim

Nadzor vsebuje naslednje obveznosti:
Vrsta strateške dejavnosti
Razvoj in raziskave
Proizvodnja 3
Predelava
Poraba
Uvoz
Vnos
Iznos
Promet (drugo)
Uničenje
Druge strateške dejavnosti

Po2
PN1; Po2
PN1; Po2
PN1; Po2
Po4
Po4
Po4
Po4
Po2
Po2
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Opombe:
1
Predhodno je treba najaviti proizvodnjo, porabo ali predelavo v objektu, ki namerava v naslednjem
koledarskem letu proizvesti, predelati ali porabiti najmanj 1 kg čiste kemikalije označene z * oziroma
100 kg druge čiste kemikalije iz te skupine na posamezen objekt.
2
Obveznost poročanja ne velja za kemikalije v koncentracijah pod 10 masnim % in če je skupna letna
količina čiste kemikalije nižja od 1kg na zavezanca za vsako posamezno strateško dejavnost
posebej.
3
Za proizvodnjo gre tudi, če kemikalija nastaja v proizvodnem procesu kot intermediat, stranski
produkt ali odpadek ter je kemijsko stabilna in obstaja ustrezen čas, da je mogoče izvesti izolacijo,
vendar se pri običajni in obstoječi proizvodnji ne izvaja.
4
Obveznost poročanja ne velja za kemikalije v koncentracijah pod 10 masnih %.

SKUPINA 4
Seznam strateškega blaga
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Kemikalije, razen tistih, ki so navedene v Skupini 1, ki vsebujejo fosforjev atom, na katerega
se veže ena metilna, etilna ali propilna (normalna ali izo) skupina, vendar nobeni nadaljnji
ogljikovi atomi
npr. metilfosfonil diklorid (CAS: 676-97-1)
dimetil metilfosfonat (CAS: 756-79-6)
izjeme: fonofos O-etil S-fenil etilfosfonotiolotionat (CAS: 944-22-9)
N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr ali i-Pr) fosforamidni dihalidi
dialkil (Me, Et, n-Pr ali i-Pr) N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr ali i-Pr)-fosforamidati
arzenov triklorid (CAS: 7784-34-1)
2,2-difenil-2-hidroksi ocetna kislina (CAS:76-93-7)
kinuklidin-3-ol (CAS:1619-34-7)
N,N-dialkil(Me, Et, n-Pr ali i-Pr)aminoetil-2-kloridi in ustrezne protonirane soli
N,N-dialkil(Me, Et, n-Pr ali i-Pr)aminoetan-2-oli in ustrezne protonirane soli
izjeme: N,N-dimetilaminoetanol (CAS:108-01-0) in ustrezne protonirane soli
N,N-dietilaminoetanol (CAS:100-37-8) in ustrezne protonirane soli
N,N-dialkil(Me, Et, n-Pr ali i-Pr) aminoetan-2-tioli in ustrezne protonirane soli
tiodiglikol: bis(2-hidroksietil)sulfid (CAS:111-48-8)
pinakolil alkohol: 3,3-dimetilbutan-2-ol (CAS: 464-07-3)
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Nadzorni režim
Nadzor vsebuje naslednje obveznosti:
Vrsta strateške dejavnosti
Razvoj in raziskave
Proizvodnja 4
Predelava
Poraba
Uvoz
Vnos
Iznos
Promet (drugo)
Uničenje
Druge strateške dejavnosti

Po1
PN1; Po1
PN1; Po1
PN1; Po1
Po2
Po2
Po2
Po2, 3
Po1
Po1

Opombe:
1
Predhodno je treba najaviti kemikalijo v objektu, ki namerava v naslednjem koledarskem letu
proizvesti, predelati ali porabiti eno ali več ton čiste kemikalije na posamezen objekt.
2
Obveznost poročanja ne velja za kemikalije v koncentracijah pod 30 masnih %.
3
Poročanje ni potrebno v primeru izvoza.
4
Za proizvodnjo gre tudi, če kemikalija nastaja v proizvodnem procesu kot intermediat, stranski
produkt ali odpadek ter je kemijsko stabilna in obstaja ustrezen čas, da je mogoče izvesti izolacijo,
vendar se pri običajni in obstoječi proizvodnji ne izvaja.

SKUPINA 5
Seznam strateškega blaga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

fosgen: karbonil diklorid (CAS:75-44-5)
klorciani (CAS:506-77-4)
vodikov cianid (CAS:74-90-8)
kloropikrin: trikloronitrometan (CAS:76-06-2)
fosforjev oksiklorid (CAS:10025-87-3)
fosforjev triklorid (CAS:7719-12-2)
fosforjev pentaklorid (CAS:10026-13-8)
trimetil fosfit (CAS:121-45-9)
trietil fosfit (CAS:122-52-1)
dimetil fosfit (CAS: 868-85-9)
dietil fosfit (CAS:762-04-9)
žveplov monoklorid (CAS.10025-67-9)
žveplov diklorid (CAS:10545-99-0)
tionil klorid (CAS: 7719-09-7)
etildietanolamin (CAS:139-87-7)
metildietanolamin (CAS:105-59-9)
trietanolamin (CAS:102-71-6)
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Nadzorni režim
Nadzor vsebuje naslednje obveznosti:
Vrsta strateške dejavnosti
Razvoj in raziskave
Proizvodnja 4
Predelava
Poraba
Uvoz
Vnos
Iznos
Promet (drugo)
Uničenje
Druge strateške dejavnosti

Po1
PN1; Po1
Po1
Po1
Po2
Po2
Po2
Po2,3
Po1
Po1

Opombe:
1
Predhodno je treba najaviti proizvodnjo kemikalij v objektu, ki namerava v naslednjem koledarskem
letu proizvesti deset ali več ton kemikalije na posamezen objekt.
2
Obveznost poročanja ne velja za tiste kemikalije, katerih koncentracija je nižja od 30 masnih %.
3
Poročanje ni potrebno v primeru izvoza.
4
Za proizvodnjo gre tudi, če kemikalija nastaja v proizvodnem procesu kot intermediat, stranski
produkt ali odpadek ter je kemijsko stabilna in obstaja ustrezen čas, da je mogoče izvesti izolacijo,
vendar se pri običajni in obstoječi proizvodnji ne izvaja.

Uradni list Republike Slovenije
103.

Uredba o spremembi Uredbe o izvedbi
rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin
medijev

Na podlagi četrtega in petega odstavka 4.a člena Zako‑
na o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08 – ZPOmK‑1 in 77/10 – ZSFCJA) in v skladu z
drugim odstavkom 103. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečišče‑
no besedilo, 56/08 in 4/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o izvedbi rednega letnega
javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja
programskih vsebin medijev
1. člen
V Uredbi o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za so‑
financiranje ustvarjanja programskih vsebin medijev (Uradni list
RS, št. 78/06) se besedilo 12. člena spremeni tako, da glasi:
»Na podlagi predloga strokovne komisije izda minister
o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično od‑
ločbo, s katero se odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja
ali zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta
oziroma kulturnega programa.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-6/2010
Ljubljana, dne 13. januarja 2011
EVA 2010-3511-0029
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
104.

Pravilnik o medu

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena in drugega od‑
stavka 90. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o medu
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje in merila za kakovost medu v
skladu z Direktivo Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra 2001
o medu (UL L št. 10 z dne 12. 1. 2002, str. 47), zadnjič spreme‑
njeno s Popravkom Direktive Sveta 2001/110/ES z dne 20. de‑
cembra 2001 o medu (UL L št. 52 z dne 21. 2. 2007, str. 16).
2. člen
(definicija medu)
(1) Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo čebele Apis
mellifera iz nektarja cvetov ali izločkov iz živih delov rastlin ali
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izločkov žuželk, ki sesajo rastlinski sok na živih delih rastlin,
ki jih čebele zberejo, predelajo z določenimi lastnimi snovmi,
shranijo, posušijo in pustijo dozoreti v satju.
(2) Med mora glede sestave in lastnosti ustrezati merilom,
določenim v 6. členu tega pravilnika in v Prilogi, ki je sestavni
del tega pravilnika.
3. člen
(razvrščanje in poimenovanje medu)
(1) Med se razvršča v glavne tipe in se poimenuje:
a) glede na izvor kot:
– »nektarni med« ali »cvetlični med«, ki je pridobljen iz
nektarja cvetov;
– »manin med« ali »gozdni med«, ki je pridobljen pred‑
vsem iz izločkov žuželk (Hemiptera) na živih delih rastlin ali
izločkov živih delov rastlin;
b) glede na način pridobivanja oziroma predstavitve kot:
– »med v satju«, ki ga čebele hranijo v novo zgrajenem
satju brez zalege ali v tankih osnovnih ploščah satja iz čistega
čebeljega voska in se daje v promet v celih pokritih satih ali kot
del teh satov;
– »med s satjem« ali »deli satja v medu«, ki vsebuje ene‑
ga ali več kosov satja v medu;
– »samotok« (odtočeni med), ki je pridobljen z iztekanjem
medu iz odkritih satov brez zalege;
– »točeni med«, ki je pridobljen s centrifugiranjem odkritih
satov brez zalege;
– »prešani med«, ki je pridobljen s stiskanjem satov
brez zalege, z ali brez uporabe zmerne toplote, ki ne presega
45 °C, in
– »filtrirani med«, ki je pridobljen tako, da se pri odstra‑
njevanju neznačilnih primesi odstrani tudi znaten del cvetnega
prahu.
(2) Poleg medu iz prejšnjega odstavka poznamo tudi
med, ki ga poimenujemo »pekovski med« in je primeren za
industrijsko uporabo ali kot sestavina v drugih živilih, ki se nato
predelajo. Pekovski med ima lahko neznačilen okus ali vonj ali
začenja fermentirati oziroma je že fermentiral ali je bil pregret.
4. člen
(označevanje)
(1) Med mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja
splošno označevanje predpakiranih živil, in v skladu z nasle‑
dnjimi pogoji:
1. izraz »med« se v prometu uporablja le za med iz
2. člena tega pravilnika;
2. v prometu se uporabljajo samo poimenovanja tipov
medu iz prejšnjega člena. Ta imena se lahko nadomestijo s
splošnim imenom »med«, razen za filtrirani med, med v satju,
med s kosi satja ali kosi satja v medu in pekovski med, ven‑
dar:
a) mora biti pri pekovskem medu na označbi navedba
»samo za kuhanje in peko« v neposredni bližini imena;
b) se, razen pri filtriranem medu in pekovskem medu, ime
lahko dopolni z navedbo oznake, ki se nanaša na:
– izvor iz cvetov ali rastlin, če med izhaja v celoti ali
pretežno iz navedenega izvora in ima njegove senzorične,
fizikalnokemijske in mikroskopske lastnosti,
– regionalno, teritorialno ali topografsko poreklo, če je
med v celoti navedenega porekla,
– posebna merila kakovosti;
3. če je bil pekovski med uporabljen kot sestavina v sesta‑
vljenem živilu, se lahko v imenu sestavljenega živila namesto
imena »pekovski med« uporabi splošno ime »med«, če se v
seznamu sestavin sestavljenega živila uporabi ime »pekovski
med«;
4. država oziroma države porekla ali izvora, kjer je bil med
pridelan, morajo biti navedene na označbi.
(2) Če med izvira iz več kot ene države članice Evropske
unije ali države, ki ni članica Evropske unije ali oboje, se naved‑
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ba iz prejšnjega odstavka nadomesti z eno izmed naslednjih
oznak, in sicer:
– »mešanica medu iz držav članic EU«;
– »mešanica medu iz držav, ki niso članice EU«;
– »mešanica medu iz držav članic EU in držav, ki niso
članice EU«.
5. člen
(filtriran in pekovski med)
Pri filtriranem in pekovskem medu mora biti na transpor‑
tnih kontejnerjih, posameznih enotah pakiranj in v trgovskih
dokumentih jasno navedeno polno ime medu, kot ga določata
šesta alinea točke b) prvega odstavka 3. člena tega pravilnika
in drugi odstavek 3. člena tega pravilnika.
6. člen
(sestava in lastnosti medu)
(1) Med je sestavljen v glavnem iz različnih sladkorjev,
predvsem fruktoze in glukoze, in iz drugih snovi, kot so organ‑
ske kisline, encimi in trdni delci, ki pridejo v med pri zbiranju.
Med je lahko tekoč, viskozen ali delno do popolnoma kristali‑
ziran. Barva, okus, vonj in aroma medu se razlikujejo glede na
rastlinski izvor.
(2) Med, ki se daje v promet kot med ali je namenjen za
uporabo v kateremkoli živilu, namenjenem za prehrano ljudi, ne
sme vsebovati nobenih dodanih sestavin.
(3) Med mora biti brez neznačilnih primesi. Razen medu
iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, med ne sme imeti
tujega okusa ali vonja, ne sme začeti fermentirati, njegova
stopnja kislosti ne sme biti umetno spremenjena in ne sme biti
izveden tehnološki postopek tako, da so naravni encimi bodisi
uničeni, bodisi je znatno zmanjšana njihova aktivnost.
(4) Ne glede na šesto alineo točke b) prvega odstavka
3. člena tega pravilnika medu ni dovoljeno odvzeti cvetnega
prahu ali zanj značilnih sestavin, razen če je to nujno potrebno
pri odstranjevanju neznačilnih snovi.
7. člen
(ugotavljanje skladnosti)
Za ugotavljanje skladnosti medu se uporabljajo mednaro‑
dno priznane validirane in akreditirane metode.
8. člen
(prehodne določbe)
Med, proizveden in označen v skladu s Pravilnikom o
medu (Uradni list RS, št. 31/04, 89/04 in 45/08 – ZKme‑1) do
uveljavitve tega pravilnika, je lahko v prometu do porabe zalog,
vendar najpozneje do 1. januarja 2014.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o medu (Uradni list RS, št. 31/04, 89/04 in 45/08 – ZKme‑1).
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-212/2010
Ljubljana, dne 14. januarja 2011
EVA 2010-2311-0017
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga
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PRILOGA
PARAMETRI IN MERILA SESTAVE MEDU

Med, ki se daje v promet kot med ali je uporabljen v proizvodu za prehrano ljudi, mora glede
sestave ustrezati naslednjim merilom:
1. Vsebnost sladkorja
1.1 Vsebnost fruktoze in glukoze (vsota)
- cvetlični med
- gozdni med, mešanica gozdnega in cvetličnega
medu
1.2 Vsebnost saharoze
- splošno
- med iz akacije (Robinia pseudoaccacia), lucerne
(Medicago sativa), Menzies Banksie (Banksia
menziesii), medenice (Hedysarum), rdečega gumija
(Eucalyptus camadulensis), evkrifije (Eucryphia
lucida, Eucryphia milliganii), citrusov (Citrus spp.)
- med iz sivke (Lavandula spp.), boreča (Borago
officinalis)
2. Vsebnost vode
- splošno
- med iz rese (Calluna) in pekovski med splošno
- pekovski med iz rese (Calluna)
3. Vsebnost v vodi netopnih snovi
- splošno
- prešani med
4. Električna prevodnost
- vrste medu, ki niso navedene pod spodnjima
alineama, in mešanice teh vrst medu
- gozdni med, kostanjev med in mešanica obeh vrst
medu, razen tistih, ki so navedeni med izjemami
- izjeme: med iz navadne jagodičnice (Arbutus
unedo), spomladanske rese (Erica), evkaliptusa, lipe
(Tilia spp.), jesenske rese (Calluna vulgaris),
manuke (leptospermum), čajevca (Melaleuca spp.)
5. Proste kisline
- splošno
- pekovski med
6. Diastazno število in vsebnost hidroksi metil
furfurala (v nadaljnjem besedilu: HMF), določena
po obdelavi in mešanju
a) Diastazno število (lestvica po Schade-ju)
- splošno, razen pekovskega medu
- vrste medu z majhno naravno vsebnostjo encimov
(npr. medovi iz citrusov) in vsebnostjo HMF največ
15 mg/kg
b) HMF
- splošno, razen pekovskega medu
- med z deklariranim poreklom iz območij s tropsko
klimo in mešanice teh vrst medu

Količina
najmanj 60 g/100 g
najmanj 45 g/100 g
največ 5 g/100 g
največ 10 g/100 g

največ 15 g/100 g
največ 20 %
največ 23 %
največ 25 %
največ 0,1 g/100 g
največ 0,5 g/100 g
največ 0,8 mS/cm
najmanj 0,8 mS/cm
za izjeme ni omejitve vrednosti

največ 50 miliekvivalentov prostih kislin v
1000 g
največ 80 miliekvivalentov prostih kislin v
1000 g

najmanj 8
najmanj 3

največ 40 mg/kg (oziroma po določbi druge
alinee 6a). točke)
največ 80 mg/kg

5/5

Stran

348 /

Št.

4 / 21. 1. 2011

105.

Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev

Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o kme‑
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), petega odstavka 23. člena
in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list
RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP‑1, 110/02 – ZGO‑1 in 45/04 –
ZdZPKG) ter petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih
merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o identifikaciji in registraciji prašičev
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa način identifikacije in registracije
prašičev, spremljanje premikov prašičev, način vodenja cen‑
tralnega registra prašičev, vodenje registra prašičev na gospo‑
darstvu in registracijo imetnikov prašičev v evidenci imetnikov
rejnih živali.
(2) Ta pravilnik določa tudi pristojni organ, oblike in način
dobavljanja ušesnih znamk, identifikacijsko številko živali, roke
za označitev prašičev in način poročanja o izvoru, oznakah
in namembnem gospodarstvu ter staležu prašičev v skladu z
Direktivo Sveta 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 o identifikaciji
in registraciji prašičev (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2008, str. 31; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/71/ES), način registracije
gospodarstev ter identifikacijsko številko gospodarstva za iz‑
vajanje Odločbe Komisije z dne 23. oktobra 2000 o določitvi
podrobnih pravil za registracijo gospodarstev v nacionalnih
podatkovnih zbirkah o prašičih, predvidenih z Direktivo Sveta
64/432/EGS (UL L št. 281 z dne 7. 11. 2000, str. 16; v nadalj‑
njem besedilu: Odločba 2000/678/ES) ter način uporabe odsto‑
panja glede kmetijskih gospodarstev z enim samim prašičem v
skladu z Odločbo Komisije z dne 1. februarja 2006 o odobritvi
nekaterim državam članicam odstopanja v skladu s členom
3(2) Direktive Sveta 92/102/EGS o identifikaciji in registraciji
živali (UL L št. 036 z dne 8. 2. 2006, str. 50).
2. člen
(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po‑

– pristojni organ v skladu s točko (d) 2. člena Direktive
2008/71/ES je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra‑
no (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
– Sektor za identifikacijo in registracijo živali (v nadalj‑
njem besedilu: SIR) je služba v okviru ministrstva, ki izvaja
sistem identifikacije in registracije živali v Republiki Sloveniji
za namen opravljanja veterinarskih kontrol organa, pristojnega
po predpisih, ki urejajo veterinarstvo, za namen opravljanja
kontrol izvajanja ukrepov kmetijske politike organa, pristojnega
po predpisih, ki urejajo kmetijstvo, za namen izvajanja rejskih
programov ter druge namene v skladu s predpisi;
– evidenca imetnikov rejnih živali (v nadaljnjem besedilu:
EIRŽ) je evidenca v skladu s točko (a) prvega odstavka 3. člena
Direktive 2008/71/ES in 1. členom Odločbe 2000/678/ES;
– centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu:
CRPš) je register o gospodarstvih v skladu s 3. členom Direkti‑
ve 2008/71/ES in 1. členom Odločbe 2000/678/ES;
– register prašičev na gospodarstvu (v nadaljnjem
besedilu: RPG) je register v skladu s 4. členom Direktive
2008/71/ES;
– gospodarstvo v skladu s točko (b) 2. člena Direkti‑
ve 2008/71/ES je kmetijsko ali drugo gospodarstvo oziroma
objekt, razen prevoznega sredstva, kjer se, četudi samo zača‑
sno, redijo oziroma zadržujejo živali;
– G‑MID je identifikacijska številka gospodarstva v skladu
s točko (a) 1. člena Odločbe Komisije 2000/678/ES in je sesta‑
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vljena iz dvočrkovne oznake za Slovenijo »SI« in do devetme‑
stne neponovljive številke;
– pooblaščena organizacija je veterinarska organizaci‑
ja, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravlja
dejavnost označevanja živali in vodenje registra kot javno
veterinarsko službo, ali organizacija, ki v skladu s predpisi,
ki urejajo kmetijstvo in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravlja
identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih
nalog v živinoreji;
– žival je vsaka žival iz vrste Sus scrofa domesticus;
– skupinska identifikacijska številka (v nadaljnjem besedi‑
lu: SIŠ) je identifikacijska številka, s katero se označuje živali v
skladu z drugim odstavkom 5. člena Direktive 2008/71/ES;
– premik prašičev je vsak premik med gospodarstvi ozi‑
roma lokacijami;
– spremni list je dokument o premiku za izpolnjevanje
določb 7. člena Direktive 2008/71/ES.
3. člen
(označitev živali)
(1) Imetnik iz točke (c) 2. člena Direktive 2008/71/ES, ki
je lahko lastnik živali oziroma se po pooblastilu lastnika živali
ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevo‑
zom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe živali, je odgovoren za
pravočasno in pravilno označitev živali.
(2) Živali označuje imetnik sam, lahko pa to zanj opra‑
vi pooblaščena organizacija. Če opravi označitev živali poo‑
blaščena organizacija, mora pooblaščena organizacija voditi
evidence o priglasitvah označitve in podatke na zahtevo SIR
posredovati v elektronski obliki.
(3) Živali je treba označiti čimprej po rojstvu, vendar
najkasneje pred premikom z rojstnega gospodarstva na drugo
gospodarstvo.
(4) Živali se označuje z namestitvijo ušesne znamke iz
4. člena tega pravilnika v desno uho. Na ušesni znamki je odti‑
snjena kratica »MKGP« in SIŠ. SIŠ je sestavljena iz dvočrkov‑
ne oznake za Republiko Slovenijo »SI« in zadnjih šestih številk
G‑MID gospodarstva, na katerem se živali označujejo.
(5) Ne glede na način, določen v prejšnjem odstavku, se
lahko živali označuje tudi s tetoviranjem v desno uho ali na de‑
sno stran hrbta tik za plečem. Gospodarstva, ki želijo za namen
označevanja živali s tetoviranjem pridobiti krajšo SIŠ, morajo
vložiti zahtevek za dodelitev krajše SIŠ na SIR.
(6) V desnem ušesu in na desni strani hrbta se ne sme
uporabljati drugih oznak, razen tistih, ki so predpisane s tem
pravilnikom.
(7) Če se oznaka pri živalih, ki morajo po tem pravilniku
biti označene, izgubi ali postane nečitljiva se žival nemudoma
označi z novo oznako. Uporabi se SIŠ, ki se uporablja na go‑
spodarstvu, na katerem se žival označuje. Ponovna označitev
živali mora biti vpisana v RPG na način, ki je določen v 5. točki
drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, tako da se vzpostavi
zveza s prejšnjo oznako, ki jo je imela žival.
4. člen
(ušesna znamka)
(1) Ušesna znamka za označevanje prašičev mora biti
okrogla, premera najmanj 28 mm, rumene barve in sestavljena
iz moškega in ženskega dela, ki se ob uporabi spojita in ju ni
več možno ponovno uporabiti.
(2) Na moškem delu ušesne znamke mora biti v črni barvi
odtisnjeno:
– kratica »MKGP« v velikosti najmanj 3 mm in
– SIŠ iz četrtega odstavka prejšnjega člena v velikosti
najmanj 6 mm.
(3) Na ženskem delu ušesne znamke je lahko tudi druga
vsebina, na primer dodatna individualna identifikacijska številka
živali.
(4) Ušesna znamka mora izpolnjevati tudi naslednje splo‑
šne pogoje:
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– biti mora plastična, brez ostrih robov in grobih površin, ki
bi povzročale draženje kože, in iz neškodljivega materiala, od‑
pornega na staranje, vremenska nihanja in hlevske pogoje, pri
čemer morajo obstojnost barve, prožnost materiala in trdnost
spoja trajati celo življenjsko dobo živali;
– konica mora biti ostra in primerne trdote, da zlahka pre‑
bode uho, material ne sme biti koroziven in ne sme povzročati
vnetij na mestu vboda;
– tisk mora biti laserski oziroma tak, da je dobro čitljiv in
obstojen celo življenjsko dobo živali ter ga ni mogoče odstra‑
niti;
– vstavitev znamke v uho mora biti enostavna, za spojitev
obeh delov mora biti potrebna običajna sila, ki zagotavlja, da
sta oba dela spojena, po aplikaciji se mora ušesna znamka
tekoče sprostiti iz klešč;
– izpad ušesnih znamk ne sme presegati 5% letno, kar
predstavlja pogoj za pozitivno referenco znamke.
(5) Za živali z izrazito majhnimi uhlji, za pritlikave pasme
živali ali za živali s poškodovanim uhljem, se kot oznaka lahko
uporabi manjša ušesna znamka, na kateri je možno iztiskati
kratico »MKGP« v skladu s prvo alinejo drugega odstavka tega
člena in napis iz druge alineje prvega odstavka tega člena v
velikosti najmanj 5 mm. Ušesna znamka mora izpolnjevati vse
pogoje razen oblike in velikosti iz prvega odstavka tega člena
in splošne pogoje iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(naročniki in dobavitelji ušesnih znamk)
(1) Naročniki ušesnih znamk za označevanje živali po tem
pravilniku so imetniki prašičev, ki so vpisani v EIRŽ iz 9. člena
tega pravilnika in imajo dodeljen G‑MID gospodarstva, ali v
njihovem imenu pooblaščene organizacije.
(2) Dobavitelji ušesnih znamk za označevanje živali (v
nadaljnjem besedilu: dobavitelj) po tem pravilniku so pravne
ali fizične osebe, ki imajo status uradnega dobavitelja ušesnih
znamk po tem pravilniku.
6. člen
(pridobitev statusa dobavitelja ušesnih znamk)
(1) Ponudnik, ki želi dobavljati ušesne znamke po tem
pravilniku, mora na ministrstvo vložiti vlogo za pridobitev statu‑
sa dobavitelja ušesnih znamk. Vloga mora vsebovati:
1. osebno ime oziroma firmo ter naslov oziroma sedež
ponudnika in kontaktne podatke;
2. izjavo, da ponujena ušesna znamka izpolnjuje vse
pogoje iz tega pravilnika;
3. izjavo o zagotavljanju dobav za vsako naročilo, ne
glede na količino, v rokih, ki jih navaja v ponudbi, pri čemer
dobavni roki ne smejo biti daljši od 30 dni;
4. izjavo, da je ponudnik opremljen za elektronsko pove‑
zovanje s CRPš;
5. opis sistema kontrole nad postopki, ki zagotavljajo
točnost izpisovanja SIŠ, stalno kvaliteto tiska in kvaliteto distri‑
bucije do naročnikov;
6. vzorec ušesnih znamk in klešč ob prvi vlogi;
7. ponudbo, iz katere morajo biti razvidni:
– tip ušesne znamke,
– cena ušesne znamke,
– cena klešč za aplikacijo ušesnih znamk,
– dobavni roki.
(2) Ponudba mora veljati za obdobje najmanj dveh let.
Dobavitelj mora dobavljati vrsto blaga, ki ga je ponudil v vlogi.
Navedene cene iz ponudbe veljajo za najvišje.
(3) V odločbi o podelitvi statusa dobavitelja se dodeli
uporabniško ime in geslo za dostop do elektronskega sistema
naročanja ušesnih znamk. Ministrstvo in dobavitelj ušesnih
znamk skleneta pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, s ka‑
tero določita zlasti trajanje statusa dobavitelja za dobo najmanj
dveh let, odzivnost in dobavne roke, tip ušesnih znamk, najvišje
cene ušesnih znamk in klešč in razloge za odpoved pogodbe.
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(4) Dobavitelj mora SIR sproti sporočati podatke o znam‑
kah, ki jih je dobavil, o naročniku in o odposlanih SIŠ.
(5) Če ministrstvo ugotovi, da dobavitelj dobavlja nepri‑
merno blago oziroma posluje v nasprotju z določbami tega
pravilnika, dobavitelju odpove pogodbo. Dobavitelj iz tega od‑
stavka dve leti od odpovedi pogodbe ne more pridobiti statusa
dobavitelja ušesnih znamk.
(6) Ministrstvo vodi seznam dobaviteljev ušesnih znamk.
(7) SIR v publikacijah in na spletnih straneh iz 18. člena
tega pravilnika objavi podatke o dobaviteljih ušesnih znamk. S
soglasjem dobavitelja se objavijo naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež
dobavitelja in kontaktni podatki,
– tip ušesne znamke,
– cene in dobavni roki iz ponudbe.
7. člen
(register prašičev na gospodarstvu)
(1) Vsak imetnik prašičev, z izjemo prevoznikov, mora
voditi ažuren RPG. Iz RPG morajo biti razvidni trenutni stalež
živali in kronološko vodeni zapisi o prihodih živali na gospodar‑
stvo, odhodih živali z gospodarstva ter o ponovnih označitvah
živali.
(2) Vse spremembe morajo biti vpisane redno, najpozneje
v sedmih dneh od dogodka. V RPG morajo biti vpisani naslednji
podatki:
1. splošno:
– G‑MID gospodarstva in naslov gospodarstva,
– ime in priimek oziroma naziv imetnika prašičev in naslov
oziroma sedež imetnika prašičev, če je drugačen od naslova
gospodarstva,
– zapisi o opravljenem nadzoru gospodarstva glede izva‑
janja določb tega pravilnika (ime, priimek in podpis inšpektorja
ter datum opravljenega pregleda);
2. stalež živali:
– skupno število živali po vsaki spremembi v staležu;
3. prihodi živali na gospodarstvo z drugega gospodar‑
stva:
– datum prejema živali na gospodarstvo,
– število prejetih živali in identifikacijske številke živali, če
je skupina prejetih živali označena z različnimi SIŠ, mora biti
razvidno število živali za vsako SIŠ,
– G‑MID oziroma naslov prejšnjega gospodarstva, v pri‑
meru uvoza ali trgovanja pa država izvora;
4. odhodi živali z gospodarstva na drugo gospodarstvo
ali v klavnico:
– datum odhoda živali,
– število oddanih živali in identifikacijske številke živali, če
je skupina oddanih živali označena z različnimi SIŠ, mora biti
razvidno število živali za vsako SIŠ,
– v primeru oddaje na registrirano gospodarstvo G‑MID
oziroma naslov namembnega gospodarstva ali v primeru izvo‑
za ali trgovanja namembno državo,
– v primeru oddaje ene živali na gospodarstvo iz enajste‑
ga odstavka 9. člena tega pravilnika, in G‑MID tega gospodar‑
stva še ne obstaja, ime, priimek in naslov novega imetnika;
5. ponovne označitve živali:
– prejšnja identifikacijska številka,
– nova identifikacijska številka,
– število označenih živali,
– datum ponovne označitve.
(3) RPG se vodi v pisni ali elektronski obliki, tako da je
zagotovljena preglednost podatkov v skladu z navodili, obja‑
vljenimi na spletnih straneh iz 18. člena tega pravilnika. Če se
RPG vodi v elektronski obliki, mora biti na zahtevo inšpektorja
oziroma kontrolorja ob izvajanju nadzora predložen izpis na
papir v ustrezni obliki. RPG mora biti ob vsakem času dosegljiv
na lokaciji gospodarstva in na razpolago še najmanj tri leta po
zadnji vpisani spremembi.
(4) V primeru individualnega označevanja čistopasemskih
in hibridnih prašičev, ki so vpisani v rodovniško knjigo, se lahko
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uporablja drugačen način vodenja RPG, če je zagotovljena pre‑
glednost podatkov v smislu drugega odstavka tega člena.
8. člen
(spremni list)
(1) Spremni list (v nadaljnjem besedilu: SL) izda imetnik,
ki živali odda, za skupino živali, ki se na določen dan premika
na določeno namembno gospodarstvo. Iz SL morajo biti razvi‑
dni najmanj naslednji podatki: naslov in G‑MID gospodarstva,
s katerega se živali oddajajo, naslov in G‑MID namembnega
gospodarstva, število oddanih živali in identifikacijske številke
živali, datum oddaje živali in podpis oddajatelja.
(2) V primeru premika živali na gospodarstvo iz enajstega
odstavka 9. člena tega pravilnika, če G‑MID gospodarstva ne
obstaja, se na SL vpiše ime, priimek in naslov novega imetnika
ter registrska številka vozila, s katerim so bile živali odpeljane.
Točnost danih podatkov novi imetnik potrdi s podpisom na
dokumentu.
(3) V primeru premika živali ob posredovanju trgovca z
živalmi se v SL namesto G‑MID novega gospodarstva vpiše
registracijska številka trgovca z živalmi oziroma ime, priimek in
naslov trgovca z živalmi in registrska številka vozila, s katerim
so bile živali odpeljane.
(4) SL se izdaja na osnovnem, oštevilčenem obrazcu, ka‑
terega vzorec je objavljen na spletnih straneh iz 18. člena tega
pravilnika. SL v osnovni obliki založi ministrstvo. Če je skupina
oddanih živali označena z različnimi SIŠ, mora biti razvidno
število živali za vsako SIŠ.
(5) Imetniki, ki imajo lastni informacijski sistem, s katerim
lahko avtomatizirano izdajajo SL, lahko uporabljajo prilagojeno
obliko SL, ki jo predhodno potrdi ministrstvo, in jo objavi na
spletnih straneh iz 18. člena tega pravilnika.
(6) SL se hrani na namembnem gospodarstvu vsaj tri
leta.
9. člen
(evidenca imetnikov rejnih živali)
(1) EIRŽ vodi SIR. Za vpis v EIRŽ je dolžan poskrbeti
imetnik prašičev. V EIRŽ se imetnik vpiše na podlagi zahtevka,
iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:
– ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež
imetnika prašičev;
– enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu:
EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika
prašičev ali davčna številka;
– lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja,
pa katastrski podatki);
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v
nadaljnjem besedilu: KMG‑MID), če že obstaja, oziroma G‑MID
gospodarstva, če že obstaja;
– podpis imetnika;
– s soglasjem imetnika tudi kontaktni podatki, zlasti elek‑
tronski naslov, telefonske številke.
(2) Če G‑MID gospodarstva še ne obstaja, ga dodeli
SIR. Če zaradi prostorske odmaknjenosti ali iz drugih razlogov
obstaja več samostojnih lokacij, ki so sestavni del kmetijskega
gospodarstva, je treba za vsako lokacijo pridobiti G‑MID go‑
spodarstva.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se gospodarstva
oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evi‑
dence, ki se vodijo v okviru ministrstva, in iz katerih je razvidno,
da imetnik na gospodarstvu redi prašiče, v EIRŽ vpišejo po
uradni dolžnosti najpozneje v 30 dneh od datuma vpisa podat‑
ka v omenjeno uradno evidenco. Kot imetnik prašičev se vpiše
nosilec kmetijskega gospodarstva.
(4) Če se imetnik prašičev na gospodarstvu spremeni,
mora novi imetnik najpozneje v 30 dneh po spremembi v EIRŽ
sporočiti spremembo. V vlogi navede:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov oziroma sedež
dosedanjega imetnika prašičev;
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– KMG‑MID in naslov kmetijskega gospodarstva oziroma
G‑MID in naslov gospodarstva;
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov oziroma sedež
novega imetnika prašičev;
– EMŠO oziroma matično številko poslovnega subjekta
novega imetnika prašičev ali davčno številko;
– s soglasjem novega imetnika tudi kontaktne podatke,
zlasti elektronski naslov, telefonske številke.
(5) Vlogo morata podpisati dosedanji imetnik prašičev,
razen v primeru smrti in novi imetnik prašičev.
(6) Če v primeru smrti imetnika, ki je fizična oseba, novi
imetnik v 30 dneh po smrti ne odda vloge za spremembo ime‑
tnika, se kot imetnik po uradni dolžnosti v EIRŽ vpiše nosilca
kmetijskega gospodarstva oziroma njegov namestnik.
(7) V primeru, ko je gospodarstvo del kmetijskega go‑
spodarstva in je imetnik prašičev nosilec kmetijskega gospo‑
darstva, se ob spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva v
registru kmetijskih gospodarstev sprememba imetnika prašičev
v EIRŽ izvede po uradni dolžnosti.
(8) Imetnik, ki je na gospodarstvu opustil rejo prašičev,
mora v 30 dneh po opustitvi v EIRŽ sporočiti datum opustitve
reje.
(9) Če imetnik v CRPš v zadnjih treh letih ne sporo‑
ča staleža prašičev in drugih sprememb in administrativno ni
ugotovljenih drugih relevantnih dogodkov na gospodarstvu, se
gospodarstvu po uradni dolžnosti dodeli status opustitve reje.
(10) Na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena in po
ugotovitvi, da gospodarstvo izpolnjuje pogoje za vpis v EIRŽ po
tem pravilniku, se gospodarstvo vpiše v EIRŽ ter imetniku izda
izpis, ki šteje kot potrdilo o vpisu v EIRŽ.
(11) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za go‑
spodarstva, kjer se naenkrat redi en prašič za lastno domačo
uporabo in kjer se žival ne premika z gospodarstva. Tako go‑
spodarstvo se v EIRŽ evidentira na osnovi prijave premika živa‑
li na to gospodarstvo in se mu dodeli G‑MID gospodarstva.
10. člen
(sejmi, razstave, zbirni centri)
Sejem, razstava ali zbirni center se za potrebe tega pravil‑
nika štejejo za gospodarstva in jih je potrebno registrirati v skla‑
du s prejšnjim členom. Organizator sejma, razstave ali zbirnega
centra se šteje za imetnika prašičev ter mora voditi register iz
7. člena tega pravilnika in sporočati podatke o premikih živali v
skladu s 14. členom tega pravilnika.
11. člen
(označitev in registracija uvoženih živali)
(1) Uvozijo se lahko le označene živali.
(2) Uvožene živali za nadaljnjo rejo, ki so uspešno presta‑
le predpisane veterinarske preglede, se najkasneje v 30 dneh
po opravljenih pregledih oziroma še pred premikom na drugo
gospodarstvo označijo v skladu s 3. členom tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek živali ni treba ponovno
označiti, če je namembno gospodarstvo klavnica in bo žival
zaklana najpozneje v 30 dneh po opravljenih predpisanih ve‑
terinarskih pregledih.
(4) Za uvožene živali je treba v RPG vpisati državo izvo‑
znico, identifikacijsko številko gospodarstva, od koder živali
prihajajo, če je znana, datum uvoza in identifikacijske številke
živali, v primeru preoznačitve pa še povezavo med oznako
tretje države in novo oznako.
(5) Za uvožene živali mora imetnik prašičev na gospo‑
darstvu, na katerega so živali uvožene, najpozneje v sedmih
dneh od prihoda živali na gospodarstvo sporočiti podatke v
CRPš. Sporočiti mora število uvoženih živali, državo izvoznico,
identifikacijsko številko gospodarstva, od koder živali prihajajo,
če je znana, datum prihoda živali na gospodarstvo in G‑MID
gospodarstva.
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12. člen
(označitev in registracija živali pri trgovanju)
(1) Za živali, prispele iz države članice Evropske unije,
je treba v RPG vpisati državo izvora, datum prispetja živali na
gospodarstvo, identifikacijsko številko gospodarstva, od koder
živali prihajajo, če je znana, in identifikacijske številke živali.
(2) Za vsako pošiljko živali, ki prispe na območje Repu‑
blike Slovenije iz države članice EU, mora imetnik prašičev
na gospodarstvu, na katerega so živali prispele, najpozneje
v sedmih dneh od prihoda živali na gospodarstvo sporočiti
podatke v CRPš. Sporočiti mora število živali, državo izvora,
identifikacijsko številko gospodarstva, od koder živali prihajajo,
če je znana, datum prihoda živali na gospodarstvo in G‑MID
gospodarstva.

– število prašičev pitancev: 50 do 80 kg, 80 do 110 kg in
nad 110 kg;
– število merjascev;
– število nebrejih in brejih mladic;
– število nebrejih in brejih plemenskih svinj.
(4) Če je imetnik prašičev podatke iz tretjega odstavka
tega člena sporočil v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo
ukrepov kmetijske politike, se podatki po uradni dolžnosti pre‑
pišejo v CRPš in se šteje, da so podatki o staležu prašičev
sporočeni.
(5) Rok za priglasitev popisa je največ 30 dni od datuma
iz drugega odstavka tega člena.

13. člen
(centralni register prašičev)
(1) SIR vodi CRPš v elektronski obliki. V CRPš se vodijo
naslednji podatki:
– o staležu živali na gospodarstvu, ki jih imetniki prašičev
priglašajo v skladu s 15. in 16. členom tega pravilnika;
– o premikih živali med gospodarstvi, ki jih imetniki praši‑
čev priglašajo v skladu s 14. in 16. členom tega pravilnika;
– operativni podatki o označevanju živali;
– o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika;
– o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja
in registracije prašičev;
– o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRPš.
(2) Morebitna neskladja med dejanskim stanjem in po‑
datki v CRPš usklajuje SIR po uradni dolžnosti ali na zahtevo
stranke.
(3) SIR za vsako gospodarstvo vsaj enkrat letno izda
izpis iz CRPš.

(1) Imetnik prašičev priglaša podatke v CRPš na enega
od naslednjih načinov:
– neposredno v CRPš v elektronski obliki, če je imetnik
prašičev vključen v sistem elektronskega poslovanja;
– prek pooblaščenih organizacij, ki podatke najkasneje v
treh dneh po prejemu vpišejo v CRPš.
(2) Za vključitev v sistem elektronskega poslovanja mora
SIR imetniku na podlagi njegovega zahtevka omogočiti elek‑
tronski dostop do CRPš. Ob dodelitvi elektronskega dostopa se
imetnika vpiše v seznam elektronskega poslovanja.
(3) Pooblaščena organizacija iz prvega odstavka tega čle‑
na mora voditi podatke o prejemu obrazcev oziroma podatkov,
potrebnih za priglasitev v CRPš s strani imetnika, in na zahtevo
imetnika izdati potrdilo o prejemu. Taka zahteva se lahko izpolni
s potrditvijo v RPG ali na imetnikovem izvodu obrazca.
(4) Podatke o premikih priglasi imetnik prašičev neposre‑
dno v CRPš v elektronski obliki ali prek veterinarskih poobla‑
ščenih organizacij.

14. člen
(priglašanje premikov živali v CRPš)
(1) Vsak imetnik prašičev iz 9. člena tega pravilnika, razen
imetnikov iz enajstega odstavka 9. člena tega pravilnika, mora
priglasiti premik živali v CRPš najkasneje v sedmih dneh po
premiku. Priglasiti je treba podatke o odhodih z gospodarstva
in prihodih na gospodarstvo. Podatke se priglasi na način iz
16. člena tega pravilnika ter na obrazcih, objavljenih v skladu z
18. členom tega pravilnika. Za vsak premik živali se priglasijo
naslednji podatki:
1. število živali, ki se premikajo;
2. datum odhoda oziroma prihoda živali;
3. G‑MID gospodarstva, s katerega se živali premikajo;
4. namembno gospodarstvo:
– v primeru oddaje na registrirano gospodarstvo: G‑MID
namembnega gospodarstva,
– v primeru oddaje ene živali na gospodarstvo iz enajste‑
ga odstavka 9. člena tega pravilnika, če G‑MID tega gospodar‑
stva še ne obstaja: ime, priimek in naslov novega imetnika,
– v primeru izvoza ali trgovanja: namembno državo.
(2) Za živali, ki so bile sprejete v klavnico za zakol, mora
klavnica najpozneje v sedmih dneh po zakolu v CRPš javiti:
število zaklanih živali, G‑MID gospodarstva, s katerega so živali
prišle, in datum zakola.
15. člen
(priglašanje staleža živali v CRPš)
(1) Vsak imetnik prašičev iz 9. člena tega pravilnika, ra‑
zen imetnikov iz enajstega odstavka 9. člena tega pravilnika,
mora enkrat letno v CRPš sporočiti podatke o staležu živali na
svojem gospodarstvu oziroma gospodarstvih.
(2) Datum popisa staleža je 1. marec oziroma dan, dolo‑
čen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(3) Popis se izvede po naslednjih kategorijah:
– število pujskov do 20 kg;
– število mladih prašičev 20 do 50 kg;

16. člen
(način priglašanja podatkov)

17. člen
(druge naloge pooblaščenih organizacij)
Pooblaščene organizacije morajo poleg nalog iz drugega
odstavka 3. člena tega pravilnika, druge alineje prvega od‑
stavka prejšnjega člena tega pravilnika in iz tretjega odstavka
prejšnjega člena tega pravilnika:
– hraniti dokumente v zvezi z opravljanjem dejavnosti
identifikacije in registracije živali in podatke o prejemu obraz‑
cev oziroma podatke, potrebne za priglasitev v CRPš najmanj
tri leta,
– opozarjati imetnike na neskladja v podatkih in nuditi
pomoč pri odpravi le‑teh,
– posredovati pri odpravi napak in vzdrževanju integritete
CRPš,
– izpisati stanja iz CRPš na zahtevo imetnika.
18. člen
(spletne strani)
Ministrstvo na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/de‑
lovna_podrocja/varna_hrana/ objavlja zlasti naslednje infor‑
macije:
– navodila za izvajanje sistema identifikacije in registracije
prašičev po tem pravilniku;
– obliko obrazcev za izvajanje sistema identifikacije in
registracije prašičev po tem pravilniku;
– dostop do CRPš prek sistema Volos v skladu s tem
pravilnikom;
– najvišje cene storitev javnih služb na področju identifi‑
kacije in registracije živali po tem pravilniku.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 97/03,
4/04 in 45/08 – ZKme‑1).
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20. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-218/2010
Ljubljana, dne 19. januarja 2011
EVA 2009-2311-0134
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

106.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vozniških
dovoljenjih

Na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o var‑
nosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno
prečiščeno besedilo, 57/08, 58/09 in 36/10) izdaja minister za
promet

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o vozniških dovoljenjih
1. člen
V Pravilniku o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS,
št. 51/09) se za prvim odstavkom 20. člena doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»(2) Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki
Hrvaški, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje za slovensko
vozniško dovoljenje, ni treba priložiti potrdila o opravljenem
praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komi‑
sijo v Republiki Sloveniji.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-272/2010/17
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2411-0076
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

107.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izdajanju strokovne literature

Za izvajanje 74. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09 in
86/10 – ZJNepS) izdaja minister za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V četrtem odstavku 2. člena se beseda »prispevke« nado‑
mesti z besedilom »seznam prispevkov za objavo v posamezni
številki PB«.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Avtorji svoje strokovne prispevke pošljejo tajnici uredni‑
škega odbora v elektronski obliki.«
4. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odbor je sestavljen iz šestih članov, in sicer:
– predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
– predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva Republike
Slovenije;
– predstavnik Državnega pravobranilstva Republike Slo‑
venije;
– predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije;
– predstavnik Notarske zbornice Slovenije;
– predstavnik Ministrstva za pravosodje – direktor/‑ica
Centra za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu
CIP).«
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Odbor določi enkrat letno, praviloma na prvi seji uredni‑
škega odbora v koledarskem letu, vendar pred izdajo prve šte‑
vilke v tekočem letu, višino avtorskega honorarja za avtorsko
polo za prispevke, ki bodo objavljeni v PB v tekočem letu.«
6. člen
V 6. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
Za četrtim odstavkom 7. člena se doda nov peti odstavek,
ki se glasi:
»(5) Članom odbora se za udeležbo na sejah povrnejo
potni stroški.«
8. člen
V 8. členu se doda nova prva alinea, ki se glasi:
»– zbiranje novih strokovnih prispevkov za objavo v
PB;«.
Črta se četrta alinea.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-455-2010
Ljubljana, dne 17. januarja 2011
EVA 2010-2011-0083
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izdajanju strokovne literature
1. člen
V Pravilniku o izdajanju strokovne literature (Uradni list
RS, št. 31/06) se za drugim odstavkom 1. člena doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo izdaja strokovno literaturo tudi v elektron‑
ski obliki.«

108.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
ministrica za obrambo
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o priznanjih Ministrstva za obrambo
1. člen
V Pravilniku o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni
list RS, št. 41/07) se v celotnem besedilu besedilo »organi‑
zacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških
virov« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »organizacijska
enota ministrstva, pristojna za kadrovske zadeve« v ustreznem
sklonu, razen v 89. členu, besedilo »delavec ministrstva« v
vseh sklonih se nadomesti z besedilom »javni uslužbenec
ministrstva« v ustreznem sklonu, beseda »delavec« v vseh
sklonih pa se nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v
ustreznem sklonu.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku doda nova četrta alinea,
ki se glasi:
»– medaljo generala Franca Rozmana Staneta;«.
Dosedanja četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, de‑
seta, enajsta in dvanajsta alinea postanejo peta, šesta, sedma,
osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alinea.
V tretjem odstavku se besedilo »vojaško teritorialna po‑
veljstva, njim enaka ali višja poveljstva«, nadomesti z besedi‑
lom »operativna in njim enaka poveljstva«.
3. člen
V 3. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Priznanja po tem pravilniku se lahko podeljuje pri‑
padnikom Slovenske vojske, vojaškim poveljstvom, enotam
in zavodom, javnim uslužbencem ministrstva, organizacijskim
enotam ministrstva, gospodarskim družbam, zavodom in dru‑
gim organizacijam, organom, posameznikom izven ministrstva
(v nadaljnjem besedilu: posameznik) in tujim vojaškim ter civil‑
nim osebam in organizacijam.
(2) V miru lahko prejemnik prejme priznanje praviloma
po izteku dveh let, ko mu je bilo podeljeno zadnje priznanje po
tem pravilniku, razen medalje za hrabrost, medalje za ranjence,
medalje generala Franca Rozmana Staneta, medalje za znan‑
stveno‑raziskovalne dosežke, medalje za kulturne dosežke in
promocijo Slovenske vojske, medalje za zasluge, medalje v
službi miru, priznanja za delo na športnem področju, za naj‑
boljše strelce, za dolgoletno službo ter spominskega priznanja,
spominskega pečatnega prstana, velike sablje Ministrstva za
obrambo, male sablje Slovenske vojske, malega noža Slo‑
venske vojske in listine za dosežene uspehe pogodbenemu
pripadniku rezervne sestave.
(3) Pri podelitvi priznanj se upošteva načelo postopnosti,
razen v izjemnih primerih. Za zasluge in uspehe v miru se naj‑
prej podelijo bronasta priznanja, nato srebrna in zlata priznanja
oziroma najprej redi tretje stopnje, nato druge in prve stopnje.
(4) Načelo postopnosti iz prejšnjega odstavka se ne upo‑
števa pri podelitvi medalje načelnika Generalštaba Slovenske
vojske, medalje za znanstveno‑raziskovalne dosežke, medalje
za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske ter znaka
Obveščevalno varnostne službe.
(5) Medalja generala Maistra ali medalja Slovenske vojske
se lahko podeli pripadniku Slovenske vojske oziroma javnemu
uslužbencu ministrstva, ki je prejemnik medalje načelnika Ge‑
neralštaba Slovenske vojske ali medalje ministra za obrambo.
(6) Prejemnik priznanja lahko prejme vsako priznanje po
tem pravilniku le enkrat, razen medalje za zasluge, medalje
za hrabrost, medalje za ranjence, medalje generala Franca
Rozmana Staneta, medalje v službi miru, priznanja za najboljše
strelce, listine za dosežene uspehe pogodbenemu pripadniku
rezervne sestave in priznanja delodajalcem pripadnikov po‑
godbene rezerve.
(7) Tujim vojaškim ter civilnim osebam in organizacijam
se lahko podelita samo priznanji medalja za mednarodno so‑
delovanje in mala sablja Ministrstva za obrambo.

Št.

4 / 21. 1. 2011 /

Stran

353

(8) Predlagatelji morajo pri pripravi predlogov za priznanja
upoštevati s tem pravilnikom predpisane pogoje in kriterije za
podelitev posamezne vrste priznanja.
(9) Priznanje se lahko podeli tudi posmrtno, razen strel‑
nega in hladnega orožja.«.
4. člen
V 4. členu se v tretjem odstavku na koncu črta pika ter
doda vejica in besedilo: »obdano z zelenim lipovim vencem
ter 3 mm od levega in desnega roba 1 mm široko črto zlate
barve.«.
5. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Red Slovenske vojske na lenti in red Slovenske
vojske z zvezdo se lahko podeli podčastnikom in častnikom
Slovenske vojske, vojaškim uslužbencem III. do XV. razreda,
civilnim osebam na vodstvenih položajih v stalni sestavi Slo‑
venske vojske ter poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske
vojske in javnim uslužbencem ministrstva na vodstvenih polo‑
žajih. Red Slovenske vojske se lahko podeli vojakom stalne se‑
stave Slovenske vojske, podčastnikom in častnikom Slovenske
vojske, vojaškim uslužbencem, civilnim osebam v stalni sestavi
Slovenske vojske, poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske
vojske ter javnim uslužbencem ministrstva.«.

glasi:

6. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»(2) Nadomestna oznaka za red Slovenske vojske, po‑
deljen za zasluge v vojni, ima dodatno 3 mm od levega in
desnega roba 1 mm široko črto zlate barve.«.

glasi:

7. člen
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»(2) Nadomestna oznaka za medaljo Slovenske vojske,
podeljen za zasluge v vojni, ima dodatno 3 mm od levega in
desnega roba 1 mm široko črto zlate barve.«.
8. člen
V 21. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prejemniku priznanja se za dejanje iz druge alinee
prejšnjega odstavka, ob katerem je izpostavil v nevarnost svoje
življenje, podeli tudi denarna nagrada v višini dvakratne pov‑
prečne plače v Republiki Sloveniji.«.
9. člen
Za 24. členom se doda nov oddelek »5.a Medalja gene‑
rala Franca Rozmana Staneta« ter nova 24.a in 24.b člen, ki
se glasita:
»24.a člen
Medalja generala Franca Rozmana Staneta se lahko
podeli pripadnikom Slovenske vojske za izjemno prizadevno
in uspešno opravljanje poveljniških dolžnosti na mednarodnih
operacijah in misijah.
24.b člen
(1) Medalja generala Franca Rozmana Staneta je okrogle
oblike, na njem je upodobljen general Franc Rozman Stane in
nad njim napis GENERAL FRANC ROZMAN STANE. Na zadnji
strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
(2) Priznanje je izdelano iz srebra in visi na modrem traku,
ki ima na sredini vzdolžno tkano slovensko trobojnico.
(3) Nadomestna oznaka za medaljo generala Franca Roz‑
mana Staneta je moder pravokotnik, ki ima na sredini vzdolžno
tkano slovensko trobojnico. Če je oseba prejela več kot eno
samo priznanje, se število prejetih priznanj označi z ustrezno
rimsko številko.«.
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10. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku besedi »zlato – rume‑
nima« nadomesti z besedo »zlatima«.
V četrtem odstavku se besedi »zlato – rumeno« nadome‑
sti z besedo »zlato«.
11. člen
V 30. členu se v drugem odstavku besedi »s srebrno«
nadomesti z besedama »z zlato«.
V tretjem odstavku se beseda »srebrno« nadomesti z
besedo »zlato«.
12. člen
V 36. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medalja v službi miru je okrogle oblike, na njej je
podoba zemeljske oble, ki jo obkroža venec lipovih listov in ki
so na vrhu sklenjeni z državnim grbom Republike Slovenije. Na
zadnji strani medalje je zgoraj polkrožno napis MINISTRSTVO
ZA OBRAMBO, spodaj polkrožno napis V SLUŽBI MIRU, na
sredini pa so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
(2) Priznanje je izdelano iz srebra in visi na traku bele bar‑
ve, ki ima na sredini široko modro progo. Na traku je ploščica
s kratico in nazivom misije oziroma operacije.
(3) Nadomestna oznaka za medaljo v službi miru je bele
barve in ima na sredini modro progo. Če je nosilec sodeloval v
operaciji oziroma v misiji več kot enkrat, se število sodelovanj
označi z ustrezno številko.
(4) Za sodelovanje v operacijah oziroma misijah, ki se
izvajajo v skladu s VII. poglavjem ustanovne listine Združenih
narodov, nosilec priznanja prejme ploščico z nazivom misije
oziroma operacije.
(5) Če je nosilec sodeloval v operaciji ali misiji več kot
enkrat, se mu podeli samo nadomestna oznaka, na kateri je
zaporedna številka operacije ali misije in ploščica s kratico
naziva operacije ali misije.«.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Listina za sodelovanje je svetle rumenkasto rjave bar‑
ve velikosti A4 formata. Na vrhu je grb Republike Slovenije, pod
njim pa napis REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
OBRAMBO. Pod napisom je odtisnjen osnovni simbol plakete
za sodelovanje, pod njim pa napis LISTINA ZA SODELOVA‑
NJE. Pod napisom je prostor za ime in priimek oziroma naziv
prejemnika priznanja, utemeljitev priznanja, mesec in letnica
podelitve ter žig in podpis ministra za obrambo.«.
19. člen
V 71. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Priznanje delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve
je izdelano iz kristala in je oblikovano kot šesterokotnik. Na
sredini je pritrjen kovanec v zlati barvi, v zgornjem delu je v loku
napis SLOVENSKA VOJSKA, v notranjem polju je na sredini
oznaka pripadnosti Slovenski vojski, pod katerim je vgravirana
letnica podelitve. Na zgornjem delu kristala je v dveh vrsticah
napis REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA OBRAM‑
BO, na spodnjem delu pa je prostor za ime in priimek ali naziv
prejemnika.«.
20. člen
V 72. členu se v sedmem odstavku črta vejica in bese‑
dilo »razen kandidatu za častnika Slovenske vojske, ki mu je
bil čin vodnik podeljen v času uspešnega šolanja na Šoli za
častnike,«.

17. člen
V 67. členu se v drugem odstavku za besedilom »Ob
upokojitvi se« doda besedo »lahko«.

21. člen
V 73. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Velika sablja Ministrstva za obrambo je sestavljena
iz rezila, lesenega držala z okovjem in ščitnikom ter kovinske
nožnice. Dolga je 96,5 cm. Na desni strani rezila je gravirano
ime in priimek prejemnika, pod njim pa letnica povišanja. Držalo
je pozlačeno in na njem je častniška oznaka pripadnosti Slo‑
venski vojski. Nožnica je kromirana, dolžine 83,3 cm.
(2) Mala sablja Ministrstva za obrambo je sestavljena iz
rezila, lesenega držala z okovjem in ščitnikom ter kovinske
nožnice. Dolga je 43,5 cm. Na desni strani rezila je gravirano
ime in priimek prejemnika, pod njim pa letnica podelitve. Držalo
je pozlačeno in na njem je grb Republike Slovenije. Nožnica je
kromirana, dolžine 35 cm.
(3) Mala sablja Slovenske vojske je sestavljena iz rezila,
držala in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z držalom je
30 cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika. Držalo
je pozlačeno in na njem je oznaka pripadnosti Slovenski vojski.
Del nožnice je pozlačen ali posrebren. Pripadnik Slovenske
vojske, ki je povišan v čin majorja ima na pozlačenem delu no‑
žnice vgraviran napis MAJOR, pripadnik Slovenske vojske, ki
je povišan v čin praporščaka ima na posrebrenem delu nožnice
vgraviran napis PRAPORŠČAK, pod napisom pa je gravirano
leto povišanja v čin. Nožnica je kromirana, dolžine 20 cm.
(4) Nož Ministrstva za obrambo je sestavljen iz rezila,
lesenega držala z okovjem in kovinske nožnice. Dolg je 34 cm.
Na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika, pod njiju pa
letnica podelitve. Držalo je leseno s pozlačenimi zaključki in na
njem je grb Republike Slovenije. Nožnica je lesena, oblečena s
črnim usnjem z zlatimi zaključki, dolžine 23 cm.
(5) Mali nož Slovenske vojske je sestavljen iz rezila, drža‑
la in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z držalom je 28 cm, na
rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika. Držalo je leseno
s pozlačenimi zaključki in na njem je oznaka pripadnosti Slo‑
venski vojski. Del nožnice je pozlačen ali posrebren. Pripadnik
Slovenske vojske, ki se mu podeli čin poročnik, ima na pozla‑
čenem delu nožnice vgraviran napis POROČNIK, pripadnik
Slovenske vojske, ki se mu podeli čin vodnik, ima na posrebre‑
nem delu nožnice vgraviran napis VODNIK, pod napisom pa je
vgravirano leto podelitve čina. Nožnica je lesena, oblečena s
črnim usnjem z zlatimi zaključki, dolžine 20 cm.«.

18. člen
V 69. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Plaketa je enake oblike in manjše velikosti.

22. člen
V 74. členu se v tretjem odstavku za besedilom »kalibra
9 mm,« doda besedilo »ali revolver Smith & Wesson, 357
magnum,«.

13. člen
V 39. členu se v prvem odstavku za besedilom »vseh treh
stopenj je« doda besedilo »izdelana iz srebra in je«.
14. člen
V 42. členu se v prvem odstavku za besedilom »vseh treh
stopenj je« doda besedilo »izdelana iz srebra in je«.
15. člen
V 44. členu se v prvem odstavku za besedo »visokemu«
doda besedilo »političnemu ali«.
16. člen
V 66. členu se tretji, četrti in peti odstavek spremenijo
tako, da se glasijo:
»(3) Prvi znak za dolgoletno službo se podeli po desetih
letih službe, nadaljnji pa za vsakih naslednjih deset let.
(4) Znak za dolgoletno službo je okrogle oblike, v zgor‑
njem delu je vkovan logotip grba Republike Slovenije z dvema
vodoravnima linijama, med katerima je izpisano v dveh vrsticah
REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA OBRAMBO. Na
zadnji strani je vgravirana rimska številka X, XX, XXX ali XL.
(5) Znak je izdelan iz srebra. Znaka za X in XX let dela v
ministrstvu oziroma v poveljstvih, enotah ter zavodih Slovenske
vojske sta srebrne barve, premera 27 mm, za XXX in XL let
dela pa zlate barve, premera 32 mm.«.
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23. člen
V 75. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Stroške zdravniškega pregleda in upravnega postop‑
ka v zvezi z izdajo dovoljenja za posest oziroma nošenje orožja
nosi prejemnik priznanja.«.
24. člen
V 77. členu se v zadnjem stavku za besedilom »General‑
ski pečatni prstan je« doda besedo »približne«.
25. člen
V 80. členu se v prvem odstavku doda nova četrta alinea,
ki se glasi:
»– medaljo generala Franca Rozmana Staneta;«.
Dosedanja četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, de‑
seta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnaj‑
sta, sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alinea postanejo
peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta,
trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osem‑
najsta, devetnajsta in dvajseta alinea.
V tretjem odstavku se za besedilom »častni vojni znak,«
doda besedilo »medalje generala Franca Rozmana Stane‑
ta,«.
26. člen
V 81. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Predloge za priznanja, ki jih podeljuje minister za
obrambo, razen za priznanja za dolgoletno službo, pošljejo
organizacijske enote ministrstva, organizacijski enoti ministr‑
stva, pristojni za kadrovske zadeve. K predlogom za podelitev
priznanja delodajalcem pogodbene rezerve predlagatelj pridobi
predhodno mnenje organizacijske enote ministrstva, pristojne
za vojaške zadeve. Predlagatelj predloga za podelitev prizna‑
nja je načelnik oziroma vodja organizacijske enote upravnega
dela ministrstva ter načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
Za pripadnike Slovenske vojske, ki so razporejeni na delovna
mesta v upravnem delu ministrstva, na katerih se opravlja
vojaška služba, je za priznanja, ki so skladno z razpisom iz
prvega odstavka tega člena dodeljena Slovenski vojski, predla‑
gatelj načelnik Generalštaba Slovenske vojske, pripravljavec
predloga pa je načelnik oziroma vodja organizacijske enote
upravnega dela ministrstva.
(3) Predloge za priznanja, ki jih podeljuje načelnik Gene‑
ralštaba Slovenske vojske, pošljejo pristojna poveljstva, enote
in zavodi ter organizacijske enote ministrstva Generalštabu
Slovenske vojske oziroma pristojnemu poveljstvu. Predlagatelj
predloga za podelitev priznanja je poveljnik poveljstva ali enote
ravni bataljona in višje ter načelnik oziroma vodja organizacij‑
ske enote upravnega dela ministrstva.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Predlogi za priznanja se pripravijo na obrazcu v
elektronski obliki. Obliko obrazca določi organizacijska enota
ministrstva, pristojna za kadrovske zadeve.«.
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Spominsko darilo ob upokojitvi javnega uslužbenca
ministrstva ali pripadnika stalne sestave Slovenske vojske pra‑
viloma izroči organizacijska enota ministrstva, v kateri je javni
uslužbenec ministrstva ali pripadnik stalne sestave Slovenske
vojske zaposlen. Vrednost spominskega darila ne sme preseči
vrednosti, predpisane za sprejem priložnostnega darila manjše
vrednosti.«.
27. člen
V 82. členu se v prvem odstavku beseda »znaka« nado‑
mesti z besedo »priznanja«.
28. člen
V 86. členu se v tretjem odstavku za besedo »prvi« doda‑
ta besedi »in prejšnji«.
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29. člen
V 88. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obliko, materiale, iz katerih so izdelana, in druge
značilnosti priznanj ter listin z mapo iz tega pravilnika po‑
drobneje določi organizacijska enota ministrstva, pristojna za
kadrovske zadeve, v sodelovanju z Generalštabom Slovenske
vojske oziroma pristojnim poveljstvom ter Obveščevalno var‑
nostno službo.
(2) Organizacijska enota ministrstva, pristojna za kadro‑
vske zadeve, je pristojna za izdajo dvojnika priznanja, ra‑
zen strelnega orožja, in pripadajoče listine iz prvega odstavka
80. člena tega pravilnika, če je priznanje ali pripadajoča listina
uničena ali izgubljena.
(3) Za izdajo dvojnika priznanja in pripadajoče listine
iz drugega odstavka 80. člena tega pravilnika je pristojen
Generalštab Slovenske vojske, za priznanja in pripadajoče
listine iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika so pristojna
operativna in njim enaka poveljstva, bataljoni, njim enake ali
višje enote in zavodi ter za priznanja in pripadajoče listine
iz drugega odstavka 51. člena tega pravilnika Obveščevalno
varnostna služba.
(4) Za hrambo priznanja, ki iz opravičenega razloga ni
bilo vročeno oziroma je prejemnik zavrnil prejem priznanja,
so pristojne organizacijske enote iz drugega in prejšnjega
odstavka.«.
30. člen
V 89. členu se v drugem stavku besedilo »organizacij‑
ska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov«
nadomesti z besedilom »organizacijska enota Generalštaba
Slovenske vojske, pristojna za kadrovske zadeve«.
31. člen
V 90. členu se v prvem odstavku doda nova sedma ali‑
nea, ki se glasi:
»– medalja generala Franca Rozmana Staneta;«.
Dosedanja sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dva‑
najsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnaj‑
sta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alinea
postanejo osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta,
štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, de‑
vetnajsta, dvajseta, enaindvajseta in dvaindvajseta alinea.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nado‑
mestna oznaka za red Slovenske vojske na lenti nosi pred
redom generala Maistra II. stopnje, nadomestna oznaka za
red Slovenske vojske z zvezdo pred redom generala Maistra
III. stopnje, nadomestna oznaka za medaljo generala Franca
Rozmana Staneta za zlato medaljo generala Maistra ter pred
zlato medaljo Slovenske vojske, nadomestna oznaka za srebr‑
no medaljo generala Maistra za zlato medaljo Slovenske vojske
in nadomestna oznaka za bronasto medaljo generala Maistra
za srebrno medaljo Slovenske vojske.«.
32. člen
V 91. členu se v petem odstavku za besedo »zasluge,«
doda besedilo »medalje generala Franca Rozmana Staneta ali
znaka za dolgoletno službo,«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Za bojni spominski znak iz 78. člena Pravilnika o prizna‑
njih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/07) se štejeta
tudi spominska znaka Otavec in Vražji kamen.
Za spominski znak iz 78. člena Pravilnika o priznanjih
Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/07) se štejeta tudi
spominska znaka Razminiranje in VOMO 1991 ter spominski
znak Zvest Sloveniji 1991, ki je bil podeljen na podlagi 16. člena
Odredbe o priznanjih (Uradni list RS, št. 25/93).
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34. člen
Nadomestna oznaka za priznanje znak za dolgoletno
službo V., XV., XXV. ali XXXV. let, ki jo je upravičenec prejel
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nosi samo za zadnje po‑
deljeno priznanje.
Nadomestno oznako priznanja, ki jo je upravičenec prejel
za vojne zasluge pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadome‑
sti z nadomestno oznako določeno s tem pravilnikom.
35. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2011-1
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EVA 2010-1911-0024
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
110.

Pravilnik o postopkih (so)financiranja,
ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/02 – uradno prečiščeno be‑
sedilo, 61/06 – ZDru‑1 in 112/07) ter 16. in 35. člena Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Re‑
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predho‑
dnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehno‑
logijo št. 0071‑4/2010/10 z dne 22. 12. 2010 je Upravni odbor
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
na 15. seji dne 23. 12. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja
in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
A. SPLOŠNE DOLOČBE

109.

Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove
USTANOVA TOMA KRIŽNARJA

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi 3. in 12. člena
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno pre‑
čiščeno besedilo in 91/05) v zadevi izdaje soglasja k aktu o
ustanovitvi ustanove naslednje

soglasje
1. Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k aktu o usta‑
novitvi ustanove z imenom USTANOVA TOMA KRIŽNARJA,
Turistična ulica 4, 4202 Naklo, ki jo je ustanovil ustanovitelj
Tomo Križnar, Turistična ulica 4, 4202 Naklo, o čemer je notar
Vojko Pintar, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, izdal notarski zapis,
opr. št. SV 1553/2010 z dne 10. 12. 2010.
2. Sedež ustanove je Turistična ulica 4, 4202 Naklo.
3. Namen ustanove je splošno koristen in dobrodelen.
Namen ustanove je medkulturno sodelovanje, dobrodelno
in splošno koristno povezovanje še vedno občutljivih ljudi po
vsem planetu s pomočjo medijev:
– za preprečevanje vojne, prispevanje k miru in spošto‑
vanju osnovnih človekovih pravic, s promoviranjem poštene
uporabe medijev in s tem za preprečevanje nasilja v najhujših
kriznih žariščih in humanitarnih katastrofah;
– s produkcijo dokumentarnih filmov, knjig in drugih no‑
silcev besede, slike in zvoka, s prispevki v drugih medijih, s
predavanji in drugimi kulturnimi dejavnostmi, za povezovanje s
kulturami drugih narodov, spoštovanje različnosti, sprejemanje
drugačnosti, strpnosti, za življenje modrosti, temelječe na po‑
znavanju narave, predvsem pa staroselskih ljudstev.
Namen ustanove je spodbujati skupne kulturne projekte
na vseh področjih in mobilnost umetnikov med različnimi druž‑
bami in kulturami.
4. Skupna vrednost ustanovitvenega premoženja ustano‑
ve znaša 100,00 evrov.
Št. 0140-2/2011/7
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2010-3511-0031
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo

1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določa postopek za izbor preje‑
mnikov proračunskih sredstev, ki izvajajo raziskovalno dejav‑
nost ter spremljanje izvajanja njihovih obveznosti.
(2) S pravilnikom so urejeni postopki razpisov in pozivov
ter ocenjevanje prijav za financiranje oziroma sofinanciranje (v
nadaljnjem besedilu: (so)financiranje):
a. raziskovalne dejavnosti, ki vključuje:
– raziskovalne programe;
– temeljne, aplikativne in podoktorske raziskovalne pro‑
jekte;
– mentorje oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev v
raziskovalnih organizacijah;
– mednarodno znanstveno sodelovanje;
– uveljavljene raziskovalce iz tujine.
b. podporne dejavnosti, ki vključuje:
– infrastrukturne programe;
– nakup raziskovalne opreme;
– znanstvene sestanke;
– nakup mednarodne znanstvene literature in baz po‑
datkov;
– osrednje specializirane informacijske centre.
(3) S pravilnikom so urejene tudi obveznosti poročanja
prejemnikov sredstev iz prejšnjega odstavka.
2. člen
Vsak drug javni razpis Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agen‑
cija), ki ga ne opredeljuje ta pravilnik, se mora izvesti tako,
da se upošteva postopek, določen v tem pravilniku (Poglavja
A–F), kazalce in merila pa se opredeli v razpisni dokumentaciji.
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo glede tistih vprašanj,
ki so v drugih predpisih agencije urejena drugače.
3. člen
(namen pravilnika)
Namen tega pravilnika je zagotoviti transparentnost po‑
stopkov izbora in (so)financiranja aktivnosti iz drugega odstav‑
ka 1. člena po mednarodno uveljavljenih načelih za izvajanje
teh postopkov.
4. člen
(definicije)
(1) Raziskovalni program predstavlja zaokroženo podro‑
čje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo ak‑
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tualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega
pomena za Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen
v nacionalnem programu za področje raziskovalne dejavnosti.
(2) Temeljni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma te‑
oretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje
o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.
(3) Aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvaja‑
mo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem
k praktičnemu cilju ali namenu.
(4) Podoktorski projekt je temeljni ali aplikativni projekt, ki
ga izvaja en raziskovalec – podoktorand. Podoktorand je razi‑
skovalec, pri katerem še ni preteklo več kot 3 leta od pridobitve
doktorata znanosti.
(5) Mobilnostni projekt je izvirno raziskovalno delo, kate‑
rega del se opravi med eno do dvoletnim gostovanjem na eni
od raziskovalnih organizacij v tujini, gostovanje pa traja več kot
polovico trajanja projekta.
(6) Temeljni, aplikativni in podoktorski projekti so lahko
tematsko usmerjeni z raziskovalnimi temami, ki jih določi javni
razpis.
(7) Infrastrukturni program predstavlja vzdrževanje in‑
frastrukture kot podpore raziskovalni dejavnosti v javni raz‑
iskovalni organizaciji (v nadaljnjem besedilu: JRO) oziroma
raziskovalni organizaciji s koncesijo (v nadaljnjem besedilu: RO
s koncesijo) in sicer v obliki instrumentalne podpore, podpore
znanstvenim zbirkam, popularizacije znanosti in podpori razi‑
skovalnim programom, ki vsebujejo elemente instrumentalnega
centra ali znanstvene zbirke.
(8) Znanstveni sestanek po tem pravilniku je sestanek, ki
je namenjen izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so
plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov. Znanstveni
sestanek po tem pravilniku je tudi sestanek, ki je namenjen
prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehno‑
loški razvoj.
(9) Mednarodni znanstveni sestanek po tem pravilniku
je sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih jezikov, ima
mednarodni programski odbor in na katerem je od aktivnih
udeležencev z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica
udeležencev iz tujine.
(10) Matična raziskovalna organizacija je tista, ki vlo‑
ži prijavo raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega
projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri
je zaposlen vodja raziskovalnega programa oziroma razisko‑
valnega projekta. Matična raziskovalna organizacija ima status
prijavitelja.
(11) Skupina raziskovalcev v tem pravilniku je programska
skupina, projektna skupina ali katera druga skupina raziskoval‑
cev, ki se prijavi na javni razpis ali javni poziv.
(12) Kriterij je splošni element ocenjevanja, ki se uporablja
pri ocenjevanju prijav. Kriteriji, ki se pri posameznem razpisu
uporabljajo, so določeni s tem pravilnikom. Za vsak kriterij je
določen nabor kazalcev.
(13) Kazalec je element ocenjevanja znotraj posame‑
znega kriterija, ki se uporablja pri ocenjevanju prijav. Za vsak
kazalec je določen nabor meril.
(14) Merilo je element ocenjevanja znotraj posameznega
kazalca, ki se uporablja pri ocenjevanju prijav. Za vsako merilo
je določen razpon točk.
(15) Raziskovalna infrastruktura je oznaka za vsebine, ki
jih financira agencija in so pomembne kot podporna dejavnost
raziskovalne dejavnosti.
(16) Mejna vrednost se uporablja pri nekaterih kvantita‑
tivnih ocenah za pretvorbo vrednosti kvantitativnih ocen (na
primer: števila točk v bazi Sicris, število citatov) v točke, ki se
uporabljajo pri točkovanjih.
(17) Minimalna ocena je najmanjše število točk, ki mora
biti dosežena, da se lahko uvrsti v financiranje. Minimalna
ocena se lahko določi kot vstopni pogoj, za posamezni kriterij
ali skupno oceno.
(18) Metodologija določa mejno vrednost, minimalne oce‑
ne, merila s pripadajočim številom točk ter po potrebi podrob‑
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nejši postopek ocenjevanja. Metodologijo sprejme Znanstveni
svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA).
5. člen
(pogoji za začetek postopka (so)financiranja)
S postopkom za dodelitev sredstev lahko agencija prič‑
ne, če:
– ima za dodelitev sredstev zagotovljena proračunska
sredstva v sprejetem programu dela in finančnem načrtu agen‑
cije v potrebni višini in
– so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, ki
jih določajo zakoni in podzakonski predpisi.
6. člen
(uradna oseba)
Direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor) po‑
oblasti javnega uslužbenca, ki je na agenciji pristojen za po‑
samezne vsebine (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba), za
koordiniranje in organizacijo evalvacijskega postopka in po‑
stopka izbora prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
oziroma postopka izbora kandidata, ki je prejemnik proračun‑
skih sredstev.
7. člen
(pogoji)
(1) Pogoji za dodelitev sredstev so določeni v tem pravil‑
niku oziroma v javnem razpisu ali javnem pozivu.
(2) Raziskovalec, ki se na javni razpis ali javni poziv v
okviru prijavitelja prijavi kot vodja programa, projekta, mentor,
vodja znanstvenega sestanka ali kot vodja skupine raziskoval‑
cev prijavitelja in sicer kot gostitelj uveljavljenega raziskovalca
iz tujine (v nadaljnjem besedilu: vodja raziskovalne dejavnosti),
na posameznem javnem razpisu ali javnem pozivu lahko kan‑
didira samo z enim predlogom za (so)financiranje raziskovalne
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: raziskovalni predlog).
B. POSTOPEK ZA (SO)FINANCIRANJE
I. Javni razpis
8. člen
(javni razpis)
(1) Agencija zbira prijave za (so)financiranje raziskovalne
dejavnosti, elektronske oziroma tiskane, na podlagi javnega
razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
(2) Razpise delimo v dve osnovni skupini. V prvo skupino
sodijo razpisi za (so)financiranje raziskovalnega dela, v okviru
katerih se med drugim ocenjuje raziskovalce (programi, projek‑
ti, mentorji, mednarodno sodelovanje in uveljavljeni tuji razisko‑
valci, znanstveni sestanki). V drugo skupino sodijo dejavnosti,
ki predstavljajo podporne dejavnosti za raziskovalno delo (in‑
frastrukturni programi, nabava opreme, nabava mednarodne
znanstvene literature in osrednji informacijski centri).
(3) Javni poziv se izvede v primeru sofinanciranja razisko‑
valnih in infrastrukturnih programov.
9. člen
(izdelava predloga razpisa)
(1) Pri izdelavi predloga razpisa je treba upoštevati Raz‑
iskovalno in inovacijsko strategijo na področju raziskovanja in
razvoja in razpoložljiva proračunska sredstva. Direktor lahko
ustanovi komisijo za izdelavo predloga razpisa.
(2) Predlog javnega razpisa obravnava ZSA ter predlaga
njegove dopolnitve in spremembe.
10. člen
(najava razpisa)
Agencija najavi plan vseh razpisov za tekoče leto na svoji
spletni strani. Najava vsebuje: predvideni datum objave (me‑
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sec in leto), naziv razpisa, pravne podlage za objavo razpisa,
rok za oddajo prijav, rok za seznanitev z rezultati in kontaktne
osebe.
11. člen
(objava razpisa)
(1) Sklep za objavo razpisa sprejme direktor. Razpis mora
biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih
straneh agencije. Javni poziv prijaviteljem mora biti objavljen
na spletnih straneh agencije.
(2) Ob objavi razpisa objavi agencija na svoji spletni stra‑
ni tudi rokovnik poteka izvajanja razpisa, ki sproti kaže faze
izvajanja razpisa.
12. člen
(vsebina objave razpisa)
(1) Objava razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež agencije;
2. pravno podlago za izvedbo razpisa, v kateri se navede
metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskoval‑
ne dejavnosti;
3. predmet razpisa;
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na razpisu
ter kriterijev za ocenjevanje;
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
razpisa;
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
7. razpisno dokumentacijo z navedbo vrste dokazil o
izpolnjevanju pogojev;
8. način, obliko in rok za predložitev prijav;
9. kraj, datum in čas odpiranja prijav;
10. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
razpisa;
11. kraj in čas, kjer zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo ter spletni naslov, na katerem je dostopna raz‑
pisna dokumentacija.
(2) Agencija lahko v razpisu poleg podatkov iz prejšnjega
odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni glede na
vrsto predmeta razpisa.
13. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) Razpisna dokumentacija vsebuje metodologijo ocenje‑
vanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti, podza‑
konske predpise agencije, predpisan obrazec prijave, vzorec
pogodbe in po potrebi druge obrazce ter različna navodila.
(2) Agencija mora na svoji spletni strani ponuditi prijavite‑
lju dostop do razpisne dokumentacije.
(3) Agencija mora v razpisni dokumentaciji navesti vse
pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor
za dodelitev sredstev oziroma za izbor kandidata in vse po‑
trebne podatke, ki jih mora izpolnjevati prijava, da se šteje kot
formalno popolna.
(4) Prijavitelj se prijavi na razpis z oddajo prijave in zah‑
tevanih dokazil. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samo‑
iniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku
ocenjevanja ne upošteva.
14. člen
(prijava)
Podatke o predmetu razpisa, ki jih mora vsebovati prija‑
va, določa ta pravilnik v poglavju o posebnostih posameznih
razpisov in pozivov.
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kvalificiranim digitalnim potrdilom, prijavitelj ni dolžan poslati
prijave tudi v papirnati obliki. Obrazec prijave prijavitelj izpolni v
slovenskem in v angleškem jeziku oziroma samo v slovenskem
jeziku, glede na določbe razpisa.
(2) Prijavo morajo podpisati osebe, ki jih določa razpis.
(3) Če se prijavo na razpis neposredno odda v glavni
pisarni, se sprejem prijave v papirnati obliki potrdi na poseb‑
nem obrazcu o prejemu prijave, ki ga glavna pisarna izroči
prijavitelju.
16. člen
(rok za oddajo prijave)
(1) Prijava mora biti oddana do roka, ki je določen v objavi
razpisa.
(2) Predložena pisna prijava mora biti v zaprti ovojnici. Na
ovojnici mora biti oznaka »ne odpiraj –prijava«, navedba razpi‑
sa, na katerega se nanaša ter naziv in naslov prijavitelja.
II. Vodenje postopka odpiranja prijav
17. člen
(komisija za odpiranje prijav)
(1) Postopek odpiranja prijav razpisa vodi komisija za
odpiranje prijav (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisnim
sklepom imenuje direktor.
(2) Število članov komisije določi direktor. Komisijo se‑
stavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in vsaj
polovica članov komisije morajo biti zaposleni v agenciji.
18. člen
(odpiranje prijav)
(1) Odpiranje prejetih prijav se izvede v roku, ki je predvi‑
den v razpisu, pri čemer rok ne sme biti daljši od 8 dni od izteka
roka za oddajo prijav.
(2) Odpiranje prejetih prijav je praviloma javno. Kadar je
predvideno javno odpiranje prijav, se postopek odpiranja izve‑
de najkasneje v 3 delovnih dneh od dneva, ki je predviden kot
zadnji rok za oddajo prijav. Komisija lahko odloči, da odpiranje
ni javno, kadar je število prejetih prijav veliko.
(3) Komisija na seji, ki jo skliče predsednik komisije,
odpira samo v roku oddane in pravilno označene ovojnice ter
pri tem evidentira dokaze, da so bile prijave nepravočasne
oziroma nepravilno označene. Nepravočasne in nepravilno
označene prijave se s spremnim dopisom neodprte vrnejo
prijavitelju. Dokazila, da so bile prijave nepravočasne oziroma
nepravilno označene, so sestavni del razpisne dokumentacije.
Pri elektronsko prispelih prijavah komisija evidentira dokaze, da
so bile prijave nepravočasne oziroma nepravilno označene.
19. člen
(zapisnik komisije)
(1) O odpiranju prijav komisija vodi zapisnik, ki vsebuje
predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja in formalnega pregleda
prijav;
2. predmet razpisa;
3. imena navzočih članov komisije;
4. imena oziroma nazive prijaviteljev, ki so vložili prijave;
5. ugotovitve o pravočasnih oziroma prepoznih prijavah
ter o pravilno oziroma nepravilno označenih ovojnicah in
6. ugotovitve o formalni popolnosti prijav.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije. Če je
odpiranje prijav javno, je priloga k zapisniku seznam predstav‑
nikov prijaviteljev, ki so bili navzoči pri odpiranju.

15. člen

20. člen

(oblika prijave)

(nepopolna dokumentacija – dopolnitev prijav)

(1) Prijava na razpis mora biti v elektronski oziroma pa‑
pirnati obliki. Če je prijava v elektronski obliki podpisana s

(1) Komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozove
tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile formalno popolne, da
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jih v roku dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 8 dni
od prejema poziva komisije. Prijave so formalno nepopolne, če
gre za manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije,
ki ne vplivajo na vsebino prijave in ocenjevanja ter razvršča‑
nja posamezne prijave skladno s postavljenimi merili za izbor
prijave.
(2) Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direk‑
tor ali oseba, ki jo direktor pooblasti. Zoper sklep je v roku 8
dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloči tri članska
komisija za pritožbe, ki jo imenuje direktor. Odločitev komisije
je dokončna.
21. člen
(administrativno preverjanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Agencija pri vsaki formalno popolni prijavi preveri, ali
izpolnjuje vse razpisne pogoje.
(2) Prijavo, pri kateri niso izpolnjeni vsi razpisni pogoji, se
zavrne s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor
pooblasti. Zoper sklep je v roku 8 dni od vročitve dovoljena
pritožba, o kateri odloči tri članska komisija za pritožbe, ki jo
imenuje direktor. Odločitev komisije je dokončna.
22. člen
(obravnava prijav)
V postopku za izbor prijav se obravnavajo tiste prijave,
ki vsebujejo zahteve, določene z razpisom in razpisno doku‑
mentacijo.
23. člen
(interno gradivo)
Dokumentacija in podatki, ki jih vsebujejo prijave, se v
času trajanja izbora za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
uporabljajo kot interno gradivo.
III. Evalvacijski postopek
24. člen
(ocenjevanje prijav in predlog prednostnega seznama)
(1) Prijave ocenjujejo domači recenzenti, tuji recenzenti,
občasna strokovna telesa, določena v predpisu agencije, ki
ureja delovanje stalnih in občasnih strokovnih teles na podro‑
čju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: strokovna
telesa), ali pa strokovne komisije. V primerih, določenih s tem
pravilnikom, prijave ocenjuje panel.
(2) V primeru, da prijave ocenjuje strokovna komisija,
predsednika in njene člane imenuje direktor. Število članov
komisije določi direktor. Komisijo sestavljajo predsednik in naj‑
manj dva člana. Predsednik in vsaj polovica članov komisije
morajo biti zaposleni v agenciji. Strokovna komisija ocenjuje
prijave v primerih, ko je to določeno s tem pravilnikom.
(3) Recenzente imenuje strokovno telo. V posebnih pri‑
merih, ko pride v fazi ocenjevalnega postopka do odklonitve so‑
delovanja s strani posameznih recenzentov oziroma ugotovitve
o nezadostnem številu ustreznih recenzentov na posameznem
raziskovalnem področju glede na vsebino prijav in v okviru
seznama recenzentov, potrjenega s strani ZSA, ni mogoče
imenovati novih recenzentov, lahko strokovno telo imenuje
dodatne recenzente za izvedbo ocenjevalnega postopka. Pri‑
javitelj lahko v prijavi navede recenzente, za katere ne želi, da
ocenjujejo njegovo prijavo.
(4) Naloga recenzentov je izdelava ocene za posamično
prijavo, prispelo na razpis, skladno s tem pravilnikom, metodo‑
logijo in razpisom. Pri izdelavi ocene recenzenti upoštevajo tudi
navodila za recenzente, ki jih sprejme direktor.
(5) Rezultat dela strokovnega telesa, strokovne komisije
ali panela v okviru ocenjevalnega postopka je predlog predno‑
stnega seznama prijav, obravnavanih v ocenjevalnem postop‑
ku, vključno s predlogom višine dodeljenih finančnih sredstev

Št.

4 / 21. 1. 2011 /

Stran

359

(v nadaljnjem besedilu: predlog prednostnega seznama prijav),
če v tem pravilniku ni določeno drugače.
25. člen
(sklep o izboru)
(1) Predlog prednostnega seznama prijav obravnava ZSA
in na njegovi podlagi sprejme predlog sklepa o izboru prijav za
(so)financiranje raziskovalne dejavnosti s predlogom predno‑
stnega seznama prijav (v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa),
če ni s tem pravilnikom določeno drugače.
(2) ZSA lahko na predlog prednostnega seznama prijav
dodatno uvrsti do največ 5% prijav, ki si na prednostnem sezna‑
mu sledijo po vrsti, v primeru, če pri obravnavi prednostnega
seznama prijav oceni, da so bili pri nekaterih prijavah posame‑
zni elementi ocen premalo upoštevani. To svojo odločitev mora
ZSA pisno utemeljiti.
(3) Na podlagi predloga sklepa ZSA direktor sprejme ob‑
razložen sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalne
dejavnosti s seznamom izbora prijav (v nadaljnjem besedilu:
sklep).
26. člen
(obvestilo o rezultatih izbora)
(1) Agencija izda na podlagi sklepa iz tretjega odstavka
prejšnjega člena prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih
izbora prijav (v nadaljnjem besedilu: obvestilo).
(2) Obvestilo vsebuje podatke o prijavi ter o obsegu sofi‑
nanciranja v primeru, da je bila prijava izbrana za sofinancira‑
nje, če ni s tem pravilnikom določeno drugače.
(3) V obvestilu se posebej navede podatke o skupnem
številu točk in posebej število točk, dobljeno po posameznih
elementih ocenjevanja ter pouk o pravnem sredstvu. V obra‑
zložitvi obvestila se utemelji odločitev.
27. člen
(objava rezultatov izbora prijav)
(1) Agencija objavi na spletni strani sprejeti seznam izbra‑
nih in neizbranih prijav in sicer najkasneje v 5 dneh od dneva
odposlanih obvestil.
(2) V seznamu iz prejšnjega odstavka so rezultati pred‑
stavljeni po ocenjevalnih skupinah (po vedah ali po področjih,
po tipu projekta ipd.) in po skupnem številu točk, če ni v tem
pravilniku določeno drugače.
(3) Izbrane prijave za (so)financiranje raziskovalne dejav‑
nosti se v seznamu navedejo z izvajalci raziskovalne dejavnosti
in vodji raziskovalne dejavnosti.
(4) Neizbrane prijave za (so)financiranje raziskovalne de‑
javnosti se v seznamu navedejo samo z zaporednimi številkami
tako, da ni možno ugotoviti identitete posamezne prijave.
(5) Če je postopek izbora prijav večfazni, se v prvi fazi
navede rezultate samo z zaporednimi številkami tako, da ni
možno ugotoviti identitete posamezne prijave. Ko je končana
zadnja faza izbora prijav, se v seznamu poleg predpisanih
podatkov po drugem, tretjem in četrtem odstavku navede tudi
podatke glede prejetih sredstev.
IV. Ugovor
28. člen
(ugovor)
(1) Prijavitelj ima v 15 dneh od prejema obvestila pravico
vložiti ugovor. V ugovoru mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih ga vlaga. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji,
kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena prijave, dana
v postopku ocenjevanja s strani recenzentov. Predmet ugovo‑
ra je lahko samo kršenje postopka izbora ali očitna napaka.
Ocena je lahko posredno predmet ugovora samo v primeru, ko
se prijavitelj v ugovoru sklicuje na konkretno kršitev postopka
izbora.

Stran

360 /

Št.

4 / 21. 1. 2011

(2) Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
(3) Prijavitelj se ima pravico seznaniti s pisnimi ocenami
svojega predloga. V skladu z zakonom, ki ureja dostop do in‑
formacij javnega značaja, lahko prijavitelj pridobi vse podatke
iz ocenjevalnega postopka, razen tistih, ki predstavljajo izjeme
v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP‑2). Podatki o recenzen‑
tih in podatki o drugih prijaviteljih, ki v skladu s 27. in 30. členom
tega pravilnika niso objavljeni na spletni strani agencije, so
osebni podatki, ki se obravnavajo v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
29. člen
(odločitev o ugovoru)
(1) Komisijo za ugovore s pisnim sklepom imenuje direk‑
tor. Število članov komisije za ugovore določi direktor. Komisijo
za ugovore sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Pred‑
sednik in vsaj polovica članov morajo biti zaposleni v agenciji.
(2) Komisija za ugovore pripravi predlog odločitve o ugo‑
voru. Direktor predlog odločitve o ugovoru pošlje Upravnemu
odboru v sprejem.
(3) Upravni odbor o ugovoru odloči v 30 dneh od prejema
predloga iz prejšnjega odstavka. Upravni odbor mora svojo
odločitev obrazložiti.
(4) Zoper odločitev upravnega odbora ni pritožbe, možen
pa je upravni spor.
30. člen
(objava dokončnih rezultatov izbora)
(1) Agencija objavi na spletni strani seznam dokončno
izbranih in neizbranih prijav, in sicer najkasneje v 5 dneh po
odločitvi Upravnega odbora o ugovorih.
(2) V seznamu iz prejšnjega odstavka so rezultati pred‑
stavljeni po ocenjevalnih skupinah (po vedah ali po področjih,
po tipu projekta ipd.) in po skupnem številu točk ter prejeta
sredstva.
(3) Dokončno izbrane prijave za (so)financiranje razisko‑
valne dejavnosti se v seznamu predstavi s prijavitelji in vodji
raziskovalne dejavnosti.
(4) Dokončno neizbrane prijave za (so)financiranje razi‑
skovalne dejavnosti se v seznamu predstavi samo z zaporedni‑
mi številkami tako, da ni možno ugotoviti identitete posamezne
prijave.
31. člen
(dokumentiranje)
Agencija hrani dokumentacijo o postopku dodelitve sred‑
stev v skladu s predpisi, ki urejajo področje dokumentiranja in
arhiviranja gradiva.
C. OCENJEVANJE PRIJAV
32. člen
(elementi ocenjevanja)
(1) Za ocenjevanje prijav na razpise se uporabljajo nasle‑
dnji elementi: kriteriji, kazalci in merila.
(2) Za vsak kriterij se lahko uporablja večje število ka‑
zalcev. Vrednotenje kazalcev se opravi z enim ali več merili.
Posamezni kazalec ali merilo lahko predstavlja kvantitativna
ocena ali pa ocena recenzentov. Recenzenti ob oceni podajo
tudi kratko opisno oceno oziroma komentar po posameznih
elementih ocenjevanja.
(3) Največje število točk, ki jih prijava lahko dobi za posa‑
mezen kriterij in nabor kazalcev, je določeno s tem pravilnikom.
Največje število točk, ki jih prijava dobi za posamezno merilo,
je določeno v metodologiji.
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33. člen
(kriteriji)
(1) Za ocenjevanje raziskovalcev se uporabljata naslednja
kriterija:
– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine
raziskovalcev in
– družbeno‑ekonomska oziroma kulturna relevantnost
raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine razisko‑
valcev.
(2) Za ocenjevanje vsebine prijav se uporabljajo naslednji
kriteriji:
– raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave in
– izvedljivost predloga.
(3) Za ocenjevanje učinkov podporne dejavnosti se upo‑
rabljata naslednja kriterija:
– kakovost opravljene podporne dejavnosti in
– relevantnost podporne dejavnosti.
(4) Za ocenjevanje vsebine prijav za (so)financiranje pod‑
porne dejavnosti se uporablja naslednje kriterije:
– kakovost prijave podporne dejavnosti,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave in
– izvedljivost predloga.
34. člen
(nabor vseh kazalcev)
(1) 1. Raziskovalno uspešnost raziskovalca oziroma sku‑
pine raziskovalcev se ocenjuje z naslednjimi kazalci:
1.1. Sicris (COBISS) točke (ocena A1);
1.2. Normirano število čistih citatov iz sistema Sicris (Web
of Science – Wos) (ocena A2);
1.3. Nadpovprečna znanstvena uspešnost (A', A" in A4);
1.4. Izjemni dosežki pri publikacijah;
1.5. Izjemni dosežki pri citiranosti;
1.6. Statusna odličnost;
1.7. Predavanja na mednarodnih konferencah v tujini;
1.8. Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih med‑
narodnih projektov (ne bilateralnih, ki jih sofinancira agencija).
2. Družbeno‑ekonomsko oziroma kulturno relevantnost
raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine razisko‑
valcev se ocenjuje z naslednjimi kazalci:
2.1. Sredstva drugih uporabnikov (ocena A3);
2.2. Izkazana pedagoška dejavnost kot visokošolski uči‑
telj;
2.3. Izkazana mentorstva pri diplomah, magisterijih in
doktoratih;
2.4. Avtorstvo poljudnih člankov v revijah, ki dosežejo širši
krog bralcev, prisotnost v medijih s komentarji in kritičnim raz‑
mišljanjem in (so)organizacija javnih dogodkov, s prispevkom
k popularizaciji znanosti;
2.5. Izkazovanje relevantnih dosežkov tudi na področju
kulture (kazalec se uporablja za humanistiko);
2.6. Izkazovanje članstva v odborih, pomembnih za stroko;
2.7. Izkazane povezave z industrijo oziroma družbenimi
dejavnostmi;
2.8. Avtorstvo/soavtorstvo patentov, standardov, licenc,
novih proizvodov, tehnologij in tehnoloških rešitev, inovacij;
2.9. Ustanoviteljstvo/soustanoviteljstvo spin‑off podjetja;
2.10. Posredni pomen za družbo (promocija države, vklju‑
čevanje v mednarodno delitev dela, vzgoja in izobraževanje
kadrov ...);
2.11. Realizacija ciljev raziskovalnega programa;
2.12. Pretok mladih raziskovalcev;
2.13. Gostovanje raziskovalcev;
2.14. Vključenost raziskovalcev/strokovnjakov iz podjetij.
3. Raziskovalno oziroma razvojno kakovost prijave se
ocenjuje z naslednjimi kazalci:
3.1. Znanstvena pomembnost teme;
3.2. Aktualnost izhodiščne hipoteze in metodološka pri‑
mernost ali zasnova raziskave;
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3.3. Jasnost zamisli in kvaliteta ciljev;
3.4. Izvirnost (novost) pričakovanih rezultatov;
3.5. Kvaliteta in učinkovitost izbrane znanstveno‑razisko‑
valne metodologije.
4. Relevantnost in potencialni vpliv prijave se ocenjuje z
naslednjimi kazalci:
4.1. Neposredni pomen za gospodarstvo in družbene
dejavnosti (za posamezno podjetje, za gospodarsko panogo,
za več panog, za družbeno infrastrukturo, za državno upravo,
za nastanek novih podjetij, za kulturni razvoj in ohranjanje
nacionalne identitete, za varovanje naravne in kulturne dedi‑
ščine …);
4.2. Posredni pomen za družbo (promocija države, dosto‑
panje do tujih znanj, vključevanje v mednarodno delitev dela,
vzgoja in izobraževanje kadrov …);
4.3. Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke;
4.4. Usklajenost z razvojno politiko države, znanstve‑
no‑raziskovalnega dela, vede, področja, razpisanimi temami;
4.5. Primernost ukrepov za uporabo in razširjanje rezul‑
tatov;
4.6. Skladnost vsebine predloga z razpisanimi temami;
4.7. Delež sredstev iz drugih virov;
4.8. Pomen za razvoj deficitarnih raziskovalnih (pod)po‑
dročij;
4.9. Delež tujih udeležencev znanstvenega sestanka;
4.10. Periodičnost znanstvenega sestanka;
4.11. Pričakovana odzivnost v znanstveni in strokovni
javnosti;
4.12. Združevanje več znanstvenih disciplin;
4.13. Pomen za raziskovalno organizacijo (v nadaljnjem
besedilu: RO);
4.14. Pomen za raziskovalno skupino;
4.15. Pomen za Slovenijo;
4.16. Potencialni vplivi oziroma učinki rezultatov.
5. Izvedljivost predloga se ocenjuje z naslednjimi kazalci:
5.1. Usposobljenost vodje (dokazuje se z zaključenimi
projekti in mentorstvi);
5.2. Primernost načrta dela;
5.3. Primernost izvedljivosti, obsega in trajanja projekta;
5.4. Primernost sestave skupine raziskovalcev (inter‑di‑
sciplinarnost, interinstitucionalnost);
5.5. Razpoložljivost opreme in prostorov;
5.6. Vpetost v programe in projekte;
5.7. Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s pred‑
videnimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje racionalne rabe
sredstev;
5.8. Strokovna usposobljenost osebja;
5.9. Organizacijske reference vodje sestanka;
5.10. Infrastrukturna skupina ter obseg materialnih stro‑
škov, blaga in storitev ter amortizacije.
6. Kakovost opravljene podporne dejavnosti se ocenjuje
z naslednjimi kazalci:
6.1. Glavni rezultati in doseganje ciljev infrastrukturnega
programa;
6.2. Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno
dejavnost in druge uporabnike;
6.3. Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga
infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka
zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO;
6.4. Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi
programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji;
6.5. Pomen infrastrukturnega programa kot podpore so‑
delovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih.
7. Relevantnost podporne dejavnosti se ocenjuje z na‑
slednjimi kazalci:
7.1. Dostopnost;
7.2. Pogostnost uporabe;
7.3. Kontinuiteta naročil.
8. Kakovost prijave podporne dejavnosti se ocenjuje z
naslednjimi kazalci:
8.1. Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno
dejavnost in druge uporabnike;
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8.2. Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga
infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka
zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO;
8.3. Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi
programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji;
8.4. Pomen infrastrukturnega programa kot podpore so‑
delovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih;
8.5. Kakovost programa dela in razvoja centra;
8.6. Kvaliteta in pomen naročene mednarodne znanstve‑
ne literature in baz podatkov;
8.7. Odobren čas financiranja raziskovalnega oziroma
infrastrukturnega programa;
8.8. Višina nabavne vrednosti opreme.
(2) Posamezni navedeni kriteriji lahko pomenijo izločitve‑
ne kriterije, če je tako določeno z metodologijo ali v razpisu.
35. člen
(kvantitativne ocene)
(1) Kvantitativne ocene merijo naslednje kazalce iz prej‑
šnjega člena:
1.1. Sicris (COBISS) točke (ocena A1),
1.2. Normirano število čistih citatov iz sistema Sicris (Web
of Science – Wos) (ocena A2),
1.3. Nadpovprečna znanstvena uspešnost (A', A" in A4),
1.3.1. Zelo kvalitetni dosežki (A'),
1.3.2. Izjemni dosežki (A"),
1.3.3. Izjemni dosežki pri znanstveni odličnosti (ocena
A4) in
2.1. Sredstva drugih uporabnikov (ocena A3).
(2) Kvantitativna ocena A1 se določi na podlagi števila
točk v bazi Sicris (COBISS) za objavljena raziskovalna dela
za 5 letno obdobje in obdobje do datuma zaključka javnega
razpisa v tekočem letu po formuli A1 = Z1 + del (Z2 + S); pri
tem se število točk del (Z2 + S) upošteva v takem obsegu, da
je A1 največ enako A1 = Z1 / 0,85. Elementi enačbe Z1, Z2 in S
so definirani v Prilogi 1 k temu pravilniku.
(3) Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanje) je na‑
veden v Prilogi 2 k temu pravilniku. V primeru odsotnosti razi‑
skovalca zaradi izrabe starševskega dopusta, dokumentirane
bolniške odsotnosti in zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti,
najmanj v trajanju 6 mesecev, se za izračun A1 upošteva ustre‑
zno daljše časovno obdobje.
(4) Znanstvena in strokovna dela (bibliografske enote), ki
se jih ocenjuje, morajo biti katalogizirana v sistemu COBISS.
SI. Verifikacijo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot, ki
so predmet ocenjevanja znanstvene uspešnosti po veljavni
tipologiji dokumentov ali del za vodenje bibliografij v sistemu
COBISS, izvajajo osrednji specializirani informacijski centri po
vedah (v nadaljnjem besedilu: OSIC).
(5) Znanstvena in strokovna dela se točkuje. Točkujeta
se znanstvena uspešnost ter uspešnost prenosa in uporabe
znanja (v nadaljnjem besedilu: strokovna uspešnost). Število
točk se deli s številom avtorjev prispevka, če je avtorjev 10 ali
manj. Če je avtorjev več kot 10, se število točk deli z izrazom
10*log10N, pri čemer je N število avtorjev (na primer 10*log10N
ima vrednost 10 pri 10 avtorjih, 20 pri stotih avtorjih, in 30 pri
tisoč avtorjih). Točk strokovne uspešnosti se ne uporablja sa‑
mostojno, ampak se jih uporabi samo za dopolnitev točkovanja
znanstvene uspešnosti.
(6) Kvantitativna ocena A2 je določena na podlagi normi‑
ranega števila čistih citatov v obdobju zadnjih 10 let (do datuma
zaključka javnega razpisa iz sistema Sicris (Web of Science, v
nadaljevanju WoS), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere
ima WoS poln bibliografski zapis). Dela, ki se citirajo v tem
obdobju, so lahko objavljena tudi prej.
(7) Citati so normirani tako, da je število citatov objavlje‑
nega dela deljeno s srednjim faktorjem vpliva (IF) ISI področja,
v katerem je bilo objavljeno znanstveno delo.
(8) Za članke, objavljene v revijah, ki jih indeksirata SSCI
in A&HCI, zaradi manjšega števila soavtorjev dodatno normira‑
mo število citatov tako, da jih pomnožimo s faktorjem 4 (srednje
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število slovenskih avtorjev v SCI je 4, srednje število slovenskih
avtorjev v SSCI in A&HCI pa 2).
(9) Kvantitativna ocena A3 se določi glede na sredstva
drugih uporabnikov za 5 letno obdobje. Zadnje upoštevano leto
je leto pred objavo razpisa.
(10) Kvantitativna ocena A4 je določena na podlagi normi‑
ranih čistih citatov in znanstvenih objav v obdobju zadnjih 10 let
(do datuma zaključka javnega razpisa iz sistema Sicris (WoS in
COBISS), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere ima WoS
poln bibliografski zapis) ter ocen A' in A". Dela, ki se citirajo v
tem obdobju, so lahko objavljena tudi prej. Formula za izračun
je določena v metodologiji.
(11) Sredstva se normirajo glede na izvor:
– Faktor 1,5: projekti za gospodarstvo – GOSP;
– Faktor 1: evropski projekti – EU, drugi mednarodni
projekti – MED;
– Faktor 0,5: projekti za ministrstva oziroma druge organe
v sestavi Vlade RS – MIN in drugo – DRUGO).
Sredstva za centre odličnosti in kompetenčne centre se
ne štejejo.
(12) Pri raziskovalcih, ki so manj kot 80% polno zaposleni
za raziskovalno delo, se pri oceni A3 upošteva dodaten norma‑
lizacijski faktor: skupna sredstva se množijo s faktorjem 1,5, ki
upošteva pedagoško delo.
(13) Vodje projektov za sredstva, ki se upoštevajo pri
oceni A3, opredelijo delež (%) sodelujočih članov projektne
skupine za posamezen projekt. Delež članov projektne sku‑
pine za posamezen projekt se določi samo enkrat za ves čas
trajanja projekta.
(14) Maksimalno število točk za posamezno kvantitativno
oceno je razvidno iz Tabele C.
Tabela C: Število točk za posamezno kvantitativno oceno.
Vrsta kvantitativne
ocene
A1 – Sicris točke
A2 – Normirano
število čistih citatov
A3 – Sredstva drugih
uporabnikov
A4 – Izjemni dosežki
pri znanstveni
odličnosti

Vir
Sicris (COBISS)

Maksimalno
število točk
5

Sicris (Web of Science)

10

agencija

10

Sicris (COBISS, WoS)

2

(15) Kvantitativne ocene za posamezni element ocenje‑
vanja in za posamezno znanstveno vedo pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativnih ocen uporabila
podatke, ki bodo vpisani v bazi Sicris (COBISS) in zadnje
javno dostopne verzije baze ERIH na dan zaključka javnega
razpisa.
(16) Podatke za izračun ocene A3 bo agencija pridobila
neposredno od RO za vse tiste raziskovalce, ki so bili člani
programskih skupin. RO podatke vpišejo v obrazec in s pod‑
pisom odgovornih oseb jamčijo za točnost podatkov. Za tiste
raziskovalce, ki niso člani nobene programske skupine, pridobi
agencija podatke ob razpisu.
(17) Če v razpisu ni drugače določeno, bo agencija raz‑
iskovalce ocenjevala v znanstveni vedi in na področju, ki ju
prijavitelj navede v prijavi.
36. člen
(mejna vrednost A1, A2, A3, A4)
(1) Oceno za vse štiri kazalce A1, A2, A3 in A4 se pod mej‑
no vrednostjo določi linearno med 0 in 2 oziroma 5 oziroma 10.
Mejne vrednosti so določene v metodologiji.
(2) Raziskovalci, ki imajo vrednost A1 večjo od mejne
vrednosti, dobijo oceno 5, raziskovalci, ki imajo vrednost A2, A3
večjo od mejne vrednosti, dobijo oceno 10, raziskovalci, ki ima‑
jo vrednost A4 večjo od mejne vrednosti pa dobijo oceno 2.
(3) Mejne vrednosti A1mejna, A2mejna, A3mejna in A4mejna so
določene tako, da so blizu najvišjih vrednosti slovenskih raz‑
iskovalcev.

37. člen
(nadpovprečna znanstvena uspešnost)
(1) Kvantitativna ocena A" (izjemni dosežki v ocenjeval‑
nem obdobju 5 let) pomeni Sicris točke, ki slede iz naslednjih
elementov ocenjevanja:
– objava monografije pri mednarodni znanstveni založbi
s seznama agencije; znanstvena monografija izdana pri tuji
založbi, ali pri domači založbi, če je monografija s področij
humanistike (po vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja za
humanistiko;
– članek v prvi ali drugi reviji SCI področja;
– članek v reviji, ki ima IF 3 krat večji od spodnje meje
zgornje četrtine revij SCI področja (cc. zgornjih 5%);
– patent, sorta, pasma;
– članek v zgornji četrtini revij SSCI in A kategoriji ERIH
oziroma A&HCI.
(2) Kvantitativna ocena A' (zelo kvalitetni dosežki v oce‑
njevalnem obdobju 5 let) pomeni Sicris točke, ki slede iz nasle‑
dnjih elementov ocenjevanja:
– članek v zgornji četrtini reviji SCI področja;
– članek v prvi, drugi ali tretji četrtini revij SSCI in A in B
kategoriji ERIH oziroma A&HCI;
– patent, sorta, pasma;
– objava monografije pri mednarodni znanstveni založbi
s seznama agencije; znanstvena monografija izdana pri tuji
založbi, ali pri domači založbi, če je monografija s področij
humanistike (po vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja za
humanistiko.
(3) Agencija za vsak razpis v okviru metodologije določi na‑
čin upoštevanja nadpovprečne znanstvene uspešnosti (A', A").
38. člen
(pet najpomembnejših dosežkov)
(1) Prijavitelj v prijavi navede do pet izjemnih dosežkov
na znanstvenem in do pet izjemnih dosežkov na strokovnem
področju.
(2) Izjemni dosežki so na primer: nadpovprečna citiranost
v znanstveni disciplini po metodologiji ISI, citati izven ISI, ob‑
jave, ki jih točkovanje po mnenju avtorja ne ovrednoti ustrezno
(npr. udeležba na izjemno pomembnem kongresu, objava v
reviji Science, Nature ipd.), delo na nacionalno pomembnem
znanstvenem korpusu ali zbirki, pomembne objave z večjim
številom avtorjev in skupin (delež avtorja), nagrade, medalje,
uredništva, uspešni prenosi in uporabe znanje, prodaje paten‑
tov ipd. Ocena izjemnih dosežkov mora imeti pri ocenjevanju
primerljivo težo s kvantitativnim ocenjevanjem bibliografskih
kazalcev znanstvene in strokovne uspešnosti.
(3) Agencija bo v sistemu Sicris objavila podatke razisko‑
valca, ki jih je prijavitelj navedel v prijavi in ki se nanašajo na
njegove izjemne znanstvene dosežke, družbenoekonomsko
in kulturno relevantne rezultate ter pomembne vsebinske ele‑
mente.
(4) Bibliografske enote z večjim številom citatov, za katere
v WoS ni polnega bibliografskega zapisa, lahko prijavitelj nave‑
de v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v prijavi.
39. člen
(uporaba kvantitativnih meril)
(1) Kvantitativni podatki se uporabljajo individualno za
petletno obdobje oziroma pri izkazovanju citiranosti za desetle‑
tno obdobje, v primeru ocenjevanja skupin pa lahko tudi za
enoletno obdobje. Pri točkovanju znanstvene uspešnosti je po‑
trebno upoštevati razlike v načinu objavljanja med vedami, ki se
kažejo v tem, da je objavljanje v naravoslovju, tehniki, biotehni‑
ki in medicini najbolj odmevno v čim kvalitetnejših mednarodnih
znanstvenih revijah, objavljanje v družboslovju v znanstvenih
monografskih publikacijah in znanstvenih revijah, objavljanje
v humanistiki pa tudi v drugih vrstah znanstvenih publikacij.
Treba je upoštevati tudi naravo znanstvenega objavljanja, ki je
v mnogih elementih tesno povezano s strokovnim delom.
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(2) Znanstveno uspešnost se meri z naslednjimi elementi:
– znanstveni članki,
– znanstvene monografske publikacije in drugi dokumen‑
tirani dosežki,
– samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v monograf‑
ski publikaciji in
– znanstveni prispevki na konferencah, objavljeni v zbor‑
nikih recenziranih znanstvenih prispevkov.
(3) Strokovno uspešnost se meri z naslednjimi elementi:
– članki in drugi sestavni deli,
– monografije in druga zaključena dela,
– izvedena dela (dogodki) in
– sekundarno avtorstvo.
(4) Vrednotenje posameznih elementov znanstvene in
strokovne uspešnosti je določeno v prilogi 1, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(5) Zaradi razlogov iz prvega odstavka se skupno število
točk raziskovalne uspešnosti (v nadaljnjem besedilu: skupne
točke) izračuna tako, da se za vse vede upoštevajo prispevki
iz drugega odstavka tega člena, ki so podrobneje določeni v
prilogi 1: 1. A (znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SCI
Expanded in SSCI, s faktorjem vpliva), 1. B (znanstveni članek
v reviji kategorije A evropskega humanističnega indeksa ERIH
(upošteva se zadnja delovna verzija) in v reviji, ki jo indeksira
A&HCI, ter znanstveni članek v reviji kategorije B evropskega
humanističnega indeksa ERIH (upošteva se zadnja delovna
verzija), 2. A (znanstvena monografija s številom strani nad
50), 2. E (patent, sorta, pasma), 2. F (urednik revije iz točk 1. A
in 1. B (glavni urednik, odgovorni urednik, glavni in odgovorni
urednik, predsednik uredniškega sveta) ali monografije), 3. A
(obsežni znanstveni sestavek ali poglavje (nad 50 strani) v
znanstveni monografiji) in 3. B (samostojni znanstveni sestavek
ali poglavje v znanstveni monografiji).
(6) Upoštevano število točk se za vede izračuna na na‑
slednji način:
– Za naravoslovje, medicino in biotehniko: število točk
je sestavljeno iz skupnih točk in preostalih točk znanstvene
uspešnosti, vendar le v tolikšni meri, da vsota preostalih točk
ne preseže 15% upoštevanega števila točk.
– Za tehniko: število točk je sestavljeno iz skupnih točk in
iz preostalih točk znanstvene uspešnosti, vendar le v tolikšni
meri, da vsota preostalih točk ne preseže 15% upoštevanega
števila točk.
– Za družboslovje: število točk je sestavljeno iz skupnih
točk iz kategorije 1. C, če revija izhaja v svetovnem jeziku
(angleški, francoski, nemški, ruski, španski), števila točk v
kategoriji 2. B, števila točk v kategoriji 3. C, če je monografija
izdana pri tuji založbi, in preostalih točk znanstvene uspešnosti,
vendar le v tolikšni meri, da vsota preostalih točk ne preseže
15% upoštevanega števila točk.
– Za humanistiko: število točk je sestavljeno iz celotnega
števila točk znanstvene uspešnosti. K tem točkam se prištejejo
točke strokovne uspešnosti, le v tolikšni višini, da njihova vsota
ne preseže 15% upoštevanega števila točk.
– Za interdisciplinarne raziskave: število točk je sesta‑
vljeno iz celotnega števila točk znanstvene uspešnosti. K tem
točkam se prištejejo točke strokovne uspešnosti, vendar le v
tolikšni višini, da njihova vsota ne preseže 15% upoštevanega
števila točk. Interdisciplinarne raziskave so opredeljene v vsa‑
kem razpisu posebej.
40. člen
(ocena recenzentov)
Način ocenjevanja prijav, ki ga opravijo recenzenti, je
določen v poglavjih tega pravilnika, v katerih so podrobneje
urejene posamezne vrste prijav.
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in (so)financiranju. Pogodba mora biti podpisana najkasneje
v treh mesecih od sklepa direktorja iz 25. člena, če ni v tem
pravilniku določeno drugače.
42. člen
(podpis pogodbe)
(1) Pogodbo o izvajanju in (so)financiranju raziskovalne
dejavnosti pripravi agencija in jo pošlje prijavitelju (v nadaljnjem
besedilu: sopogodbenik) v podpis.
(2) Podpisano pogodbo z izpolnjenimi obrazci pogodbene
dokumentacije morajo sopogodbeniki vrniti agenciji v roku, ki
ga določi agencija.
43. člen
(pomanjkljivosti pogodbene dokumentacije)
(1) Če uradna oseba ugotovi, da je treba katero od sesta‑
vin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti sopogodbeni‑
ka o pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove,
da jih dopolni.
(2) Če se sopogodbenik v roku, določenem za dopolnitev
pogodbene dokumentacije, ki ni krajši od 14 dni od prejema
poziva, ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev
sredstev.
44. člen
(sestavine pogodbe)
(1) Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov, matična in davčna številka, številka
transakcijskega računa agencije in sopogodbenika;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. dinamika izplačil dodeljenih sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na
primer:
– možnost, da agencija kadarkoli preverja namensko
porabo sredstev;
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v
skladu z določili tega pravilnika;
– dolžnost agencije, da spremlja in nadzira izvajanje po‑
godbe ter namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora sopogodbenik ob nenamenski porabi
sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamu‑
dnimi obrestmi;
– določilo, da mora sopogodbenik obrazložiti in utemeljiti
podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideno dina‑
miko izplačil;
6. določilo glede pravic intelektualne lastnine;
7. drugo, kar sledi iz podzakonskih predpisov agencije
glede obvezne vsebine pogodb.
(2) V pogodbi direktor določi osebo, zaposleno na agen‑
ciji, za spremljanje izvajanja določil pogodbe.
45. člen
(verodostojnost podatkov)
Sopogodbeniki jamčijo za verodostojnost podatkov v po‑
godbi in pogodbeni dokumentaciji.
E. SPREMLJANJE IZVAJANJA RAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI
46. člen
(spremljanje in nadzor)

D. POGODBA
41. člen
(sklenitev pogodbe)
Za izvedbo predmeta razpisa, ki je bil sprejet v (so)finan‑
ciranje, sklene agencija s prijaviteljem pogodbo o izvajanju

(1) Agencija skupaj s strokovnimi telesi spremlja in nadzo‑
ruje izvajanje raziskovalne dejavnosti na način in po postopku,
določenem s tem pravilnikom in v pogodbi o (so)financiranju.
(2) Spremljanje in nadzor se izvajata pretežno s pomočjo
periodičnih in zaključnih poročil ali zaključnih poročil o delu
ter poročil o porabljenih sredstvih v skladu s tem pravilni‑
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kom. Agencija lahko izvaja tudi nadzor izvajanja raziskovalne
dejavnosti z obiski pri izvajalcih raziskovalne dejavnosti. Za
opravljanje nadzora pri izvajalcih raziskovalne dejavnosti lahko
agencija najame pooblaščene revizorje, ki v imenu agencije
izvedejo nadzor porabe sredstev.
47. člen
(poročila)
(1) Za redno poročanje o izvajanju in (so)financiranju raz‑
iskovalne dejavnosti v skladu s pogodbo sta odgovorna vodja
raziskovalne dejavnosti in odgovorna oseba sopogodbenika.
Vodje raziskovalnih projektov in programov, ki niso v predpisa‑
nih rokih predložili zahtevanih poročil, na naslednjem razpisu
oziroma pozivu ne morejo sodelovati.
(2) Periodična poročila (fazna poročila oziroma letno poro‑
čilo) in zaključno poročilo o opravljenem delu glede raziskoval‑
ne dejavnosti morajo vsebovati vsebinsko poročilo in dokazila
o izpolnitvi prevzetih pogodbenih obveznosti.
(3) Vsebina poročil je natančneje določena v naslednjih
poglavjih tega pravilnika.
48. člen
(finančno poročilo)
Sopogodbeniki morajo za vsako leto izvajanja razisko‑
valne dejavnosti posebej posredovati tudi finančno poročilo, ki
vsebuje pregled porabe sredstev v skladu s predpisi in stroški
raziskovalne dejavnosti.
49. člen
(podpisovanje poročil)
(1) Vsebinsko poročilo morata podpisati odgovorna ose‑
ba sopogodbenika in vodja raziskovalne dejavnosti. Finančno
poročilo morata podpisati odgovorna oseba sopogodbenika in
odgovorni računovodja.
(2) Poročila morajo biti oddana v elektronski obliki. Poro‑
čila so lahko oddana samo v elektronski obliki, če so podpisa‑
na s kvalificiranim potrdilom vodje raziskovalne dejavnosti in
odgovorne osebe sopogodbenika. Poročila, ki niso podpisana
s kvalificiranim digitalnim potrdilom, morajo biti podpisana in
oddana tudi v tiskani obliki.
(3) Finančna poročila, ki so v elektronski obliki, morajo
biti podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom odgovorne
osebe sopogodbenika in odgovornega računovodje.
(4) Finančno poročilo se odda hkrati z oddajo letnega in
zaključnega poročila iz 47. člena tega pravilnika, ali pa ločeno,
če tako določi agencija.
50. člen
(začasna prekinitev financiranja)
Sopogodbenik je dolžan v roku, določenem v pogodbi,
obveščati agencijo o vseh okoliščinah, ki vplivajo na uspešno
izvajanje raziskovalne dejavnosti. Če uradna oseba ugotovi,
da spremenjene okoliščine onemogočajo nadaljnji nemoten
potek izvajanja raziskovalne dejavnosti, predlaga direktorju, da
začasno prekine financiranje raziskovalne dejavnosti.
51. člen
(prekinitev izvajanja raziskovalne dejavnosti)
(1) Če se ugotovi, da raziskovalne dejavnosti ne bo mogo‑
če uspešno zaključiti zaradi objektivnih okoliščin, se nadaljnje
izvajanje raziskovalne dejavnosti prekine, sopogodbenik pa v
tem primeru ni dolžan vrniti že izplačanih sredstev.
(2) Če se ugotovi, da raziskovalna dejavnost ne bo uspe‑
šno zaključena zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
s strani sopogodbenika, agencija razdre pogodbo ter zahteva
vrnitev vseh že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamu‑
dnimi obrestmi, če ni v tem pravilniku določeno drugače.
(3) Če se med izvajanjem raziskovalne dejavnosti ali po
njenem zaključku ugotovi, da sredstva niso bila namensko
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porabljena v skladu s predpisi, agencija odstopi od pogodbe
in zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi za‑
mudnimi obrestmi.
F. OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN UPORABNIKOV
52. člen
(način obveščanja javnosti)
Agencija obvešča javnost in uporabnike o financirani raz‑
iskovalni dejavnosti na svoji spletni strani, v internih glasilih,
sredstvih javnega obveščanja ter na javnih panelih in konfe‑
rencah, ki jih organizira.
53. člen
(spletna objava podatkov agencije o financiranju)
Agencija na svoji spletni strani objavlja vse podatke o
financiranju znanstveno raziskovalne dejavnosti (“on‑line” bela
knjiga). Podatki so razvrščeni po programskih vsebinah, znan‑
stvenih vedah, izvajalcih raziskovalne dejavnosti (RO, zasebni
raziskovalci), tipih izvajalcev raziskovalne dejavnosti (javni,
visokošolski, poslovni, zasebni‑nepridobitni sektor, tujina, dru‑
go) in vodjih raziskovalne dejavnosti, ki so na podlagi razpisov
prejemniki javnih sredstev. Podatki o financiranju raziskovalne
dejavnosti se na spletni strani posodobijo najmanj enkrat me‑
sečno.
54. člen
(spletne objave raziskovalnih rezultatov
in dodeljenih sredstev)
(1) Raziskovalci so dolžni poskrbeti za sprotni vnos po‑
datkov o bibliografskih rezultatih v javno dostopen bibliografski
sistem COBISS. Agencija je skupaj z raziskovalci dolžna po‑
skrbeti za sprotni vnos podatkov v javno dostopni znanstveno
predstavitveni sistem Sicris, ki med drugim vsebuje znanstveno
relevantne dosežke, družbeno‑ekonomsko relevantne dosežke
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, raziskovalnih skupin, razi‑
skovalnih projektov in raziskovalcev in povezave z mednarodni‑
mi indeksi (ISI, CSA…) in bazami podatkov, tudi takimi, ki omo‑
gočajo dostopnost celotnih besedil raziskovalnih rezultatov.
(2) COBISS.SI (Kooperativni on‑line bibliografski sistem
in servisi) predstavlja organizacijski model povezovanja knji‑
žnic v knjižnični informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo,
vzajemno bibliografsko‑kataložno bazo podatkov COBIB in
lokalnimi bazami podatkov sodelujočih knjižnic, bazo podatkov
o knjižnicah COLIB, normativno bazo podatkov CONOR ter s
številnimi drugimi funkcijami. Ena od aplikacij COBISS‑a je
spletna aplikacija Bibliografije raziskovalcev, ki omogoča izde‑
lavo osebnih bibliografij raziskovalcev, če bibliografski zapisi v
bazi podatkov COBIB vsebujejo poleg običajnih bibliografskih
podatkov še enolično identifikacijo avtorja (šifro raziskovalca)
in oznako za tip bibliografske enote po veljavni tipologiji do‑
kumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Gre
za centraliziran sistem bibliografij slovenskih raziskovalcev. V
COBISS‑u so vse bibliografske enote vseh slovenskih razisko‑
valcev prikazane na standardiziran način.
(3) Sicris je informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti
v Sloveniji, ki vključuje podatkovne baze o RO, raziskovalnih
skupinah, raziskovalcih in raziskovalnih programih ter razisko‑
valnih projektih. Sistem Sicris je integriran v evropski informacij‑
ski sistem za raziskovalno dejavnost z imenom euroCRIS.
(4) Digitalna knjižnica je vstopna točka za dostop do ele‑
ktronskih informacijskih virov. Je zbirka različnih sistemov in
virov, ki so povezani preko mreže in integrirani med seboj ter
namenjeni specifičnim namenom in uporabnikom. Omogoča
uporabo decentraliziranih elektronskih informacijskih virov s
strojno, komunikacijsko in programsko opremo brez časovnih
in prostorskih omejitev.
(5) Vpogled v dodeljena sredstva omogoča On‑line poro‑
čilo o financiranju. To je informacijsko orodje, ki omogoča vpo‑
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gled v tekoče financiranje raziskovalnega dela, ki ga financira
agencija. On‑line dostop do podatkov o finančnih transakcijah
omogoča raziskovalcem in drugim zainteresiranim vpogled v
finančne transakcije agencije z RO in raziskovalci. Ta sistem
oziroma orodje omogoča iskanje po različnih parametrih (RO,
projekt, raziskovalec).

(2) Infrastrukturni program izvaja infrastrukturna skupina,
ki jo sestavljajo strokovni in tehnični sodelavci ter raziskovalci
iz JRO oziroma iz RO s koncesijo.
(3) Člani infrastrukturne skupine so lahko obremenjeni v
obsegu 0,5 ali 1 ekvivalenta polne zaposlenosti (v nadaljnjem
besedilu: FTE) na letnem nivoju.

55. člen

59. člen
(spremembe sestave skupine, ki izvaja raziskovalni
ali infrastrukturni program)
(1) Med izvajanjem raziskovalnega ali infrastrukturnega
programa lahko prijavitelj spremeni, poveča ali zmanjša sesta‑
vo skupine, pri čemer sofinanciranje ostane enako. Obrazloži‑
tev za spremembo mora biti podana v letnem poročilu.
(2) Prijavitelj lahko predlaga zamenjavo vodje razisko‑
valnega programa v primeru prenehanja delovnega razmerja,
upokojitve oziroma smrti. O zamenjavi odloča ZSA.
(3) Zamenjavo vodje infrastrukturnega programa izvede
agencija na osnovi predloga prijavitelja.
(4) O zamenjavi vodje raziskovalnega programa iz drugih
pisno utemeljenih razlogov odloča direktor na predlog ZSA.

(objava raziskovalnih rezultatov s strani izvajalca)
Izvajalec (RO) je dolžan pri objavi rezultatov svojega dela
in pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so
doseženi raziskovalni rezultati nastali v okviru nalog, ki so bile
(so)financirane iz sredstev državnega proračuna po pogodbah,
ki so bile sklenjene s strani agencije ter na zahtevo agencije
sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga organizira agencija.
G. POSEBNOSTI POSAMEZNIH RAZPISOV IN POZIVOV
I. Raziskovalni in infrastrukturni programi
56. člen
(javna služba)
Javno službo na področju raziskovalne dejavnosti agen‑
cija financira iz sredstev državnega proračuna po pogodbah, ki
jih sklepa z JRO oziroma RO s koncesijo. V JRO oziroma RO s
koncesijo opravljajo javno službo na področju raziskovalne de‑
javnosti v obliki raziskovalnih programov programske skupine,
v obliki infrastrukturnih programov pa infrastrukturne skupine.
57. člen
(sestava programske skupine)
(1) Raziskovalni program izvajajo programske skupine v
javnih raziskovalnih organizacijah, to je v JRZ, na univerzah,
ki jih je ustanovila Republika Slovenija in samostojnih viso‑
košolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija (v
nadaljnjem besedilu: JRO) ter v RO s koncesijo.
(2) Programsko skupino sestavljajo raziskovalci in teh‑
nični sodelavci. Raziskovalci in tehnični sodelavci morajo biti
zaposleni v JRO oziroma RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni
program. Število oziroma delež tehničnih sodelavcev, ki sodelu‑
jejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu s
predpisom, ki določa normative in standarde za določitev obse‑
ga sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti. V programski
skupini sodelujejo tudi mladi raziskovalci in vodje podoktorskih
projektov, ki so financirani iz drugih virov. Programsko skupino
vodi vodja, ki je lahko vodja le ene skupine.
(3) Programsko skupino sestavljajo vodja programske
skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter
strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več JRO oziroma RO
s koncesijo. Če se program izvaja na več JRO oziroma RO
s koncesijo, mora biti v vsaki JRO oziroma RO s koncesijo v
programski skupini vsaj en raziskovalec z doktoratom.
(4) Raziskovalci morajo imeti doktorat znanosti, izkazane
raziskovalne ali razvojne rezultate v zadnjih petih letih in nazive
v skladu z obstoječimi predpisi. Člani programske skupine so
lahko vključeni v en sam raziskovalni program.
(5) Minimalna ocena, ki jo morajo na osnovi kvantitativnih
ocen iz 35. člena dosegati vodje programskih skupin, je dolo‑
čena v metodologiji.
58. člen
(sestava infrastrukturne skupine)
(1) Vsaka JRO oziroma RO s koncesijo ima lahko samo
en infrastrukturni program, ki mora biti strukturno (glede orga‑
nizacije, dejavnosti, kadrov) in finančno razdeljen, če se izvaja
v več organizacijskih enotah JRO oziroma RO s koncesijo. V
tem primeru mora biti struktura opredeljena s pogodbo o sofi‑
nanciranju in se lahko letno, na temelju predloga JRO oziroma
RO s koncesijo, spremeni.

60. člen
(odgovornost in pristojnost vodje programske skupine
oziroma vodje infrastrukturne skupine)
Vodja programske skupine oziroma vodja infrastrukturne
skupine je v sodelovanju z odgovorno osebo JRO oziroma
odgovorno osebo RO s koncesijo ter strokovnim organom JRO
odgovoren za vsebinsko pripravo in izvedbo raziskovalnega
oziroma infrastrukturnega programa. Vodja programske sku‑
pine oziroma infrastrukturne skupine je odgovoren in pristojen
tudi za:
– vodenje, organiziranje in koordiniranje dela;
– razporejanje raziskovalcev, strokovnih in tehničnih so‑
delavcev na posamezne naloge;
– izvedbo in realizacijo ciljev;
– namensko in gospodarno porabo sredstev, ki je urejena
s predpisom, ki določa normative in standarde za določitev
obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti;
– pripravo letnega poročila in poročila, pripravljenega eno
leto pred iztekom pogodbe in zaključnega poročila.
61. člen
(upravičenost financiranja)
JRO oziroma RO s koncesijo mora izkazati upravičenost
do proračunskih sredstev za financiranje raziskovalnega ozi‑
roma infrastrukturnega programa tako glede dejanske kot tudi
namenske porabe sredstev v skladu s predpisom, ki določa
normative in standarde za izvajanje raziskovalne dejavnosti.
62. člen
(obseg financiranja)
(1) Obseg financiranja programske skupine oziroma in‑
frastrukturne skupine je odvisen od vsebine raziskovalnega
oziroma infrastrukturnega programa in števila raziskovalcev ter
strokovnih in tehničnih sodelavcev.
(2) Podlaga za izračun obsega financiranja programske
skupine oziroma infrastrukturne skupine je opredeljena v pred‑
pisu, ki določa normative in standarde za določitev obsega
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti.
(3) Minimalni obseg financiranja programske skupine, ki
deluje samo v JRZ, je določen s 3 FTE kategorije A. Minimalni
obseg financiranja programske skupine v ostalih JRO oziroma
RO s koncesijo je 1,5 FTE kategorije A. Minimalni obseg finan‑
ciranja infrastrukturne skupine je 1 plačni del FTE.
(4) Obseg financiranja infrastrukturne skupine se v plač‑
nem FTE določi za celotno obdobje izvajanja infrastrukturnega
programa, obseg sofinanciranja neposrednih materialnih stro‑
škov in stroškov storitev ter amortizacije pa na letni ravni na
temelju predloženih letnih finančnih načrtov JRO oziroma RO
s koncesijo.
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(5) Izplačilo plačnega dela FTE je vezano na zaposlitev
raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih sodelavcev v
JRO oziroma RO s koncesijo.
63. člen
(dodatno letno sofinanciranje zaradi
mednarodnega sodelovanja)
(1) Programsko skupino se lahko dodatno sofinancira, če
izkaže sodelovanje v projektih Okvirnih programov Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: OP‑EU) v višini do 15% letne
vrednosti projektov OP‑EU. Programski skupini, ki je vključila
v tekoči projekt OP‑EU tudi gospodarsko organizacijo iz Repu‑
blike Slovenije kot sodelujočo partnerico, se dodatna sredstva
povečajo še za 10%.
(2) Letna višina sredstev se določi na podlagi dokazil,
ki jih JRO oziroma RO s koncesijo, izvajalka raziskovalnega
programa, na podlagi poziva posreduje agenciji, pri čemer
se upošteva višina odobrenih sredstev iz tekočih projektov
OP‑EU, preračunana na letno vrednost. Programska skupina
nameni sredstva iz prejšnjega odstavka za financiranje stro‑
škov blaga in storitev ter amortizacije, nastalih pri izvajanju tega
raziskovalnega programa.
(3) Na osnovi povečanja sredstev programska skupina
dopolni svoj program dela.
64. člen
(poziv)
(1) Postopek za ocenjevanje raziskovalnih in infrastruktur‑
nih programov se začne v letu pred iztekom roka financiranja s
sklepom za izdajo poziva JRO oziroma RO s koncesijo. Sklep
za izdajo poziva sprejme direktor.
(2) V sklepu iz prejšnjega odstavka se določi, da agencija
pozove JRO oziroma RO s koncesijo, da v 30. dneh dostavijo
prijavo na poziv, skupaj z zahtevano dokumentacijo in dokazili.
65. člen
(vsebina poziva)
Vsebina poziva JRO oziroma RO s koncesijo mora biti v
skladu z 12. členom, razen 9. točke 12. člena.
66. člen
(pozivna dokumentacija)
(1) JRO oziroma RO s koncesijo (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelj) se prijavi na poziv s prijavo, skladno s pozivno do‑
kumentacijo.
(2) Podatki se predložijo na obrazcih pozivne dokumen‑
tacije, ki jih določi agencija, in z dokazili, ki jih mora prijavitelj
priložiti.
(3) Agencija mora v času poziva omogočiti prijaviteljem
dostop do obrazcev pozivne dokumentacije in na zahtevo pre‑
dati obrazce pozivne dokumentacije.
(4) V pozivni dokumentaciji morajo biti navedeni vse infor‑
macije in podatki, ki bodo omogočili prijavitelju izdelati popolno
prijavo.
(5) Obrazci in navodila morajo biti javno dosegljivi na
spletni strani agencije.
67. člen
(vodenje postopka)
(1) ZSA za vsako področje, na katerem se v naslednjem
letu zaključi vsaj en raziskovalni program, ustanovi občasno
strokovno telo (člani strokovnega telesa so iz vseh RO, ki imajo
take programe). Vodja programa ne more biti član strokovnega
telesa.
(2) Agencija članom občasnih strokovnih teles za vsak
program, ki se zaključi v naslednjem letu na posameznem
področju, pripravi prijavno gradivo, kvantitativne podatke o
dosedanjem delu programske skupine ter ocenjevalni obrazec.
Za tiste programe na istem področju, ki se ne bodo zaključili v
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prihodnjem letu, pripravi kvantitativne podatke o dosedanjem
delu programske skupine.
(3) V primeru novega programa se oceni rezultate članov,
ki kandidirajo za raziskovalni program.
(4) Rezultat obravnave na strokovnem telesu je predlog
prednostnega seznama prijav raziskovalnih in infrastrukturnih
programov.
(5) Predloge obravnava ustrezen znanstveni svet vede (v
nadaljnjem besedilu: ZSV) in izda priporočila za ZSA.
(6) ZSA obravnava predloge prednostnih seznamov prijav
in priporočila ZSV.
(7) ZSA sprejme seznam raziskovalnih programov, ki se
jih priporoči v financiranje na novo oziroma nadaljnje financi‑
ranje in določi obdobje trajanja, ki izhaja iz ocene raziskoval‑
nega programa, ter seznam raziskovalnih programov, ki se
jih zavrne. Obdobje trajanja novoustanovljenih raziskovalnih
programov je 3 leta, njihova velikost je 1.5 FTE kategorije A.
Obdobje trajanja infrastrukturnih programov je 6 let.
(8) Skupno financiranje RO v okviru vseh programov
znotraj nje se praviloma ne spreminja.
68. člen
(elementi ocenjevanja raziskovalnih programov)
(1) Člani občasnega strokovnega telesa za ocenjevanje
uporabijo kriterije, navedene v tabeli G.I.1.
Tabela G. I.1.: Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih razi‑
skovalnih programov in največje število točk za posamezen
kriterij.
Št. kriterija Kriterij
iz 33. člena
1
Raziskovalna uspešnost raziskoval‑
ca oziroma skupine raziskovalcev
2
Družbeno‑ekonomska oziroma
kulturna relevantnost raziskovalnih
rezultatov raziskovalca oziroma
skupine raziskovalcev
3
Raziskovalna oziroma razvojna
kakovost prijave
4
Relevantnost in potencialni vpliv
prijave
5
Izvedljivost predloga
Skupaj

Največje
št. točk
5
5

5
5
5
25

(2) Za ocenjevanje pri kriteriju Raziskovalna uspešnost
raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev se uporablja na‑
slednje kazalce:
1.3. Nadpovprečna znanstvena uspešnost (A’, A” in A4);
1.4. Izjemni dosežki pri publikacijah;
1.5. Izjemni dosežki pri citiranosti;
1.6. Statusna odličnost;
1.8. Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih med‑
narodnih projektov (ne bilateralnih, ki jih sofinancira agencija).
(3) Za ocenjevanje pri kriteriju Družbeno‑ekonomska ozi‑
roma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca
oziroma skupine raziskovalcev se uporablja naslednje kazalce:
2.3. Izkazana mentorstva pri diplomah, magisterijih in
doktoratih;
2.10. Posredni pomen za družbo (promocija države, vklju‑
čevanje v mednarodno delitev dela, vzgoja in izobraževanje
kadrov …);
2.11. Realizacija ciljev raziskovalnega programa;
2.12. Pretok mladih raziskovalcev;
2.13. Gostovanje raziskovalcev;
2.14. Vključenost raziskovalcev/strokovnjakov iz podjetij.
(4) Za ocenjevanje pri kriteriju Raziskovalna oziroma ra‑
zvojna kakovost prijave se uporablja naslednje kazalce:
3.1. Znanstvena pomembnost teme;
3.2. Aktualnost izhodiščne hipoteze in metodološka pri‑
mernost ali zasnova raziskave;
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Št.

3.3. Jasnost zamisli in kvaliteta ciljev;
3.4. Izvirnost (novost) pričakovanih rezultatov.
(5) Za ocenjevanje pri kriteriju Relevantnost in potencialni
vpliv prijave se uporablja naslednja kazalca:
4.1. Neposredni pomen za gospodarstvo in družbene
dejavnosti (za posamezno podjetje, za gospodarsko panogo,
za več panog, za družbeno infrastrukturo, za državno upravo,
za nastanek novih podjetij, za kulturni razvoj in ohranjanje
nacionalne identitete, za varovanje naravne in kulturne dedi‑
ščine ...);
4.8. Pomen za razvoj deficitarnih raziskovalnih (pod)po‑
dročij;
4.16. Potencialni vplivi oziroma učinki rezultatov.
(6) Za ocenjevanje pri kriteriju Izvedljivost predloga se
uporablja naslednje kazalce:
5.1. Usposobljenost vodje (dokazuje se z zaključenimi
projekti in mentorstvi);
5.2. Primernost načrta dela;
5.3. Primernost izvedljivosti, obsega in trajanja projekta;
5.4. Primernost sestave tima (interdisciplinarnost, interin‑
stitucionalnost);
5.5. Razpoložljivost opreme in prostorov;
5.6. Vpetost v programe in projekte.
(7) Na podlagi ocen po kriterijih skupno strokovno telo
določi skupno oceno za raziskovalni program. Ocena za posa‑
mezni program je lahko povprečje ocen recenzentov, najboljša
ocena ali najslabša ocena. Zaokrožena vrednost ene izmed teh
možnosti predstavlja tudi obdobje financiranja:
vrhunski program
zelo kvaliteten program
kvaliteten program
manj kvaliteten program
nekvaliteten program

6 letno financiranje
5 letno financiranje
4 letno financiranje
3 letno financiranje
ukinitev – zavrnitev

69. člen
(elementi ocenjevanja infrastrukturnih programov)
(1) Člani strokovnega telesa za ocenjevanje uporabijo
kriterije, navedene v tabeli G.I.2.
Tabela G.I.2.: Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih infra‑
strukturnih programov in največje število točk za posamezen
kriterij.
Št. kriterija
Kriterij
iz 33. člena
6
Kakovost opravljene podporne
dejavnosti
8
Kakovost prijave podporne
dejavnosti
5
Izvedljivost predloga
Skupaj

Največje
št. točk
25
20
5
50

(2) Za ocenjevanje pri kriteriju Kakovost opravljene pod‑
porne dejavnosti se uporablja naslednje kazalce:
6.1. Glavni rezultati in doseganje ciljev infrastrukturnega
programa;
6.2. Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno
dejavnost in druge uporabnike;
6.3. Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga
infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka
zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO;
6.4. Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi
programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji;
6.5. Pomen infrastrukturnega programa kot podpore so‑
delovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih.
(3) Za ocenjevanje pri kriteriju Kakovost prijave podporne
dejavnosti se uporablja naslednje kazalce:
8.1. Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno
dejavnost in druge uporabnike;
8.2. Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga
infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka
zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO;
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8.3. Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi
programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji;
8.4. Pomen infrastrukturnega programa kot podpore so‑
delovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih.
(4) Za ocenjevanje pri kriteriju Izvedljivost predloga se
uporablja naslednje kazalce:
5.10. Infrastrukturna skupina ter obseg materialnih stro‑
škov, blaga in storitev ter amortizacije.
(5) Na podlagi ocen po kriterijih strokovno telo določi
skupno oceno za infrastrukturni program:
vrhunski program
kvaliteten program
manj kvaliteten program

3
2
1

70. člen
(podelitev koncesije)
Agencija posreduje raziskovalne programe oziroma dele
programov, za izvajanje katerih je predlagana podelitev kon‑
cesije, v sprejem ministru, pristojnemu za znanost, ki izda
ustrezno odločbo o podelitvi koncesije.
71. člen
(način spremljanja in nadzorovanja)
(1) Agencija izvaja nadzor nad raziskovalnimi in infra‑
strukturnimi programi v skladu z veljavno zakonodajo in s tem
pravilnikom.
(2) Agencija skupaj z ZSV spremlja in nadzoruje izvaja‑
nje raziskovalnih in infrastrukturnih programov v vseh fazah
njihovega poteka na podlagi letnih in zaključnih poročil o delu
ter poročil o porabljenih sredstvih. Agencija lahko izvaja tudi
nadzor izvajanja programov z obiski na organizacijah, ki razi‑
skovalne ali infrastrukturne programe izvajajo. Za opravljanje
nadzora pri izvajalcih raziskovalne dejavnosti lahko agencija
najame pooblaščene revizorje, ki v imenu agencije izvedejo
nadzor porabe sredstev.
(3) JRO oziroma RO s koncesijo predloži poročila na
obrazcih, ki jih predpiše direktor.
(4) Letna poročila raziskovalnih in infrastrukturnih progra‑
mov obravnavajo ZSV na podlagi metodologije za vsakoletno
spremljanje izvajanja raziskovalnega in infrastrukturnega pro‑
grama, ki jo sprejme agencija v skladu s kriteriji in kazalci, ki
jih določa ta pravilnik.
(5) Če ZSV negativno oceni letno poročilo raziskovalnega
ali infrastrukturnega programa, mora svojo oceno obrazložiti.
Agencija o tem obvesti JRO ali RO s koncesijo in vodjo progra‑
ma. Če ZSV v naslednjem letu ponovno negativno oceni letno
poročilo raziskovalnega ali infrastrukturnega programa, potem
hkrati predlaga zmanjšanje ali ukinitev financiranja. O predlogu
zmanjšanja ali ukinitve financiranja razpravlja ZSA, direktor pa
na njegov predlog sprejme sklep.
72. člen
(obremenitve raziskovalcev)
Agencija v okviru poročila iz prejšnjega člena ali po pi‑
snem pozivu pridobi od odgovorne osebe JRO oziroma RO
s koncesijo tudi stanje in poročilo o finančni angažiranosti in
plačni obremenjenosti posameznih raziskovalcev in strokov‑
no‑tehničnih sodelavcev iz sredstev državnega proračuna v
okviru programske skupine in infrastrukturne skupine za tekoče
in prihodnje leto.
73. člen
(uporaba infrastrukture)
(1) JRO in RO s koncesijo morajo nuditi zmogljivosti
(raziskovalna oprema nad vrednostjo 50.000 EUR) ter storitve
infrastrukturne skupine, sofinancirane kot javne službe v JRO
oziroma v RO s koncesijo, pod najugodnejšimi pogoji vsem za‑
interesiranim RO in JRO v primerih, ko te zmogljivosti in storitve
potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov ali projektov,
(so)financiranih s strani državnega proračuna.
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(2) Za uporabo zmogljivosti infrastrukturne skupine mo‑
rajo imeti JRO in RO s koncesijo izdelane cenike, ki so javno
objavljeni.
74. člen
(ustanovitev, ukinitev in sprememba programa)
(1) V skladu s proračunskimi možnostmi lahko agenci‑
ja vsako leto pozove JRO, da predlagajo nove raziskovalne
in infrastrukturne programe oziroma spremenijo (povečajo ali
zmanjšajo) obstoječe raziskovalne in infrastrukturne progra‑
me. V ta namen izvede agencija ocenjevalni postopek po tem
pravilniku.
(2) Vsebina, postopek, priprave, evalvacija in izbor so
določeni s tem pravilnikom. Predlogi novih programov morajo
izkazovati dolgoročno pomembnost za Republiko Slovenijo.
(3) Trajanje financiranja na novo sprejetih infrastrukturnih
programov v ciklusu financiranja obstoječih programov se prila‑
godi ciklusu financiranja obstoječih infrastrukturnih programov,
tako da je prvo obdobje ustrezno krajše.
(4) Razlogi za ukinitev raziskovalnih in infrastrukturnih pro‑
gramov so lahko vsebinski, interes po združitvi in podobno.
II. Temeljni, aplikativni in podoktorski
raziskovalni projekti
75. člen
(vrste projektov)
(1) Agencija razpisuje (so)financiranje temeljnih in aplika‑
tivnih projektov. Agencija lahko (so)financira naslednje razisko‑
valne projekte (v nadaljnjem besedilu: projekti):
– podoktorske projekte za gospodarstvo;
– podoktorske projekte (temeljne ali aplikativne);
– manjše projekte (100.000 EUR). Prijavitelj lahko prijavi
tudi projekt v vrednosti 50.000 EUR. Takih projektov je lahko
odobrenih največ 10% za vse vede skupaj (predvsem v klinični
medicini, matematiki in družboslovju);
– večje projekte (200.000 EUR). Če je prijavitelj iz po‑
dročij, navedenih v prejšnji alineji, je večji projekt v vrednosti
100.000 EUR.
(2) Vsak projekt (100.000 in 200.000 EUR) mora vključe‑
vati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih
organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti pro‑
jekta. Ta pogoj ne velja za najmanjše projekte (50.000 EUR). V
primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko
prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih razisko‑
valnih organizacij, kar mora navesti že ob prijavi.
(3) Večji projekti so lahko:
1. aplikativni, ki morajo obvezno vključevati:
– najmanj tri po tipu (glede na status) različne RO (razi‑
skovalni zavod, univerzo oziroma samostojni visokošolski za‑
vod in gospodarsko družbo);
– morajo izkazovati sofinanciranje.
2. temeljni, ki morajo obvezno vključevati:
– najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski
RO (raziskovalni zavod ali univerzo oziroma samostojni viso‑
košolski zavod ali gospodarsko družbo);
– tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obve‑
znosti).
(4) Podoktorski projekt je lahko temeljni ali aplikativni razi‑
skovalni projekt, ki se izvaja zato, da raziskovalec po doktoratu
pridobi dodatne raziskovalne izkušnje in znanja ter omogoča
tudi dodatno usposabljanje raziskovalcev. Obseg temeljnega
podoktorskega projekta je 1700 letnih raziskovalnih ur (1 FTE),
obseg aplikativnega podoktorskega projekta pa je 1275 letnih
raziskovalnih ur (0.75 FTE) cenovne kategorije B. Z razpisom
je lahko predviden tudi manjši obseg podoktorskih projektov za
prijavitelje s pedagoškimi obveznostmi.
(5) Obdobje trajanja projektov se določi v razpisu. Razpis
lahko določa, da se projekti ali del projektov izvajajo kot mo‑
bilnostni projekti.
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76. člen
(sestava projektne skupine)
(1) Projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja
projekta, raziskovalci in tehnični sodelavci.
(2) Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec –
podoktorand, za katerega velja, da je od zagovora njegovega
doktorata poteklo manj kot tri leta. Če je kandidatka za podok‑
torski projekt izkoristila porodniški dopust in dopust za nego in
varstvo otroka, pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto,
se čas od zagovora doktorata podaljša nad tri leta.
(3) Minimalna ocena, ki jo morajo na osnovi kvantitativnih
ocen iz 35. člena dosegati vodje projektnih skupin, je določena
v metodologiji. Z metodologijo ali razpisom so lahko določeni
tudi drugi razpisni pogoji, ki temeljijo na kriterijih iz 34. člena
in ki jih mora vodja projektne skupine izpolnjevati, ter način
dokazovanja izpolnjevanja teh pogojev.
(4) Projekt mora obvezno izvajati prijavitelj in vsaj še ena
ali več sodelujočih RO, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20%
vrednosti projekta. Ta pogoj ne velja za najmanjše projekte
(50.000 EUR) in podoktorske projekte.
77. člen
(spremembe sestave projektne skupine)
(1) Med izvajanjem raziskovalnega projekta lahko prijavi‑
telj spremeni, poveča ali zmanjša sestavo skupine, pri čemer
sofinanciranje ostane enako. Obrazložitev za spremembo mora
biti podana v letnem poročilu oziroma v zaključnem poročilu, če
do spremembe pride v zadnjem letu izvajanja raziskovalnega
projekta..
(2) Prijavitelj lahko predlaga zamenjavo vodje projekta v
primeru prenehanja delovnega razmerja, upokojitve oziroma
smrti. O zamenjavi odloča ZSA.
(3) O zamenjavi iz drugih pisno utemeljenih razlogov
odloča direktor na predlog ZSA.
78. člen
(proste raziskovalne kapacitete)
Vodja projekta in člani projektnih skupin morajo imeti za
izvajanje projektov proste kapacitete glede raziskovalnih ur
(maksimalna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 raziskoval‑
nih ur na leto ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v RO izvajalki
projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca. Oba pogoja
se preverita ob podpisu pogodbe o izvajanju in financiranju
raziskovalnega projekta (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Ob
podpisu pogodbe mora imeti vodja projekta najmanj 170 prostih
raziskovalnih ur (0,1 FTE) na letnem nivoju. Član projektne
skupine (razen mladih raziskovalcev, upokojenih raziskovalcev
in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov) mora ob podpisu
pogodbe imeti najmanj 17 prostih raziskovalnih ur (0,01 FTE)
na letnem nivoju.
79. člen
(financiranje)
(1) Temeljne projekte agencija financira do 100% uteme‑
ljenih stroškov projekta.
(2) Aplikativne projekte agencija sofinancira do 75% ute‑
meljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta
mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta
s strani drugih zainteresiranih uporabnikov. Prijavitelj aplika‑
tivnega projekta mora pred podpisom pogodbe z agencijo
predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba), in sicer
za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene
raziskovalne ure ob začetku financiranja.
(3) Če gospodarska družba prijavlja aplikativni projekt,
ne potrebuje dokazila o sofinanciranju projekta, mora pa svoj
delež sofinanciranja predvideti ob prijavi projekta ter ga izkazati
na način, kot ga določi agencija.
(4) V primeru znižanja sofinanciranja projekta s strani dru‑
gih zainteresiranih uporabnikov med njegovim izvajanjem, o
sofinanciranju s strani agencije odloči direktor na predlog ZSA.
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80. člen
(utemeljeni stroški projekta)
Podlaga za določitev obsega sredstev za izvedbo projek‑
tov je opredeljena s predpisom, ki določa normative in stan‑
darde za določitev obsega sredstev za izvajanje raziskovalne
dejavnosti ob upoštevanju omejitev iz 79. člena.
81. člen
(razpisni pogoji)
(1) Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki
je vpisana v zbirke podatkov, ki jih vodi agencija (v nadaljnjem
besedilu: evidenca RO) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z
zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost in s tem pravilnikom.
Na posamezni razpis lahko vodja projekta kandidira samo z
enim predlogom projekta.
(2) Na razpis se lahko kot vodje projektov prijavijo le tisti
raziskovalci, ki so eno leto po zaključku razpisa vodje največ
enega raziskovalnega projekta (ciljni raziskovalni programi
(CRP) se ne štejejo).
(3) Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt, ne
more več prijaviti podoktorskega raziskovalnega projekta.
82. člen
(postopek izbire prijav)
(1) Postopek izbire prijav poteka v dveh fazah. V prvi fazi
prijavitelji oddajo kratko prijavo. ZSA lahko na podlagi kvanti‑
tativnih ocen raziskovalcev iz 35. člena, najboljše prijavitelje
preko predizbora neposredno povabi k sodelovanju v drugi
fazi izbora.
(2) Prijavitelji, izbrani za drugo fazo na podlagi povabila,
oddajo prijavo za prvo fazo le z administrativnimi podatki.
83. člen
(recenzenti in paneli)
(1) Ocenjevanje vodi strokovno telo, pristojno za ocenje‑
vanje projektov. Strokovno telo ima v celotni fazi ocenjevanja
funkcijo poročevalca (rapporteurja), v okviru katere izvaja na‑
slednje naloge:
– pregled ocen recenzentov v smislu nedoslednosti ocen
in utemeljitev, glede na določila metodologije;
– poročanje panelu o ocenah recenzentov pri posameznih
projektih.
(2) Vsako prijavo v prvi fazi, razen prijav iz 85. člena, in
prijavo v drugi fazi ocenijo recenzenti.
(3) Panel sestavljajo člani strokovnega telesa in tuji re‑
cenzenti, ki jih je najmanj toliko, kot članov strokovnega telesa.
Člane panela iz vrst recenzentov, ki jih predlaga strokovno
telo, imenuje direktor. Na panelu kot opazovalec sodeluje tudi
predstavnik ustreznega ZSV, ki ga izmed sebe določijo člani
tega sveta.
84. člen
(izbor recenzentov in postopek ocenjevanja)
(1) Strokovno telo mora pri imenovanju recenzentov upo‑
števati, da lahko izjemne družbeno‑ekonomsko in kulturno
relevantne dosežke v posamezni vedi ocenjujejo le naslednji
recenzenti:
– v naravoslovju, tehniki in biotehniki – recenzenti, ki
delajo v gospodarstvu;
– v družboslovju – recenzenti s strani strokovnih uporab‑
nikov;
– v medicini – recenzenti, ki so medicinski strokovnjaki;
– v humanistiki – recenzenti iz raziskovalne sfere oziroma
strokovnjaki iz humanistike;
– za interdisciplinarno področje so recenzenti vezani na
vsebino prijave.
(2) Za vse vede, razen tehnike in družboslovja, mora imeti
strokovni recenzent doktorat znanosti.
(3) Pri imenovanju recenzentov se upošteva enakomerna
zastopanost ter uravnoteženost recenzentov iz posameznih
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znanstvenih ved glede na specifične značilnosti raziskovanja
znotraj znanstvenih ved.
(4) V prvi fazi vsako prijavo, razen prijav iz 85. člena,
ocenjujejo najmanj en tuji recenzent in en domači recenzent.
Po pridobljenih ocenah recenzentov uradna oseba izračuna
povprečno oceno, ki se uporabi pri končnem izračunu ocene.
(5) Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenje‑
vanja tako, da izpolnijo ocenjevalne liste, ki vsebujejo številčne
ocene po posameznih elementih (kazalcih). Strokovno telo
razdeli prijave za ocenjevanje v skupine po 5‑20 prijav. Prijave
v posameznih skupinah so si blizu glede na vsebino predloga
projekta (področja oziroma več manjših področij skupaj).
(6) Strokovno telo mora pri imenovanju recenzentov za
področje interdisciplinarnosti upoštevati, da recenzenta pokri‑
vata glavni področji interdisciplinarnosti, povezani z vsebino
predloga projekta, navedeni v prijavi za prvo fazo.
85. člen
(predizbor)
(1) ZSA na podlagi analize petletne produkcije slovenskih
raziskovalcev po raziskovalnih področjih (pri fiziki se posebej
upošteva podpodročje fizika delcev) in upoštevaje razpolo‑
žljiva sredstva, za raziskovalna področja določi raziskovalce,
ki se lahko avtomatično uvrstijo v drugi krog ocenjevanja. Ti
raziskovalci so o možnosti avtomatične uvrstitve v drugi krog
ocenjevanja projektov obveščeni ob objavi razpisa in v primeru,
da se prijavijo na razpis, v prijavi za prvo fazo napišejo zgolj
naslov projekta in izpolnijo administrativne podatke. Če prijave
ne oddajo do zaključka razpisa, se ne morejo uvrstiti v drugo
fazo ocenjevanja. ZSA izbere raziskovalce na podlagi uvrstitve
po vrstnem redu na temelju kvantitativnih ocen iz 35. člena na
seznamu znotraj področja. Način izračuna ocene je določen
v metodologiji. Vsi izbrani raziskovalci morajo imeti točke v
kategoriji A' in morajo imeti skupno število točk na temelju
kvantitativnih ocen iz 35. člena najmanj toliko, kot je pogoj za
prijavo temeljnega projekta. Število tako izbranih raziskovalcev
je približno 50% skupno uvrščenih v drugo fazo.
(2) Možnost avtomatične uvrstitve v drugo fazo iz prej‑
šnjega odstavka velja samo za prijavo na področju, v katerem
je bil raziskovalec izbran na podlagi analize petletne produkcije.
Če raziskovalec prijavi projekt na drugem področju, mora odda‑
ti prijavo za prvo fazo na način, kot vsi ostali raziskovalci.
(3) Predizbora ni pri interdisciplinarnih raziskavah ter pri
podoktorskih projektih.
86. člen
(izbor na razpisu)
(1) V razpisu se določi, katere vrste projektov se lahko
prijavi na razpis. V prijavi za prvo faza prijavitelji navedejo, za
katero vrsto projekta iz 75. člena kandidirajo.
(2) Na podlagi ocen kratkih prijav (prijava za prvo fazo)
panel ločeno za vsako vedo in za vsako področje in za inter‑
disciplinarne raziskave z večinsko odločitvijo oblikuje predlog
sklepa o uvrstitvi prijav raziskovalnih projektov v drugo fazo
izbora, pri čemer upošteva kapaciteto področij (količino za‑
ključenih projektov in število prijavljenih projektov). Pravila za
člane panelov sprejme direktor.
(3) Rezultat panelne razprave je razvrstitev predlogov
projektov po vrstah projektov znotraj posameznih znanstvenih
področij. Člani panela posebej obravnavajo predloge projektov,
pri katerih se oceni recenzentov pri kriterijih: raziskovalna oziro‑
ma razvojna kakovost prijave, relevantnost in potencialni vpliv
prijave ter izvedljivost predloga projekta, bistveno razlikujeta,
in sicer +/‑ 10% od povprečja ocen in se odločijo, ali povprečje
obeh ocen realno odraža vrednost predlaganega projekta, ali
je ustrezna višja ali nižja ocena. Tako odločitev mora pisno
utemeljiti.
(4) Panel razvrsti predloge projektov v dve kategoriji:
– Kategorija A: V tej kategoriji so projekti razvrščeni zno‑
traj področja po padajočih ocenah. Projekti A kategorije še
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niso izbrani za financiranje. V kategorijo A se uvrstijo tudi
podoktorski projekti, pri katerih predlagatelji prijavljajo projekte
na drugi RO, kot so trenutno zaposleni. V kategorijo A se uvrsti
približno enako število projektov, z odstopanjem +/‑ 20%, kot
v predizboru.
– Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B so pro‑
jekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A. Projekti kategorije B
se zavrnejo. V kategorijo B se uvrstijo vsi projekti, ki imajo
posamezno ali skupno oceno nižjo, kot je predpisana mini‑
malna ocena za prvo fazo. Minimalna ocena za prvo fazo je
predpisana v metodologiji. Recenzenti so ob prejemu prijave
obveščeni o minimalni oceni.
(5) ZSA obravnava seznam prijav, ki ga predlaga panel,
in ga lahko dopolni na podlagi v razpisu določenih kriterijev in
meril ter pri tem upošteva priporočila panela. V metodologiji se
opredeli delež različnih tipov projektov.
87. člen
(poziv za prijavo za drugo fazo izbora)
(1) Prijavitelje, ki so uvrščeni v drugo fazo izbora projektov
(kategorija A), agencija pozove, da v roku treh tednov oddajo
dopolnjeno prijavo raziskovalnega projekta (v nadaljnjem be‑
sedilu: prijava za drugo fazo).
(2) Prijave ocenjujeta dva tuja recenzenta. Vsak recenzent
oceni nekaj projektov in napiše utemeljitve ocen. V postopku
razvrščanja se upošteva povprečna ocena obeh recenzentov.
(3) Ocena recenzenta je sestavljena iz enakih elementov
kot v prvi fazi, le da je vsebina projekta za drugo fazo dopol‑
njena oziroma razširjena.
88. člen
(postopek druge faze izbora prijav)
(1) Recenzentu se posreduje v ocenjevanje prijava za
drugo fazo s celotno razpisno dokumentaciji.
(2) Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenje‑
vanja tako, da izpolnijo ocenjevalni list, ki vsebuje številčne
ocene po posameznih kriterijih. Recenzenti v oceni podajo tudi
kratko opisno oceno oziroma komentar.
(3) Strokovne službe agencije posredujejo ocene recen‑
zentov članom panela in prijaviteljem. Prijavitelji lahko podajo
svoje mnenje na ocene recenzentov.
(4) Panel obravnava utemeljitve ocen (komentarje) recen‑
zentov in mnenje (odziv) prijaviteljev na pisne ocene oziroma
komentarje recenzentov. Pri obravnavi prijav dobijo člani pane‑
la na vpogled tudi ocene zaključnih poročil projektov, ki so jih
vodje obravnavanih projektov zaključili v zadnjih treh letih. kot
pomoč pri obravnavi predlogov projektov.
(5) Minimalna ocena oziroma povprečje obeh ocen, ki jo
mora dosegati raziskovalni projekt v drugi fazi, je predpisana v
metodologiji. Recenzenti so ob prejemu prijave za drugo fazo
obveščeni o minimalni oceni.
(6) Rezultat panelne razprave je razvrstitev projektov zno‑
traj posameznih kategorij in področij. Panel posebej obravnava
predloge projektov, pri katerih se oceni recenzentov bistveno
razlikujeta, in sicer +/‑ 10% od povprečja ocen, in se odloči, ali
povprečje obeh ocen realno odraža vrednost predlaganega
projekta, ali je ustrezna višja ali nižja ocena.
(7) Glede na predvidena sredstva razpisa in glede na
prioritete določene v razpisu panel predlaga prijave, ki naj
se financirajo kot večji projekti (200.000 EUR) ali v manjšem
obsegu (50.000 EUR).
(8) Predlog razvrstitve prijav za (so)financiranje projek‑
tov se sprejme z večinsko odločitvijo in s pisno obrazložitvijo
ocen.
(9) Predlog prednostnega seznama prijav se pripravi za
vsako znanstveno vedo in za projekte na področju interdiscipli‑
narnih raziskav posebej po področjih znotraj vede, in sicer loče‑
no za večje in za male projekte ter za podoktorske projekte.
(10) ZSA obravnava prednostni seznam prijav, pri čemer
upošteva razvrstitev panela, hkrati pa lahko delno spremeni
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predlog panela in razmerje med tipi projektov znotraj ved na
podlagi v razpisu določenih kriterijev in meril. Pri tem lahko
ZSA v končni predlog dodatno uvrsti do največ 5% prijav glede
na število prijav, ki jih je predlagal panel. Pri večjih projektih
ZSA določi minimalno oceno za izbor. Panel in ZSA pri končni
odločitvi poleg uvrstitve projektov v prednostnem seznamu po
področjih upoštevata tudi razpoložljive kapacitete področij.
89. člen
(elementi ocenjevanja raziskovalnih projektov)
(1) Recenzenti za ocenjevanje uporabijo kriterije, nave‑
dene v tabeli G.II.
Tabela G.II.: Kriteriji za ocenjevanje projektov in največje
število točk za posamezen kriterij.
Št. kriterija
Kriterij
Največje
iz 33. člena
št. točk
1
Raziskovalna uspešnost
5
raziskovalca oziroma skupine
raziskovalcev
2
Družbeno‑ekonomska oziroma
5
kulturna relevantnost raziskovalnih
rezultatov raziskovalca oziroma
skupine raziskovalcev
3
Raziskovalna oziroma razvojna
5
kakovost prijave
4
Relevantnost in potencialni vpliv
5
prijave
5
Izvedljivost predloga
5
Skupaj
25
(2) Za ocenjevanje pri kriteriju Raziskovalna uspešnost
raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev se uporablja na‑
slednje kazalce:
1.4. Izjemni dosežki pri publikacijah;
1.5. Izjemni dosežki pri citiranosti;
1.6. Statusna odličnost;
1.7. Predavanja na mednarodnih konferencah v tujini;
1.8. Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih med‑
narodnih projektov (ne bilateralnih, ki jih sofinancira agencija).
(3) Za ocenjevanje pri kriteriju Družbeno‑ekonomska ozi‑
roma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov razisko‑
valca oziroma skupine raziskovalcev se uporablja naslednje
kazalce:
2.2. Izkazana pedagoška dejavnost kot visokošolski uči‑
telj;
2.3. Izkazana mentorstva pri diplomah, magisterijih in
doktoratih;
2.4. Avtorstvo poljudnih člankov v revijah, ki dosežejo širši
krog bralcev, prisotnost v medijih s komentarji in kritičnim raz‑
mišljanjem in (so)organizacija javnih dogodkov, s prispevkom
k popularizaciji znanosti;
2.5. Izkazovanje relevantnih dosežkov tudi na področju
kulture (kazalec se uporablja za humanistiko);
2.6. Izkazovanje članstva v odborih, pomembnih za stro‑
ko;
2.7. Izkazane povezave z industrijo oziroma družbenimi
dejavnostmi;
2.8. Avtorstvo/soavtorstvo patentov, standardov, licenc,
novih proizvodov, tehnologij in tehnoloških rešitev, inovacij;
2.9. Ustanoviteljstvo/soustanoviteljstvo spin‑off podjetja;
2.13. Gostovanje raziskovalcev.
(4) Za ocenjevanje pri kriteriju Raziskovalna oziroma ra‑
zvojna kakovost prijave se uporablja naslednje kazalce:
3.1. Znanstvena pomembnost teme;
3.2. Aktualnost izhodiščne hipoteze in metodološka pri‑
mernost ali zasnova raziskave;
3.3. Jasnost zamisli in kvaliteta ciljev;
3.4. Izvirnost (novost) pričakovanih rezultatov;
3.5. Kvaliteta in učinkovitost izbrane znanstveno‑razisko‑
valne metodologije.
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(5) Za ocenjevanje pri kriteriju Relevantnost in potencialni
vpliv prijave se uporablja naslednje kazalce:
4.1. Neposredni pomen za gospodarstvo in družbene
dejavnosti (za posamezno podjetje, za gospodarsko panogo,
za več panog, za družbeno infrastrukturo, za državno upravo,
za nastanek novih podjetij, za kulturni razvoj in ohranjanje
nacionalne identitete, za varovanje naravne in kulturne dedi‑
ščine ...);
4.2. Posredni pomen za družbo (promocija države, dosto‑
panje do tujih znanj, vključevanje v mednarodno delitev dela,
vzgoja in izobraževanje kadrov …);
4.3. Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke;
4.4. Usklajenost z razvojno politiko države, znanstve‑
no‑raziskovalnega dela, vede, področja, razpisanimi temami;
4.5. Primernost ukrepov za uporabo in razširjanje rezul‑
tatov;
4.6. Skladnost vsebine predloga z razpisanimi temami;
4.7. Delež sredstev iz drugih virov.
(6) Za ocenjevanje pri kriteriju Izvedljivost predloga se
uporablja naslednje kazalce:
5.1. Usposobljenost vodje (dokazuje se z zaključenimi
projekti in mentorstvi);
5.2. Primernost načrta dela;
5.3. Primernost izvedljivosti, obsega in trajanja projekta;
5.4. Primernost sestave skupine raziskovalcev (inter‑di‑
sciplinarnost, interinstitucionalnost);
5.5. Razpoložljivost opreme in prostorov;
5.6. Vpetost v programe in projekte;
5.7. Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s pred‑
videnimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje racionalne rabe
sredstev.
(7) Bibliografske enote z večjim številom citatov, za katere
v WoS ni polnega bibliografskega zapisa, lahko prijavitelj nave‑
de v okviru izjemnih raziskovalnih dosežkov v prijavi.
(8) Raziskovalci, ki imajo vrednost Ai iz 36. člena večjo
od mejne vrednosti, dobijo oceno 5 (razen za A2, kjer dobe
oceno 10). To dejstvo lahko prijavitelj navede v okviru izjemnih
raziskovalnih dosežkov v prijavi za prvo fazo.
(9) Kandidate za vodje projektov bo agencija ocenjevala s
kvantitativnimi ocenami v vedi in na področju, ki ju je prijavitelj
navedel v prijavi za prvo fazo.
(10) Domači recenzent ocenjuje prijave po kriterijih druž‑
beno‑ekonomska oziroma kulturna relevantnost rezultatov,
raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave, relevantnost
in potencialni vpliv prijave in izvedljivost predloga.
(11) Tuji recenzent ocenjuje prijavo po kriterijih razisko‑
valne uspešnosti raziskovalca oziroma skupine,raziskovalcev,
raziskovalne oziroma razvojne kakovosti prijave, relevantnost
in potencialnega vpliva prijave in izvedljivosti predloga.
(12) Pri oceni raziskovalne oziroma razvojne kakovosti
prijave, relevantnosti in potencialnega vpliva prijave in izvedlji‑
vosti predloga se upošteva povprečna ocena recenzentov.
(13) V humanistiki recenzent pri oceni družbeno‑ekonom‑
ske oziroma kulturne relevantnosti rezultatov upošteva tudi
relevantne dosežke vodje projekta na področju kulture.
(14) V pomoč pri oceni so recenzentom lahko tudi kvan‑
titativne ocene vodje projektne skupine iz 35. člena. Če ni v
metodologiji določeno drugače, se:
– v prvi fazi ocenjuje vodja projekta;
– v drugi fazi ocenjuje celotna projektna skupina;
– pri podoktorskih projektih ocenjuje samo podoktoran‑
da.
90. člen
(spremljanje in nadzor)
(1) Agencija skupaj z ZSV spremlja in nadzoruje izvajanje
raziskovalnih projektov v vseh fazah njihovega poteka na pod‑
lagi letnih in zaključnih poročil o delu ter poročil o porabljenih
sredstvih. Agencija lahko izvaja tudi nadzor izvajanja projektov
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z obiski na organizacijah, ki projekte izvajajo. Za opravljanje
nadzora pri izvajalcih raziskovalne dejavnosti lahko agencija
najame pooblaščene revizorje, ki v imenu agencije izvedejo
nadzor porabe sredstev.
(2) Če ZSV negativno oceni letno poročilo raziskovalnega
projekta (temeljnega, aplikativnega ali podoktorskega), mora
svojo oceno obrazložiti. Agencija o tem obvesti RO in vodjo pro‑
jekta. Če ZSV v naslednjem letu ponovno negativno oceni letno
poročilo raziskovalnega projekta (temeljnega ali aplikativnega)
potem hkrati predlaga zmanjšanje ali ukinitev financiranja. O
predlogu zmanjšanja ali ukinitve financiranja razpravlja ZSA,
direktor pa na njegov predlog sprejme sklep.
(3) Za aplikativne projekte je treba k letnim in zaključnim
poročilom priložiti oceno sofinancerja z vsebinsko obrazloži‑
tvijo o potencialnih učinkih rezultatov projekta. Agencija lahko
zahteva od nosilca aplikativnega projekta poročilo sofinancerja
o gospodarskih in drugih učinkih uporabe rezultatov še pet let
po končanem projektu.
91. člen
(vsebina letnega poročanja)
Letno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalne‑
ga dela na projektu obsega poleg naslova projekta, imena
oziroma naziva in sedeža prijavitelja, imena in priimka vodje
projekta in številke pogodbe, tudi kratko vsebinsko poročilo in
dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V poročilu morajo
biti navedeni:
– cilji projekta;
– realizacija predloženega programa dela oziroma ciljev;
– izkoriščanje dobljenih rezultatov;
– utemeljitve eventualnih sprememb programa dela na
projektu;
– obrazložitev sprememb projektnih skupin;
– mednarodno sodelovanje;
– raziskovalni in drugi rezultati.
92. člen
(vsebina zaključnega poročila)
Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskoval‑
nega dela na projektu obsega poleg naslova projekta, imena
oziroma naziva in sedeža prijavitelja, imena in priimka vodje
projekta, številke pogodbe tudi poročilo sofinancerja ter zbirno
poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti za vsa leta
trajanja projekta. Zaključno poročilo mora vsebovati:
– cilje projekta;
– realizacijo predloženega programa dela oziroma ciljev;
– obrazložitev sprememb projektnih skupin v primeru, da
do sprememb pride v zadnjem letu izvajanja;
– izkoriščanje dobljenih rezultatov;
– mednarodno sodelovanje;
– raziskovalne in druge rezultate.
93. člen
(objava rezultatov projekta)
(1) RO je dolžna pri objavi rezultatov projekta oziroma
pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da
so doseženi rezultati nastali v okviru projekta, ki je bil (so)
financiran iz sredstev državnega proračuna, ter na zahtevo
agencije sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga organizira
agencija.
(2) Navedba v objavi, da je bil projekt (so)financiran iz
sredstev državnega proračuna se v slovenskem jeziku glasi:
Projekt št. …. je sofinancirala Javna agencija za razisko‑
valno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
(3) Navedba v objavi, da je bil projekt (so)financiran iz
sredstev državnega proračuna se v angleškem jeziku glasi:
»The authors acknowledge the financial support from the
Slovenian Research Agency (project No. …)«.
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III. Izbor mentorjev in usposabljanje mladih
raziskovalcev v RO
III.1. Izbor mentorjev
94. člen
(prijava na razpis)
Agencija objavi razpis za izbor mentorjev za usposablja‑
nje mladih raziskovalcev. Na razpis se lahko prijavijo RO, ki
so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji in
imajo statusno obliko zavoda.
95. člen
(pogoji za kandidiranje)
Kandidat za mentorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativne‑
ga raziskovalnega projekta;
– da aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj
enem raziskovalnem projektu, ki ga (so)financira agencija;
– da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici;
– da so od zagovora njegovega doktorata minila najmanj
štiri leta;
– da izpolnjuje minimalno oceno, ki je na podlagi kvantita‑
tivnih ocen iz 35. člena določena v metodologiji.
96. člen
(področje kandidiranja)
Kandidat za mentorja kandidira znotraj primarnega podro‑
čja raziskovalnega programa, v katerem sodeluje. Če ni član
programske skupine, kandira znotraj raziskovalnega področja,
ki je navedeno v evidenci raziskovalcev. Metodologija lahko
določi, da se posamezno podpodročje zaradi svojih posebno‑
sti obravnava kot podpodročje. Če želi kandidirati na drugem
raziskovalnem področju, se to navede v posebni točki prijave.
Raziskovalni dosežki kandidata za mentorja in program dela
mladega raziskovalca morajo biti s področja, v katerem kandidi‑
ra. Strokovno telo lahko prijave, pri katerih se področje raziskav
in kandidatura ne skladata, ustrezno prerazporedi.
97. člen
(omejitev števila mladih raziskovalcev na mentorja)
Mentor ne more usposabljati več kot štiri mlade razisko‑
valce hkrati. V kvoto štirih mladih raziskovalcev se ne štejejo
tisti, ki jim status miruje zaradi starševskega dopusta oziroma
so starševski dopust že izkoristili v času trajanja statusa mla‑
dega raziskovalca najmanj v trajanju šest mesecev. Kvoto
štirih mladih raziskovalcev v usposabljanju pri posameznem
mentorju agencija preveri ob podpisu pogodbe o financiranju
raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca.
98. člen
(kriteriji za ocenjevanje)
(1) Kandidate za mentorje se ocenjuje po naslednjih kri‑
terijih iz 33. člena tega pravilnika:
– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine
raziskovalcev in
– družbeno‑ekonomska oziroma kulturna relevantnost
raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine razisko‑
valcev.
(2) Pri ocenjevanju se uporabljajo kvantitativni kazalci iz
35. člena. Za izračun kvantitativne ocene kandidata za mentor‑
ja agencija upošteva podatke, ki so dosegljivi v bazah COBISS,
Sicris in evidenci raziskovalcev na dan zaključka javnega raz‑
pisa.
99. člen
(seznam mentorjev)
(1) Evalvacijske postopke izvaja strokovno telo, pristojno
za ocenjevanje mentorjev mladih raziskovalcev. Rezultat eval‑
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vacijskega postopka je predlog prednostnega seznama prijav
za mentorje (v nadaljnjem besedilu: seznam mentorjev).
(2) Na seznamu mentorjev mora biti v posamezni znan‑
stveni vedi najmanj 25% mlajših mentorjev. Mlajši mentor je
tisti, za katerega velja, da je od zagovora njegovega doktorata
poteklo manj kot deset let. Če je mlajša kandidatka za mento‑
rico izkoristila porodniški dopust in dopust za nego in varstvo
otroka, pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto, se čas
od zagovora doktorata podaljša nad deset let.
(3) ZSA obravnava seznam mentorjev, ki ga je pripravilo
strokovno telo. Ta seznam mentorjev ZSA lahko dopolni, in si‑
cer na podlagi v razpisu določenih kriterijev in meril ter pri tem
upošteva priporočila strokovnega telesa.
100. člen
(postopek izbire mentorjev)
(1) Strokovno telo ločeno za vsako vedo oblikuje seznam
mentorjev na podlagi doseženih točk za kandidate za mentorje
mladih raziskovalcev po naslednji shemi:
– najprej se po vedah izbere kandidate za mlajše mentor‑
je (25% po vedah);
– sledi razdelitev 65% mentorjev po ocenah znotraj vede
(kandidirajo vsi preostali kandidati);
– na koncu se izbere preostalih 10% mentorjev.
(2) Pri izbiranju mlajših mentorjev iz prve alineje prej‑
šnjega odstavka se upošteva, da je programska skupina (ozi‑
roma raziskovalna skupina, če kandidat za mentorja ni član
programske skupine) upravičena do največ enega mlajšega
mentorja. Ta pogoj se preveri v vseh vedah in se v primeru več
kandidatov za mentorje iste programske skupine (kjer je ni,
raziskovalne skupine) upošteva tistega z več točkami.
(3) Pri izbiranju mentorjev iz druge alineje prvega odstav‑
ka se upošteva, da delitev poteka znotraj znanstvene vede po
programskih skupinah (kjer jih ni, pa po raziskovalnih skupi‑
nah). Pri delitvi se upošteva naslednja omejitev (upoštevajo se
vsi mentorji, tudi dodeljeni mlajši mentorji):
– Število mentorskih mest na raziskovalno skupino (kjer
ni programske skupine) je največ dva, število mentorjev na
programsko skupino največ tri in število mentorjev na veliko
programsko skupino največ štiri. Velike programske skupine
so: na JRZ večje od 6 FTE, na drugih RO večje od 3 FTE, ter
programske skupine, ki delujejo na več RO.
– Pri delitvi mora biti izpolnjen tudi pogoj, da je število
mentorskih mest na raziskovalnem področju znotraj vede lahko
največ za eno večje oziroma za dve manjše, kot je bilo povpreč‑
no število izbranih mentorjev v zadnjih treh letih (zaokroženo).
Pogoj, da se število mentorskih mest lahko zmanjša za največ
dve mesti ne velja, če ni dovolj prijav na področju ali če je pre‑
majhno število razpisanih mest.
(4) Pri izbiranju mentorjev iz tretje alineje prvega odstav‑
ka se upošteva omejitev iz prve alineje prejšnjega odstavka
(upoštevajo se vsi mentorji, tudi dodeljeni mlajši mentorji),
ob omejitvi, da je število mentorskih mest na raziskovalnem
področju znotraj vede lahko največ za dve večje kot je bilo
povprečno število izbranih mentorjev v zadnjih treh letih (zao‑
kroženo). Strokovno telo najprej določi kandidate, o katerih bo
razpravljalo (vsi kazalci so enakovredni):
– kandidati z največjim skupnim številom točk A znotraj
raziskovalnih področij;
– kandidati, ki kažejo raziskovalno izjemnost (največji A"
ali A' znotraj raziskovalnih področij);
– kandidati za mlajše mentorje, ki kažejo raziskovalno
izjemnost (največji A" ali A' znotraj raziskovalnih področij).
(5) ZSA obravnava predlog prednostnega seznama men‑
torjev, ki ga pripravi strokovno telo, in ga lahko minimalno spre‑
meni oziroma dopolni na podlagi v razpisu določenih kriterijev
in meril.
(6) Agencija pošlje prijaviteljem obvestilo o prednostnem
seznamu mentorjev, ki ga je sprejel direktor na predlog ZSA.
(7) RO lahko predlaga, da mentor jz lanskega seznama
izbranih mentorjev in kandidat za mentorja s prednostnega se‑
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znama mentorjev zamenjata začetek usposabljanja mladega
raziskovalca. Mentor in kandidat za mentorja nista nujno
iz iste RO. Predlog RO mora biti sopodpisan tudi s strani
mentorja in kandidata za mentorja. Predlagane spremembe
potrdi ZSA.
III.2. Usposabljanje mladih raziskovalcev v RO
101. člen
(namen)
Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev v
RO z namenom, da se:
– obnovita raziskovalni in raziskovalno‑pedagoški kader
v RO;
– poveča raziskovalna zmogljivost skupin za izvajanje raz‑
iskovalnih programov ter temeljnih in aplikativnih projektov;
– poveča kadrovski potencial za potrebe drugih uporab‑
nikov iz javnega in zasebnega sektorja.
102. člen
(razpisi za kandidate za mlade raziskovalce)
RO objavijo javne razpise za kandidate za mlade raz‑
iskovalce pri izbranih mentorjih v okviru znanstvenih ved in
na izbranih raziskovalnih področjih v dnevnem časopisu ali
Uradnem listu Republike Slovenije.
103. člen
(pogoji za kandidate za mlade raziskovalce)
(1) Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Slo‑
veniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje
za vpis na doktorski študij, ali
– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo
po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki
Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00, ali
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem
2004 ali
– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobraz‑
bo, doseženo na univerzah v tujini in
– da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali
druge alineje oziroma od zagovora magisterija iz tretje alineje,
pri čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta;
če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore
agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se obdobje od zagovora diplome oziroma
magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto.
(2) Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan
na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali
ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu,
sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povpreč‑
na ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru
ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija.
(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil star‑
ševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1
leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija
podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno,
dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
(4) Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu
mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali
programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne
morejo kandidirati na razpis.
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104. člen
(ocenjevanje kandidatov za mlade raziskovalce)
(1) Kriteriji in kazalci za ocenjevanje iz 33. in 34. člena se
za ocenjevanje mladih raziskovalcev ne uporabljajo. Merila za
ocenjevanje kandidatov za mlade raziskovalce so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez
diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na
dodiplomskem študiju;
– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na študij za pridobitev znanstvenega naziva;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
(2) Vrednotenje meril določi RO.
105. člen
(izbor kandidatov za mlade raziskovalce)
(1) RO morajo izbor kandidatov za mlade raziskovalce
opraviti do konca avgusta tekočega leta in do 1. septembra
sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev. Agenciji
pošljejo potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih
in podatke o izpolnjevanju razpisnih pogojev za posameznega
mladega raziskovalca.
(2) Izbor kandidatov, ki se prijavijo na razpis RO, opravi
RO v soglasju z izbranimi mentorji. Mentorji preverijo izpolnje‑
vanje pogojev kandidatov ter jih pisno ocenijo glede na posta‑
vljena merila iz prejšnjega člena.
(3) Če raziskovalne organizacije do 1. septembra teko‑
čega leta agenciji ne sporočijo imen kandidatov za mlade razi‑
skovalce, mentorji izgubijo možnost financiranja usposabljanja
mladih raziskovalcev, pridobljeno na razpisu.
106. člen
(financiranje usposabljanja)
(1) Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev
do doktorata znanosti, in sicer:
– največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni
doktorski študijski program (stari program);
– največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani na študijski
program 3. bolonjske stopnje (novi program).
(2) Kategorija cene raziskovalne ure za mladega razisko‑
valca se določi na podlagi kategorije cene raziskovalne ure
programske skupine mentorja. Če mentor ni član programske
skupine, se kategorija cene raziskovalne ure za mladega razi‑
skovalca določi na podlagi kategorije cen raziskovalnih ur raz‑
iskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine (ta se določi
na podlagi povprečja kategorij cen raziskovalnih ur raziskoval‑
nih projektov znotraj raziskovalne skupine). Mladi raziskovalec
je član programske skupine, katere član je mentor, oziroma
član raziskovalne skupine, katere član je mentor, če mentor ni
v programski skupini.
(3) Mladim raziskovalcem s področja medicine, ki poleg
doktorskega usposabljanja istočasno opravljajo tudi priprav‑
ništvo, sekundariat ali specializacijo, agencija lahko podaljša
čas raziskovalnega usposabljanja tako, da se njihov program
z zagovorom doktorata zaključi v devetih letih od vstopa v
program mladih raziskovalcev (stari program) oziroma v osmih
letih (novi program). Agencija v teh primerih polno financira
program usposabljanja mladega raziskovalca največ štiri leta in
šest mesecev (stari program) oziroma tri leta in šest mesecev
(novi program), tako da se financiranje po posameznih letih
razporedi glede na čas izvajanja programa in že pridobljena
javno finančna sredstva iz naslova pripravništva, sekundariata
ali specializacije.
(4) Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v prvi
alineji prvega odstavka tega člena: za eno leto, če je mladi
raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik; za dve
leti, če ima opravljene vse izpite na magistrskem študiju in
odobren neposredni prehod na doktorski študij, če je vpisan v
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tretji letnik ali ima že zaključen magisterij; za tri leta, če je mladi
raziskovalec vpisan v četrti letnik podiplomskega študija.
(5) Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v drugi
alineji prvega odstavka tega člena: za eno leto, če je mladi
raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik študija
na 3. bolonjski stopnji in za dve leti, če je vpisan v tretji letnik
študija na 3. bolonjski stopnji.
107. člen
(dokumentacija o usposabljanju)
(1) RO mora pred podpisom pogodbe o financiranju in
usposabljanju mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu:
pogodba), vendar najkasneje do 20. septembra, poslati agenciji
naslednjo dokumentacijo:
– okvirni program raziskovalnega usposabljanja;
– dokazilo o diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znan‑
stvenega magisterija in
– prilogo k diplomi, če se kandidat za mladega raziskoval‑
ca vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija.
(2) Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodi‑
plomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
mora RO pred podpisom pogodbe poslati še:
– odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega iz‑
obraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in
– pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija gle‑
de na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih
v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi RO, kjer se izvaja usposa‑
bljanje, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega
izobraževanja.
108. člen
(program usposabljanja)
(1) Okvirni program raziskovalnega usposabljanja kandi‑
data za mladega raziskovalca je sestavljen iz raziskovalnega in
študijskega programa. Raziskovalni program obsega:
– izhodišče raziskovalne naloge mladega raziskovalca
in njeno umestitev v raziskovalni program oziroma projekt
raziskovalne skupine;
– delovno hipotezo in metode dela;
– cilje raziskave in predvidene rezultate s poudarkom na
originalnem prispevku k znanosti.
(2) Študijski program obsega:
– program podiplomskega študija za pridobitev znanstve‑
nega naziva, ki mora biti časovno opredeljen,
– naziv univerze in fakultete podiplomskega študija za
pridobitev znanstvenega naziva.
(3) Okvirni program usposabljanja v raziskovalni skupini
podpišejo: raziskovalni mentor, poslovodni organ izvajalca in
mladi raziskovalec.
109. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Agencija praviloma do 1. decembra tekočega leta
sklene z izvajalcem in mladim raziskovalcem pogodbo, v kateri
pogodbene stranke določijo medsebojne pravice in obveznosti.
S pogodbo se lahko določi, da RO krije določene stroške pri
usposabljanju mladega raziskovalca.
(2) RO mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v
15 dneh od prejema le‑te. Pogodbi je dolžna priložiti pogod‑
bo o zaposlitvi mladega raziskovalca in potrdilo o vpisu na
podiplomski študij. Slednje ne velja za mlade raziskovalce z
opravljenim magisterijem.
110. člen
(krajše usposabljanje v tujini)
(1) Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje agencija
že financira, se omogoči krajše usposabljanje v tujini v obliki
študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih in‑
štitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid ka‑
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kovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma,
in sicer do največ enega leta in pol.
(2) V času krajšega usposabljanja mladega raziskoval‑
ca v tujini je RO upravičena do polnega obroka sredstev, ki
jih agencija iz državnega proračuna po pogodbi namenja za
usposabljanje mladih raziskovalcev, tudi v primeru, da je mladi
raziskovalec za čas bivanja v tujini pridobil tujo štipendijo.
(3) RO opiše potek usposabljanja mladega raziskovalca
v tujini v letnem poročilu.
(4) Zaradi krajšega usposabljanja v tujini se pogodbeni
rok za izvedbo programa ne podaljša. Zagovor doktorata mora
biti opravljen v Republiki Sloveniji. Zagovor doktorata je izjemo‑
ma možen tudi v tujini, v primeru, če je pri doktoratu sodeloval
tuj somentor in je odločitev o zagovoru doktorata v tujini bila
sprejeta v soglasju z vsemi udeleženci.
111. člen
(poročanje o usposabljanju)
(1) RO mora poročati o usposabljanju mladega razisko‑
valca v rokih, navedenih v pogodbi in v ta namen poslati agen‑
ciji letna poročila in zaključno poročilo v skladu z navodilom
za pripravo letnega in zaključnega poročila o usposabljanju
mladega raziskovalca, ki ga sprejme direktor in se ga objavi
na spletni strani agencije. Skladno s pogodbenim rokom je RO
dolžna poslati agenciji tudi sklep senata ustrezne fakultete o
odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij.
(2) Pred zaključkom usposabljanja se mora mladi razi‑
skovalec udeležiti seminarja s področja podjetništva. Seminar
lahko organizira visokošolska organizacija, ki ima v svojem
programu primerne vsebine in ustrezne predavatelje, ali pa ga
organizira RO ob sodelovanju s strokovnjaki iz drugih visoko‑
šolskih zavodov in gospodarstva. Seminar ne sme biti krajši od
5 šolskih ur. Potrdilo o udeležbi na seminarju mora biti priloženo
zaključnemu poročilu iz prejšnjega odstavka.
(3) Če poročila niso posredovana do rokov, določenih v
pogodbi, lahko agencija za čas zamude ne izplača sredstev
po pogodbi. Če sklep senata ustrezne fakultete o odobritvi
neposrednega prehoda na doktorski študij ni posredovan do
roka, določenega v pogodbi, agencija zadrži plačilo sredstev
za največ šest mesecev. Če je v roku šestih mesecev sklep
senata dostavljen agenciji, ta poračuna zadržana sredstva, v
nasprotnem primeru odstopi od pogodbe.
112. člen
(poročanje o spremembah)
(1) RO je najkasneje do desetega v mesecu dolžna spo‑
ročiti agenciji spremembe v zvezi z usposabljanjem mladega
raziskovalca, ki se nanašajo na spremembo oziroma prene‑
hanje zaposlitve pri RO, ter na upravičeno odsotnost nad
30 delovnih dni skupaj, kot je starševski dopust ali daljša
bolezenska odsotnost. Agencija vzpostavi mirovanje statusa
mladega raziskovalca tudi, če je podlaga za vzpostavitev miro‑
vanja v drugem zakonu. Za čas upravičene odsotnosti agencija
začasno prekine financiranje in podaljša usposabljanje za čas
mirovanja pogodbenih obveznosti.
(2) V primeru prenehanja oziroma spremembe zaposlitve
mladega raziskovalca, agencija ustavi izplačevanje sredstev.
Nadaljevanje financiranja usposabljanja mladega raziskovalca
je vezano na pozitivno mnenje ustreznega telesa agencije.
113. člen
(zamenjava mentorja)
(1) RO lahko predlaga zamenjavo mentorja v primeru
prenehanja delovnega razmerja mentorja, upokojitve, smrti
mentorja oziroma enoletne dokumentirane odsotnosti mentorja.
O zamenjavi odloča ZSA.
(2) O zamenjavi mentorja iz drugih pisno utemeljenih
razlogov odloča direktor na predlog ZSA.
(3) Mentor mora izpolnjevati pogoje iz 95. in 97. člena
tega pravilnika.
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114. člen
(zagotavljanje namenske rabe sredstev)
(1) Sredstva agencije se smejo uporabljati le za namene
in v razmerjih, kot to izhaja iz tega pravilnika, pogodbe in navo‑
dila o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev,
ki ga sprejme direktor.
(2) RO je dolžna omogočiti agenciji vpogled v porabo
sredstev, ki jih prejema na podlagi pogodbe.
(3) V pogodbi se navede ime odgovorne osebe za skrb‑
nika pogodbenih določil.
115. člen
(neizpolnjevanje pogodbe)
(1) V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
je RO dolžna o tem takoj poročati agenciji. Agencija lahko
začasno ali v celoti prekine financiranje oziroma odstopi od
pogodbe.
(2) Prekinitev usposabljanja na zahtevo izvajalca ali na
željo mladega raziskovalca v prvih treh mesecih financira‑
nja nima finančnih posledic za podpisnika pogodbe razen, če
agencija ugotovi nenamensko porabo sredstev.
(3) Odgovornost izvajalca in mladega raziskovalca v pri‑
meru prekinitve usposabljanja po preteku treh mesecev, se
opredeli v pogodbi.
(4) Če agencija odstopi od pogodbe zaradi nenamenske
porabe sredstev, je RO dolžna izplačana sredstva vrniti v realni
vrednosti z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku, ki ga določi
agencija.
(5) Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor
doktorata) nista dosežena v pogodbenem roku oziroma roku,
podaljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev
agencije, je RO dolžna vrniti 10% izplačanih sredstev oziroma
v primeru, ko je mladi raziskovalec dopolnilno zaposlen, 20%
izplačanih sredstev. RO ima v obeh primerih pravico uveljaviti
regresni zahtevek v višini 5% izplačanih sredstev proti mlade‑
mu raziskovalcu. V izjemnih, posebej obrazloženih primerih,
lahko rok za dokončanje pogodbenih obveznosti ZSA podaljša,
vendar največ za šest mesecev.
116. člen
(predčasen zaključek usposabljanja)
Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje
(zagovor doktorata) pred iztekom pogodbenega roka, se mu
za čas, ki preostane do izteka pogodbe, lahko podeli nagrada,
ki predstavlja 30% višine sredstev, ki jih agencija namenja za
bruto plačo mladega raziskovalca, za vsak predčasno končani
mesec usposabljanja, vendar največ za dvanajst mesecev.
IV. Raziskovalna oprema
117. člen
(predmet razpisa)
(1) Sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme obse‑
ga nakupe raziskovalne opreme, katere predračunska nabav‑
na vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj
50.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino
ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
(2) Delež sofinanciranja agencije za nakup raziskovalne
opreme se določi z razpisom ali metodologijo.
118. člen
(prijava na razpis)
(1) Na razpis se lahko prijavijo JRO in drugi javni zavodi (v
nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki izvajajo javno službo na po‑
dročju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.
(2) Ob prijavi na razpis morajo prijavitelji predložiti poleg
prijave tudi naslednja dokazila: predračune za raziskovalno
opremo, ki jo nameravajo kupiti in pisma o nameri, predpo‑
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godbo oziroma pogodbo o sofinanciranju, ki jo bo podpisal
sofinancer in v kateri bo naveden znesek sofinanciranja ali
izjavo o lastnih sredstvih.
119. člen
(izločitveni pogoj)
Strokovno telo kot izločitveni pogoj lahko upošteva raz‑
iskovalno opremo večje vrednosti, ki v Sloveniji že obstaja
(najmanj 140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko
in medicino oziroma najmanj 40.000 EUR za humanistiko in
družboslovje). Pri tem mu je v pomoč seznam obstoječe razi‑
skovalne opreme, ki je dostopen na sistemu Sicris. Strokovno
telo lahko pozove prijavitelje, da dodatno utemeljijo prijavo
glede na obstoječo opremo.
120. člen
(ocenjevanje prijav)
(1) Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo.
(2) Strokovno telo točkuje posamezno prijavo za razisko‑
valno opremo na podlagi kriterijev, določenih v tabeli G. IV.
Tabela G. IV.: Kriteriji za ocenjevanje raziskovalne opreme
in največje število točk za posamezen kriterij.
Št. kriterija
Kriterij
iz 33. člena
8
Kakovost prijave podporne
dejavnosti
4
Relevantnost in potencialni vpliv
prijave
Skupaj

Največje
št. točk
11
6
17

(3) Za ocenjevanje pri kriteriju Kakovost prijave podporne
dejavnosti se uporablja kazalec:
8.7. Odobren čas financiranja raziskovalnega oziroma
infrastrukturnega programa, pri čemer strokovno telo preveri
ustreznost uvrstitve prijave raziskovalne opreme v raziskovalni
oziroma infrastrukturni program na podlagi javno dostopnih
podatkov v bazi Sicris,
8.8. Višina nabavne vrednosti opreme.
(4) Za ocenjevanje pri kriteriju Relevantnost in potencialni
vpliv prijave se uporabljata kazalca:
4.7. Delež sredstev iz drugih virov.
(5) Elementi ocenjevanja so podrobneje določeni v me‑
todologiji.
121. člen
(1) Na temelju izvedenega točkovanja, skladno z opre‑
deljenimi kriteriji, strokovno telo izdela predlog prednostnega
seznama prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme
in ga posreduje v obravnavo na ZSA.
(2) V primeru, če več prijav doseže enako število točk,
izmed teh na temelju razprave o pomenu raziskovalne opreme
za podporo raziskovalni dejavnosti prijavitelja in drugih vklju‑
čenih raziskovalnih in infrastrukturnih programov oziroma pro‑
jektov odloči o izboru za sofinanciranje nakupov raziskovalne
opreme ZSA. ZSA pri tem upošteva izhodišča nacionalnega
programa, za področje raziskovalne dejavnosti.
122. člen
(odtujitev opreme in zagotavljanje dostopnosti)
(1) Prijavitelj, s katerim agencija sklene pogodbo o sofi‑
nanciranju nakupa raziskovalne opreme (v nadaljnjem bese‑
dilu: sopogodbenik), mora zagotavljati nemoteno delovanje
raziskovalne opreme ter ravnati z njo kot dober gospodar. Od‑
tujevanje te opreme je možno le s soglasjem ustanovitelja po
postopkih, ki jih določajo predpisi o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države.
(2) Sopogodbenik je dolžan nuditi zmogljivosti razisko‑
valne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim RO
pod najugodnejšimi pogoji v primerih, ko se zmogljivosti in sto‑
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ritve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma
projektov, (so)financiranih s sredstvi državnega proračuna. Za
uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme morajo imeti sopo‑
godbeniki izdelane cenike, ki morajo biti javno objavljeni.
(3) Pri oblikovanju lastne cene uporabe raziskovalne
opreme, sofinancirane s sredstvi agencije, morajo prijavitelji
upoštevati stroške amortizacije raziskovalne opreme, stroške
materiala in storitev za vzdrževanje opreme in pripadajoče
stroške dela skladno s predpisi s področja plačnega sistema
javnega sektorja.
(4) Prijavitelji so dolžni agenciji poročati o ceni za upo‑
rabo raziskovalne opreme ter o strukturi lastne cene uporabe
raziskovalne opreme.
(5) Prijavitelji so dolžni agenciji redno poročati o dejan‑
ski uporabi oziroma izkoriščenosti raziskovalne opreme ter
obveščati javnost o razpoložljivosti opreme na svojih spletnih
straneh.
(6) Navodilo za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne
opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opre‑
me sprejme direktor agencije.
123. člen
(javno dostopna evidenca raziskovalne opreme)
Evidenca raziskovalne opreme, katere nakup je sofinan‑
cirala agencija iz sredstev državnega proračuna, je javno do‑
stopna v sistemu SICRIS. Podatke, ki so potrebni za evidenco,
so prijavitelji v obliki in na način, ki ga določi agencije, dolžni
dostaviti.
124. člen
(Pogodba o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme)
(1) Pogodba o sofinanciranju nakupa raziskovalne opre‑
me se lahko sklene posamezno za določen nakup raziskovalne
opreme oziroma za več nakupov določene RO skupaj glede na
čas izvedbe predmetnega nakupa.
(2) S pogodbo o sofinanciranju nakupa raziskovalne
opreme se poleg obveznih sestavin pogodbe, ki jih določa ta
pravilnik, uredijo tudi druge medsebojne materialne pravice in
obveznosti, kot so: izkoriščanje raziskovalne opreme, pogoji za
uporabo raziskovalne opreme, poročanje o delovanju, uporab‑
nosti in izkoriščenosti ter merila in elementi za oblikovanje cen
storitev izvajanj s to raziskovalno opremo.
(3) Sopogodbenik je dolžan zagotoviti vključitev razisko‑
valne opreme v izvajanje programov in projektov ter zagotoviti,
da se raziskovalna oprema sofinancirana po tem pravilniku,
knjigovodsko evidentira kot osnovno sredstvo pri sopogod‑
beniku.
V. Mednarodno znanstveno sodelovanje
125. člen
(namen)
Na področju mednarodnega znanstvenega sodelovanja
agencija lahko (so)financira:
1. sprejete obveznosti v okviru mednarodnih dvostranskih
in večstranskih sporazumov, programov, memorandumov in
protokolov med Republiko Slovenijo in drugimi državami (v
nadaljnjem besedilu: mednarodnih aktov);
2. članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednaro‑
dnih znanstvenih združenjih;
3. delovanje slovenskih predstavnikov, izvoljenih za pred‑
sednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vod‑
stvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;
4. aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v
tujini;
5. delovanje tujih raziskovalcev, ki prihajajo v Republiko
Slovenijo na podlagi mednarodnega akta, če ta akt vsebuje
recipročno določilo za slovenske raziskovalce;
6. spodbujanje prijav na javne razpise okvirnih programov
za raziskave in tehnološki razvoj Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: okvirni programi EU);
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7. sodelovanje slovenskih organizacij v mednarodnih raz‑
iskovalnih in razvojnih projektih, ki jih je sprejela vlada, ministr‑
stvo, pristojno za znanost, ali agencija, in za katere je sklenjena
posebna pogodba oziroma drug ustrezen mednarodni akt.
126. člen
(razpis)
(1) Agencija (so)financira mednarodno sodelovanje iz 1.,
2., 3. in 4. točke prejšnjega člena na podlagi razpisa.
(2) Na razpis iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega člena se lahko
prijavijo RO in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco RO
oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija
ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja podro‑
čje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije,
ter izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih pro‑
gramih EU na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki
zagotavljajo osnovni vir raziskav.
(3) Na razpis iz 4. točke prejšnjega člena se lahko prijavijo
tudi zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva,
zveze društev in ustanove Republike Slovenije, ter pravne
osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev
po svetu.
(4) Na razpis iz 2. in 3. točke prejšnjega člena se lahko
prijavijo slovenska znanstvena združenja.
127. člen
(enostranski in dvostranski razpisi)
Kadar mednarodni akt ne določa obveznosti tuje strani,
da ta (so)financira mednarodno sodelovanje se (so)financiranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja iz 1. točke 125. člena
tega pravilnika izvaja na podlagi enostranskega javnega razpi‑
sa, sicer pa se izvaja na podlagi dvostranskega razpisa.
128. člen
(ocenjevanje prijav)
(1) Prijave ocenjuje strokovna komisija v skladu z razpi‑
snimi pogoji, tem pravilnikom in metodologijo.
(2) Ocena posamezne prijave za razpise iz 1. točke
125. člena je kvantitativna ocena po kriteriju »1. Raziskoval‑
na uspešnosti raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev«
iz 34. člena, in sicer kvantitativna ocena za znanstveno uspe‑
šnost nosilca projekta pri prijavitelju, ki se določi na podlagi
ocene A1 iz 35. člena tega pravilnika.
129. člen
(predlog prednostnega seznama prijav)
(1) Pri javnih razpisih, ki se izvajajo kot dvostranski razpi‑
si, strokovna komisija slovenskemu delu pooblaščenega med‑
narodnega telesa (mešani komisiji ali odboru za znanstveno in
tehnološko sodelovanje obeh sodelujočih držav) preda seznam
prijav s pripadajočimi ocenami iz 128. člena. Pooblaščeno med‑
narodno telo pripravi prednostni seznam prijav, ki ga slovenski
del pooblaščenega mednarodnega telesa posreduje agenciji v
nadaljnjo obravnavo. Sklep o izboru prijav za (so)financiranje
sprejme direktor, pri čemer je dolžan upoštevati posredovani
finančno ovrednoteni prednostni seznam prijav.
(2) Pri javnih razpisih, ki se izvajajo kot enostranski raz‑
pisi, strokovna komisija pripravi predlog prednostnega sezna‑
ma prijav na podlagi ocene prijav. V primeru skoraj identične
ocene dveh prijav, to je manj kot 5 odstotkov točk razlike,
strokovna komisija pri pripravi predloga finančno ovrednote‑
nega prednostnega seznama prijav za (so)financiranje poleg
ocene upošteva tudi kriterij vključenosti doktorskih študentov
ali podoktorandov.
130. člen
(odločanje o financiranju)
Mednarodno sodelovanje iz 125. člena tega pravilnika
(so)financira agencija na podlagi sklepa direktorja. (So)finan‑
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ciranje poteka na podlagi obvestila o rezultatih izbora prijav z
navedbo odobrenih sredstev oziroma števila izmenjav, ali na
podlagi posebne pogodbe med agencijo in prijaviteljem.
131. člen
(zahtevek za izplačilo)
(1) Vsi prijavitelji, ki jim je sredstva za mednarodno so‑
delovanje predhodno odobrila agencija, so v 10 dneh po reali‑
zirani aktivnosti dolžni agenciji predložiti zahtevek za izplačilo
sredstev, obračun stroškov, kopije obračunske dokumentacije
in vsebinsko poročilo o realiziranih aktivnostih v okviru posame‑
zne aktivnosti. Poročilo lahko agencija uporablja v promocijske
namene.
(2) Agencija ni dolžna upoštevati zahtevkov za izplačilo,
ki na agencijo prispejo kasneje kot 30 dni po realizirani aktiv‑
nosti.
(3) V primeru, da je med agencijo in prijaviteljem sklenje‑
na pogodba, se način financiranja uredi v pogodbi.
132. člen
(nadzor)
Če agencija ugotovi nenamensko porabo sredstev, pre‑
kine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva
vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
133. člen
(sofinanciranje)
(1) Mednarodno sodelovanje raziskovalcev iz tujine, ki pri‑
hajajo na obisk v Republiko Slovenijo na podlagi 1. in 5. točke
125. člena tega pravilnika, agencija (so)financira v višini stro‑
škov bivanja in dnevnic, določenih z veljavno uredbo, ki ureja
višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, v kolikor ni v mednarodnem
aktu določeno drugače.
(2) Stroški bivanja se sofinancirajo v višini stroškov name‑
stitve v domu podiplomcev ali izjemoma, v primeru zasedenosti
doma podiplomcev, ali izven Ljubljane in Maribora, največ v
višini stroškov nočnine v hotelu B kategorije do 100 EUR (za
bivanje do 14 dni) oziroma do 1250 EUR mesečno.
(3) Mednarodno sodelovanje slovenskih raziskovalcev
na podlagi 1. točke 125. člena agencija (so)financira v višini
mednarodnih prevoznih stroškov na najbolj ekonomičen način,
upoštevajoč ceno in porabo časa, v kolikor ni v mednarodnem
aktu določeno drugače. V primeru enostranskih razpisov iz
127. člena tega pravilnika ali dvostranskih razpisov, kadar tako
določa mednarodni akt, agencija raziskovalcem lahko (so)
financira tudi dnevnice za čas obiska v tujini, kot jih določa
uredba, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v
tujino (v nadaljnjem besedilu: uredba).
134. člen
(projekti v okvirnih programih)
Agencija izplača enkratni finančni prispevek k stroškom
prijave projekta slovenskim organizacijam, ki so kot prijavite‑
ljice ali glavne koordinatorke prijavile projekt ali sodelujejo kot
partnerke pri projektu, ki ga je Evropski komisiji prijavila tuja ali
slovenska organizacija na objavljene javne razpise okvirnih pro‑
gramov EU. Za prijavo projekta, za katero je Evropska komisija
ugotovila, da je pravno‑formalno popolna in jo je posredovala
v ocenjevanje recenzentom, agencija izplača enkratni finančni
prispevek k stroškom prijave projekta v znesku 2.500 EUR
slovenski organizaciji, ki je projekt prijavila kot koordinatorka v
mednarodnem konzorciju in 1.000 EUR slovenski organizaciji,
ki je pri projektu sodelovala kot sodelujoča organizacija v med‑
narodnem konzorciju oziroma je prijavila projekt samostojno,
kadar razpis predvideva tudi enega samega prijavitelja. Do
prispevka niso upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni
dosežejo polovico največjega možnega števila točk v posame‑
znem recenzijskem postopku ali manj.
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135. člen
(prevzem sofinanciranja)
(1) Pri projektih, ki so vključeni v programe mednarodne‑
ga znanstvenega in tehnološkega sodelovanja in je v tem okvi‑
ru opravljeno mednarodno strokovno ocenjevanje, se postopek
ocenjevanja, ki ga določa ta pravilnik, ne opravi, če je recenzija
dostopna agenciji.
(2) Če recenzija pri prijavah s slovenskim nosilcem med‑
narodnega projekta (na primer: na javne razpise Evropskega
raziskovalnega sveta (v nadaljnjem besedilu: ERC), projekti
ERA‑NET, v katerih sodeluje Republika Slovenija ter sheme
EUROCORES pri Evropski znanstveni fundaciji (v nadaljnjem
besedilu: ESF)), ali s slovenskim koordinatorjem projekta na
javne razpise okvirnih programov EU preseže prag za možno
sofinanciranje (threshold), ni pa projekt izbran za sofinancira‑
nje pri Evropski komisiji ali ESF, oziroma je bil v primeru ERC
pozitivno ocenjen v prvem krogu oziroma predlagan za dru‑
gi krog ocenjevanja, lahko agencija prevzame sofinanciranje
slovenskega dela v obsegu, ki ga predlaga ZSA in sprejme
direktor skladno z razpoložljivimi sredstvi v finančnem načrtu
agencije.
136. člen
(sofinanciranje stroškov delovanja funkcionarjev
v mednarodnih znanstvenih združenjih)
(1) Slovenskim raziskovalcem, izvoljenim za predsedni‑
ke, podpredsednike in člane vodstvenih organov ali general‑
ne sekretarje mednarodnih znanstvenih združenj iz 3. točke
125. člena, agencija lahko (so)financira mednarodne prevozne
stroške na najbolj ekonomičen način in dnevnice, kot jih določa
uredba, za udeležbe na zasedanjih vodstvenih organov medna‑
rodnih znanstvenih združenj, vendar ne več kot dvakrat letno.
Agencija ne (so)financira udeležb na sestankih delovnih skupin
in drugih ad hoc teles.
(2) Slovenskim raziskovalcem lahko agencija (so)finan‑
cira nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem
funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 900 EUR letno, vendar posa‑
mezno slovensko znanstveno združenje ne more prejeti več
kot enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v mednarodnih
znanstvenih združenjih letno.
(3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mednarodno znan‑
stveno združenje iz tega in iz 137. člena, se lahko določijo z
razpisom ali v metodologiji.
137. člen
(sofinanciranje članarin v mednarodnih
znanstvenih združenjih)
(1) Agencija lahko (so)financira mednarodne članarine
slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih
združenjih od 200 EUR do 800 EUR letno. Agencija zagotovi
sredstva za članarine na podlagi zahtevkov za izplačilo s prilo‑
ženo kopijo računov.
(2) Agencija ne (so)financira mednarodnih članarin sekci‑
jam slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstve‑
nih združenjih, gospodarskim družbam in zavodom oziroma
drugim javnim pravnim osebam in posameznikom.
138. člen
(financiranje stroškov obiskov tujih delegacij)
(1) Agencija zagotavlja sredstva za financiranje stroškov,
ki nastanejo pri uresničevanju programov mednarodnega znan‑
stvenega sodelovanja Republike Slovenije z obiski tujih delega‑
cij v Republiki Sloveniji in slovenskih v tujini. Pri zagotavljanju
sredstev se upošteva načelo recipročnosti.
(2) Sodelovanje delegatov agencije v meddržavnih telesih
in odborih mednarodnih organizacij, katerih partner je Repu‑
blika Slovenija, se financira v celoti in v višini, kot je določeno
z uredbo.
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VI. Uveljavljeni raziskovalci iz tujine
139. člen
(namen)
Agencija sofinancira sodelovanje tujih raziskovalcev z RO
v Republiki Sloveniji z namenom, da le‑ti pri skupnem razisko‑
valnem delu dosežejo tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da
bodo lahko objavljeni s slovenskimi soavtorji vsaj v eni med‑
narodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju
odmevnosti (impact factor) na svojem področju.
140. člen
(sofinanciranje)
Agencija sofinancira sodelovanje tujih raziskovalcev na
podlagi razpisa praviloma tri mesece in ne več kot eno leto z
zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega raziskovalnega
dela, za povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raz‑
iskovalca v Republiko Slovenijo ter nazaj in za stroške bivanja
v Republiki Sloveniji. Za plačilo dela tujim raziskovalcem zago‑
tavlja agencija sredstva v višini raziskovalnih ur za raziskovalne
projekte kategorije A v skladu s predpisom, ki določa normative
in standarde za določitev obsega sredstev za izvajanje razisko‑
valne dejavnosti.
141. člen
(prijavitelj)
(1) Na razpis se lahko prijavijo RO s predlogom tujega
raziskovalca, ki bi v raziskavah sodeloval s skupino razisko‑
valcev, ki deluje znotraj RO (v nadaljnjem besedilu: skupina
raziskovalcev prijaviteljice). Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki
živi in deluje v tujini, ali slovenski državljan, ki najmanj pet let
živi in deluje v tujini.
(2) Prijavitelj mora v prijavi med drugim predložiti:
– okvirni program sodelovanja tujega raziskovalca, ki je v
skladu z drugim odstavkom 144. člena tega pravilnika,
– poimensko navedbo slovenskih raziskovalcev, s
katerim(i) bo tuji raziskovalec sodeloval pri raziskavah in
– navedbo naslova znanstvene revije, v kateri bo predvi‑
doma dosežena objava skupnih rezultatov s skupino razisko‑
valcev prijaviteljice.
142. člen
(pogoji za sofinanciranje)
(1) Za sofinanciranje sodelovanja tujih raziskovalcev v
posamezni RO morata biti v trenutku prijave izpolnjena nasle‑
dnja pogoja:
– tuji raziskovalec mora imeti vsaj tri objave v mednaro‑
dnih znanstvenih revijah, ki sodijo v zgornjo četrtino po faktorju
odmevnost (impact factor) na svojem področju, ali vsaj eno
objavo v mednarodni znanstveni reviji s faktorjem odmevnosti
nad 15 (pogoj ne velja za humanistiko);
– skupina raziskovalcev prijaviteljice ima pri agenciji vsaj
en tekoči raziskovalni projekt ali program.
(2) V prijavi se mora prijavitelj zavezati, da bo
– v času raziskovanja v Republiki Sloveniji imel tuji razi‑
skovalec vsaj dve predavanji s tematiko s področja opravljanih
raziskav, ki bosta časovno ločeni najmanj mesec dni;
– tuji raziskovalec raziskoval v skupini raziskovalcev pri‑
javiteljici na ozemlju Republike Slovenije brez prekinitev vsaj
tri mesece, pri čemer se sodelovanje tujega raziskovalca na
konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje za prekinitev.
(3) Na razpisu ne morejo biti izbrani tuji raziskovalci oziro‑
ma skupine raziskovalcev prijaviteljice, ki so bili v zadnjih petih
letih izbrani na javnem razpisu za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine.
143. člen
(strokovno telo)
Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo, pristojno za oce‑
njevanje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine, ki ga imenuje
ZSA. Strokovno telo sestavljajo predsednik in dva člana.
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144. člen
(ocenjevanje raziskovalcev)
(1) Prijave lahko ocenjujejo posamezni člani strokovnega
telesa kot recenzenti ali zunanji recenzenti, ki jih imenuje stro‑
kovno telo (v nadaljnjem besedilu: recenzenti). Vsak recenzent
po možnosti ocenjuje vsaj dve prijavi z istega področja ali
vede.
(2) Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjeva‑
nja tako, da izpolnijo ocenjevalni list, ki vsebuje številčne ocene
po posameznih kazalcih in merilih. Recenzenti za ocenjevanje
prijav uporabljajo kriterije, navedene v tabeli G. IV.
Tabela G.IV.: Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih uvelja‑
vljenih raziskovalcev iz tujine in največje število točk za posa‑
mezen kriterij.
Št. kriterija
Kriterij
iz 33. člena
1
Raziskovalna uspešnost raziskoval‑
ca oziroma skupine raziskovalcev
4
Relevantnost in potencialni vpliv
prijave
Skupaj

Največje
št. točk
30
10
40

(3) Za ocenjevanje pri kriteriju Raziskovalna uspešnost
raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev se uporablja na‑
slednje kazalce:
1.4. Izjemni dosežki pri publikacijah;
1.5. Izjemni dosežki pri citiranosti;
1.6. Statusna odličnost.
(4) Za ocenjevanje pri kriteriju Relevantnost in potencialni
vpliv prijave se uporablja naslednje kazalce:
4.13. Pomen za RO;
4.14. Pomen za raziskovalno skupino;
4.15. Pomen za Slovenijo.
(5) V primeru, da je prijavljeni raziskovalec iz tujine Nobe‑
lov nagrajenec, se uvrsti v financiranje brez ocenjevanja.
(6) Elementi ocenjevanja za oceno recenzentov so po‑
drobneje določeni v metodologiji.
145. člen
(postopek ocenjevanja)
(1) Po opravljenem točkovanju in prejeti oceni recenzen‑
tov strokovno telo pregleda ocene in lahko pozove recenzente
k dodatni utemeljitvi ocene.
(2) Strokovno telo na podlagi ocen recenzentov nato tuje
raziskovalce razvrsti v prednostni seznam prijav glede na do‑
seženo skupno število točk in glede na kategorije iz usmeritev
ministrstva.
(3) V sofinanciranje so lahko sprejeti tisti tuji raziskovalci,
ki dosežejo največje število točk znotraj področij posame‑
zne vede, praviloma enega na posameznem področju v istem
letu.
(4) Strokovno telo pripravi predlog finančno ovrednote‑
nega prednostnega seznama prijav tujih raziskovalcev in ga
posreduje v obravnavo ZSA v roku tridesetih dni od prejema
recenzij.
146. člen
(pogodba)
Agencija sofinanciranje izbranih tujih raziskovalcev uredi
s pogodbo.
VII. Znanstveni sestanki
147. člen
(namen)
Agencija sofinancira sestanke z namenom, da omogoči
pridobivanje novega znanja, prenos znanja iz sveta, medna‑
rodno izmenjavo znanja in prenos raziskovalnih dosežkov v
prakso.
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148. člen
(predmet sofinanciranja)
(1) Agencija sofinancira pripravljalna dela za organizacijo
sestanka, krije stroške tiskanja vabil, povzetkov oziroma raz‑
širjenih povzetkov referatov v knjižni oziroma elektronski obliki,
najemnine dvorane in vse stroške bivanja največ 10 vabljenim
tujim predavateljem oziroma 5% od aktivnih udeležencev (va‑
bljeni predavatelji iz tujine in referenti).
(2) Minimalna dotacija je 1000 EUR. Če je izračun dotaci‑
je nižji od 1000 EUR, prijava pa je uvrščena na predlog predno‑
stnega seznama, se bo prijava sofinancirala s 1000 EUR pod
pogojem, da zaprošena sredstva iz prijave niso presežena.
149. člen
(programski odbor)
Za kvalitetno organizacijo znanstvenega sestanka je usta‑
novljen in zadolžen programski odbor. Najmanj polovica članov
programskega odbora mora izpolnjevati pogoje za vodjo razi‑
skovalnega projekta.
150. člen
(zbiranje prijav)
(1) Agencija zbira prijave za organizacijo sestanka (v
nadaljnjem besedilu: prijava) na podlagi razpisa.
(2) Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane
v evidenco RO pri agenciji in društva. Prav tako se lahko prijavi‑
jo pravne osebe Slovencev iz slovenskega zamejstva in pravne
osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
151. člen
(ocenjevanje prijav)
(1) Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo, pristojno za
ocenjevanje prijav znanstvenih sestankov.
(2) Vsako prijavo ocenita dva recenzenta. Strokovno telo
za znanstvene sestanke (v nadaljnjem besedilu: strokovno telo)
imenuje 14 recenzentov, za vsako znanstveno vedo po dva
znanstvena recenzenta. Strokovno telo v 30 dneh od dneva
prejema dokumentacije pripravi finančno ovrednoten predlog
prednostnega seznama za sofinanciranje znanstvenih sestan‑
kov (v nadaljevanju: predlog). Predlog podpiše predsednik
strokovnega telesa.
(3) Za ocenjevanje prijav se uporablja kriterije, navedene
v tabeli G. VII.
Tabela G.VII.: Kriteriji za ocenjevanje prijav za znanstvene
sestanke in največje število točk za posamezen kriterij.
Št. kazalca
Kriterij
iz 33. člena
1
Raziskovalna uspešnost raziskoval‑
ca oziroma skupine raziskovalcev
4
Relevantnost in potencialni vpliv
prijave
5
Izvedljivost predloga
Skupaj

Največje
št. točk
40
60
15
115

(4) Za ocenjevanje pri kriteriju Raziskovalna uspešnost
raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev se uporablja na‑
slednje kazalce:
1.1. Sicris (COBISS) točke (ocena A1);
1.2. Normirano število čistih citatov iz sistema Sicris (Web
of Science – Wos) (ocena A2);
1.4. Izjemni dosežki pri publikacijah.
(5) Za ocenjevanje pri kriteriju Relevantnost in potencialni
vpliv prijave se uporablja naslednje kazalce:
4.3. Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke;
4.7. Delež sredstev iz drugih virov;
4.9. Delež tujih udeležencev znanstvenega sestanka;
4.10. Periodičnost znanstvenega sestanka;
4.11. Pričakovana odzivnost v znanstveni in strokovni
javnosti;
4.12. Združevanje več znanstvenih disciplin.
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(6) Za ocenjevanje pri kriteriju Izvedljivost predloga se
uporablja naslednja kazalca:
5.7. Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s pred‑
videnimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje racionalne rabe
sredstev;
5.9. Organizacijske reference vodje sestanka.
(7) Elementi za ocenjevanje so podrobneje določeni v
metodologiji.
(8) Po točkovanju strokovno telo določi štiri kategorije:
I, II, III in IV. Sofinancira se le sestanke, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v I, II. in III. kategorijo. Sestanek se uvrsti v posame‑
zno kategorijo na osnovi vsote točkovnih ocen in to ločeno po
vedah.
152. člen
(najmanjše število referentov)
Agencija sofinancira sestanke, na katerih je predvideno
za enodnevni sestanek najmanj 10 referentov ter najmanj
20 referentov za dva ali več dnevni sestanek.
153. člen
(normativ za izračun sredstev za sofinanciranje stroškov
organizacije znanstvenih sestankov)
Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje stro‑
škov organizacije znanstvenih sestankov se upošteva število
udeležencev, število referentov, število dni, število tujih vablje‑
nih predavateljev in administriranje, ki je odvisno od števila
referentov. Način izračuna in finančno opredeljeni elementi so
v metodologiji.
VIII. Nakup mednarodne znanstvene literature
in baz podatkov
154. člen
(namen)
Agencija v skladu s tem pravilnikom sofinancira nakup
mednarodne znanstvene literature in baz podatkov z namenom
zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih
in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne
in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
155. člen
(strokovno telo)
Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo, pristojno za oce‑
njevanje prijav za mednarodno znanstveno literaturo in baze
podatkov.
156. člen
(prijavitelji)
Na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne
osebe, in zavodi, vpisani v evidenco RO pri agenciji. Knjižnice
in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacij‑
ske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni
in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (nacionalna knjižnica,
univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in
zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev.
157. člen
(vsebina prijave)
(1) Prijava mora biti pripravljena na podlagi pridobljenih
ponudb, ki morajo biti priložene.
(2) Prijavitelju se lahko odobri sredstva največ do višine
predloženih ponudb.
(3) Če si prijavitelj s pogajanji z dobavitelji izbori nižje
cene od prvotno ponujenih in mu sredstva zato ostanejo, lahko
predlaga agenciji nakup dodatne literature, za katero na razpisu
ni kandidiral. Predlog mora biti pripravljen na podlagi ponudb, ki
jih prijavitelj predloži k predlogu. O predlogu odloči direktor.
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158. člen
(ocenjevanje prijav)
(1) Za ocenjevanje prijav se uporabljajo kriteriji, navedeni
v tabeli G. VIII.
Tabela G.VIII.: Kriteriji za ocenjevanje prijav za nakup
mednarodne znanstvene literature in baz podatkov ter največje
število točk za posamezni kriterij.
Št. kriterija
Kriterij
iz 33. člena
7
Relevantnost podporne dejavnosti
8
Kakovost prijave podporne
dejavnosti
4
Relevantnost in potencialni vpliv
prijave
5
Izvedljivost predloga
Skupaj

Največje
št. točk
21
15
3
6
45

(2) Za ocenjevanje pri kriteriju Relevantnost podporne
dejavnosti se uporablja naslednje kazalce:
7.1. Dostopnost;
7.2. Pogostnost uporabe;
7.3. Kontinuiteta naročil.
(3) Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost prijave podporne
dejavnosti se uporablja naslednji kazalec:
8.6. Kvaliteta in pomen naročene mednarodne znanstve‑
ne literature in baz podatkov.
(4) Za ocenjevanje po kriteriju Relevantnost in potencialni
vpliv prijave se uporablja naslednji kazalec:
4.7. Delež sredstev iz drugih virov.
(5) Za ocenjevanje po kriteriju Izvedljivost predloga se
uporablja naslednje kazalce:
5.7. Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s pred‑
videnimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje racionalne rabe
sredstev;
5.8. Strokovna usposobljenost osebja.
(6) Elementi ocenjevanja so podrobneje določeni v me‑
todologiji.
159. člen
(prednost pri sofinanciranju)
(1) Prednost pri sofinanciranju nabave mednarodne znan‑
stvene literature in baz podatkov imajo prijavitelji, pri katerih
je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del
organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu
Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni razvoj
strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in
so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem inte‑
resu pospešeno razvijati oziroma uveljavljene organizacije, ki
pospešeno razvija novo raziskovalno‑razvojno področje.
(2) Strokovno telo lahko prijavitelja iz prejšnjega odstavka
uvrsti v prvo ali drugo skupino, če je pospešen razvoj knjižnice
sestavni del celovitega projekta razvoja določenega razisko‑
valno‑razvojnega področja. Svojo odločitev mora strokovno
telo utemeljiti.
160. člen
(obseg sredstev sofinanciranja)
Pri izdelavi predloga za obseg sredstev za posameznega
prijavitelja strokovno telo upošteva:
– obseg v ta namen že odobrenih sredstev posamezne‑
mu prijavitelju v prejšnjem letu in razmerje med znanstvenimi
vedami,
– povečanje ali zmanjšanje zgoraj navedenih sredstev gle‑
de na uvrstitev prijavitelja v lestvici točk glede na kriterije in
– skupen obseg razpoložljivih sredstev za ta namen.
161. člen
(razdelitev prijav po skupinah)
(1) Prijave oceni strokovno telo za mednarodno literaturo
in baze podatkov po znanstvenih področjih na podlagi prijave

za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, baz
podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin
v celotnem besedilu. Prijave, ki pomenijo konflikt interesov,
oceni predsednik strokovnega telesa.
(2) Na podlagi ocen strokovno telo pripravi vrstni red
prijav za serijske publikacije in za baze podatkov po področjih
glede na doseženo število točk. Razdeli jih v štiri skupine za
vsako vedo posebej.
(3) Prijaviteljem iz prve skupine lahko strokovno telo do‑
deli več sredstev, kot so jih prejeli v preteklem letu, prijaviteljem
iz druge skupine dodeli praviloma enaka sredstva, kot v prete‑
klem letu, prijaviteljem iz tretje skupine dodeli manj sredstev,
kot so jih prejeli v preteklem letu. Prijaviteljev iz četrte skupine
se ne sofinancira.
(4) Strokovno telo lahko posamičnega prijavitelja uvrsti v
prvo ali drugo skupino, o čemer odloča za vsak primer posebej.
Pri tem mora upoštevati zaprošena in razpoložljiva sredstva.
Tak predlog mora strokovno telo dodatno obrazložiti.
(5) Če prijavitelj v preteklosti še ni bil financiran s strani
agencije, a se je uvrstil v skupino, ki se financira, se predlog
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature
in baz podatkov pripravi tako, da se upoštevajo razpoložljiva
sredstva.
(6) Strokovno telo posebej predlaga sofinanciranje dolo‑
čenih nabavnih konzorcijev, ki so posebnega pomena. Kriterij
za opredelitev posebnega pomena je vključitev v konzorcij vsaj
štirih univerz in vsaj štirih JRZ oziroma celotno znanstveno po‑
dročje, ki ga pokrivajo v okviru konzorcijskega nakupa. Konzor‑
cijem se sofinancirajo stroški za elektronski dostop do vsebin
s celotnim besedilom. Izhodišče za financiranje konzorcijev so
izplačana sredstva v preteklih letih in razpoložljiva sredstva.
162. člen
(predlog prednostnega seznama prijav)
Na temelju izvedenega točkovanja, skladno z opredeljeni‑
mi elementi ocenjevanja (kazalci, kriteriji, merili) strokovno telo
v roku 30 dni od dneva prejema dokumentacije pripravi predlog
prednostnega seznama prijav za sofinanciranje mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov. Za mnenje k strokovni
oceni lahko strokovno telo zaprosi ZSV.
IX. Osrednji specializirani informacijski centri
163. člen
(namen)
Agencija v skladu s tem pravilnikom sofinancira naloge
centrov, ki so pogoj za izvajanje nacionalnega programa na
področju raziskovalne dejavnosti.
164. člen
(evalvacijski postopek)
ZSA.

Evalvacijski postopek vodi strokovno telo, ki ga imenuje
165. člen
(naloge centrov)

Naloge centrov so: obdelovanje, organiziranje, vredno‑
tenje, arhiviranje in posredovanje specializiranih informacij in
informacijskih virov, spremljanje in nadziranje ustreznosti raz‑
vrstitve bibliografskih zapisov v bibliografski bazi raziskovalcev
na podlagi metodologije, ki jo sprejme agencija. Izvajanje nalog
centrov v povezavi z zapisi v bibliografski bazi raziskovalcev
koordinira Institut informacijskih znanosti (v nadaljnjem bese‑
dilu: IZUM).
166. člen
(koordinacija in arbitraža)
Za razreševanje vsebinskih vprašanj, povezanih s prej‑
šnjim členom tega pravilnika, centri sodelujejo z agencijo.
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167. člen
(prijavitelji)
Naloge centra iz 165. člena tega pravilnika lahko prijavite‑
lji opravljajo kot samostojna pravna oseba ali kot organizacijska
enota prijavitelja, ki se ukvarja s knjižnično ali drugo informacij‑
sko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavljenimi
komunikacijami med RO v Republiki Sloveniji in v medna‑
rodnem prostoru in ki opravljajo knjižnično in informacijsko
dejavnost vsaj pet let. Vodja centra oziroma strokovnjak za
spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora
imeti najmanj znanstveni magisterij.
168. člen
(vsebina razpisa)
Agencija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije raz‑
pis za sofinanciranje nalog iz 165. člena tega pravilnika na
znanstveno‑raziskovalnih področjih: naravoslovnih ved, tehni‑
ških ved, biotehniških ved, medicinskih ved, družboslovnih ved
in humanističnih ved.
169. člen
(ocenjevanje prijav)
(1) Strokovno telo pri ocenjevanju prijav upošteva kriterija,
navedena v tabeli G.X.
Tabela G.X.: Kriterija za ocenjevanje prijav za osrednje
specializirane informacijske centre ter največje število točk za
posamezni kriterij.
Št. kriterija
Kriterij
iz 33. člena
8
Kakovost prijave podporne
dejavnosti
5
Izvedljivost predloga
Skupaj

Največje
št. točk
5
10
15

(2) Kakovost prijave podporne dejavnosti se ocenjuje z
naslednjim kazalcem:
8.5. Kakovost programa dela in razvoja centra.
(3) Izvedljivost predloga se ocenjuje z naslednjima ka‑
zalcema:
5.5. Razpoložljivost opreme in prostorov;
5.8. Strokovna usposobljenost osebja.
(4) Kakovost programa dela in razvoja centra se izkaže
z ekspertno oceno glede usklajenosti informacijsko infrastruk‑
turnih potreb razvoja raziskovalne in razvojne dejavnosti s
programom dela centra. Strokovno usposobljenost osebja za
opravljanje nalog iz 165. člena tega pravilnika se izkaže s pri‑
loženimi referencami in izobrazbeno strukturo delavcev centra.
Infrastrukturni pogoji, ki so razpoložljivost opreme in prostorov,
se izkažejo s stopnjo tehnološke razvitosti za opravljanje dolo‑
čenih nalog centra.
170. člen
(prednost pri sofinanciranju)
Prednost pri sofinanciranju imajo centri, ki izkažejo večjo
kakovost programa dela, večjo usposobljenost za opravljanje
nalog in boljše pogoje dela centra.
171. člen
(dodatna pojasnila)
Strokovno telo pri oblikovanju predloga prednostnega se‑
znama prijav upošteva usmeritve Nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa. Strokovno telo lahko ZSV zaprosi za
dodatna pojasnila k predlogu prednostnega seznama centrov
glede strokovne ocene centrov.
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172. člen
(predmet sofinanciranja)
Za obdobje sofinanciranja se upošteva stroške dela glede
na planirane stroške za opravljanje nalog centra.
H. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
173. člen
Za mlade raziskovalce, ki so bili sprejeti na usposabljanje
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se financiranje usposabljanja
izpelje v skladu s predpisi, ki so veljali ob sklenitvi pogodbe,
razen določil 110. člena, prvega in tretjega odstavka 111. člena,
112. člena, 113. člena in četrtega in petega odstavka 115. člena
tega pravilnika.
174. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnikov)
Z dnem uporabe tega pravilnika prenehajo veljati nasle‑
dnji pravilniki:
– Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izva‑
janja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09),
– Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne
uspešnosti (Uradni list RS, št. 41/09, 86/09 in 56/10),
– Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in
infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08, 23/09,
86/09 in 97/10),
– Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06,
41/09 in 23/09),
– Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih razisko‑
valcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06,
5/07, 39/07, 23/09, 68/09 in 90/09),
– Pravilnik o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme
(Uradni list RS, št. 23/09),
– Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 68/09),
– Pravilnik o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev
iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06 in 23/09),
– Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinancira‑
nje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 12/05, 24/06 in
23/09),
– Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene lite‑
rature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 12/05, 53/06, 22/07,
18/08 in 23/09),
– Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list
RS, št. 24/06, 05/07 in 23/09),
– Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanci‑
ranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list
RS, št. 12/05, 49/05, 24/06 in 5/07),
– Pravilnik o sofinanciranju programa znanost mladini
(Uradni list RS, št. 50/06 in 23/09),
– Pravilnik o sofinanciranju osrednjih specializiranih informa‑
cijskih centrov (Uradni list RS, št. 12/05, 97/05, 5/07 in 23/09).
175. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010-7
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-1647-0002
dr. Peter Venturini l.r.
Predsednik
Upravnega odbora ARRSS
Priloga
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PRILOGA 1: Razlaga pomena oznak Z1, Z2 in S
Z1 - točke znanstvene uspešnosti glede na vedo, ki se upoštevajo v celoti:
1A, 1B, 2A, 2E, 2F, 3A, 3B – naravoslovje, medicina, tehnika, biotehnika
1A, 1B, 1C (če revija izhaja v svetovnem jeziku), 2A, 2B, 2E, 2F, 3A, 3B, 3C (izdana pri
tuji založbi) – družboslovje
1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 3A, 3B, 3C, 3D, 4C, 4D –
humanistika, interdisciplinarne raziskave
Z2 - točke znanstvene uspešnosti glede na vedo, ki se skupaj s strokovno uspešnostjo
upoštevajo do največ 15% skupnih točk:
1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 2G, 2H, 3C, 3D, 4C, 4D – naravoslovje, medicina, tehnika, biotehnika
1C (če revija ne izhaja v svetovnem jeziku), 1D, 2C, 2D, 2G, 2H, 3C (izdana pri domači
založbi), 3D, 4C, 4D – družboslovje
/ – humanistika, interdisciplinarne raziskave
S - točke strokovne uspešnosti glede na vedo:
SU, NK – humanistika, interdisciplinarne raziskave
/ – naravoslovje, medicina, tehnika, biotehnika, družboslovje
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PRILOGA 2: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti
I. Bibliografska merila znanstvene uspešnosti
Za kvantitativno ocenjevanje (točkovanje) znanstvene uspešnosti se uporabljajo naslednji
kazalci in merila:
1. Znanstveni članek (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03)
A. Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SCI Expanded in SSCI, s faktorjem vpliva
A.1. v prvi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
nad 100 točk
A.2. v drugi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
80 - 100 točk
A.3. v tretji četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
60 - 80 točk
A.4. v četrti četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije
40 - 60 točk.
Vrednost točk v intervalu se v 2., 3. in 4. četrtini revij računsko določi tako, da se
sorazmerno upošteva velikost faktorja vpliva revije znotraj četrtine in se k vrednosti točk
za spodnjo mejo intervala prišteje do največ 20 točk po formuli 20 * (IF - IFmin)/(IFmax IFmin), kjer je IF faktor vpliva, IFmin in IFmax pa sta spodnja in zgornja vrednost faktorjev
vpliva znotraj četrtine revij ustrezne vsebinske kategorije. V četrti četrtini revij je IFmin= 0.
V prvi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije se vrednost točk računsko določi tako,
da se sorazmerno upošteva velikost faktorja vpliva revije znotraj četrtine in se k vrednosti
točk za spodnjo mejo intervala prišteje do največ 70 točk po formuli 70 * (IF - IFmin)/(IFmax IFmin). Za prispevke na področju, kjer je zaradi zelo kvalitetnih znanstvenih revij IFmax-IFmin
> 3x (povprečna vrednost IF področja), namesto te formule, k vrednosti točk za spodnjo
mejo tega intervala prišteje največ 200 točk po formuli 80*LN (IF/IFmin).

Pri določanju četrtin in vrednosti točk se upošteva faktor vpliva revije za leto, v katerem je
članek izšel. Če podatki za tisto leto še niso znani, se članek začasno vrednoti s faktorjem
vpliva iz zadnjega leta namestitve baze podatkov o faktorjih vpliva. Faktor vpliva se upošteva
tudi pri članku, ki je objavljen v zadnjih dveh letih pred prvo podelitvijo faktorja vpliva.

B.1 Znanstveni članek v reviji kategorije A evropskega humanističnega
indeksa ERIH (upošteva se zadnja delovna verzija) in v reviji, ki jo
indeksira A&HCI.
70 točk
B.2 Znanstveni članek v reviji kategorije B evropskega humanističnega
indeksa ERIH (upošteva se zadnja delovna verzija).
40 točk
C.

Znanstveni članek v reviji kategorije C evropskega humanističnega
indeksa ERIH (upošteva se zadnja delovna verzija) ali v reviji, ki jo
indeksira mednarodna bibliografska baza podatkov iz seznama agencije. 30 točk

D. Znanstveni članek v drugih znanstvenih revijah iz seznama agencije.

10 točk
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Znanstveni članki (1.01, 1.02) morajo obsegati najmanj 4 strani, sicer se ocenjujejo kot
kratki znanstveni prispevki (1.03). Kratki znanstveni prispevki (1.03) se ocenjujejo z 80 %
točk, kot jih dobivajo izvirni in pregledni znanstveni članki v revijah iste kategorije, razen
kratki znanstveni članki (1.03) v prvi polovici revij SCI ali SSCI, ki se ocenjujejo s 100%
točk, kot jih dobivajo izvirni in pregledni znanstveni članki v revijah iste kategorije.

Če je revija uvrščena v več baz oz. kategorij, se upošteva najugodnejša razvrstitev glede na
vrednost točk. Vključitev revije v posamezno bazo vpliva na vrednotenje vseh člankov v tej
reviji, ne glede na leto izida članka.

2. Znanstvena monografska publikacija in drugi dokumentirani dosežki (Cobiss
tip 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24)
A. Znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 50
- izdana v mednarodni založbi iz seznama agencije ali
- pri katerikoli drugi založbi (domači ali tuji), če je monografija s
področja humanistike (po vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja
za humanistiko
160 točk
B. Znanstvena monografija s številom strani nad 50, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije
A,
- izdana pri tuji založbi
120 točk
- izdana pri domači založbi
80 točk
C. Znanstvena monografija (brošura) s številom strani med 20 in 50 ali
zemljevid
- izdana pri mednarodni založbi iz seznama agencije ali pri kateri
koli drugi založbi (domači ali tuji), če je monografija s področja
humanistike (po vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja za
humanistiko
- izdana pri tuji založbi
- izdana pri domači založbi

znanstveni

30 točk
25 točk
20 točk

D. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni posnetek, video posnetek
(2.18)

10 točk

E. Patent, sorta, pasma
- patent (2.24) podeljen pri uradu, ki opravlja popoln preizkus
patentne prijave – v ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, v J.
Koreji, na Norveškem, v Turčiji, v Rusiji, na Kitajskem, v Indiji, v
Mehiki, JAR, v Braziliji in v tistih državah Evropske unije, ki
opravljajo popoln preizkus patentne prijave na evropskem
patentnem uradu (evropski patent)
200 točk
- nova rastlinska sorta ali živalska sorta (2.22)

200 točk

68

Uradni list Republike Slovenije

F. Urednik revije 1A, 1B (glavni urednik,
odgovorni urednik, glavni in odgovorni
urednik, predsednik uredniškega sveta) ali
monografije (2.01 A)
G. Urednik revije 1A, 1B (urednik, gostujoči
urednik, urednik področja, član uredniškega
odbora in vsi ostali tipi uredništev)
Ne upošteva se recenzentstvo in tehnično
uredništvo.
Pri uredništvih (F, G) se upošteva samo ena
funkcija v reviji v tekočem letu.
H. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20)
iz seznama agencije
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40 točk (za vsako leto)

20 točk (pri revijah za vsako leto)

30 točk

Znanstvena monografija mora biti recenzirana in opremljena z ISBN (ISMN) številko.
3. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (Cobiss
tip 1.16 v 2.01, 2.02, 2.06, 2.16, 2.17, 2.20)
A. Obsežni znanstveni sestavek ali poglavje (nad 50 strani) v znanstveni
monografiji (2. 01A, 2.06, izdana v mednarodni založbi iz seznama
agencije)
60 točk
B. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v znanstveni monografiji
(2.01A, 2.06, izdana v mednarodni založbi iz seznama agencije)
C. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v znanstveni monografiji
(2.01B, 2.06)
- izdana pri tuji založbi
- izdana pri domači založbi

30 točk

25 točk
20 točk

D. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v drugi monografski
10 točk
publikaciji
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje je praviloma objavljen v znanstveni
monografiji (2.01), izjemoma pa tudi v strokovni monografiji (2.02), priročniku, slovarju,
leksikonu ali enciklopediji (2.06), kot spremna študija k umetniškemu delu (2.16) ali kot
razprava v katalogu razstave (2.17). Obsegati mora najmanj 4 strani (izjema so
znanstveni zemljevidi). Prispevki iz kategorije 3B, 3C in 3D, ki so krajši od 4 strani, se
točkujejo s 50 % točk.
Skupno število točk enega avtorja v eni monografski publikaciji ne sme preseči 120 točk.
4. Znanstveni prispevek na konferenci, objavljen v zborniku recenziranih
znanstvenih prispevkov (Cobiss tip 1.06 in 1.08 v 2.31 ali 2.32)
Če je zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov objavljen kot redna številka
znanstvene revije, ki ustreza kategorijam 1. A, B se prispevki točkujejo po metodologiji za
znanstvene članke.
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C.
Znanstveni prispevek v zborniku z mednarodne ali tuje konference
(2.31)

25 točk

D. Znanstveni prispevek v zborniku z domače konference (2.32)

20 točk

Prispevek mora obsegati najmanj 4 strani. Skupno število točk enega avtorja v enem
zborniku ne sme preseči 50 točk.
Prispevki iz kategorije 4. C in 4. D, ki so krajši od 4 strani in s strukturo znanstvenega
prispevka, se točkujejo s 50 % točk.
Konferenca, organizirana v Republiki Sloveniji, se šteje kot mednarodna, kadar je
aktivnih udeležencev iz tujine najmanj ena tretjina. Pri tem se upoštevajo tisti udeleženci,
katerih prispevki so objavljeni v zborniku.

Prevod ali nova izdaja lastnega znanstvenega dela se točkuje s 50% točk ustrezne kategorije
izvirnika. Če delo v izvirniku ni izšlo, se prevod točkuje enako, kot bi se točkoval izvirnik.
Ponatisi se ne upoštevajo.
Kjerkoli se kot kriterij za kategorizacijo uporablja število strani, ena stran pomeni najmanj
2000 znakov s presledki in ločili (velja za tiskane in elektronske vire). Če izračun na podlagi
števila znakov izkaže večje število strani od podatka v bibliografskem zapisu, se upošteva
izračunano število strani, ki se pri katalogizaciji zabeleži v ustrezno polje. Pri večjezičnih
objavah istega besedila v monografski ali serijski publikaciji se upošteva samo izvirno
besedilo.".
II. Bibliografska merila strokovne uspešnosti
Kot bibliografski kazalci in merila strokovne uspešnosti se po tem pravilniku štejejo
nekategorizirana znanstvena dela iz 5. člena tega pravilnika ter strokovna, umetniška in
pedagoška dela, ki so evidentirana v bibliografskih zapisih.
Za kvantitativno ocenjevanje (točkovanje) se uporabljajo naslednji kazalci in merila:
1. Članki in drugi sestavni deli
1.04 Strokovni članek

5 točk

1.05 Poljudni članek

5 točk

1.07 Objavljeni
predavanje)

strokovni

prispevek

na

konferenci

(vabljeno 5 točk

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5 točk

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2 točki

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1 točka

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski 5 točk
publikaciji Skupno število točk avtorja v eni monografski publikaciji
ne sme preseči 50 točk
1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

2 točki
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1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5 točk

1.20 Predgovor, spremna beseda

2 točki

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

2 točki

1.22 Intervju

1 točka

1.23 Umetniški sestavek

2 točki

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

2 točki

Nekategorizirana znanstvena dela iz 5. člena tega pravilnika

5 točk

Stran
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2. Monografije in druga zaključena dela
2.02 Strokovna monografija

50 točk

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

50 točk

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

15 točk

2.05 Drugo učno gradivo

2 točki

2.06 Priročnik, slovar, leksikon, atlas, zemljevid

30 točk

2.07 Bibliografija

5 točk

2.08 Doktorska disertacija

20 točk

2.09 Magistrsko delo

10 točk

2.10 Specialistično delo

3 točke

2.11 Diplomsko delo

2 točki

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

2 točki

2.13 Elaborat, predštudija, študija

2 točki

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

2 točki

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

2 točki

2.16 Umetniško delo

5 točk

2.17 Katalog razstave

5 točk

2.19 Poljudni film, radijska ali televizijska oddaja

2 točki

2.21 Programska oprema

2 točki

2.23 Patentna prijava (prijava pri uradu, ki ustreza kriterijem pod 10 točk
2.E)
2.24 Patent (domači, oziroma, ki ne ustreza kriterijem pod 2.E)

10 točk

Nekategorizirana znanstvena dela iz 5. člena tega pravilnika 5 točk

5 točk

3. Izvedena dela (dogodki)
3.10 Umetniška poustvaritev

5 točk

3.11 Radijski ali TV dogodek

2 točki

3.12 Razstava

5 točk
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3.14 Predavanje na tuji univerzi

2 točki

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1 točka

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

1 točka

4. Sekundarno avtorstvo
Urednik revije, monografije ali zbornika, ki ne ustreza 2F

10 točk

Mentor pri doktorskih disertacijah

5 točk

Mentor pri magistrskih delih

3 točke

Mentor pri specialističnih delih

1 točka

Mentor pri diplomskih delih

1 točka

Prevajalec (na 10 strani)

1 točka

Komentor pri doktorskih disertacijah

4 točke

Komentor pri magistrskih delih

1 točka

Komentor pri specialističnih delih

0,5 točke

Komentor pri diplomskih delih

0,5 točke

Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji
znanstvenih publikacij:
(format Acrobat, 115KB)
Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo
pri kategorizaciji znanstvenih publikacij:
(format Acrobat, 103KB)
Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij:
(format Acrobat, 32KB)
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111.

Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih
zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, 61/06 – ZDru‑1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 26. člena Uredbe o
normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni
list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09) po
predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo št. 0071‑5/2010/12 z dne 20. 12. 2010 je upravni
odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na 15. seji dne 23. 12. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o infrastrukturnih obveznostih zavodom,
ki opravljajo raziskovalno dejavnost
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa upravičence, namen financiranja,
način izračuna, postopek za pridobitev sredstev, pogodbo,
nadzor ter odstopanja v zvezi z dodeljenimi sredstvi iz naslova
infrastrukturnih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: infrastrukturne obveznosti),
in sicer ustanoviteljskih obveznosti in povračil sredstev v zvezi
z delom in drugih osebnih prejemkih, opredeljenih v veljavnih
predpisih.
2. člen
(upravičenost financiranja)
(1) Do sredstev iz proračuna Republike Slovenije za finan‑
ciranje ustanoviteljskih obveznosti so skladno z veljavnim za‑
konom, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost, upravičeni
javni raziskovalni zavodi (v nadaljnjem besedilu: JRZ) in javni
infrastrukturni zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.
(2) Do sredstev iz proračuna Republike Slovenije za fi‑
nanciranje povračil sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih
prejemkov so upravičeni JRZ, javni infrastrukturni zavodi ter
univerze in drugi visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Repu‑
blika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: JRO), če izvajajo javno
službo na področju raziskovalne dejavnosti, zaposlujejo mlade
raziskovalce in za namene po tem pravilniku še niso financira‑
ne iz državnega proračuna.
(3) Za raziskovalne članice univerz, za katere uredba, ki
ureja javno financiranje visokošolskih in drugih zavodov, članih
univerz določa, da se obseg stroškov upravljanja in vodenja ter
fiksnih stroškov določi po metodologiji, po kateri se izračunava
ustanoviteljske obveznosti, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS)
napravi enak izračun kot za JRZ in izplača delež, povezan s po‑
vračilom sredstev v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki,
izračun deleža, povezanega z ustanoviteljskimi obveznostmi,
pa posreduje ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, ki iz‑
vede financiranje v skladu s proračunskimi možnostmi.
3. člen
(izračun financiranja)
(1) Sredstva za financiranje infrastrukturnih obveznosti
se JRZ za proračunsko leto dodeljujejo na podlagi stroškovnih
normativov, ob upoštevanju obsega izvajanja znanstveno raz‑
iskovalne dejavnosti in predvidenih proračunskih sredstvih za
financiranje infrastrukturnih obveznosti JRZ v proračunskem
letu.
(2) Pri javnih infrastrukturnih zavodih se pri dodelitvi sred‑
stev za infrastrukturne obveznosti upošteva znesek, opredeljen
v letnem programu dela javnega infrastrukturnega zavoda.
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4. člen
(namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti)
(1) Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti se
zagotavljajo za naslednje namene:
1) Vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme:
– stroški investicijskega vzdrževanja, obnove, rekonstruk‑
cije in adaptacije stavb in prostorov, v katerih poteka izvajanje
raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti zavoda;
– amortizacija opreme in drugih osnovnih sredstev, ki niso
neposredno vezana na izvajanje programov oziroma projektov,
so pa osnova za izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne
dejavnosti, s katerima se uresničuje Raziskovalna in inovacij‑
ska strategija Slovenije.
2) Stroške upravljanja in vodenja:
– stroški delovanja upravnega odbora in znanstvenega
sveta zavoda;
– stroški plač in drugih stroškov direktorja zavoda;
– stroški plač in drugih stroškov delavcev s posebnimi
pooblastili;
– stroški plač in drugih stroškov delavcev, ki opravljajo
finančno‑računovodska in druga potrebna strokovna dela.
3) Fiksne stroške delovanja:
– stroški električne energije, plina in drugih energetskih
virov;
– stroški vode;
– stroški komunalne infrastrukture;
– stroški pošte, telefona in drugih oblik telekomunikacij;
– stroški čiščenja prostorov zavoda;
– stroški tekočega vzdrževanja prostorov zavoda;
– stroški tekočega vzdrževanja opreme za izvajanje de‑
javnosti zavoda, ki niso neposredno vezani na izvajanje raz‑
iskovalnih programov oziroma projektov, so pa podlaga za
izvajanje raziskovalne oziroma infrastrukturne dejavnosti, s
katerima se uresničuje Raziskovalna in inovacijska strategija
Slovenije;
– stroški varovanja prostorov zavoda;
– stroški reprezentance;
– stroški zavarovanja.
(2) Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti se
zagotavljajo tudi za druge stroške delovanja JRZ iz podskupine
kontov 460 in 461, opredeljenih s predpisom, ki ureja enotni
kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava, ki niso neposredno vezani na izvajanje
raziskovalnih programov oziroma projektov in niso vključeni v
financiranje raziskovalnih programov in projektov, kot so npr.
stroški sejmov in promocije, izobraževanja in štipendiranja,
pisarniškega materiala in storitev, povezanih z administracijo
in podobno.
5. člen
(namen financiranja povračila stroškov v zvezi z delom
in drugi osebni prejemki)
(1) Sredstva za povračilo stroškov v zvezi z delom in drugi
osebni prejemki se zagotavljajo za naslednje namene:
1) Stroške za prehrano med delom;
2) Stroški za prevoz na delo in z dela;
3) Regres;
4) Ostali stroški, ki jih opredeljujejo veljavni predpisi, ki
urejajo to področje.
(2) Za ostale stroške iz četrte točke prejšnjega odstavka
se štejejo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine ob
upokojitvah ter sredstva za odpravnine zaradi odpovedi pogodb
o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma v primeru presežnih
delavcev.
(3) Skladno z veljavnimi predpisi so do financiranja premij
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačil,
predpisanih s kolektivno pogodbo, ki ureja področje raziskoval‑
ne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: kolektivna pogodba) za
namene iz prvega odstavka (v nadaljnjem besedilu: izplačila po
kolektivni pogodbi), upravičeni JRO.
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(4) Izračun sredstev za financiranje premij kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja se opravi na podlagi
določil veljavnih predpisov, ki urejajo to področje oziroma do‑
ločajo višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
(5) Izračun sredstev za financiranje izplačil, predpisanih
s kolektivno pogodbo, se opravi na podlagi določil veljavnih
predpisov, ki urejajo to področje oziroma določajo višino po‑
sameznih povračil.

sredstva, ki jih je JRZ pridobil izven ARRS v letu pred izvedbo
izračuna v FTE (n‑1). Če je nova vsota IO za JRZ tako visoka,
da presega izplačilo v preteklem letu (n), se dodeli sredstva za
IO v višini enaki kot v letu, v katerem se izvede izračun (n). V
drugih primerih se višina IO lahko zmanjša.
(7) V izračunu za naslednje leto se sredstva izjemnega
povečanja ne upoštevajo.
(8) Za novoustanovljene JRZ se prvo leto dodeli do 80%
normiranih sredstev za IO.

6. člen
(izračun infrastrukturnih obveznosti za JRZ)
(1) Normirana višina nakazil za izdatke, povezane s sred‑
stvi za infrastrukturne obveznosti (v nadaljnjem besedilu: IO),
je sestavljena iz sredstev za ustanoviteljske obveznosti (v
nadaljnjem besedilu: UO) in izplačil po kolektivni pogodbi (v
nadaljnjem besedilu: SD) in se vsako leto za posamezen JRZ
izračuna po formuli:

7. člen
(struktura sredstev po namenih)
(1) Višina izračunanih sredstev za UO se JRZ dodeli za
namene, opredeljene v 4. členu tega pravilnika, po naslednji
strukturi:
– Vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin
20%;
– Stroški upravljanja in vodenja
40%;
– Fiksni stroški delovanja
40%.
(2) Višina izračunanih sredstev za izplačila po kolektivni
pogodbi po tem pravilniku se JRO dodeli za namene, opre‑
deljene v 5. členu tega pravilnika, po strukturi na način, da se
upošteva delež vrednosti posameznega elementa v izračunu.

IO = UO + SD
in velja
UO = k1*CK*(A+B), SD= k2*(A+B+C)
pri čemer je:
A… število članov vseh programskih in infrastrukturnih
skupin (število tehnikov je normirano v skladu s predpisom, ki
ureja normative in standarde za določanje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in je lah‑
ko največ 35% števila raziskovalcev), ki so v tem JRZ najmanj
80% zaposleni za raziskovalno dejavnost. Mladi raziskovalci
se ne upoštevajo;
B... skupno število FTE (ekvivalent polne zaposlitve) v
programih (raziskovalnih in infrastrukturnih) in projektih (te‑
meljni, aplikativni in podoktorski) za tiste člane programskih in
infrastrukturnih skupin, ki so v JRZ zaposleni manj kot 80% za
raziskovalno dejavnost;
C… število mladih raziskovalcev;
k1… konstanta, ki se letno določi glede na proračunska
sredstva za UO preteklega leta tako, da je vsota normiranih
nakazil IO za vse JRZ enaka izplačilu za vse JRZ za preteklo
leto. Konstanta meri sredstva UO na raziskovalno kapaciteto
znotraj JRZ (EUR/FTE);
k2… velikost potrebnih sredstev za povračilo izplačil po
kolektivni pogodbi na raziskovalno kapaciteto v skladu z vsa‑
koletnimi predpisi (EUR/FTE);
CK… normalizacijski faktor za povprečno cenovno kate‑
gorijo članov programskih skupin v JRZ za vse njihove progra‑
me in projekte. CK=1, če so vsi programi in projekti kategorije
C, in ustrezno manjši oziroma večji glede na finančne vrednosti
cenovnih kategorij.
(2) JRZ mora raziskovalno dejavnost v pretežni meri
izvajati z raziskovalci, ki so v JRZ najmanj 80% zaposleni za
raziskovalno dejavnost in se zato pri izračunu UO upošteva B
samo do vrednosti A.
(3) Normiran izračun UO predstavlja sredstva, ki na pri‑
merljiv način financirajo raziskovalne kapacitete v JRZ.
(4) Določitev višine financiranja IO v letu (n+1) se pravi‑
loma izvede v letu pred koledarskim pričetkom tega leta (n).
Sredstva se dodelijo ob upoštevanju višine sredstev v prora‑
čunu, zagotovljenih za ta namen. JRZ se ne more dodeliti višjih
sredstev, kot je izkazana celotna poraba v letu pred izvedbo
izračuna (n‑1).
(5) Višja sredstva, kot znašajo dodeljena sredstva za
preteklo leto, se za leto (n+1) lahko dodelijo tistim JRZ, pri
katerih je normirana višina IO višja od sredstev, dodeljenih v
letu izvedbe izračuna (n), in tistim JRZ, pri katerih se upošteva
argumentacija za izjemno povečanje.
(6) V primeru, da so normirana sredstva za IO v letu
(n+1) nižja, kot tista, dodeljena v letu izvedbe izračuna (n),
potem se pri izračunu višine sredstev upoštevajo podatki o re‑
levanci JRZ. Podatki o relevanci JRZ so izraženi z A3 in gre za

8. člen
(izračun in izplačilo povračil stroškov za delo za univerze)
(1) Za univerze je izračun za povračilo stroškov za delo:
SD = k2*(C+D)
pri čemer je:
D… število članov vseh programskih in infrastrukturnih
skupin z 1 FTE obremenitve v okviru programov.
(2) Za raziskovalne članice univerz (UP ZRS Koper in
PINT) se izračun za izplačila po kolektivni pogodbi, opravi na
enak način, kot za JRZ:
SD = k2*(A+B+C).
9. člen
(izračun ustanoviteljskih obveznosti za raziskovalno
članico univerze)
(1) Za raziskovalne članice Univerz (Univerza na primor‑
skem, Znanstveno‑raziskovalno središče Koper (UP ZRS) in
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede (UP PINT))
ARRS izračuna višino sredstev za ustanoviteljske obveznosti
po formuli: UO = k1*(A+B). ARRS izračun posreduje na mini‑
strstvo, pristojno za visoko šolstvo.
(2) Raziskovalna članica univerze ne more dobiti višjih
sredstev, kot je izkazana poraba v letu pred izvedbo izračuna
(n‑1).
(3) Višja sredstva kot preteklo leto lahko dobi raziskovalna
članica univerze takrat, ko je normirana višina UO za leto (n+1)
višja od dodeljenih sredstev v preteklem letu (n) in takrat, ko se
upošteva argumentacija za izjemno povečanje.
(4) V primeru, da so normirana sredstva za UO nižja kot
tista, dodeljena v preteklem letu, potem se pri izračunu višine
sredstev upoštevajo podatki o relevanci raziskovalne članice
univerze. Podatki o relevanci raziskovalne članice univerze so
izraženi z A3 in gre za sredstva, ki jih je raziskovalna članica
univerze pridobila izven ARRS v preteklem letu v FTE. Če je
nova vsota UO za raziskovalno članico Univerze tako visoka,
da presega izplačilo v preteklem letu, so v tekočem letu sred‑
stva, dodeljena za UO, enaka kot v lanskem letu. V drugih
primerih se višina UO lahko zmanjša.
(5) V izračunu za naslednje leto se sredstva izjemnega
povečanja iz 10. člena ne upoštevajo.
10. člen
(vloga za izjemno povečanje sredstev)
ARRS vsako leto v drugi polovici leta pozove JRZ in
raziskovalne članice univerze, da predstavijo izkazano porabo

Uradni list Republike Slovenije
po namenih v preteklem letu in potrebe po izjemnem poveča‑
nju infrastrukturnih obveznosti po namenih iz 4. in 5. člena.
V argumentaciji morajo JRZ in raziskovalne članice univerze
vsebinsko in finančno argumentirati dodatne potrebe, ločeno
po namenih.
Izjemno povečanje sredstev iz prejšnjega odstavka je
možno, če so sredstva v državnem proračunu zagotovljena.
11. člen
(sklep za dodelitev sredstev)
(1) Izračun glede sredstev za ustanoviteljske obveznosti
in izplačila po kolektivni pogodbi opravi pooblaščena oseba
agencije (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba).
(2) Vlogo JRZ za izjemno povečanje sredstev UO iz
10. člena obravnava komisija, ki jo imenuje direktor.
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sko, z enomesečnim odpovednim rokom, prekine pogodbo in
s tem financiranje ustanoviteljskih obveznosti oziroma zahteva
vračilo vseh nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zako‑
nitimi zamudnimi obrestmi. Ta sredstva agencija vrne v državni
proračun.
18. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik, se prenehata
uporabljati Pravilnik o postopku in načinu izračuna povračil
sredstev v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov jav‑
nim raziskovalnim organizacijam (Uradni list RS, št. 12/05 in
106/06) in Pravilnik o pogojih dodeljevanja proračunskih sred‑
stev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 12/05).

12. člen

19. člen

(vsebina sklepa)

(začetek veljavnosti)

(1) O financiranju UO in izplačilih po kolektivni pogodbi
ter o izjemnem povečanju sredstev za UO odloči upravni odbor
ARRS s sklepom.
(2) V sklepu se posebej določi višino sredstev za financi‑
ranje UO po namenih in po obsegu.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije. Uporabljati pa se prične za
dodelitev sredstev za leto 2011.

13. člen

Št. 007-8/2010-1
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-1647-0003

(vpogled v izračun)

dr. Peter Venturini l.r.
Predsednik
Upravnega odbora ARRS

JRZ ima pravico do vpogleda v izračun vrednosti sredstev
in do morebitnih pripomb na izračun sredstev za ustanovi‑
teljske obveznosti za posamezne namene za svoj JRZ in do
seznanitve z višino sredstev, dodeljenih na podlagi dodatnih
obrazloženih argumentov JRZ.
14. člen
(sklenitev pogodbe)
ARRS z JRO, ki mu je odobreno proračunsko financiranje
infrastrukturnih obveznosti, sklene letno pogodbo, s katero se
uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
15. člen
(nadzor)
ARRS opravlja finančni nadzor nad namensko pora‑
bo sredstev po pogodbi iz prejšnjega člena tega pravilnika.
Finančni nadzor se opravlja na podlagi letnega poročila in
standardiziranih poročil o namenski porabi sredstev oziroma
z drugimi predpisanimi načini preverjanja namenske porabe
sredstev posrednih proračunskih uporabnikov.
16. člen
(odstopanja)
(1) JRZ lahko sredstva, dodeljena za posamezen namen
iz 4. člena, porabi za druga dva namena, pri čemer povečanje
oziroma zmanjšanje sredstev za posamezen namen ne sme
predstavljati več kot 10 odstotnih točk glede na strukturo, do‑
ločeno v 7. členu.
(2) Dodatna odstopanja so možna zaradi večjih ostalih
stroškov za namen iz četrte točke prvega odstavka 5. člena pri
povračilu stroškov za izplačila po kolektivni na račun ustanovi‑
teljskih obveznosti.
(3) Vsa druga odstopanja od porabe sredstev so možna
le po predhodnem sklepu posebne komisije ARRS.
(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo najmanj tri
osebe. Komisijo imenuje direktor za obdobje enega leta.
17. člen
(prekinitev financiranja)
Če agencija na podlagi poročil oziroma finančnega nad‑
zora ugotovi, da se sredstva za financiranje ustanoviteljskih
obveznosti porabljajo nenamensko, lahko kadarkoli enostran‑

112.

Navodilo o ceni raziskovalne ure za leto 2010

Na podlagi 29. člena Uredbe o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in
razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06,
80/07, 89/08, 102/09), 43. člena Zakona o raziskovalni in ra‑
zvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru‑1 in 112/07) ter 16. in 35. člena Sklepa o
ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republi‑
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) je na osnovi
predhodnega soglasja ministra za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo št. 630‑9/2010/8 z dne 22. 12. 2010, Upravni odbor
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
na 15. seji dne 23. 12. 2010 sprejel sklep, s katerim se določi

NAVODILO
o ceni raziskovalne ure za leto 2010
1. člen
To navodilo določa vrednost obračunske točke in število
obračunskih točk po cenovnih kategorijah za določitev povpreč‑
ne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih
ter infrastrukturnih programov in raziskovalnih projektov ter vi‑
šino cene raziskovalne ure, ki se upošteva pri določitvi obsega
sredstev za izvajanje in financiranje raziskovalnih ter infrastruk‑
turnih programov in raziskovalnih projektov za leto 2010.
2. člen
Vrednost obračunske točke za določitev povprečne cene
ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma
infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov v letu
2010 znaša 263,60 EUR.
3. člen
Za izvajanje raziskovalnih programov v letu 2010 se za
posamezne elemente cene in cenovne kategorije določi nasle‑
dnje število točk:
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KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV:
PLAČA
PRISPEVKI DELODAJALCA
BLAGO IN STORITVE
AMORTIZACIJA
SKUPAJ

Uradni list Republike Slovenije
A

B
131,24
21,15
34,57
9,8
196,76

131,24
21,15
64,81
30,89
248,09

število točk
D
131,24
21,15
81,07
41,02
274,48

115,31
18,57
64,81
30,89
229,58

število točk
D
115,31
18,57
81,07
41,02
255,97

77,45
12,45
89,90

število točk
D
77,45
12,45
89,90

C
131,24
21,15
48,76
18,25
219,40

4. člen
Za izvajanje raziskovalnih projektov v letu 2010 se za
posamezne elemente cene in cenovne kategorije določi na‑
slednje število točk:
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV:
PLAČA
PRISPEVKI DELODAJALCA
BLAGO IN STORITVE
AMORTIZACIJA
SKUPAJ

A

B
115,31
18,57
34,57
9,8
178,25

C
115,31
18,57
48,76
18,25
200,89

5. člen
Za izvajanje infrastrukturnih programov v letu 2010 se
za posamezne elemente cene in cenovne kategorije določi
naslednje število točk:
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV:
PLAČA
PRISPEVKI DELODAJALCA
SKUPAJ

A

B
77,45
12,45
89,90

C
77,45
12,45
89,90

6. člen
Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju
in financiranju raziskovalnih programov za leto 2010 se pri
določitvi obsega sredstev za posamezne cenovne kategorije,
v skladu z 2. in 3. členom tega navodila, upošteva naslednja
višina cene raziskovalne ure v EUR:
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV:
PLAČA
PRISPEVKI DELODAJALCA
BLAGO IN STORITVE
AMORTIZACIJA
SKUPAJ

A

B
20,35
3,28
5,36
1,52
30,51

vrednost izražena v EUR / efektivno uro
C
D
20,35
20,35
20,35
3,28
3,28
3,28
7,56
10,05
12,57
2,83
4,79
6,36
34,02
38,47
42,56

7. člen
Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju
in financiranju raziskovalnih projektov za leto 2010 se pri
določitvi obsega sredstev za posamezne cenovne kategorije,
v skladu z 2. in 4. členom tega navodila, upošteva naslednja
višina cene raziskovalne ure v EUR:
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV:
PLAČA
PRISPEVKI DELODAJALCA
BLAGO IN STORITVE
AMORTIZACIJA
SKUPAJ

A

B
17,88
2,88
5,36
1,52
27,64

vrednost izražena v EUR / efektivno uro
C
D
17,88
17,88
17,88
2,88
2,88
2,88
7,56
10,05
12,57
2,83
4,79
6,36
31,15
35,60
39,69

8. člen
Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju
in financiranju infrastrukturnih programov za leto 2010 se pri
določitvi obsega sredstev za posamezne cenovne kategorije,
v skladu z 2. in 5. členom tega navodila, upošteva naslednja
višina cene raziskovalne ure v EUR:

Uradni list Republike Slovenije
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV:
PLAČA
PRISPEVKI DELODAJALCA
SKUPAJ

Št.

A

9. člen
Vrednost in število obračunskih točk ter cena določena s
tem navodilom se kot začasna cena uporablja za pripravo po‑
godb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju razisko‑
valnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov
za leto 2011 in velja do sprejema stalne cene za leto 2011.
10. člen
To navodilo prične veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2010-1
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-1647-0005
dr. Peter Venturini l.r.
Predsednik
Upravnega odbora ARRS

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
113.

Skupni sporazum o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja ki jih organizirajo
mladinski centri

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pra‑
vice Slovenije – Združenje SAZAS (v nadaljevanju: Združenje
SAZAS), Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravne‑
ga odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Zavod Mladinska mreža MaMa (v nadaljnjem besedilu:
Mreža MaMa), Gosposvetska cesta 5, Ljubljana, ki ga zastopa
v.d. direktorja Uroš Skrinar
skleneta na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in soro‑
dnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be‑
sedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZASP)
in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list
RS, št. 138/06; v nadaljevanju: Pravilnik)
naslednji

SKUPNI SPORAZUM
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja, ki
jih organizirajo mladinski centri
1. člen
Predmet sporazuma
Stranki uvodoma ugotavljata:
– da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki na
podlagi ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastni‑
no št. 800‑3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorske
pravice na avtorskih delih s področja glasbe,
– da je Združenje SAZAS v Uradnem listu RS, št. 40/10
z dne 21. 5. 2010 objavilo vabilo k pogajanjem vsem repre‑
zentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del
iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z
javnim izvajanjem in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupne‑

B
12,01
1,93
13,94
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vrednost izražena v EUR / efektivno uro
C
D
12,01
12,01
12,01
1,93
1,93
1,93
13,94
13,94
13,94

ga sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu
plačila in ostalih pogojih za uporabo glasbenih avtorskih del
iz repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja
prireditev z javnim izvajanjem skladno z določbami prvega in
drugega odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je Zdru‑
ženje SAZAS povabilo tudi interesna združenja,
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glas‑
bena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na
podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih poo‑
blastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s
tujimi kolektivnimi organizacijami, Združenje SAZAS ščiti
na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju: Repertoar
Združenja SAZAS),
– da sklepata ta skupni sporazum, ki je rezultat med‑
sebojnih pogajanj, usklajevanj in kompromisov, z namenom
določitve posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izva‑
janje glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS izključno
za javna izvajanja z javnim izvajanjem, ki jih organizirajo
mladinski centri.
Mreža MaMa zagotavlja:
– da je bila ustanovljena z namenom združevanja ne‑
vladnih organizacij in javnih zavodov, ki opravljajo dejavnost
mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela
v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kako‑
vostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja
v družbi,
– da zaradi svoje pravnoorganizacijske oblike povezuje
nevladne organizacije in javne zavode, ki opravljajo dejav‑
nost mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega
dela v Sloveniji v poseben klub MaMa, ki deluje znotraj Mre‑
že MaMa in nima samostojne pravne osebnosti,
– da v skladu s svojim Statutom vodi register članstva
Kluba MaMa, člani Kluba MaMa pa tvorijo zbor Kluba MaMa,
ki je organ Mreže MaMa (člani Kluba MaMa so v nadaljnjem
besedilu imenovani tudi kot člani Mreže MaMa),
– da Mreža MaMa v svojem članstvu združenje večino
slovenskih organizacij, ki opravljajo dejavnost mladinskih
centrov in imajo status mladinskega centra pri Uradu RS za
mladino in je zato na področju teh dejavnosti reprezentativno
združenje v smislu 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah,
– da v dejavnosti Mreže MaMa spada tudi sklepanje
skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del kot
je predmetni sporazum.
2. člen
Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se za mladinske centre
med drugim določijo pogoji uporabe glasbenih avtorskih del
glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila avtor‑
skega honorarja oziroma nadomestila za uporabo glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS.
Ta sporazum se nanaša izključno na javna izvajanja z
javnim izvajanjem, ki jih organizirajo mladinski centri.
3. člen
Osnova za predmetni skupni sporazum je Pravilnik,
ki je kot Priloga 1 sestavni del tega skupnega sporazuma.
Kolikor ta skupni sporazum ne določa drugače, za uporabo
glasbenih avtorskih del v obliki javnega izvajanja s strani
mladinskih centrov velja in se uporablja Pravilnik.
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Tarifa in obračun avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo oziroma honorar se izračuna na
način in v višini, kot je to določeno v Pravilniku, kolikor ta spo‑
razum ne določa drugače.
Kolikor posamezni mladinski center izpolnjuje pogoje, ki
so opredeljeni v nadaljevanju tega sporazuma, se višina avtor‑
skega honorarja oziroma nadomestila za posamezno prireditev
določi in obračuna kot sledi:
1. Tarifa se določi glede na vrsto prireditve, skladno s Pra‑
vilnikom in je osnova za izračun avtorskega honorarja oziroma
nadomestila (v nadaljevanju: »Osnova«).
2. Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne
dostavitve vseh potrebnih podatkov zniža za 20%.
3. Mladinskim centrom se v primeru, da gre za prireditev
z vstopnino, osnova zniža za 10%.
4. Mladinskim centrom se v primeru, da gre za neprofitno
prireditev t.j. brez vstopnine, osnova zniža za 20%.
5. Članom Mreže MaMa se osnova zniža za 10%.
6. Kolikor bo mladinski center vse obveznosti iz 2. točke
tega člena izpolnil v predpisani elektronski obliki, objavljeni na
uradni spletni strani Združenja SAZAS, se osnova zniža za 5%.
7. Znižanji osnovi iz 3. in 4. točke tega člena se med seboj
izključujeta.
8. Znižanja osnove se ne seštevajo kumulativno, temveč
se rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje
znižanje.
9. Znižanja osnove se med seboj, razen v primeru 7. toč‑
ke tega člena, ne izključujejo.
Znižanja tarife se upoštevajo izključno za prireditve z
javnim izvajanjem, ki jih organizirajo mladinski centri.
5. člen
Okoliščine, zaradi katerih se plačilo avtorskega
honorarja zniža
Znižanje iz 2. in 6. točke 4. člena tega sporazuma se
priznava uporabnikom avtorskih del iz razloga racionaliza‑
cije poslovanja Združenja SAZAS, saj se Združenju SAZAS
s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani
elektronski obliki znižajo administrativni stroški poslovanja in
stroški obdelave podatkov.
Znižanje iz 3. oziroma 4. točke 4. člena tega sporazuma
se priznava, ker imajo mladinski centri zaradi svojega statusa
in neprofitne dejavnosti, v družbi poseben pomen. Spodbujanje
mlade, nastajajoče alternativne in urbane glasbene avtorske
kulture, organizacija nastopov mladih alternativnih in urbanih
avtorskih skupin in vsesplošna promocija glasbene ustvarjal‑
nosti mladih, so argumenti, ki so Združenje SAZAS prepričali,
da tudi samo prispeva primeren delež v njenem vsesplošnem
razvoju.
Znižanje iz 5. točke 4. člena tega sporazuma se prizna
zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo ima Mreža MaMa
pri uveljavljanju avtorske pravice pri prireditvah, ki so organi‑
zirane kot javno izvajanje v okviru mladinskih centrov, kar se
kaže v dejstvu, da je Mreža MaMa vodila pogajanja z Združe‑
njem SAZAS, da je skrbnik pogodb s svojimi člani, da je dolžna
redno sporočati vsako spremembo svojih članov, da bo svoje
člane redno opozarjala na pomen avtorskopravne zaščite, na
pomen ureditve odnosov med mladinskimi centri in Združenjem
SAZAS, kakor tudi na vse novosti, ki se tičejo medsebojnih
razmerij. Mreža MaMa bo svoje člane opozarjala v primeru
kršitev določb njihovih individualnih pogodb (zamude pri pla‑
čilih, nepopolna ali nepravočasna dostavitev podatkov …) ter
oglaševala Združenje SAZAS.
6. člen
Pravočasna, pravilna in popolna dostavitev vseh
potrebnih podatkov
Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če mladinski
center Združenju SAZAS dostavi obrazca SAZAS – 1 (spored
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izvedenih del za javno izvajanje del na koncertih in prireditvah)
in SAZAS – 3 (osnove za obračun avtorskega honorarja) enkrat
mesečno. Rok za dostavitev obeh obrazcev za vse prireditve
je do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Združenje SAZAS,
kolikor pride do razlike med prodanimi vstopnicami in številom
obiskovalcev na prireditvi iz 3. točke 4. člena, v primeru da
organizator predloži dokaz o brezplačnih vstopnicah, osnova
pa se obračunava glede na število obiskovalcev prireditve,
kot podlago za obračunavanje osnove vzame najmanj 80%
obiskovalcev.
Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na obraz‑
cih SAZAS – 1 in SAZAS – 3 je odgovoren posamezni mladin‑
ski center.
Imetniki pravic ali njihov zastopnik lahko zahtevajo pre‑
verjanje teh podatkov.
7. člen
Plačilo avtorskega nadomestila
Združenje SAZAS bo skladno z določbami tega spora‑
zuma in Pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko
nadomestilo oziroma honorar in izstavilo račun mladinskemu
centru.
Mladinski center je račun za avtorsko nadomestilo ozi‑
roma honorar dolžan poravnati v tridesetih dneh od dneva
izstavitve računa.
8. člen
Pravica do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji določeni v njem se upora‑
bljajo in veljajo zgolj za mladinske centre, ki v svoji dejavnosti
uporabljajo glasbena dela kot je to določeno v 2. in 4. členu
tega sporazuma, in imajo z Združenjem SAZAS sklenjeno
individualno pogodbo, skladno s tem sporazumom. Morebitne
neporavnane pretekle obveznosti članov Mreže MaMa, pred
sklenitvijo predmetnega skupnega sporazuma, niso ovira za
sklenitev tega skupnega sporazuma, kakor tudi ne za sklenitev
individualne pogodbe med Združenjem SAZAS in posameznim
mladinskim centrom.
Seznam članov Mreže MaMa je kot Priloga 2 sestavni
del tega sporazuma. Seznam mora vsebovati uradni naziv
člana, njegov uradni naslov, davčno številko ter verodostojen
elektronski naslov preko katerega lahko Združenje SAZAS
komunicira z posameznim članom. Mreža MaMa se zavezuje,
da bo Združenju SAZAS ob vsaki spremembi članstva (sprejem
ali izstop člana), ali spremembi zgoraj določenih podatkov v
roku 15‑ih dni posredovala nov seznam svojih članov. Seznam
članov Mreže MaMa je podlaga za znižanje iz 5. točke 4. člena
tega sporazuma.
Posamezni član Mreže MaMa bo z Združenjem SAZAS
sklenil individualno pogodbo. V pogodbi bodo za vsakega člana
podpisnikov določeni pogoji za uporabo glasbe skladno s tem
sporazumom.
9. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji po njem se ne uporabljajo
za mladinske centre, ki jim Združenje SAZAS prekliče indivi‑
dualno sklenjeno pogodbo zaradi kršitev individualne pogodbe,
Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma (v nadaljevanju besedila:
kršitelj). V primeru kršitev Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma
bo Združenje SAZAS kršitelja pisno obvestila o kršitvi. O kršitvi
člana Mreže MaMa bo Združenje SAZAS obvestilo tudi Mrežo
MaMa.
V pisnem obvestilu o kršitvi bo Združenje SAZAS kršitelja
pozvalo k odpravi kršitve.
V primeru, da kršitelj, ki mu je bila pisno obvestilo o kršitvi
že poslano, ponovno krši ZASP, Pravilnik, predmetni sporazum
ali individualno sklenjeno pogodbo, bo Združenje SAZAS indi‑
vidualno sklenjeno pogodbo preklicalo z odpovednim rokom
30 dni.
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Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pravilno,
četudi kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu je poslana na
uradni naslov. V slednjem primeru se šteje, da je individualna po‑
godba pravilno odpovedana s potekom roka za dvig priporočene
pisemske pošiljke, ki vsebuje obvestilo o odpovedi.
Združenje SAZAS lahko prekliče podano odpoved indivi‑
dualne pogodbe, če kršitelj do dneva poteka odpovednega roka
odpravi kršitve, zaradi katerih je bila pogodba odpovedana. O
odpovedi individualne pogodbe člana Mreže MaMa, bo Zdru‑
ženje SAZAS obvestilo Mrežo MaMa.
Kršitve posameznega kršitelja ne vplivajo na veljavnost
tega skupnega sporazuma, niti na druge individualne pogodbe
s mladinskimi centri.
10. člen
Obveznosti Mreže MaMa
Mreža MaMa bo seznanila vse svoje člane z vsebino tega
sporazuma in jih pozvala naj z Združenjem SAZAS sklenejo
individualne pogodbe v skladu s tem sporazumom.
Mreža MaMa bo po svojih najboljših močeh pripomogla
k temu, da bodo člani Mreže MaMa spoštovali določbe v času
trajanja tega sporazuma.
Mreža MaMa bo v primerih nespoštovanja določb tega spo‑
razuma posredovala pri svojih članih‑kršiteljih avtorskih pravic.
Mreža MaMa bo svoje člane pozvala k plačilu neporav‑
nanih obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo člani Mreže
MaMa v času podpisa tega sporazuma.
Mreža MaMa je dolžna imeti na svoji uradni spletni strani
objavljen promocijski kratki film (videospot) z naslovom »spoštuj‑
mo avtorsko pravico«, v času trajanja skupnega sporazuma.
Mreža MaMa je dolžna po podpisu predmetnega spora‑
zuma javnosti sporočiti, da ima z Združenjem SAZAS urejene
medsebojne obveznosti.
11. člen
Kršitve avtorskih pravic
Zoper posamezni mladinski center, ki bo večkrat kršil
pogoje o uporabi glasbenih avtorskih del, določbe individualne
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pogodbe, Pravilnika ali tega sporazuma, bo Združenje SAZAS
uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva.
12. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank
sporazuma in velja do 31. decembra 2011. Za člane Mreže
MaMa bo začel sporazum veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
S potekom roka veljavnosti tega sporazuma ali v drugih
primerih prenehanja tega sporazuma prenehajo avtomatično
veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi
tega sporazuma.
Predstavniki Mreže MaMa in Združenja SAZAS bodo
najkasneje v mesecu oktobru 2011 preverili sodelovanje obeh
pogodbenih strank ter članov Mreže MaMa in učinke ter reali‑
zacijo tega sporazuma ter pričeli pogajanja o podaljšanju tega
sporazuma oziroma sklenitvi novega.
13. člen
Mirno reševanje sporov
Stranki tega sporazuma bosta reševali spore po mirni
poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno redno sodišče v
Ljubljani.
14. člen
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih vsa‑
ka stranka sporazuma prejme en izvod.
Ljubljana, dne 17. januarja 2011 Trzin, dne 17. januarja 2011
ZAVOD MLADINSKA
MREŽA MAMA
Uroš Skrinar l.r.
v.d. direktorja

ZDRUŽENJE SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
predsednik Upravnega
odbora

396 /

Stran

Št.

4 / 21. 1. 2011

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
HODOŠ
114.

KOZJE
115.

Poročilo Občinske volilne komisije Občine
Hodoš pri ugotavljanju volilnega izida
za člana Občinskega sveta Občine Hodoš
na nadomestnih volitvah 2011
z dne 9. januarja 2011

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) Občinska volilna komisija
Občine Hodoš objavlja

POROČILO
o ugotavljanju volilnega izida za člana
Občinskega sveta Občine Hodoš
na nadomestnih volitvah 2011,
z dne 9. januarja 2011
Volilna komisija je ugotovila:
1. število volišč v občini: 2 + predčasno
2. število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 2
3. a) v volilni imenik za območje Občine Hodoš je bilo
vpisanih 292 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo 0 volivcev
skupaj: 292 volivcev
4. glasovalo je:
a) po volilnem imeniku: 161 volivcev
za invalide: 0
predčasno: 0
po pošti:
0
b) s potrdili: 0
Skupaj 161 volivcev
5. oddanih je bilo 161 glasovnic
6. neveljavnih glasovnic je bilo: 4
7. veljavnih glasovnic je bilo: 157
8. posamezni kandidati so sprejeli naslednje število gla‑
sov:
Z. št.

Ime in priimek

Predlagatelj

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 24/10), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 49/99 in 95/99), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slati‑
na (Uradni list RS, št. 31/99), 16. člena Statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 35/99), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99), je Občinski svet Občine Kozje
na 2. redni seji dne 2. 12. 2010, Občinski svet Občine Podčetrtek
na 2. redni seji dne 25. 11. 2010, Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na 3. redni seji dne 15. 12. 2010, Občinski svet Občine
Rogatec na 2. redni seji dne 7. 12. 2010, Občinski svet Občine
Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 8. 12. 2010, sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Razvojna agencija Sotla
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena odloka tako, da
se glasi:
»Svet zavoda RA Sotla je sestavljen iz:
– petih predstavnikov ustanoviteljev,
– enega predstavnika, ki ga izvolijo zaposleni v RA Sotla.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. OD-1-2010
Šmarje pri Jelšah, dne 28. decembra 2010
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

Število
glasov

1.

Geza Kerčmar ml. ZARES – Nova politika

85

2.

Majda Čuš

SLS – Slovenska ljudska
stranka

13

3.

Ana Šeruga

Silvija Roman

10

4.

Štefan Kerčmar

NSP – Neodvisna stranka
Pomurja

2

5.

Zdravko Kovač ml. SDS – Slovenska
demokratska stranka

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

47

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

Občinska volilna komisija Občine Hodoš je skladno z do‑
ločbami drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV-UPB3) ugotovila, da je za člana Občinskega sveta Občine
Hodoš bil izvoljen:
1. Geza KERČMAR ml., Hodoš 67, predlagatelj ZARES
– Nova politika.
Hodoš, dne 9. januarja 2011
Tajnica volilne komisije
Lidija Sever l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije
Boris Štefanec l.r.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Razvojna agencija Sotla

KRANJ
116.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parc. št. 2715/30 in 2715/31,
k.o. Bitnje

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 34. seji dne
5. 4. 2006 in 36. seji 28. 6. 2006 sprejel
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SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parc. št. 2715/30 in 2715/31, k.o. Bitnje
1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 2715/30 in 2715/31,
k.o. Bitnje, preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja jav‑
nega dobra.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 2715/30 in
2715/31, k.o. Bitnje, se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Kranju.
Št. 46502-0069/2004-43/06
Kranj, dne 5. januarja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

KRŠKO
117.

Pravilnik o financiranju krajevnih skupnosti
v občini Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odloč‑
ba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN in 107/10) ter 16. in 108. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06
in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 4. seji, dne
10. 1. 2011, sprejel

PRAVILNIK
o financiranju krajevnih skupnosti
v občini Krško
I. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za financi‑
ranje krajevnih skupnosti v občini Krško iz sredstev proračuna
Občine Krško, za izvajanje nalog in dejavnosti, ki jih imajo
krajevne skupnosti.
2. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz svoje pristojnosti
in naloge iz pristojnosti Občine, ki so v skladu s predpisi Občine
Krško prenesene na krajevne skupnosti in se pretežno nanaša‑
jo na prebivalce in območje krajevnih skupnosti.
Konkretne aktivnosti krajevne skupnosti se določijo s pro‑
gramom dela, ki ga v skladu z določili tega pravilnika in drugih
aktov sprejema za posamezno proračunsko leto svet krajevne
skupnosti in mora biti usklajen s finančnim načrtom krajevne
skupnosti, ki je sestavni del odloka o proračunu Občine Krško
in ga sprejme Občinski svet Občine Krško.
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3. člen
Izhodišče za določitev obsega sredstev, ki se krajevnim
skupnostim zagotavlja iz proračuna Občine Krško za izvajanje
njihovih nalog, je obseg sredstev za leto 2010 povečan za
360.000 EUR iz naslova nadomestila za omejeno rabo pro‑
stora. Del povečanih sredstev v višini 100.000 EUR se deli
krajevnim skupnostim, ki delujejo na dan 1. 1. 2011 in mejijo
na območje Nuklearne elektrarne Krško, in sicer tako, da vsaki
navedeni krajevni skupnosti pripada 5.000 EUR, 15.000 EUR
pripada mejnim krajevnim skupnostim glede na število prebival‑
cev v pasu 1.500 m od središča reaktorja NEK, 60.000 EUR pa
pripada navedenim krajevnim skupnostim glede na število pre‑
bivalcev. Višina sredstev se vsako leto valorizira z odstotkom
splošne valorizacije, določene za pripravo proračuna Občine.
Krajevna skupnost poleg sredstev iz občinskega proraču‑
na financira naloge tudi s sredstvi pridobljenimi z opravljanjem
lastne dejavnosti (upravljanje s pokopališči ipd.), z donatorskimi
sredstvi, s samoprispevki in z drugimi prihodki, ki ne vplivajo na
višino upravičenih sredstev po prvem odstavku.
Lastna sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobijo z opra‑
vljanjem dejavnosti, se lahko porabijo samo za namene te
dejavnosti.
4. člen
Sredstva iz 1. odstavka 3. člena so namenjena za:
a) izvajanje dejavnosti (delovanje organov krajevne sku‑
pnosti, materialni stroški, plače in osebni prejemki, skrb za
kulturne prireditve, športne dejavnosti in podobnih nalog),
b) izvajanje nalog gospodarske javne službe (vzdrževanje
cest, pokopališč in drugih podobnih nalog),
c) vzdrževanje in obratovanje športnih, kulturnih objektov
in drugih objektov (večnamenski objekti ipd.),
d) izvajanje ostalih dejavnosti v okviru pristojnosti krajev‑
ne skupnosti, ki se nanašajo na naloge vezane na prebivalce
in območje krajevne skupnosti.
II. Merila za razdelitev sredstev krajevnim skupnostim
5. člen
Masa sredstev iz 1. odstavka 3. člena tega pravilnika,
razen sredstev iz 2. stavka 1. odstavka 3. člena, se razdeli po
naslednjih kriterijih:
– 45% za izvajanje dejavnosti krajevnih skupnosti,
– 40% za vzdrževanje cest,
– 5% za vzdrževanje zelenic in igrišč,
– 5% za kulturne domove in večnamenske domove, ipd.,
– 5% vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.
6. člen
Kvota sredstev, določena v skladu s 5. členom tega pravil‑
nika za izvajanje dejavnosti krajevnih skupnosti, se deli:
a) za možno nagrado predsednika krajevne skupnosti
glede na število prebivalcev:
– nad 3000 prebivalcev 8% županove plače,
– od 2000 do 2999 prebivalcev 6% županove plače,
– od 1000 do 1999 prebivalcev 5% županove plače,
– do 999 prebivalcev 4% županove plače.
Opomba: za županovo plačo se upošteva znesek, ki bi
pripadal profesionalnemu županu v mesecu juliju leta pred
letom, za katerega se pripravlja proračun, brez njegovega
dodatka za delovno dobo.
b) preostali del kvote se deli:
– 25% vsem krajevnim skupnostim v enakem znesku,
– 75% krajevnim skupnostim glede na število prebival‑
cev.
Sredstva za posamezno krajevno skupnost po ostalih
kriterijih se določijo na podlagi točkovanja. Vrednost točke po
posameznem kriteriju se določi tako, da se sredstva za namene
iz prejšnjega člena delijo s skupnim številom točk, ki jih krajev‑
ne skupnosti dosežejo na posameznem kriteriju.
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Število točk za delitev sredstev med krajevnimi skupnost‑
mi se določi na naslednji način:
1. za delitev sredstev za vzdrževanja javnih poti drugega
reda:
a) širina:
– 0 – 3m (15 točk),
– 3 – 5m (25 točk).
b) voziščna konstrukcija:
– samo asfalt (10 točk),
– asfalt in makadam (20 točk),
– samo makadam (40 točk).
c) lega:
– pretežno ravninska (5 točk),
– pretežno hriboviti del (10 točk),
– hriboviti del (35 točk).
d) število uporabnikov cest na število prebivalcev:
– malo – do 1500 prebivalcev (0 točk),
– srednje – od 1500 do 3500 prebivalcev (5 točk),
– veliko – nad 3500 prebivalcev (10 točk).
Vsak od elementov odseka se ovrednoti, točke odseka
se seštejejo s čimer se dobi število točk na kilometer odseka,
ta vrednost pa se pomnoži z dolžino odseka ter se tako dobi
vrednost odseka. Vse vrednosti odsekov se seštejejo znotraj
posamezne krajevne skupnosti, pri čemer se dobi število točk,
ki jih prejme ta krajevna skupnost.
2. za delitev sredstev za vzdrževanje in obratovanje ze‑
lenic, igrišč in ostalih javnih površin, ki so v lasti krajevnih
skupnosti, upravljanju, uporabi ali najemu:
a) vrsta podlage – število točk na m² oziroma m:
– asfalt (1 točka),
– ostale površine – trava, mivka, leš (6 točk).
b) število športnih panog:
– 1 (300 točk),
– 2 (600 točk),
– 3 ali več (900 točk).
Opomba: mali nogomet na asfaltni površini in rokomet se
šteje za eno športno panogo.
c) višina ograje ob igriščih:
– do 2m (1 točka),
– nad 2m (2 točki).
Opomba: posamezna krajevna skupnost lahko po kriteriju
v 2. točki doseže maksimalno 40.000 točk
3. za delitev sredstev za vzdrževanje in obratovanje kul‑
turnih objektov in drugih objektov (večnamenski objekti ipd.):
– za vsak m² prostora se dodeli 1 točka, vendar ma‑
ksimalno 200 točk za posamezno krajevno skupnost za
prostore, ki so v lasti krajevne skupnosti, v upravljanju,
uporabi ali najemu.
4. za vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic se kvota
sredstev deli med krajevne skupnosti, ki same vzdržujejo in
upravljajo pokopališča in mrliške vežice, in izvajajo naloge v
skladu z Odlokom, ki ureja pokopališko dejavnost:
– za vsak m² pokopališča se dodeli 1 točka.
7. člen
Merila se uporabijo na podlagi podatkov (kataster javnih
cest, kataster zelenih površin, razvid športnih objektov, register
prebivalcev in druge evidence), veljavnih na dan 31. 12. pred‑
preteklega leta za naslednje proračunsko leto.
III. Način financiranja
8. člen
Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se
določi na podlagi veljavnih kriterijev.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje
krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razpo‑
redijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
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9. člen
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del prora‑
čuna Občine Krško. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti pre‑
dlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo
proračuna, usklajeni finančni načrt s sprejetim proračunom pa
najkasneje v 30 dneh po sprejetju proračuna.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se
zadržijo nakazila iz proračuna.
10. člen
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim pravilo‑
ma nakazujejo po dvanajstinah v skladu s potrjenim finančnim
načrtom do 20. dne tekočega meseca.
Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v
skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko
financiranja.
11. člen
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pra‑
vice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti
prerazporeja svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvoj‑
nih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov
ali programov.
O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta
in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost
obvesti župana in Oddelek za javne finance in proračun.
12. člen
Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost
in njegova skupna vrednost presega znesek določen z vsa‑
koletnim proračunom, je ničen, če nanj pred sklenitvijo ne da
soglasja župan.
Iz določila prvega odstavka tega člena so izvzeti pravni
posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potreb‑
no upoštevati določila veljavne zakonodaje.
IV. Prehodni in končni določbi
13. člen
Krajevne skupnosti so dolžne v roku 60 dni od uveljavitve
tega pravilnika z Občino Krško skleniti pogodbe o upravljanju
premoženja, ki je v lasti Občine Krško in v skladu z zakonom
o lokalni samoupravi predstavlja premoženje, namenjeno za
potrebe krajevnega prebivalstva (športni objekti, kulturni in več‑
namenski domovi ipd.). Enako velja za tovrstne objekte, ki niso
v lasti občine ali krajevne skupnosti, morajo krajevne skupnosti
dostaviti Občini Krško pogodbe o najemu ali uporabi, sklenjene
z lastniki objektov. V kolikor pogodba o upravljanju premoženja
ne bo sklenjena, oziroma ne bodo sklenjene najemne pogodbe
ali pogodbe o uporabi se sredstva, planirana za ta namen ne
izplačajo in ostanejo v proračunu Občine Krško.
V prihodnjih letih se kot osnova in merilo za financiranje
krajevnih skupnosti upoštevajo le objekti, ki so v lasti krajevne
skupnosti ali za katere imajo krajevne skupnosti sklenjene po‑
godbe o upravljanju, najemu ali uporabi in so dostavljene občini
Krško do 31. 8. tekočega leta.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri oblikova‑
nju proračuna za leto 2011.
Št. 007-2/2008-O301
Krško, dne 10. januarja 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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118.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih organov
Občine Krško, članov svetov krajevnih
skupnosti ter članov svetov javnih zavodov

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odloč‑
ba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 4.
seji, dne 10. 1. 2011, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta, članov drugih organov Občine Krško,
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov
svetov javnih zavodov
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov de‑
lovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine
Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov
javnih zavodov (Uradni list RS, št. 67/07).
2. člen
V V. poglavju se besedni zvezi »Sejnine članov sveta
krajevne skupnosti« doda besedilo »in nagrade predsednikom
sveta krajevne skupnosti«.
3. člen
Črta se 2. odstavek 20. člena.
4. člen
Doda se 20.a člen, ki se glasi:
»Svet posamezne krajevne skupnosti po lastni presoji
glede na obseg nalog, ki jih ima predsednik sveta krajevne
skupnosti določi nagrado predsedniku sveta krajevne skupno‑
sti. Nagrada skupaj s sejninami za vodenje sej sveta krajevne
lahko znaša največ:
– nad 3000 prebivalcev 8% županove plače,
– od 2000 do 2999 prebivalcev 6% županove plače,
– od 1000 do 1999 prebivalcev 5% županove plače,
– do 999 prebivalcev 4% županove plače.
Za županovo plačo se upošteva znesek, ki bi pripadal
profesionalnemu županu v mesecu juliju leta pred letom za
katerega se pripravlja proračun, brez njegovega dodatka za
delovno dobo.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od prvega dne v na‑
slednjem mesecu od meseca objave.
Št. 007-10/2007-O301
Krško, dne 10. januarja 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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Sklep o imenovanju člana Upravnega odbora
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško,
predstavnika lokalne skupnosti

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 7. člena zakona
o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne
elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno preči‑
ščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10)
je Občinski svet Občine Krško, na svoji 4. seji, dne 10. 1.
2011, sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnika
lokalne skupnosti
I.
Občinski svet Občine Krško imenuje gospoda Jožeta
Slivška iz Zdol, Zdole 36a, za člana Upravnega odbora Sklada
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odla‑
ganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško,
predstavnika lokalne skupnosti.
II.
Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 014-12/2010-O9
Krško, dne 10. januarja 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

120.

Sklep o določitvi odstotka od povprečne
gradbene cene m2 stanovanjske površine,
ki služi za določitev vrednosti stavbnega
zemljišča, stroškov komunalnega urejanja
in o določitvi vrednosti elementov za izračun
valorizirane vrednosti stanovanjske hiše
oziroma stanovanja v občini Krško

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš
in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in
16/87), 35. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) in 4. člena odloka
o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stano‑
vanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega ze‑
mljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti
elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše
oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02),
izdajam
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SKLEP
o določitvi odstotka od povprečne gradbene
cene m2 stanovanjske površine, ki služi
za določitev vrednosti stavbnega zemljišča,
stroškov komunalnega urejanja in o določitvi
vrednosti elementov za izračun valorizirane
vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja
v občini Krško
I.
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena
stanovanj na območju občine Krško, določena v odloku o do‑
ločitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske
površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča,
stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elemen‑
tov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma
stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).
II.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine v občini Krško na dan 31. 12. 2010 znaša 897,85 €.
III.
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene
stavbnega zemljišča (korist) v letu 2011 znaša:
1. za ureditveno območje naselja tipa E
(Krško)
2. za ureditveno območje naselja tipa D
(Leskovec pri Krškem, Brestanica,
Senovo)
3. za ureditveno območje naselja tipa C2
(Raka, Podbočje, Koprivnica)
4. za ureditveno območje naselja tipa
C1 (Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki
Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno,
Gorenji Leskovec, Brezje)
5. za ureditvena območja vseh ostalih
naselij

SKLEP
o določitvi plačnega razreda direktorice
Zavoda za kulturo in promocijo Lendava –
Művedődési és Promóciós Intézet Lendva
za mandatno obdobje 2010–2015
1.
Delovno mesto direktorice javnega zavoda Zavod za kul‑
turo in promocijo Lendava – Művedődési és Promóciós Intézet
Lendva, se v sedanjem mandatu za določitev osnovne plače
uvrsti v 42. plačni razred.
2.
Sklep začne veljati z dnem pridobitve soglasja Ministrstva
za kulturo in preneha veljati sklep št. 033/06‑02 z dne 3. 2.
2006.
Št. 014-0017/2010-AB-7
Lendava, dne 30. novembra 2010

1,1% (9,87 €/m2),

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

0,9% (8,08 €/m2),
0,8% (7,18 €/m2),

LITIJA
0,7% (6,28 €/m2),
0,6% (5,39 €/m2).

IV.
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15% od
povprečne gradbene cene (134,68 €/m2) od tega za:
1. individualno komunalno rabo
40% (53,87 €/m2),
2. kolektivno komunalno rabo
60% (80,81 €/m2).
V.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 422-3/2011-O407
Krško, dne 4. januarja 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

LENDAVA
121.

103/05, 12/06, 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 in
62/10) izdajam v zvezi z določitvijo novega plačnega razreda
direktorici Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Műve‑
dődési és Promóciós Intézet Lendva naslednji

Sklep o določitvi plačnega razreda direktorice
Zavoda za kulturo in promocijo Lendava –
Művedődési és Promóciós Intézet Lendva
za mandatno obdobje 2010–2015

Na podlagi 5. točke 11. člena Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10,
16/10 – Odl. US, 50/10 – Odl. US in 59/10) in 4. člena Uredbe
o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,

122.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija
in Šmartno pri Litiji«

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ura‑
dni list RS, št. 48/10), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07), 16. člena Statuta Občine Li‑
tija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06), 16. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03), ter
v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09
in 51/10) in drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), so Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani na 2. redni seji dne 23. 12. 2010, Občinski
svet Občine Ivančna Gorica na 2. redni seji dne 15. 12. 2010,
Občinski svet Občine Litija na 2. redni seji dne 16. 12. 2010
in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. redni seji dne
23. 12. 2010 sprejele

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija
in Šmartno pri Litiji«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske upra‑
ve (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in
sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
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S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave
in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občine Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno
pri Litiji, ustanovijo skupno upravo »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in
Šmartno pri Litiji« za skupno opravljanje nalog občinske upra‑
ve na področju medobčinske inšpekcije in medobčinskega
redarstva.
3. člen
Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in re‑
darstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno
pri Litiji je v Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike z napisom:
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Dol pri Ljubljani, Ivančna
Gorica, Litija, Šmartno pri Litiji.«
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb
in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sred‑
stev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski
sveti občin ustanoviteljic, izvršujejo župani občin ustanovite‑
ljic.
Župani na predlog predstojnika skupne uprave sprejmejo
kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave,
nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih
vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
Župan sedežne občine imenuje in razrešuje predstojnika
skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin sou‑
stanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava je enovit organ.
6. člen
Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri izvr‑
ševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere
krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. Pristojno je za
odločanje na 1. stopnji v upravnih, ter v strokovnih in drugih za‑
devah, za katere je organiziran organ skupne občinske uprave,
v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere kra‑
jevno pristojnost posamezna zadeva spada.
7. člen
Skupna uprava opravlja na območju občin ustanoviteljic
naloge inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva,
na podlagi pooblastil državnih predpisov ter predpisov posa‑
meznih občin ustanoviteljic.
Posamezne občine ustanoviteljice so dolžne za učinkovito
delovanje skupne uprave skrbeti za sprejem občinskih predpi‑
sov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito delovala.
Seznam predpisov občine ustanoviteljice javno objavijo
na svojih spletnih straneh.
8. člen
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo
v skupni upravi v razmerju števila prebivalcev posamezne
občine do števila vseh prebivalcev v tej občini. To razmerje
se uporablja tudi za financiranje delovanja skupne občinske
uprave, in sicer:
(1) Občina Dol pri Ljubljani 13%
(2) Občina Ivančna Gorica 38%
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(3) Občina Litija 36%
(4) Občina Šmartno pri Litiji 13%.
9. člen
Skupna uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic
skupne uprave.
Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekr‑
škovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti,
določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka v obliki
seznama predpisov objavljeni na spletnih straneh občin usta‑
noviteljic.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so
prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek
storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
10. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti
nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice,
v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati
po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada
oziroma, za katero izvršuje nalogo.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega
v skupni upravi odgovarja občina, v katere krajevno pristojnost
spada zadeva.
11. člen
Skupno upravo vodi predstojnik skupne uprave, ki ga
imenuje in razrešuje župan sedežne občine, po predhodnem
mnenju drugih županov občin ustanoviteljic, izmed direktorjev
občinskih uprav oziroma tajnikov občin ustanoviteljic v skladu
z Zakonom o javnih uslužbencih.
Predstojnik skupne uprave je vodja skupne uprave kot
prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Predstojnik skupne uprave ima status uradnika na po‑
ložaju.
Predstojnik skupne uprave mora imeti univerzitetno iz‑
obrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali
magisterijem in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
12. člen
Predstojnik skupne uprave odgovarja za izvrševanje na‑
log, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine usta‑
noviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za
delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin
ustanoviteljic.
Predstojnik predstavlja in zastopa skupno upravo, organi‑
zira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti
uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagoto‑
vitev pravočasnega in strokovnega dela občinskih inšpektorjev
in občinskih redarjev.
13. člen
Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne
uslužbence skupne uprave status delodajalca. Vsi zaposleni v
skupni upravi sklenejo delovno razmerje v Občini Litija.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine
Litija.
14. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme
župan sedežne občine v soglasju z župani občin ustanoviteljic,
na predlog predstojnika skupne uprave.
III. SREDSTVA ZA DELO
15. člen
Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine
ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
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Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog pred‑
stojnika skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je
vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna
uprava sedež.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno
upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni
postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim
proračunom.
Sredstva za zaposlene, stroške za blago in storitve, opre‑
me ter stroške skupnih projektov v skupni upravi zagotavljajo
občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z razmerjem
iz 8. člena tega odloka.
16. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo
opravlja občinska uprava Občine Litija. Ostale občine usta‑
noviteljice so dolžne kriti te stroške v skladu z 8. členom tega
odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN
USTANOVITELJIC

Uradni list Republike Slovenije
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007‑1/2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
Št. 007‑5/2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
Št. 007-9/2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 047‑1/2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

17. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso
urejene v tem odloku, občine ustanoviteljice uredijo s posebnim
Dogovorom o medsebojnih razmerjih.
18. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda vsem žu‑
panom. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o
kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje drugim
občinam ustanoviteljicam.
Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica podati
najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta (do
30. 6. tekočega leta), svoje obveznosti do skupne uprave pa je
dolžna izpolnjevati do konca proračunskega leta, v katerem je
podala namero o izstopu (do 31. 12. tekočega leta).
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse
obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogo‑
vora iz 17. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je
začela z delovanjem 28. 7. 2008, nemoteno nadaljuje s svojim
delom po tem odloku.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica,
Litija in Šmartno pri Litiji« (Uradni list RS, št. 108/07).
20. člen
Občine ustanoviteljice v roku 3 mesecev sprejmejo uskla‑
ditev dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih s tem
odlokom.
21. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
Župan sedežne občine skupne uprave objavi ta odlok
v Uradnem listu Republike Slovenije, v 15 dneh po sprejemu
na seji tistega občinskega sveta, ki bo o odloku o ustanovitvi
skupne občinske uprave odločal zadnji. Župani občin ustano‑
viteljic v svojih uradnih glasilih objavijo sprejem in veljavnost
tega odloka.

LOŠKI POTOK
123.

Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo
na območju Občine Loški Potok

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/10) je Občinski svet
Občine Loški Potok na 19. redni seji dne 30. 9. 2010 sprejel

SKLEP
o cenah oskrbe s pitno vodo na območju
Občine Loški Potok
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna
storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno
podjetje Hydrovod d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec javne
službe), porabnikom na področju Občine Loški Potok.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na
območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo priključeni na sis‑
teme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je
za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
Vrsta porabe
normirana poraba
prekomerna poraba

Cena brez DDV
EUR/m3
0,8113
1,2170

4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vo‑
domer DN 13 oziroma DN 15 znaša 1,9825 €/mesec. Za ostale
vodomere se omrežnina izračuna skladno z določili Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in znaša:
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Vodomer

Faktor omrežnine

Pretok

Normirana poraba
v m3 na dan

Normirana poraba
v m3 na leto

Cena omrežnine
v EUR/mesec
(brez DDV)

DN 13, 15 (1/2”)

1,00

3

0,60

219

1,9825

DN 20 (3/4”)

1,67

5

1,00

365

3,3042

pavšal

1,67

5

0,15

55

3,3042

DN 25 (1”)

2,50

8

1,50

548

4,9563

DN 32 (5/4”)

4,00

12

2,40

876

7,9301

DN 40 (6/4”)

6,67

20

4,00

1.460

13,2168

DN 50

10,00

30

6,00

2.190

19,8252

DN 65

23,33

70

14,00

5.110

46,2588

DN 80

33,33

100

20,00

7.300

66,0840

DN 100

50,00

150

30,00

10.950

99,1260

DN 150

100,00

300

60,00

21.900

198,2519

KOM DN 50/20

10,00

30

6,00

2.190

19,8252

KOM DN 80/20

33,33

100

20,00

7.300

66,0840

KOM DN 100/20

50,00

150

30,00

10.950

99,1260

KOM DN 100/25

50,00

150

30,00

10.950

99,1260

KOM DN 150/20

100,00

300

60,00

21.900

198,2519

5. člen
Vzdrževalnina, ki pokriva stroške vzdrževanja hišnih
priključkov, se uvede postopoma. Prvi del, v višini 25% cene
se prične uporablja s 1. 1. 2011. Polna cena se prične upo‑
rabljati 1. 1. 2015:
Vodomer

Cena vzdrževanja v EUR/mesec (brez DDV), glede na datum uveljavitve
1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

1.1.2014

1.1.2015

DN 13, 15 (1/2”)

1,16

2,03

2,89

3,76

4,62

DN 20 (3/4”)

1,16

2,03

2,89

3,76

4,62

pavšal

1,16

2,03

2,89

3,76

4,62

DN 25 (1”)

1,22

2,13

3,04

3,95

4,86

DN 32 (5/4”)

1,28

2,24

3,20

4,15

5,11

DN 40 (6/4”)

1,39

2,43

3,48

4,52

5,56

DN 50

1,81

3,17

4,53

5,88

7,24

DN 65

1,81

3,17

4,53

5,88

7,24

DN 80

2,25

3,94

5,63

7,31

9,00

DN 100

2,42

4,23

6,05

7,86

9,67

DN 150

3,18

5,57

7,95

10,34

12,72

KOM DN 50/20

1,81

3,17

4,53

5,88

7,24

KOM DN 80/20

2,25

3,94

5,63

7,31

9,00

KOM DN 100/20

2,42

4,23

6,05

7,86

9,67

KOM DN 100/25

2,42

4,23

6,05

7,86

9,67

KOM DN 150/20

3,18

5,57

7,95

10,34

12,72
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6. člen
Števnina, ki je namenjena pokritju stroškov redne overo‑
vitve in zamenjave vodomerov, znaša:
Vodomer

Cena brez DDV
EUR/mesec

mali – DN 20 in manjši

1,2155

veliki – DN 25 in večji ter
kombinirani

6,0772

7. člen
Vodna povračila so okoljska dajatev za iz vodnega vira
odvzeto vodo. Plačujejo se skladno z Uredbo o vodnih povra‑
čilih in se odvajajo v državni proračun. Cena vodnih povračil se
spreminja z vsakokratnim Sklepom o določitvi cene za osnove
vodnih povračil za rabo vodnih, naplavin in vodnih zemljišč.
Cena brez DDV
EUR/m3
vodna povračila

0,0555

vodna povračila – izgube

0,0279

8. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Cene za vodarino in omrežnino se pričnejo uporabljati
po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pri‑
stojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov,
tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in
normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Št. 301-0003/2010
Loški Potok, dne 18. januarja 2011
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 422-0103/2010-2
Murska Sobota, dne 12. januarja 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

125.

Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov
posameznih vrst komunalne opreme,
preračunanih na enoto mere za obstoječo
komunalno opremo na območju Mestne
občine Murska Sobota za leto 2011

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska So‑
bota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) in 6. člena
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah
in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobo‑
ta (Uradni list RS, št. 37/08) je župan Mestne občine Murska
Sobota sprejel

SKLEP
o indeksiranju obračunskih stroškov
posameznih vrst komunalne opreme,
preračunanih na enoto mere za obstoječo
komunalno opremo na območju Mestne občine
Murska Sobota za leto 2011
1. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, to je na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(i)), navedeni v 5. členu odloka, se indeksirajo v skla‑
du z 2. točko 6. člena odloka in za leto 2011 znašajo:
Vrsta komunalne opreme

MURSKA SOBOTA
124.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota
za leto 2011

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 56/00, 52/01, 3/04 in 120/05) ter 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – ura‑
dno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na seji dne 12. 1. 2011 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota
za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za
leto 2011 znaša 0,00059641 EUR/m2.

Obračunski stroški na enoto (€)
parcele Cp(i)

NTP Ct(i)

Občinske ceste

9,0412

18,4351

Vodovodno omrežje

3,5328

4,3828

Kanalizacijsko omrežje

3,1893

6,4856

Javna razsvetljava

0,2960

0,6036

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0004/2011-1(183)
Murska Sobota, dne 10. januarja 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

126.

Poročilo o izidu predčasnih volitev članov
sveta Krajevne skupnosti Bakovci na volitvah,
dne 9. januarja 2011

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3 in 45/08 – ZLV‑H) je Občinska
volilna komisija sestavila
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POROČILO
o izidu predčasnih volitev članov sveta
Krajevne skupnosti Bakovci na volitvah,
dne 9. januarja 2011

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Bučna vas – vzhod
(OPPN Bučna vas – vzhod)

Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota
je na seji, dne 11. januarja 2011, na podlagi zapisnikov volilnih
odborov o ugotovitvi izida glasovanja, ugotovila naslednji izid
predčasnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Bakovci
na volitvah, dne 9. januarja 2011:
I. Na območju krajevne skupnosti Bakovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1335 volivcev
b) s potrdilom ni glasoval nihče.
II. Oddanih je bilo 250 glasovnic, od tega je bilo 31 gla‑
sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število gla‑
sov:
1. Klavdija LUKAČ
95
2. Jožef KUHAR
131
3. Nives CAJNKO
72
4. Silva PROSENJAK
115
5. Dominik KOVAČ
70
6. Silvo VOHAR
165
7. Franc CELEC
93.
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3 in 45/08 – ZLV‑H) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne
skupnosti Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Silvo VOHAR, roj. 23. 12. 1961, Bakovci, Ulica ob
potoku 7
2. Jožef KUHAR, roj. 16. 12. 1957, Bakovci, Mladinska
ulica 72
3. Silva PROSENJAK, roj. 11. 2. 1962, Bakovci, Ribiška
ulica 26
4. Klavdija LUKAČ, roj. 1. 10. 1976, Bakovci, Ulica ob
Muri 7
5. Franc CELEC, roj. 8. 2. 1955, Bakovci, Mali Bakovci 52
6. Nives CAJNKO, roj. 10. 5. 1980, Bakovci, Panonska
ulica 6 b
7. Dominik KOVAČ, roj. 8. 10. 1981, Bakovci, Stara ulica 4.

1. člen

Št. 041-0021/2010-24
Murska Sobota, dne 11. januarja 2011
Občinska volilna komisija
Mestne občine Murska Sobota
Predsednik
Bojan Žunič l.r.
Člani
Natalija Kerec l.r.
Metka Obal l.r.
Stanko Farkaš l.r.

NOVO MESTO
127.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Bučna vas –
vzhod (OPPN Bučna vas – vzhod)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09 in 37/10 –
tehnični popravek) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo,
UPB‑2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 12. 1. 2011
sprejel

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Bučna vas –
vzhod)
(1) Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. pop. in
76/10 – teh. pop.; v nadaljevanju: OPN) je za območje EUP
NM/6‑OPPN‑f predvideno urejanje z občinskim podrobnim pro‑
storskim načrtom. Območje se nahaja na severnem območju
Novega mesta, vzhodno od Ljubljanske ceste (glavna cesta
G2‑252 Karteljevo–Novo mesto) ter severno od Adrijaničeve
ceste (glavna cesta G2‑399 Bučna vas–Krka). Območje na
severu omejuje pozidava ob Ljubljanski cesti (R3 651‑252
Karteljevo–Novo mesto) ter kmetijske površine. Na vzhodu je
območje obdano z gozdnimi zemljišči. Zahodni in delno južni
rob območja urejanja meji na območje, ki se ureja z OPPN OLN
za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste (NM/6‑OPPN‑a). Preostali
del na jugu pa meji na skrajno severno pozidavo ob Tržiški ulici
ter kmetijske površine. Na obravnavanem območju so danes
njive, travniki in pašniki.
(2) Pobudo za izdelavo OPPN Bučna vas – vzhod sta
podala podjetje Grading – Kurent d.o.o. in župnijski urad Novo
mesto Sv. Janez.
(3) Predmetno območje je z OPN namenjeno razvoju cen‑
tralnih dejavnosti, bivanju ter pripadajočim zelenim površinam z
rekreativnimi vsebinami. Del površin se namenja tekočemu in
mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastruk‑
turi ter javnim površinam pešca in kolesarja. Celotno območje
se načrtuje v obliki intenzivne urbane ureditve.
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih
pogojev za prostorsko zasnovo območja centralnih dejavnosti
in stanovanjske soseske, s potrebno komunalno opremo in
drugimi spremljajočimi ureditvami
2. člen
(območje urejanja)
(1) Meja območja predvidenega OPPN je določena v Ob‑
činskem prostorskem načrtu MO NM (enota urejanja prostora
NM/6‑OPPN‑f). V območje urejanja so tako vključena zemljišča
s parc. št. 713, 720, 721, 722, 723, 724/1, 724/3, 724/4, 725/1,
725/2, 726/1, 726/3, 726/4, 730, 731/2, 732/1, 732/2, 734,
735, 738/1, 738/2, 748/7, 749, 750, 751/3, 752, 760/1, 761/1,
761/2, 762, 763, 764/5, 764/7, 765, 768, 770, 771, 772, 773/1,
774, 775/3, 776/6, 874, 875/2,1147/1, 1148, vse k.o. Daljni Vrh
(parcele v celoti oziroma njihovi deli).
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih
interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN
se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic
nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagoto‑
vijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v
skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o
OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora in
programskih izhodišč.
(2) Za pripravo OPPN Bučna vas – vzhod se uporabi
(preuči in uskladi) že izdelane strokovne podlage ter dodatne
strokovne podlage, ki jih je potrebno še izdelati.
(3) Posebni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP
NM/6‑OPPN‑f določajo, da je za območje centralnih dejavnosti
obvezna pridobitev celovitih urbanističnih, arhitekturnih in kra‑
jinsko‑arhitekturnih strokovnih rešitev z natečajem. Na podlagi
širših strokovnih podlag bo MONM izdelala programsko nalogo
za naročilo javnega natečaja, ki je predpisan z OPN.
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(4) Ob upoštevanju izdelanih strokovnih podlag, izbrane
natečajne rešitve in določil Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09,
tehnična popravka: 37/10 in 76/10), ki veljajo za NM/6‑OPPN‑f,
se izdelajo strokovne rešitve v obsegu, vsebini in obliki, ki so
potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v
prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07).
(5) Strokovno rešitev, ki jo pripravi izdelovalec OPPN,
pregleda in potrdi ali zavrne pripravljavec (MONM).
4. člen
(postopek priprave OPPN Bučna vas – vzhod)
(1) Priprava OPPN Bučna vas – vzhod bo potekala po
naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag:
– izdelava podrobnejših strokovnih podlag ter izhodišč
za pripravo variantnih urbanističnih rešitev za jugovzhodni del
območja OPPN, na podlagi širših strokovnih podlag;
– izdelava najmanj treh variantnih urbanistično arhitek‑
turnih rešitev ter izbor najprimernejše rešitve za vzhodni del
območja OPPN;
– izdelava posebnih strokovnih podlag.
2. Faza: izdelava osnutka OPPN
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag
in izbrane variantne rešitve za vzhodni del območja OPPN ter
na podlagi izbrane rešitve javnega natečaja za zahodni del
območja OPPN;
– pridobitev smernic NUP;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
– pregled in analiza smernic (izdela izdelovalec in priloži
h gradivu za dopolnjen osnutek);
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na
sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na od‑
borih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave
in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč
do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
4. Faza: izdelava predloga OPPN
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do
pripomb in predlogov in pridobitev mnenj NUP;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega
predloga OPPN;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega pre‑
dloga OPPN Bučna vas – vzhod Občinskemu svetu Mestne
občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega
akta.
(2) V primeru, da bo za OPPN Bučna vas – vzhod potreb‑
no izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje se aktiv‑
nosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave ter izva‑
jajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO‑1‑UPB1,
Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem
načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in spre‑
jema OPPN Bučna vas – vzhod.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za na‑
črtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OPPN sodelovati
naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Dona‑
ve, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
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2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševa‑
nje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne za‑
deve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševa‑
nje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Lju‑
bljana;
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
(v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo
mesto);
7. Geoplin plinovodi d.o.o., Družba za upravljanje s pre‑
nosnim omrežjem, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Lju‑
bljana;
8. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbev‑
škova ulica 10, 8000 Novo mesto;
9. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, 8000 Novo mesto;
10. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 16, 8000
Novo mesto (za področje odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda, za področje oskrbe z vodo in zbiranja ter
odvoza odpadkov);
11. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za vzdrževanje omrež‑
ja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja
Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
12. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana;
13. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
14. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne sku‑
pnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me‑
sto; za področje prometne in druge komunalne infrastrukture;
15. drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije,
za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno
vključiti.
(2) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom
58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor,
Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti
CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim od‑
stavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od pre‑
jema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt
podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo
od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem
roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt
štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ure‑
ditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev
urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zah‑
tevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno
s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom
priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po‑
trebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev ureja‑
nja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN Bučna vas – vzhod financirata naročnika,
podjetje Grading – Kurent d.o.o. in župnijski urad Novo mesto
Sv. Janez, ki v ta namen skleneta pogodbo z izdelovalcem,
ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Ob‑
veznosti investitorja, izdelovalca in pripravljavca – MONM se
določijo v pogodbi.
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Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se
objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Šentrupert za leto
2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA

PUCONCI
Odlok o spremembah Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Puconci

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samo‑
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08 in 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) in
16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 –
UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 3. seji dne
24. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v Občini Puconci

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s
proračunskimi postavkami.
(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je
določen v naslednjih zneskih:
A.

I.

1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Ob‑
čini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10) se črta peti odstavek
10. člena.

70

2. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Ob‑
čini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10) se črta peti odstavek
11. člena.

71

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0006/2010
Puconci, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

72

73

74

ŠENTRUPERT
129.

Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto
2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 86. do
92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 23/07 in 102/09) ter 33. in 95. člena Statuta
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Ob‑
činski svet Občine Šentrupert na 4. redni seji dne 13. 1. 2011
sprejel
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 350-15/2010
Novo mesto, dne 12. januarja 2011

128.
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ODLOK
o proračunu Občine Šentrupert za leto 2011

7. člen
(začetek veljavnosti)

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

4 / 21. 1. 2011 /

II.
40

41

v eurih
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
Proračun leta
kontov/Konto/Podkonto
2011
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.124.056,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.260.766,00
DAVČNI PRIHODKI
2.032.736,00
700 Davki na dohodek in dobiček
1.725.236,00
703 Davki na premoženje
219.500,00
704 Domači davki na blago in storitve
88.000,00
NEDAVČNI PRIHODKI
228.030,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
26.330,00
711 Takse in pristojbine
1.200,00
712 Globe in druge denarne kazni
2.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
163.000,00
KAPITALSKI PRIHODKI
550.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
330.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
220.000,00
PREJETE DONACIJE
160.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
160.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
TRANSFERNI PRIHODKI
1.153.290,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.153.290,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.324.780,00
TEKOČI ODHODKI
1.089.565,10
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
202.900,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
30.840,00
402 Izdatki za blago in storitve
796.925,10
403 Plačila domačih obresti
22.000,00
409 Rezerve
36.900,00
TEKOČI TRANSFERI
891.089,05
410 Subvencije
39.145,00
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411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
III/I. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.‑7102)‑(II.‑403 – 404)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40+41)
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 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
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456.562,00
99.328,00
296.054,05
2.029.667,94
2.029.667,94
314.457,91

postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Šentrupert.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen

307.111,91
7.346,00
–200.724,00
–180.954,00
280.111,85

(izvrševanje proračuna)
(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
(2) Za izvrševanje proračuna Občine Šentrupert je župan
odgovoren občinskemu svetu.
(3) Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, ve‑
rifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih
sredstev.
(4) Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna
upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana,
direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca
občinske uprave.
(5) Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo,
je odredbodajalec.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans prora‑
čuna.
(2) Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno
odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega
dela proračuna.
(3) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe
v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe.
(4) O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča ob‑
činskemu svetu najmanj dvakrat letno; ob pripravi poročila o
izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
(5) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov
konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če
pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika
proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto
se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru
sredstev posameznega uporabnika.
5. člen

250.000,00
250.000,00
250.000,00
114.276,00
114.276,00

(začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj,
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan
uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v
skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)

–65.000,00
135.724,00
200.724,00
65.000,00

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne‑
posrednih porabnikov, 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

(1) Kot namenski prejemek proračuna občine se poleg
prihodkov, določenih z zakonom štejejo tudi prejemki iz dr‑
žavnega proračuna in drugih virov za določene namene, pri‑
hodki iz naslova okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi
odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, požarna
taksa, komunalni prispevek ter sredstva za odpravo plačnih
nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
(2) Proračunski porabnik lahko prevzema in plačuje ob‑
veznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih
sredstev.
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(3) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v pro‑
računu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika
in proračuna.
(4) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v prete‑
klem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino
se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in
proračuna.
7. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu
2011 oblikujejo v višini 6.000,00 €.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se upora‑
bljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča
župan in o tem obvešča občinski svet.
8. člen
(proračunska rezerva)
(1) Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini
30.100,00 €.
(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za na‑
mene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
(3) O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu
v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključ‑
nem računu proračuna.
9. člen
(obveznosti uporabnikov proračunskih sredstev)
(1) Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sred‑
stev morajo organizirati izvrševanje del in nalog s svojega
področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
(2) Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so dolo‑
čeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale
prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporab‑
nikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontaci‑
je. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in
likvidnost proračuna.
(3) Sredstva za opravljanje nalog na posameznih podro‑
čjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih
služb in tem proračunom.
(4) Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospo‑
darstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
(5) Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali
pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prej‑
mejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje
prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo
oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
(6) Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračun‑
skih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim
organom občinske uprave predložiti program dela in finančni
načrt za leto 2011, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po
sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poro‑
čila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih
za preteklo leto.
(7) Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15‑odsto‑
tni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega
leta, vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, predložiti
občini gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo ter poro‑
čilo nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo
za sejo skupščine ne vsebuje.

Št.

4 / 21. 1. 2011 /

Stran

409

10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v na‑
črt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve‑
sticijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati
60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposredne‑
ga uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, 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
uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi po‑
godbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
(6) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski
uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo
iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega pro‑
računa ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk
udeležbe Občine Šentrupert.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika
samostojno spreminja vrednost projektov iz načrta razvojnih
programov največ do 20% vrednosti projekta.
(2) Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nove
projekte, za katere mora investicijsko dokumentacijo potrditi
občinski svet.
(3) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(odpis dolgov)
(1) Župan lahko v letu 2011 dolžniku odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga do skupne višine 300 €, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da
terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, kateremu je bil dolg že
odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno
odpisati dolga.
(2) O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob
sprejemu zaključnega računa.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine)
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem za‑
dolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine
5% sprejetega proračuna.
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(2) Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna mo‑
rajo na zahtevo župana prosta denarna sredstva najprej po‑
nuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti
oziroma izvrševanje proračuna.
(3) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se občina za proračun leta 2011 lahko dolgoročno
zadolži do višine 250.000,00 EUR za investicije.
14. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov
občinskega proračuna in poroštva občine)
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
ali soustanoviteljica je Občina Šentrupert, se lahko zadolžujejo
v soglasju in pod pogoji, ki jih določa odlok o ustanovitvi in
občinski svet ter če imajo te osebe zagotovljena sredstva za
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se
ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine.
(2) Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova
zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je, v obsegu
in po pogojih, ki jih določi občinski svet na predlog župana in
če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga
iz neproračunskih virov.
(3) Izdana poroštva občine iz drugega odstavka tega čle‑
na se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
15. člen
(izdajanje poroštev posrednih uporabnikov
občinskega proračuna)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni za‑
vodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanovitelji‑
ca je občina, lahko izdajajo poroštva s soglasjem občine in pod
pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagoto‑
vljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(2) Izdana soglasja iz prvega odstavka tega člena se ne
štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentrupert v
letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2011.
Št. 4100-0003/2010
Šentrupert, dne 13. januarja 2011
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

130.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o grbu in zastavi Občine Šentrupert

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 ter spremembe) ter 7. člena Statuta Občine
Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet
Občine Šentrupert na 4. redni seji dne 13. 1. 2011 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu
in zastavi Občine Šentrupert
1. člen
V 1. členu Odloka o grbu in zastavi Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 33/10) se beseda »lokalne« nadomesti z
besedo »lokalni«.
2. člen
V 4. členu se na koncu četrte alineje prvega odstavka
doda besedna zveza »in občinska uprava«.
3. člen
V besedilu četrte alineje prvega odstavka 6. člena se
med besedama »organizacije« in »na« vrine beseda »regi‑
strirane«.
4. člen
(1) V 8. členu pri prvem odstavku se na koncu doda bese‑
dna zveza »in Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert«.
(2) Črta se besedilo drugega odstavka 8. člena in nado‑
mesti z novim besedilom, ki glasi:
»(2) Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih praznikih,
– ob krajevnih praznikih, jubilejih, komemoracijah, po‑
membnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega po‑
mena,
– ob športnih, kulturnih in drugih prireditvah ter javnih
shodih ter tekmovanjih, na katerih se Občina Šentrupert pred‑
stavlja oziroma katerih se udeležujejo predstavniki Občine
Šentrupert, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih
organizacij in lokalnih skupnosti,
– ob drugih podobnih priložnostih.«
(3) Črta se besedilo tretjega odstavka 8. člena in nadome‑
sti z novim besedilom, ki glasi:
»(3) V primerih iz prejšnjega odstavka se zastava izo‑
besi na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev,
lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih
hišah ter na drugih primernih krajih. Zastava je v primerih
prve in druge alineje drugega odstavka tega člena izobeše‑
na ves čas praznikov. Župan občine lahko odredi, da se ob
posebnih priložnostih, ki so v korist občine, zastava izobesi
tudi na drugih zgradbah.«
5. člen
(1) V 10. členu se doda novo besedilo, ki postane prvi
odstavek 10. člena in se glasi:
»(1) Za uporabo simbolov Občine Šentrupert opredelje‑
ne v prvi in tretji alineji prvega odstavka 5. člena, drugi, tretji,
četrti in peti alineji prvega odstavka 6. člena in tretji, četrti in
šesti alineji drugega odstavka 8. člena je potrebno dovoljenje
občinske uprave.«
(2) Prvi odstavek 10. člena postane drugi odstavek.
6. člen
Črta se določilo prvega odstavka 12. člena in nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Odločbo, s katero se odloči o uporabi simbolov, izda
direktor občinske uprave.«
7. člen
Črta se določilo prvega odstavka 13. člena in nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) O pritožbi zoper odločbo, s katero se odloči o uporabi
simbolov, odloča župan.«
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8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 030-0009/2010-4
Šentrupert, dne 13. januarja 2011
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

TRŽIČ
131.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno
besedilo

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 49. člena Poslovnika Občin‑
skega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/96 in 31/98)
je Občinski svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 22. 12. 2010
potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih uredi‑
tvenih pogojih za območje Občine Tržič, ki obsega:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94),
– Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 114/00),
– Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 93/01),
– Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 71/05),
– Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 121/05),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostor‑
skih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 75/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostor‑
skih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 1/11).

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– grafični prikaz, ki določa razmejitve ter merila in pogoje
za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu v me‑
rilu 1:5000 in vsebuje 33 listov,

Naziv območja urejanja
Bistrica ‑ Deteljica
Bistrica‑ Nakupovalni center
Bistrica
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– povzetek usmeritev in opredelitev iz planskih doku‑
mentov,
– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v pro‑
stor ter
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro‑
stora.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto
graditve ali drugega posega,
– merila in pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
– merila in pogoje za določanje gradbenih parcel in funk‑
cionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za prometno urejanje in urejanje sis‑
temov zvez,
– merila in pogoje za komunalno in energetsko opre‑
mljanje,
– merila in pogoje za varstvo voda ter
– merila in pogoje za varstvo narave in kulturne dediščine.
Pogoji so določeni za celotno obravnavano območje, za
posamezna območja urejanja, za površine in za ureditvene
enote.
4. člen
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.
Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, gozdar‑
stvo, lov in ribolov.
Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, promet,
gostinstvo, turizem in storitve.
Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, soci‑
alno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura,
uprava, cerkev in svobodni poklici.
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni posebej
določen, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja
graditve objektov, s področja urejanja prostora in s področja
prostorskega načrtovanja.
II. MEJNA OBMOČJA, KI SE UREJA
S PROSTORSKIMI UREDITVENIMI POGOJI

I. SPLOŠNE ODLOČBE
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, ki jih
je izdelal Domplan d.d. pod številko naloge UD 430‑68/10.
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5. člen
Meja območja, ki se ureja s spremembami in dopolnitvami
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Tržič se razširi še s
površinami, ki jih je vseboval Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za Sebenje, Žiganjo vas, Retnje in Breg ob Bistrici
(UVG, št. 19/87).
Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi po‑
goji, 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.
Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za
naslednja območja urejanja:

Oznaka območja
urejanja
1 C1
1 C2/1
1 C2/2

Število in tip ureditvenih
enot v območju urejanja
p, x, x, bs

Območja prostorskih
izvedbenih načrtov
OPPN
OPPN
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Naziv območja urejanja
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
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
Kovor
Kovor
Kovor‑ pokopališče
Križe
Križe ‑ vodohram
Križe
Križe Polana 1. etapa
Križe
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Oznaka območja
urejanja
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
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
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 RT1
13 S1
13 S2
13 SK1
13 SK2
13 ZK1
14 C1
14 I2
14 R1
14 S1
14 S2

Število in tip ureditvenih
enot v območju urejanja
d
d, p
d
d, p
p, x
e
e, e, e, bs
e
e, e, p, bs, p
p, e
bs
p, bs
e, d
v
v
w
e
e
e
v
v
w
v
v
v
v

Območja prostorskih
izvedbenih načrtov

UN
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
v, v, p
v
x, p, d
p
OPPN
e
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Naziv območja urejanja
Križe ‑ Snakovo
Križe‑ Snakovo polje
Križe‑ Blata
Križe
Križe
Križe‑ popkopališče
Leše
Leše
Leše
Loka‑ RTP
Retnje ‑ Komunalno proizvodna cona
Retnje ‑ Komunalno proizvodna cona‑ CČN
Loka‑ industrijska cona
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
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

Št.

Oznaka območja
urejanja
14 S3
14 S4
14 S5
14 SK1
14 SK2
14 ZK1
15 S1
15 S2
15 SK1
16 I1
16 IP1
16 IP1‑ CČN
16 P1
16 P2
16 S1
16 S2
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 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
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Število in tip ureditvenih
enot v območju urejanja
e
e

Stran

Območja prostorskih
izvedbenih načrtov

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
d
e
ed
e
e
e
e
e
v
w
OPPN
p, p, p, p
OPPN
v
v
OPPN
e
e
e
e
v
v
v
v
v
v
x
w
OPPN
w
v
e
v
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Naziv območja urejanja
Potarje‑ Strmec
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‑ 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
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Oznaka območja
urejanja
22 W1
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 20 v sklopu Km 4
Km 5
Km 6/1
Km 6/2
Km 7
Km 8/1

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

Območja prostorskih
izvedbenih načrtov

OPPN
e, d, e, vd, p
OPPN
e
e
e
v
e
OPPN
e, p, p
e
e, p
v
d
e
v
v
p
p, e
bs, e
bs
vd, e, e, e, bs, p, e
vd
e, p
OPPN
x
w
v
e
v
e
v
v
p, e
v
v
e
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Naziv območja urejanja
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
Pašnik Pavšelj
Pašnik Gabrc
Pašnik Rekar
Planina Grahovše
Planina Jesenje
Planina Jesenje
Vaški pašnik Bičevje
Planina Zg. Konjščica
Planina Sp. Konjščica
Vaški pašnik Bičevje

Št.

Oznaka območja
urejanja
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
Km 24
Km 25
Km 26
Km 27
Km 28
Km 29
Km 30
Km 31
Km 32
Km 33

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.
III. SKUPNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
6. člen
Skupni pogoji veljajo za vsa istovrstna območja urejanja,
ureditvene enote ali površine, razen če v posebnih pogojih ni
določeno drugače.
1. Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugega posega
1.1 Namembnosti območij in površin
A. Območja urejanja, namenjena poselitvi
7. člen
V območjih za centralne dejavnosti (C) so dopustne na‑
slednje dejavnosti:
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– stanovanja,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po bruto
tlorisni površini ne presegajo 120 m2.
V območjih za stanovanja (S) so dopustne naslednje
dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih ob‑
močij, ki so: trgovine, gostinstvo in storitvene dejavnost, ki ne
motijo okolice,
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enot v območju urejanja
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– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po bruto
tlorisni površini ne presegajo 120 m2.
V ureditvenih enotah vrstne hiše, dvojčki (vd) in stano‑
vanjskih bloki in stolpiči (bs) so v nadstropjih in mansardah
dopustna le stanovanja.
V območjih za proizvodnjo (P) so dopustne naslednje
dejavnosti:
– proizvodnja,
– poslovni prostori,
– storitvene dejavnosti,
– šport in rekreacija.
V območjih za infrastrukturo (I) so dopustne dejavnosti
za komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter
sistemi zvez.
V območjih za turizem (T) so dopustni:
– turizem, šport in rekreacija,
– stanovanja v sklopu turističnih objektov.
V območjih za stanovanja in kmetije (SK) so dopustne
naslednje dejavnosti:
– stanovanja in kmetije,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih
območij, ki so: trgovina, gostinstvo in turizem, storitvene
dejavnosti,
– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po bruto
tlorisni površini ne presegajo 500 m2.
V območjih za rekreacijo (R) so dopustne naslednje
dejavnosti:
– šport in rekreacija,
– trgovina in storitve za šport in rekreacijo ter gostin‑
stvo.
V območjih za počitniške hiše (W) so dopustne poči‑
tniške hiše.

Stran
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B. Površine, ki niso namenjene poselitvi
8. člen
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.
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.
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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.
1.2 Pogoji glede vrste posegov v prostor
9. člen
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,
– gradnje zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in eno‑
stavnih objektov na stavbnih zemljiščih,
– gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov izven stavb‑
nih 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 varovalnih gozdovih (Gv) niso dopustni posegi, ki bi
kakor koli povečali labilnost terena.
V gozdovih posebnega namena (Gn) so posegi dopustni
na podlagi detajlnega gozdnogospodarskega načrta, ki ga iz‑
dela za to usposobljena organizacija.
Ograjevanje zemljišč zunaj naselij ni dopustno, razen za
potrebe kmetijstva, lova, ribolova in varstva voda.
1.3 Varstvo okolja
10. člen
Na celotnem območju občine se upošteva Odlok o odva‑
janju 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)

Uradni list Republike Slovenije
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.
1.4 Rezervati in varstvena območja
11. člen
V območjih rezervatov in varstvenih pasov infrastruktur‑
nega omrežja in naprav, v območjih varstva narave in kulturne
dediščine, v območjih, ki so trajno namenjena kmetijstvu (1.
območje kmetijskih zemljišč), v varovalnih gozdovih (Gv), v
gozdovih posebnega namena (Gn) ter v varstvenih območjih
vodnih virov in voda, ki so določeni v grafičnih prikazih, je
izvajanje posegov omejeno skladno z veljavnimi predpisi ter s
pogoji, opredeljenimi v tem odloku.
1.5 Območja za katera bodo izdelani prostorski izvedbeni
načrti
12. člen
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.
2. Pogoji za oblikovanje posegov v prostor
2.1 Urbanistično oblikovanje
13. člen
Varovane robove naselij, ki so označeni v grafičnih pri‑
kazih, je treba varovati tako, da prek njih ni dopustna gradnja
objektov.
V območjih varovanih pogledov, ki so označeni v grafičnih
prikazih, niso dopustne gradnje in ureditve, ki bi zakrile kvalite‑
tne poglede na objekte, naselja, naravne dominantne ali dolge
poglede na okolico.
Varovane gozdne robove, živice, drevesa in naravne obli‑
ke terena, ki so označeni v grafičnih prikazih, je treba ohranjati
in varovati tako, da se ne spremeni njihova oblika. V varovanih
gozdnih robovih sta dopustna sanitarna sečnja in obnavljanje
rastlinskih sestojev.
14. člen
Pri določanju višine objektov je treba poleg predpisanih
dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati tudi
vertikalni gabarit naselja oziroma zaselka, tako da novi objekti
po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja oziroma za‑
selka.
15. člen
Pri nadomestni gradnji je dopustna ohranitev dela obsto‑
ječega objekta, tako da se ohranjeni del in nov objekt povežeta
v enotno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin in kritina
morajo biti enaki. Ohranjanje delov prvotnih objektov kot sa‑
mostojnih objektov, ločenih od novih, ni dopustno.
16. člen
Začasnih objektov ni dopustno postavljati v območjih ali v
neposredni bližini objektov naravne dediščine.

Št.

4 / 21. 1. 2011 /

Stran

417

2.2 Arhitekturno oblikovanje
17. člen
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;
– 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.
18. člen
Dostopnost objektov
Dostope v objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti je
treba urediti za funkcionalno ovirane ljudi.
19. člen
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.
20. člen
Vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave
Za vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nad‑
zidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za
novogradnje.
Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s celo‑
tno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem
in gradbenimi materiali osnovnega objekta. Prizidki z ravnimi
strehami niso dopustni.
Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah, dozidavah in nad‑
zidavah objektov krajevno značilne arhitekture je treba ohranjati
ornamente, značilne gradbene materiale, detajle, razporeditve
odprtin in njihova razmerja ter naklon strešin. Prilagajati se je
treba razmerjem fasad in razmerjem stavbne mase.
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2.3 Oblikovanje drugih posegov
21. člen
Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem
z uporabo naravnih materialov tako, da je čim manj vidnega
betona. Visokodebelno vegetacijo ob vodotokih je potrebno v
čim večji meri ohranjati.
22. člen
Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo kmetijskih in
gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih pro‑
cesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ter preprečiti odtoka
visokih voda in hudournikov. Urejanje je treba izvajati pravoča‑
sno, da se površine zarastejo do jesenskega deževja.
Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba ohranjati:
– pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali
skupine dreves, kjer razmere to dopuščajo,
– gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi ali okrepiti.
23. člen
Opuščeni peskokopi se prepustijo zaraščanju.
24. člen
Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja
je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi
je potrebno zatraviti, urediti z grmovnimi prepleti ali zasaditi
z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru strmejših
brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba upo‑
rabljati za zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo
zasaditev z grmovnicami.
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.
25. člen
Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah niso
dopustne odstranitve varovanih dreves, ki so določena v grafič‑
nem prikazu. V naselju, kjer objekti krajevno značilne arhitektu‑
re tvorijo ožine in je za te odseke v grafičnem prikazu določena
gradbena črta, niso dopustne odstranitve teh objektov.
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izva‑
jalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo
pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije
in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
26. člen
Ulična oprema, turistične oznake, napisi in reklame
Ulična oprema in turistične oznake morajo biti locirani
tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastirajo
značilnih pogledov ter da ne ovirajo vzdrževanja infrastruktur‑
nega omrežja.
Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom
hiš. Na naravni vrednoti in na objektih kulturne dediščine rekla‑
me niso dopustne.
Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izlož‑
bami morajo biti najmanj 2,2 m nad pločnikom. Podpore nad‑
strešnic, drogovi tabel in prometnih znakov morajo stati v liniji
robnika ali neposredno ob njem.
Postavitev oziroma gradnja objektov in naprav za oglaše‑
vanje, 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,
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– 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.
2.4 Pogoji za oblikovanje v tipih ureditvenih enot
27. člen
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 objek‑
te, 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 38° do 45°,
– 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.
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.
28. člen
Ureditvena enota vrstne hiše, dvojčki (vd)
V ureditveni enoti vrstne hiše, dvojčki (vd) so posegi, ki
spreminjajo zunanjost objekta, dopustni le takrat, kadar gre za
oblikovano izboljšavo in poenotenje zunanjega videza.
Novogradnje in dozidave vrstnih hiš na začetku ali na
koncu niza morajo imeti enak vertikalni gabarit in morajo biti
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v istem naklonu in z enako kritino. Nadzidave vrstnih hiš niso
dopustne.
Nezahtevni in enostavni objekti se morajo izvesti za celo‑
ten niz z enako stavbno maso, streho in gradbenimi materiali.
Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev za les
mora biti enaka kot na sosednjih objektih.
Odmik med dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri
dovoznih cestah mora biti najmanj 5 m.
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.
29. člen
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.
Garaže so dopustne le pod nivojem terena tako, da se ne
zmanjšajo javne zelene površine: izjemoma je dopustna uredi‑
tev garaž tako, da te segajo 1 m nad teren, pri čemer mora biti
streha zasajena s travo ali utrjena s pohodnim tlakom, kjer so
dopustne ureditve igrišč.
Vrtne ute so dopustne v sklopu javnih zelenih površin ali
otroških igrišč, velikosti do 15 m2.
30. člen
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.
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d) Zgoraj navedeni pogoji oblikovanja veljajo za območje
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 uredi‑
tvene enote (d), veljajo pogoji oblikovanja opredeljeni v tretjem
odstavku 27. člena tega odloka (oblikovanje obrtnih delavnic).
Ureditvena enota delavnice z enostanovanjsko hišo (de)
V ureditveni enoti delavnice z enostanovanjsko hišo (de)
za oblikovanje delavnic in enostanovanjskih hiš veljajo določila
ureditvenih enot (e) in (d), smiselno združenih.
31. člen
Ureditvena enota posamični objekti s svojstvenim obli‑
kovanjem (x)
V ureditveni enoti posamični objekti s svojstvenim obli‑
kovanjem (x) morajo posegi na obstoječih objektih upoštevati
oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov in jih do‑
polnjevati.
32. člen
Ureditvena enota vas (v)
V ureditveni enoti vas (v) se mora arhitekturno oblikovanje
posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno značilne
arhitekture.
Za oblikovanje stanovanjskih objektov velja:
– 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 objek‑
te, ki imajo manjši naklon strešin, v naklonu od 35° do 45°,
– v stanovanjskem objektu sta lahko največ dve stano‑
vanjski enoti.
Za oblikovanje gospodarskih poslopij velja:
– tloris: podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,5,
– streha: strešine v naklonu 38° do 45°, za obstoječe
objekte, ki imajo manjši naklon strešin, v naklonu od 35° do
45°.
Za oblikovanje objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti
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°,
– okenske odprtine naj bodo pokončne v razmerju vsaj
1:1,5, izjemoma pa tudi kvadratne.
– 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 naj‑
več 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 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 oziro‑
ma nadaljuje prek nezahtevnega oziroma enostavnega objekta
v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se priključi
osnovnemu objektu kot prečna streha.
Vetrolovov ni dopustno dodajati na fasade objektov kra‑
jevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.
Stolpni silosi morajo biti postavljeni pod streho hleva ozi‑
roma gospodarskega poslopja.
Vrtne lope morajo biti lesene: strehe vrtnih lop so lahko
šotoraste.
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Postavljanje kioskov in prodajnih prikolic ni dopustno.
Oblikovanje ograj naj se zgleduje pri tradicionalnih prime‑
rih ograjevanja parcel z značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi
elementi, ali z zidovi iz kamna.
Pri zatrepih, ki so delno ometani, delno obloženi z lesom,
mora biti delitev izvedena vodoravno.
Napušči morajo biti bodisi tanke površine z vidnimi kon‑
strukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z zaokrožitvijo
med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).
Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih stre‑
šine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleran‑
ca 10°). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado
objekta. Celotna dolžina frčad na strehi, ki je vidna z javnih
površin, ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe. Strešine
frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe.
Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih
objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki na
vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in gospodarskih po‑
slopij so dopustni v nadstropju.
Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene v
lesenem opažu, ki je položen vertikalno. Razmik med deskami
ne sme biti večji od 2 cm.
Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic,
fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s stekli niso
dopustne.
Za zaščito opažev in ograj je dopustna uporaba zaščitnih
sredstev v sivi do grafitnosivi ali v naravni barvi lesa.
Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo urejene
tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih
voznih in peš površin.
33. člen
Določbe za ureditveno enoto vas (v) veljajo tudi za gra‑
dnjo na zazidanih stavbnih zemljiščih izven naselij (z).
Nezahtevni in enostavni objekti, razen kozolcev in čebel‑
njakov, morajo biti postavljeni v neposredni bližini kmetij, tako
da z osnovnimi objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij.
34. člen
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.
34.a člen
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.
34.b člen
Na območjih za pokopališča (ZK) veljajo naslednji pogoji:
– poslovilni objekti se oblikujejo skladno s sakralno in
profano stavbno dediščino območja,
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– preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij niso
dovoljeni,
– ograjevanje pokopališč je dovoljeno z avtohtono živo
mejo ali s polnim, ometanim zidom.
3. Pogoji za določanje parcele za gradnjo
35. člen
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‑
sto stoječ 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
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.
4. Pogoji za prometno urejanje in urejanje sistemov zvez
36. člen
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.
36.a člen
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.
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(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,
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;
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– 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.
37. člen
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.
38. člen
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.
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Parkirišča, ki po površini presegajo 20 parkirnih mest (PM),
je potrebno členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasaditvami
(drevoredi), spremembami tlakov in drugimi oblikovalskimi ele‑
menti; zahteva ne velja za začasna parkirišča v času prireditev.

– enostanovanjske stavbe z garažo
– dvostanovanjske stavbe z garažo
– večstanovanjske stavbe
– počitniške hiše
– dom za starejše
– vrtci, šole
– zdravstveni domovi
– poslovni prostori/pisarne
– poslovni prostori/stranke
– obrtni ali industrijski objekti
– skladišča
– kulturni dom
– cerkev
– pokopališča
– trgovine
– rekreacijska igrišča
– športne dvorane z gledalci
– športne dvorane brez gledalcev
– manjše krajevne gostilne, bifeji
– gostilne s prenočišči
(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).
38.a člen
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.
39. člen
4.6. Komunikacijsko omrežje
(1) Novogradnje, rekonstrukcije in priključke telekomuni‑
kacijskega omrežja se v naseljih gradi podzemno. Za gradnje
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(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:

2 PM/stanovanje
4 PM
2 PM/stanovanje
2 PM
1 PM/5 postelj
2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena
1 PM/2 zaposlena + 1 PM/30 m2
1 PM/2 zaposlena + PM/30 m2 neto površine
1 PM/2 zaposlena + PM/20 m2 neto površine
1 PM/50 m2 ali 1PM/2 zaposlena
1 PM/100 m2 ali 1PM/2 zaposlena
1 PM/5–10 sedežev
1 PM/10–20 sedežev
1 PM/2000 m2 površine
1 PM/ 30–40 m2 koristne prodajne površine
1 PM/250 m2
1 PM/10–15 obiskovalcev
1 PM/50 m2 površine dvorane
1 PM/4 sedežev
1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev
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.
5. Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje
40. člen
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na
način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem obrambe
in zaščite.
Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopani v
teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je
potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani
odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z avtohtonimi
grmovnicami.
Nadzemne komunalne in energetske objekte je treba
postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih na‑
selja. Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Ravne strehe
niso dopustne, naklon strehe mora biti 38o do 45o in prilagojen
sosednjim objektom, razen v primeru tipskih objektov (trafo
postaje). Postavitve teh objektov v območjih varstva narave in
kulturne dediščine niso dopustne.
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41. člen
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‑
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.
42. člen
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
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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.
(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 …).
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42.a člen
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.
42.b člen
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,
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.
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(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, 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.
(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.
42.c člen
5.5. Plinovodno omrežje
(1) Preko območja občine poteka plinovod z oznako:
– regionalni plinovod R29 (odcep do MRP Tržič),
– P292 od R29 v km 22+525 – MRP Tržič premer 100 mm;
tlak 50 bar,
– P2921 od P292 v km 2+871 – MRP Golnik premer 100
mm; tlak 50 bar,
– 10100 MRP BPT – ograja BPT premer Pl50 mm; tlak
1 bar,
– 10000 MRP Tržič – MRP BPT premer 100 mm; tlak
4 bar
– 10200 MRP BPT – 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
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(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.
43. člen
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.
(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.
44. člen
Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad in na
objekte kulturne dediščine.
45. člen
5.7. Odstranjevanje odpadkov
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki v naseljih mo‑
rajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti
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morajo utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno
čiščenje. Odjemna mesta za kosovni odpad in steklovino naj
bodo v naseljih postavljena v bližini trgovin ali parkirišč. Odje‑
mna mesta za odpadke na pokopališčih morajo biti urejena v
sklopu ograje – zidu pokopališča, vendar ne na vidno izposta‑
vljeni lokaciji.
6. Pogoji za varstvo voda, zaščito pred poplavami
in zaščito pred erozijami
46. člen
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 azbestno‑cementne 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
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).
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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;
– 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.
46.a člen
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
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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
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. 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.
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(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.
46.b člen
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.
(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.
47. člen (črtan)
7. Merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine,
ohranjanje narave in varstvo okolja
48. člen
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
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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.
(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),
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– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbar‑

– 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,
– 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,
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– 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
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.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).
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(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 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.
48.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 potreb‑
no pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Prekomerne vplive na
okolico se omeji – prepreči z omilitvenimi ukrepi v dovoljenih
okvirih, ki so še dopustni po predpisih.
48.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.
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(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 k 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.
48.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 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 ob‑
močjih spremenjene rabe je obveznost investitorjev posegov.
8. Požarna varnost in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami
48.e člen
8.1. 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
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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, 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.
9. Merila in pogoji za varstvo gozda
48.f člen
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: večnamenski
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 po‑
bočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.
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
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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 odvečni 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.
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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.
IV. POSEBNE DOLOČBE ZA POSEGE V PROSTOR
49. člen
Bistrica
V območju Bistrica (1 S6). Za obstoječe objekte so do‑
pustna le vzdrževalna dela. Za obstoječe visoke objekte niso
dopustne nadzidave, dozidave pa tako, da se podaljša osnovna
stavbna masa v vzdolžni smeri, vendar največ za polovico.
V območju Bistrica (1 S7) niso dopustne gradnje novih
objektov, razen infrastrukture. Za obstoječe pritlične objekte
so dopustna le vzdrževalna dela. Za obstoječe visoke objekte
so dopustne dozidave tako, da se podaljša osnovna stavbna
masa v vzdolžni smeri, vendar največ za polovico. Nadzidave
so dopustne le v primeru sanacije strehe, pri čemer kolenčni
zid ne sme presegati 100 cm.
V območju Bistrica – stari del (1 SK1) niso dopustne gra‑
dnje novih kmetij, dopustne pa so širitve obstoječih kmetij.
V območju Bistrica (1 R1) so na zgornji terasi ob magi‑
stralni cesti dopustne le ureditve travnatih površin. Ureditve
igrišč so dopustne na osrednji terasi med magistralno cesto in
cesto na Loko.
V območju Bistrica (1 S2), v območju za stanovanja,
ureditvena enota stanovanjski bloki in stolpiči (bs) je na
parc. št. 21/4 in 21/5, k.o. Bistrica dopustna gradnja večstano‑
vanjskega objekta do višine K+P+2N+M. Sočasno je obvezno
v neposredni bližini na zemljišču parc. št. 120/2, k.o. Bistrica
urediti otroško igrišče v velikosti do 15 m2 na stroške investi‑
torja večstanovanjskega objekta.
50. člen
(črtan)
51. člen
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.
52. člen
(črtan)
53. člen

Križe
V območju Križe (14 SK1) je obvezna gradbena črta,
določena v grafičnem prikazu, odstopanja so dopustna do
največ 2 m v globino parcele. Obvezna je vzdolžna orientacija
objektov, določena v grafičnem prikazu, odstopanja so dopu‑
stna največ 10o od smeri gradbene črte.
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.
54. člen
Loka
V območju Loka (16 P1) so dopustne gradnje proizvodnih
objektov in delavnic. Obvezna je vzdolžna orientacija objektov.
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Zeleni pas ob Cesti na Loko mora biti širok vsaj 10 m od roba
pločnika.
55. člen
Lom pod Storžičem
V območju Lom (17 SK1) na severozahodnem delu ob‑
močja niso dopustne gradnje objektov severno od ceste od
Lomščice do priključka prve poljske poti.
V območju Lom (17 SK2) niso dopustne gradnje severno
in severozahodno od cerkve, razen za potrebe širitve pokopa‑
lišča ali župnišča. V jedru vasi je potrebno ohranjati značilno
pahljačasto orientacijo objektov in drevo sredi ceste.
V območju Potarje – pod Strmecem (22 W3) mora biti
arhitekturno oblikovanje objektov enotno.
56. člen
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 skladu
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.
57. člen
(črtan)
58. člen
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
objekta.
59. člen
Senično
V območju Senično – 26 S5 je v ureditveni enoti p (zemlji‑
šče parc. št. 23/7 k.o. Senično) dopustno športno igrišče.
60. člen
Tržič
V območju Čegeljše (29 S1) v enoti p niso dopustne gra‑
dnje novih objektov, razen infrastrukture.
60.a člen
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
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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.).
60.b člen
Tabela – pobude, varstveni pogoji, usmeritve in priporočila
za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine, je priloga
tega odloka.
V. KONČNE DOLOČBE
61. člen
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 spremem‑
be 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).
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 cen‑
tra 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),
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– 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).
62. 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.
63. 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.
64. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka upravlja pristojni in‑
špektorat.
65. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
Priloga
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PRILOGA:
Tabela pobud, varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje narave in varovanje kulturne
dediščine - PUP

ŠT.
POBUDE

PARC.
ŠT.

VARSTVENI POGOJI, USMERITVE IN PRIPOROČILA:
NARAVA

5a

850/1 del, Podljubelj
850/5,
851 del,
859/2,
1026,
861/2,
874/4,
937/2 del,
937/1,
856/2 del

29PS1

Habitatni tip: alpski potok

KULTURNA DEDIŠČINA

KULTURA

5b

458/1 del, Tržič;
458/7 del, Podljubelj
458/10
del,
458/3,
del
458/1 k.o.
Tržič,
1004 del,
863,
862/2,
874/3 del,
897/1 del
k.o.
Podljubelj
Križe
312/2,
333/2,
425/2, del
425/3, del
333/1

29PS1

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.

z

NV 5016
Pristava - ježa terase
Tržiške Bistrice

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

14S5OPPN

Ni naravovarstvenega
statusa

V čim večji meri se ohranjajo linijske strukture
grmovne in drevesne vegetacije in posamezne
živice za ohranjanje biotske pestrosti in krajinskih
značilnosti območja.

Vplivno območje
EŠD 480066
Sebenje- vaško jedro
EŠD 5146
Spominski park Udin
boršt
NV 5475 Tržiška Bistrica
- od Pristave do izliva

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.

NV 5475 Tržiška Bistrica
- od Pristave do izliva,
meja

Ohranja se vsa vegetacija na zahodnem robu
parcele 401/1 na meji z naravno vrednoto;
V naravno vrednoto naj se ne posega.

6, 7

8c

9

10

K.O.

OBST.
OZN..
OBM.
UR.

OBMOČJE Z
NARAVOVARSTVENIM
STATUSOM ALI DRUGIMI
NARAVOVARSTVENIMI
VSEBINAMI

311/3,
311/4
Križe
540/1,
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

K1

18SK2-e

V območju gozda naj se ohranja 10 metrski
obvodni pas.

Parceli št. 397/3 in 397/4 k.o. Križe se namenita za
trajno kmetijsko rabo.
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PARC.
ŠT.

K.O.

OBST.
OZN..
OBM.
UR.

Križe
433,
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
444
vas

25S3-e

27

27/2,
28 del,
27/1 del

z

13a

14

Kovor

Žiganja
vas

18S4-e

Uradni list Republike Slovenije
OBMOČJE Z
NARAVOVARSTVENIM
STATUSOM ALI DRUGIMI
NARAVOVARSTVENIMI
VSEBINAMI

VARSTVENI POGOJI, USMERITVE IN PRIPOROČILA:
NARAVA

KULTURNA DEDIŠČINA

KULTURA

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.

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.

Pobuda naj se zmanjša tako, da se ohranja
vegetacija 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
Ohranja se visokodebelni sadovnjak.
Vplivno območje:
EŠD 1918
Kovor- Cerkev sv. Janeza
Krstnika
V skladu s tipologijo enodružinskih objektov.
Vplivno območje:
EŠD 480066
Sebenje- vaško jedro
PosVO SI3000284
Dacarjevo brezno Žiganja vas
NV 1878 Udin boršt
osameli kras
ZO Spominski park Udin
boršt
EŠD 5146
Spominski park Udin
boršt
PosVO SI3000284
Dacarjevo brezno Žiganja vas
EPO 27800 Žiganja vas

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

Sprejemljivo v gabaritih obstoječega objekta.

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
območje

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

Vplivno območje :
EŠD 1919
Cerkev sv. Neže
PosVO
SI3000285Karavanke

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

30a

31

32b

del 575/1, Bistrica
575/3

z

V čim večji meri se ohranja obstoječa vegetacija.
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ŠT.
POBUDE

PARC.
ŠT.

K.O.

32c

541 del

32d

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

33a

Bistrica

OBST.
OZN..
OBM.
UR.

4SK1-v
K1

31SK1-v

35a

542,
543/2

Bistrica

z

38

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

Bistrica

31SK1-v

del 478,
del
399/6,
del 905

Senično

47a

49

402/9

50

394/34
Lom
del,
394/20
198/1 del, Lom
204 del,
205 del,
199 del,
203/5 del

54a

Lom

26TR1

22S2
OPPN

Št.

54b

198/3

Lom

z

57, 58

451/2

Podljubelj

z

Stran

OBMOČJE Z
NARAVOVARSTVENIM
STATUSOM ALI DRUGIMI
NARAVOVARSTVENIMI
VSEBINAMI

VARSTVENI POGOJI, USMERITVE IN PRIPOROČILA:
NARAVA

KULTURNA DEDIŠČINA

KULTURA

PosVO
SI3000285Karavanke
PosVO SI3000285
Karavanke

Stavbno zemljišče predstavlja območje objekta.
Intenzifikacija kmetijstva se ne izvaja.

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;

PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 27200 Brezje pri
Tržiču

Ohranja se visokodebelna vegetacija.

Predlog vplivnega
območja:
EŠD 470797
Leše pri Tržiču-Kulturna
krajina
ZO Spominski park Udin
boršt, na meji
NV 1878 Udin boršt
osameli kras, na meji

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

EŠD 5146
Spominski park Udin
boršt
EPO 21300 Karavanke

z
17SK1-v
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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.

Pogoj za izgradnjo stanovanjskih objektov je
komunalna ureditev območja pod pogoji, ki bodo
podani v sklopu OPPN.

V bližini EŠD 2008
Lom pod StroržičemVplivno območje cerkve
sv. Katarine
PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke

Dopustne so le legalizacije in rekonstrukcije
obstoječih 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
nadomestiti z novim visokodebelnim sadnim
drevesom v neposredni bližini.
Izven območja stavbnih zemljišč se tudi med
gradnjo ne sme posegati zaradi ohranjanja
prednostnih 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;

PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke

Na območja izven stavbnih zemljišč se ne posega.
Kmetovanje na območju Natura 2000 naj bo
ekstenzivno.

PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke

435

Stran

436 /

ŠT.
POBUDE

Št.
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PARC.
ŠT.

58a

451/3,
451/1 del

61

794/25,
794/36

K.O.

OBST.
OZN..
OBM.
UR.

Podljubelj

K

Podljubelj

20SK2-v

62, 63,
64

734/1,
733/2 del

Podljubelj

20S5-v,e

68

815/35,
815/36
729/1,
719/27,
728,
727/1
del 289/1

Podljubelj

20S6-e

Podljubelj

20R2

Lom

8R2

69b

71
72

73

80

425,
Žiganja
419/2, del vas
419/1

333/1

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

Kovor

Podljubelj

25R1

16S2-e

20T1
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Na območju naj se izvaja ekstenzivno kmetovanje;
EPO 21300 Karavanke
NV 326 Tržiška Bistrica s Zagotavlja naj se ekološke zahteve habitatov.
pritoki
PosVO SI3000285
Karavanke
Ohranja naj se visokodebelni sadovnjak.
EPO 21300 Karavanke–
rob
NV 3015 Območje
balvanov v Podljubelju rob
Pobuda meji na vplivno
območje
EŠD 400613
Podljubelj - Žaga
Podljubelj 27
EPO 21300 Karavanke
EPO 21300 Karavanke
4986 Ahačičeva mlaka*

NV 1878 Udin boršt –
osameli kras
ZO Spominski park Udin
boršt
Vplivno območje
EŠD 480066
Sebenje, vaško jedro
EŠD 5146
Spominski park Udin
boršt
Ni naravovarstvenega
Statusa
Na meji vplivnega
območja:
EŠD 1918
Kovor- Cerkev Janeza
Krstnika
PosVO SI3000285
Karavanke
EŠD 11045
Podljubelj - Bornova
pristava
EŠD 326
Ljubelj - Stara ljubeljska
cesta
Vplivno območje
EŠD 326
Ljubelj - Stara ljubeljska
cesta

Brežino je potrebno ozeleniti z avtohtono
vegetacijo.

Pred izgradnjo objektov mora biti območje
komunalno opremljeno.
Zavod je že dal predlog izločitve mlake iz registra
naravnih vrednot.
V območju ureditve igrišča naj se zagotovi
ustrezno število parkirišč, da se prepreči
neustrezno parkiranje na travniških površinah.
Nove širitve v gozd niso dopustne.

Ohranja se omejek na severnem robu zemljišča.

Izven območja pobude naj se ne posega.
Ohranjati je potrebno umeščenosti ljubeljske ceste
v prostor in njene značilnosti
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ŠT.
POBUDE

PARC.
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Stran
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Bistrica
227/4,
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
Bistrica
1197/4,
180/1,
1179/8,
181/2 vse
del

C

Ni naravovarstvenega
statusa

KULTURNA DEDIŠČINA

KULTURA

K

NV 5475 Tržiška Bistrica
- od Pristave do izliva

86

591/13

Podljubelj

z

PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke

Intenzifikacija kmetijske rabe naj se v 20 m pasu
od roba brežine vodotoka omeji;
Obrečna vegetacija, predvsem visokodebelna
drevesa, naj se ohranja; možna je sanitarna
sečnja, izvedba naj se omeji na čas izven
gnezditvenega obdobja ptic, tj od 15. avgusta do
15. marca zaradi ohranja pestrosti vrst.
Zaradi že zgrajenega objekta ni mogoče oceniti
vpliva na kvalifikacijske vrste.

87

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

Lom

z

EPO 21300 Karavanke
NV 326 Tržiška Bistrica s
pritoki

81

82

K.O.

OBST.
OZN..
OBM.
UR.

Št.

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

PosVO
SI3000285Karavanke
Na meji vplivnega
območje
EŠD 2008
Lom pod StoržičemCerkev sv. Katarine
NV 5475 Tržiška Bistrica
- od Pristave do izliva

88

447/2

Križe

18S4-e

V čim večji meri se ohranja obstoječa vegetacija.

89

996/3

Bistrica

S

PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 27200,
Brezje pri Tržiču

Sprememba iz gozdnih površin v območja za
stanovanja v Visočah. Že zgrajen objekt, pobuda
zajema samo območje objekta.

90

319/2

Podljubelj

20S2-v

PosVO SI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke

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

Predlog vplivnega
območja:
EŠD 470797
Leše pri Tržiču- Kulturna
krajina

V skladu z vaško tipologijo enostanovanjski objekt.

437

Stran

438 /

ŠT.
POBUDE

Št.
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PARC.
ŠT.

91a, 91b 203/4,
198/4
203/2-del
203/6-del
203/4-del
204 -del

92

419/3

K.O.

Lom

OBST.
OZN..
OBM.
UR.

17SK1-v
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PosVOSI3000285
Karavanke
EPO 21300 Karavanke
V bliziniEŠD 2008
Lom pod StoržičemVplivno 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

770/91
del,
770/92
del
770/93

Zazidljivost zemljišča se omeji tako, da se ohranja
visokodebelno vegetacijo.

Leše

9S1-e

96

Križe

23P1-d

97

Križe

23S2-bs

98

Senično

26S3-e

EPO 21300 Karavankemeja

Predlog:
EŠD 470797
Leše pri Tržiču- Kulturna
krajina
NV 5475 Tržiška Bistrica
- od Pristave do izliva
Pobuda meji na vplivna
območja:
EŠD 17798
Pristava - Domačija
Pristavška 14
EŠD 579
Pristava - Domačija
Pristavška 16
EŠD 17797
Pristava - Kmečki dvorec
Pristavška 23
EŠD 9535
Pristava - Vaško jedro
Ni naravovarstvenih
vsebin
Vplivno območje
EŠD 9536
Senično- vaško jedro
Meji na EŠD 17791
Senično - Ruševine
gradu Gutenau

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
vegetacijo;
Objekti morajo imeti urejeno kanalizacijo oz.
odvajanje fekalnih odplak.

V celoti se ohranja obrečna vegetacija ob Tržiški
Bistrici.
Ohranja se zelena bariera proti vaškemu jedru.

V čim večji meri naj se ohranjajo živice in
visokodebelna vegetacija.
Gozd na severnem robu območja se ohranja.
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132.

Št.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
širše območje kulturnega in zgodovinskega
spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno
besedilo

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 49. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/96 in 31/98) je Občin‑
ski svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 22. 12. 2010 potrdil
uradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spome‑
nika mesta Tržič, ki obsega:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše ob‑
močje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
(Uradni list RS, št. 6/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostor‑
skih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodo‑
vinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 94/05),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostor‑
skih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodo‑
vinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 1/11).

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih
za širše območje kulturnega in zgodovinskega
spomenika mesta Tržič
– uradno prečiščeno besedilo
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
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– grafični prikaz, ki določa razmejitve ter merila in pogoje
za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu v me‑
rilu 1:3000 in vsebuje 1 list,
– povzetek usmeritev in opredelitev iz planskih doku‑
mentov,
– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v prostor
ter
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– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro‑
stora.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
– mejo območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto
graditve ali drugega posega,
– merila in pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
– merila in pogoje za določanje gradbenih parcel in funk‑
cionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za prometno urejanje in urejanje siste
mov zvez,
– merila in pogoje za komunalno in energetsko opremlja‑
nje,
– merila in pogoje za varstvo voda ter
– merila in pogoje za varstvo naravne in kulturne dedi‑
ščine.
Pogoji so določeni za celotno obravnavano območje, za
posamezna območja urejanja, za površine in za ureditvene
enote.
4. člen
Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, gozdar‑
stvo, lov in ribolov.
Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, promet,
gostinstvo, turizem in storitve.
Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, soci‑
alno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura,
uprava, cerkev in svobodni poklici.
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni posebej
določen, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja
graditve objektov, s področja urejanja prostora in s področja
prostorskega načrtovanja.
II. MEJA OBMOČJA, KI SE UREJA S PROSTORSKIMI
UREDITVENIMI POGOJI
5. člen
Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi po‑
goji, obsega del k. o. Tržič, in sicer širše zavarovano območje
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

Število in tip ureditvenih enot
v območju urejanja

Tržič – Zdravstveni dom

29 C2

x

Tržič- Cankarjeva

29 C3

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

Tržič- Kulturni center

29 C4

Tržič- Dekliški dom

29 C5

Tržič- obvoznica

29 I1/1

Tržič- obvoznica

29 I1/2

Tržič- Na spodnji Poli

29 P1

d

Tržič- Kajtan

29 P2

d

Tržič- BTP

29 P3

d

29 R1/2

P

Tržič- smučišče/Hraste

Stran

x

Območja prostorskih
izvedbenih načrtov

Stran
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Št.

4 / 21. 1. 2011

Uradni list Republike Slovenije

Naziv območja urejanja

Oznaka območja
urejanja

Število in tip ureditvenih enot
v območju urejanja

Tržič- hokejsko igrišče

29 R2

p

Tržič- Za krtom

29 S10/1

e

Tržič- Kovar

29 S10/2

e, g, e, bs, e

Tržič

29 S10/3

e

Tržič- Dekliški dom

29 S11/1

bs

Tržič

29 S11/2

e

Tržič- Balos

29 S11/3

bs

Tržič- Virje

29 S12/1

bs, e, e

Tržič- Hofnarca

29 S12/2

e, g

Tržič- Fabrka

29 S3/2

e

Tržič- Ravne

29 S4/2

e, bs

Tržič

29 S4/3

e

Tržič- Golob

29 S4/4

d

Tržič- Zali rovt

29 S4/5

e, g

Tržič- Na Blekah

29 S8

p, bs, e

Tržič- Polana

29 S9

p, p, bs

Tržič

29 SK1

Tržič- Za farovžem

29 W1/2

Tržič- pokopališče

29 ZK1

Tržič- Cimper

29 S7

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.
III. SKUPNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
6. člen
Skupni pogoji veljajo za vsa istovrstna območja urejanja,
ureditvene enote ali površine, razen če v posebnih pogojih ni
določeno drugače.
1. Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugega posega
1.1 Namembnosti območij in površin
a) Območja urejanja, namenjena poselitvi
7. člen
V območjih za centralne dejavnosti (C) so dopustne na‑
slednje dejavnosti:
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– stanovanja,
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in po bruto
tlorisni površini ne presegajo 120 m2.
V območjih za stanovanja (S) so dopustne naslednje
dejavnosti:
– stanovanja,
– spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih ob‑
močij, ki so: trgovina, gostinstvo in storitvene dejavnosti, ki ne
motijo okolice,
– kvartarne dejavnosti.
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V ureditvenih enotah stanovanjski bloki in stolpiči (bs) so
v nadstropjih in mansardah dopustna le stanovanja in kvartarne
dejavnosti, ki se opravljajo kot osebno delo.
V območjih za proizvodnjo (P) so dopustne naslednje
dejavnosti:
– proizvodnja,
– poslovni prostori,
– trgovina,
– storitvene dejavnosti,
– šport in rekreacija.
V območjih za infrastrukturo (I) so dopustne dejavnosti za
komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter sistemi
zvez.
V območjih za rekreacijo (R) so dopustne naslednje de‑
javnosti:
– šport in rekreacija.
V območjih za počitniške hiše (W) so dopustne počitniške
hiše.
V ureditvenih enotah mestne zelene površine (p) so do‑
pustne hortikulturne ureditve, postavitve vrtnih lop ali paviljonov
za kulturne namene in postavitve protihrupnih ovir.
b) Površine, ki niso namenjene poselitvi
8. člen
Na kmetijskih zemljiščih (K) so dopustni posegi za nasle‑
dnje 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‑
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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,
– 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.
1.2 Pogoji glede vrste posegov v prostor
9. člen
Na celotnem območju, ki se ureja s temi prostorskimi
ureditvenimi pogoji, so:
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– 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 zemljiščih,
– 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.
V varovalnih gozdovih (Gv) niso dopustni posegi, ki bi
kakor koli povečali labilnost terena.
Ograjevanje zemljišč zunaj naselja ni dopustno, razen za
potrebe kmetijstva, ribolova in varstva voda.
1.3 Varstvo okolja
10. člen
Na celotnem območju občine se upošteva Odlok o odva‑
janju 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
dopustne s področja varstva okolja. Elaborat mora izdelati
okoljski izvedenec imenovan s strani Agencije RS za okolje.
1.4 Rezervati in varstvena območja
11. člen
V območjih rezervatov in varstvenih pasov infrastruktur‑
nega omrežja in naprav, v območjih varstva naravne in kulturne
dediščine, v varstvenih območjih rezervoarjev in črpališč ter
voda, ki so določeni v grafičnih prikazih, je izvajanje posegov
omejeno skladno z veljavnimi predpisi ter s pogoji, opredelje‑
nimi v tem odloku.
1.5 Območja, za katera bodo izdelani prostorski
izvedbeni načrti
12. člen
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
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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.
2. Pogoji za oblikovanje posegov v prostor
2.1 Urbanistično oblikovanje
13. člen
Regulacijska linija določa mejo med površinami v javni
in v zasebni rabi. Posegi preko regulacijske linije, ki niso na‑
menjeni urejanju prometa in mestnih odprtih prostorov, niso
dopustni.
Gradbena linija določa črto, na katero mora biti postavljen
objekt z eno stranico/fasado. Širitve objekta preko gradbene
linije niso dopustne.
V območjih varovanih pogledov, ki so označeni v grafičnih
prikazih, niso dopustne gradnje in ureditve, ki bi zakrile kvali‑
tetne poglede na objekte, dele naselja, naravne dominante ali
dolge poglede na okolico.
14. člen
Pri določanju višine objektov je treba poleg predpisanih
dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati tudi
vertikalni gabarit mesta oziroma zaselka, tako da novi objekti
po višini ne izstopajo iz celotne podobe mesta oziroma zaselka
in da ne zakrivajo pogledov na staro mestno jedro.
15. člen
Pri nadomestni gradnji je dopustna ohranitev dela obsto‑
ječega objekta tako, da se ohranjeni del in nov objekt povežeta
v enotno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin in kritina
morajo biti enaki. Ohranjanje delov prvotnih objektov kot sa‑
mostojnih objektov, ločenih od novih, ni dopustno.
16. člen
Začasnih objektov ni dopustno postavljati v območjih ali v
neposredni bližini naravnih vrednot.
2.2 Arhitekturno oblikovanje
17. člen
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,
– 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 sleme‑
nom v smeri daljše stranice objekta, oziroma so lahko tudi
sestavljene 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 so‑
sednjih objektov,
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– 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.
18. člen
Dostope v objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti je
treba urediti za funkcionalno ovirane ljudi.
19. člen
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.
20. člen
Za vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nad‑
zidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za
novogradnje.
Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s celo‑
tno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem
in gradbenimi materiali osnovnega objekta.
Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov mora
slediti pogoje, ki veljajo za stavbe h kateri se gradijo.
2.3 Oblikovanje drugih posegov
21. člen
Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne pred‑
vsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim
manj vidnega betona. Visokodebelno vegetacijo ob vodotokih
je potrebno v čim večji meri ohranjati.
22. člen
Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo kmetijskih in
gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih pro‑
cesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ter preprečiti odtoka
visokih voda in hudournikov. Urejanje je treba izvajati pravoča‑
sno, da se površine zarastejo do jesenskega deževja.
Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba ohranjati:
– pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali
skupine dreves, kjer razmere to dopuščajo,
– gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi ali okrepiti.
23. člen
Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja
je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi
je potrebno zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi
z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru strmejših
brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba upo‑
rabljati za zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo
zasaditev z grmovnicami.
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‑
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sti terena pred začetim posegom, tako da je vidna podoba čim
manj spremenjena.
24. člen
Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah niso
dopustne odstranitve varovanih dreves, ki so določena v grafič‑
nem prikazu. V naselju, kjer objekti krajevno značilne arhitektu‑
re tvorijo ožine in je za te odseke v grafičnem prikazu določena
gradbena črta, niso dopustne odstranitve teh objektov.
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izva‑
jalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo
pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije
in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
25. člen
Ulična oprema in turistične oznake morajo biti locirani
tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastirajo
značilnih pogledov ter da ne ovirajo vzdrževanja infrastruktur‑
nega omrežja.
Napisi in reklame ne smejo segati čez sleme strehe. Na
naravni vrednoti in na objektih kulturne dediščine reklame niso
dopustne.
Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in iz‑
ložbami morajo biti najmanj 2,2 m nad pločnikom. Podpore
nadstrešnic, drogovi tabel in prometnih znakov morajo stati ob
robu pločnika. Stopnice ne smejo segati na pločnik.
Postavitev oziroma gradnja objektov in naprav za oglaše‑
vanje, 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.
2.4 Pogoji za oblikovanje v tipih ureditvenih enot
26. člen
V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) veljajo na‑
slednja pravila za oblikovanje:
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.
Prizidki z ravnimi strehami niso dopustni.
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
objekta v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se
priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
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Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev za
les mora biti enaka kot na sosednjih objektih, streha je lahko
šotorasta.
Največja dopustna višina ograj je 1,20 m. Odmik med
dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri dovoznih cestah
mora biti najmanj 5 m.
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.
Določbe za ureditveno enoto enodružinska zazidava (e)
veljajo tudi za gradnjo na zazidanih stavbnih zemljiščih izven
naselij (z), razen za cerkev sv. Jožefa.
27. člen
V ureditveni enoti stanovanjski bloki in stolpiči (bs) za
oblikovanje stanovanjskih blokov in stolpičev velja:
– dozidave stolpičev morajo biti izvedene enotno za ves
objekt,
– 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,
– zasteklitve balkonov morajo biti izvedene enotno za
cel objekt,
– 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.
Garaže so dopustne le pod nivojem terena tako, da se
ne zmanjšujejo javne zelene površine; izjemoma je dopustna
ureditev garaž tako, da te segajo 1 m nad teren, pri čemer mora
biti streha zasajena s travo ali utrjena s pohodnim tlakom, kjer
so dopustne ureditve igrišč.
28. člen
V ureditveni enoti delavnice in proizvodni objekti (d) za
oblikovanje delavnic in proizvodnih objektov velja:
– višina nadomestnih ali dopolnilnih gradenj sme biti taka,
da gradnje niso vidno izpostavljene in da ne tvorijo nove višin‑
ske dominante v prostoru,
– poslovni objekti ali deli objektov naj bodo locirani v tistih
objektih ali delih objektov, ki ležijo ob ulici oziroma javnemu
prostoru, če razmere to dopuščajo.
Ograje, ki so vidne z javnih površin, morajo biti arhitektur‑
no oblikovane, visoke so lahko največ 2 m.
29. člen
V ureditveni enoti posamični objekti s svojstvenim obli‑
kovanjem (x) morajo posegi na obstoječih objektih upoštevati
oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov ter jih
dopolnjevati.
30. člen
V ureditveni enoti strnjena ob ulična zazidava – trg (t) se
mora arhitekturno oblikovanje posegov zgledovati po oblikovnih
kvalitetah krajevno značilne arhitekture.
Za oblikovanje stanovanjskih objektov velja:
– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4,
– višina: največ P+2+M, kolenčni zid pa visok največ
100 cm,
– streha: strešine v naklonu 38° do 45°.
Za oblikovanje objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti
velja:
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– tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:2,
– streha: strešine v naklonu 38° do 45°,
– dostop v objekte mora biti zagotovljen tudi funkcionalno
oviranim ljudem.
Prizidki z ravnimi strehami niso dopustni.
Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skla‑
dno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
Pri zatrepih, ki so delno ometani in delno obloženi z le‑
som, mora biti delitev izvedena vodoravno.
Napušči morajo biti bodisi tanke površine z vidnimi kon‑
strukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z zaokrožitvijo
med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).
Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih strešine
morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca 10°).
Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado objekta.
Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe.
Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic,
fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklaki
niso dopustne.
Površine trgov in glavnih cest naj bodo urejene tako, da
se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih voznih in
peš površin.
30.a člen
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 50m2, ven‑
dar le do skupne tlorisne površine 50m2 (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.
30.b člen
Na območjih za pokopališča (ZK) veljajo naslednji pogoji:
– 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.
31. člen
V ureditveni enoti mestne zelene površine (p) so dopustne
le parkovne ureditve in ureditve poti.
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.
32. člen
V ureditveni enoti mestni parkovni gozd (g) so dopustne
le parkovne ureditve s pretežno visokodebelno vegetacijo in
ureditve poti.
3. Pogoji za določanje parcele za gradnjo
33. člen
Parcela za gradnjo se določa glede na velikost in na‑
membnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost ze‑
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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.
4. Pogoji za prometno urejanje in urejanje sistemov zvez
34. člen
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.
34.a člen
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;
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– 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 upora‑
blja 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 varnost v prometu. Na javno cesto naj se praviloma
priključuje več objektov skupaj. Slepo zaključene ceste mo‑
rajo 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
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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.
34.b člen
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 mini‑
malno 1,55 m, enako velja tudi za pešpoti izven naselij. Izjemo‑
ma so dovoljena zožanja, kadar zaradi obstoječih ovir oziroma
objektov ni možno zagotoviti ustrezne širine hodnika za pešce.
34.c člen
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 pri‑
meru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi
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:
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– enostanovanjske stavbe z garažo

2 PM/stanovanje

– dvostanovanjske stavbe z garažo

4 PM

– večstanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

– počitniške hiše

2 PM

– dom za starejše

1 PM/5 postelj

– vrtci, šole

2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena

– zdravstveni domovi

1 PM/2 zaposlena + 1 PM/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

1 PM/50 m2 ali 1 PM/2 zaposlena

– skladišča

1 PM/100 m2 ali 1 PM/2 zaposlena

– kulturni dom

1 PM/5–10 sedežev

– cerkev

1 PM/10–20 sedežev

– pokopališča

1 PM/2000 m2 površine

– trgovine

1 PM/ 30–40 m2 koristne prodajne površine

– rekreacijska igrišča

1 PM/250 m2

– športne dvorane z gledalci

1 PM/10–15 obiskovalcev

– športne dvorane brez gledalcev

1 PM/50 m2 površine dvorane

– manjše krajevne gostilne, bifeji

1 PM/4 sedežev

– gostilne s prenočišči

1 PM/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).
35. člen
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.
36. člen
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.
5. Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje
37. člen
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na
način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem obrambe
in zaščite.
Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopani v
teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je
potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani
odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z avtohtonimi
grmovnicami.
Nadzemne komunalne in energetske objekte je treba
postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih na‑
selja. Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Ravne strehe
niso dopustne, naklon strehe mora biti 38° do 45° in prilagojen
sosednjim objektom, razen v primeru tipskih objektov (trafo
postaje).
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38. člen
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 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.
39. člen
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 omrež‑
je 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‑
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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.
(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
parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za
vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne mate‑
riale.
(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 …).

Stran

448 /

Št.

4 / 21. 1. 2011

39.a člen
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.
39.b člen
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,
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.
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(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.
(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.c člen
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
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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
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.
(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.
41. člen
Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad slemenom
in na objekte kulturne dediščine.
42. člen
5.7. Odstranjevanje odpadkov
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti ure‑
jena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo utrjeno
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površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje. Odjemna
mesta za kosovni odpad in steklovino naj bodo postavljena v
bližini trgovin ali parkirišč.
6. Pogoji za varstvo voda, zaščito pred poplavami
in zaščito pred erozijami
43. člen
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 azbestno-cementne 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
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.
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Na območjih urejanja Ljubelj 20 T1 in Ljubelj 20 T2, ki
se nahajata na vodovarstvenih območjih zajetja pitne vode,
je potrebno 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;
– 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.
43.a člen
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 stabil‑
nost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred
škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode,
plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih
in obvodnih organizmov 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
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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
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 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 poročilo
in podati rešitve, ki bodo zagotavljale ustrezno stopnjo sta‑
bilnosti 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.
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.
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(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.
43.b člen
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 ero‑
zije vode (območja strogih protierozijskih varovanj, erozijska
žarišča, območja zahtevnejših protierozijskih ukrepov, obmo‑
čja 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
odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča ob‑
močja 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 rav‑
novesnih 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.
(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
zemljišče 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
posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi
tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila sta‑
bilnost zemljišča.
(4) Za vsak poseg, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov
in naprav je na območju celotne občine potrebno predhodno
pridobiti mnenje geomehanika.
44. člen
(črtan)
7. Merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine,
ohranjanje narave in varstvo okolja
45. člen
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.
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(2) Na objektih in območjih varovanih po predpisih o
varstvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih
v prostor prostorski ureditveni pogoji glede celostnega ohra‑
njanja kulturne dediščine.
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovo‑
ljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k
trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dedi‑
ščino 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 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 pripada‑
jočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na oko‑
lico,
– 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
mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med
stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, raz‑
merje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene
linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj nase‑
lja (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),
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– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicional‑
na raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbar‑
stva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko po‑
dobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(12) Varstveni režimi v območjih vrtnoarhitekturne dedi‑
ščine – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, po‑
teze),
– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema,
skulpture),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (ve‑
getacija, voda, relief itd.),
– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino
oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delova‑
nje celote,
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z
okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, zna‑
čilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vr‑
ste, 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 dedišči‑
no – 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 de‑
diščine:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in do‑
minantnost dediščine,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnil imeti
negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno sub‑
stanco kulture dediščine,
– dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno
uporabo kulturne dediščine.
(15) Varstveni režim v registriranem arheološkem naj‑
dišču:
– ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne
poškodovati arheološke ostaline,
– izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovo‑
ljeni 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
zagotovi predhodne arheološke raziskave. Obseg arheoloških
raziskav opredeli Zavod za varstvo kulturne dediščine Slove‑
nije. 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,
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– 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, 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 termoizo‑
lacijskimi materiali.
– Na strehe prepovedano nameščati sončne celice.
– Izveski morajo biti v celoti umetno kovaške izdelave.
Prepovedani so vsi neonski izveski in table pritrjene na fa‑
sado.
– Povsod se morajo 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.
(18) V primeru, da so druga določila tega odloka v
nasprotju z Prostorsko ureditveni pogoji za ohranjanje kul‑
turne dediščine, se na območju kulturne dediščine in vplivnih
območjih kulturne dediščine upošteva pogoje za ohranjanje
dediščine.
45.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 zavarova‑
nem območju, naravni vrednoti, pričakovani naravni vrednoti,
ekološko pomembnem območju, geomorfološki podzemeljski
naravni vrednoti (jami) ali v območju Natura 2000 je potrebno
v postopku pridobitve ustreznega upravnega dovoljenja pri‑
dobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi
naravovarstveno 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 razširje‑
nost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst;
ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habi‑
tatnih 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 razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimo‑
vanje, selitev in prehranjevanje živali; ohranja povezanost
habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča
ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena. Pri izvajanju
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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 dru‑
gih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali
in rastlin. Živalim se prilagodi tako, da poseganje oziroma
opravljanje dejavnosti ne sovpada z obdobji oziroma sovpa‑
da 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 ra‑
zvojnih 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 tujero‑
dnih 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.
45.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
centralnih dejavnostih je potrebno priključiti na skupinske
– daljinske vire energije, graditi nizko energetske pasivne
objekte.
(5) Pri posegih, ki povzročajo emisije snovi je potrebno
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Prekomerne vplive na
okolico se omeji – prepreči z omilitvenimi ukrepi v dovoljene
okvire, ki so še dopustni po predpisih.
45.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 pred‑
piše 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 pri‑
dobivanja 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.
45.d člen
7.5 Varstvo pred hrupom
(1) Varstvo pred hrupom je opredeljeno na podlagi po‑
sameznih 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‑
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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: območje
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
podrobnejše 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 izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno upravo in
opravljanje verskih obredov, na območjih zelenih površin na‑
menjenih 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 upora‑
bo zvočnih naprav na prostem je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega 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 po‑
segov.
8. Merila in pogoji za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter ureditve za potrebe obrambe
45.e člen
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 vo‑
zila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovi‑
tev hidrantnega omrežja,
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
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
sklopi konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izde‑
lani 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.
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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 zah‑
tevana, 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, plazlji‑
vost itd.) in veljavne predpise o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seiz‑
mične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan-Sei‑
berg ter temu primerno 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
presoje in tehnične rešitve, ki zagotavljajo stabilnost objektov
in terena.
(3) Na potencialno ogroženih območjih je potrebno pro‑
storske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge teh‑
nične 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.
9. Merila in pogoji za varstvo gozda
45.f člen
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 uresni‑
čevanja 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: večna‑
menski gozdovi, gozdovi s posebnim namenom, varovalni
gozdovi.
Umeščanje objektov in izvajanje del na zemljiščih v
gozdnem prostoru se načrtuje tako, da se, kolikor je le mo‑
goče, upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob,
podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in
značilne vedute.
V varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim namenom
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 občut
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no 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
dejavnosti 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
kmetijske namene ne).
Pri načrtovanju površin osnovnih namenskih rab stano‑
vanj, proizvodnih dejavnosti in ostalih vrst rab, v katerih so pri‑
sotni 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 ne‑
gativnimi 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. Dopu‑
stne 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 varno‑
stno oskrbnem pasu je treba zagotoviti prometnico (cesta,
pot, kolesarska, sprehajalna steza, ki je lahko tudi neutrjena,
vendar trajno omogoča dostop do gozda za namene gospo‑
darjenja z njim, z njegovo javno rabo in odvozom gozdnih le‑
snih proizvodov). 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
socialnimi 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 goz‑
du je dopustno uporabljati le sadike avtohtonih vrst, ki niso
prenašalke hruškovega ožiga.
Investitor mora prevzeti odgovornost za poškodbe na
svojih objektih, premičninah in uporabnikih, ki bi jih lahko
povzročili drevje ali druge tvarine sosednjega gozda ali meha‑
nizacija 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
gozdarstvu. Gozd je tu dovoljeno skrčiti po označitvi in evi‑
dentiranju 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
zagotovljen dostop do javne prometnice po prometnici, ki ni
gozd ali gozdna prometnica, hkrati pa dopušča rabo za gospo‑
darjenje z gozdom v soseščini oziroma zaledju lokacije.

Uradni list Republike Slovenije
IV. POSEBNE DOLOČBE ZA POSEGE V PROSTOR
46. člen
Na delu parcele št. 576, k. o. Tržič, označenem v grafič‑
nem prikazu, so dopustne ureditve okolice cerkve Sv. Jožefa
za sakralne in kulturne namene.
47. člen
Tržič – Ravne (29 S4/2), Tržič (29 S4/3), Tržič – Golob
(29 S4/4), Tržič – Polana (29 S9) in Tržič – Za krtom (29
S10)
Nadomestne gradnje in rekonstrukcije obstoječih garaž,
ki ležijo ob vodotokih, niso dopustne.
48. člen
Tržič – Zali rovt (29 S4/5 e)
Oblikovanje stanovanjskih objektov mora biti enotno.
Obstoječi večstanovanjski objekt (del bivše šole) se mora v
primeru rekonstrukcije oblikovno prilagoditi ostalim stanovanj‑
skim objektom.
Dovoljene so gradnje dvojčkov.
49. člen
Tržič – Cankarjeva (29 C3)
V območju urejanja postavljanje kioskov in prodajnih
prikolic ni dopustno.
V ureditveni enoti x (avtobusna postaja) dozidave obsto‑
ječih objektov v smeri jugozahod in jugovzhod niso dopustne.
Nadzidave so dopustne samo za ureditev mansarde, pri če‑
mer naj kolenčni zid ne presega 80 cm. Nadzidava stolpnice
ni dopustna.
V ureditveni enoti i je dopustna ureditev večetažnega
parkirišča, katerega zgornja vozna površina ne sega več kot
1 m nad obstoječo cesto.
V ureditveni enoti mestni parkovni gozd (g) postavitev
pomožnih objektov in nasipavanje ni dopustno.
50. člen
Tržič – Na Spodnji poli (29 P1)
Dopustna je proizvodnja, ki ne moti okolice. Poleg po‑
segov, določenih v 7. členu tega odloka, je dopustna tudi
sprememba namembnosti v stanovanja.
50.a člen
Tabela – pobude, varstveni pogoji, usmeritve in priporo‑
čila za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine, je
priloga tega odloka.
50.b člen
Na območju 29 P3 d je pred pred načrtovanjem umešča‑
nja dovoljenih dejavnosti v območje EŠD 14353 Tržič – Bom‑
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bažna predilnica in tkalnica Tržič potrebno izdelati celovite
strokovne podlage za celotno območje, ki bodo vsebovale
pregled, oceno in vrednotenje vseh objektov in prostorskih
pojavov znotraj območja, poglede na območja ter opredelitev
vedut na prostorske dominante izven območja. Strokovne
podlage morajo vsebovati tudi spomeniško varstveno vredno‑
tenje. 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 osnova za izdelavo projektne dokumentacije
za posege v območja z oznako P.
V. KONČNE DOLOČBE
51. 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 uveljavitvi‑
jo tega odloka končajo postopki za pridobitev gradbenega
dovoljenja 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 grad‑
benega dovoljenja prilagati projektno dokumentacijo izdelano
po predpisih pred uveljavitvijo tega odloka poteče po preteku
6 mesecev po uveljavitvi odloka.
52. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizaci‑
jam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu,
pristojnem za urejanje prostora na Upravni enoti Tržič in na
Občini Tržič.
53. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka upravlja pristojni
inšpektorat.
54. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 22. 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 –
širše območje

ŠT.
POBUD
E
2, 3

4a, 4b

99

Priloga

PARC.
ŠT.

K.O.

OBST.
OZN..
OBM.
UR.
29S
7 OPPN

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.

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

Za obe območji se sočasno izdela OPPN.
Vplivno območje:
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

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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133.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP)
za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje
(za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto –
uradno prečiščeno besedilo

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 49. člena Poslovnika Občin‑
skega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 22/96 in 31/98)
je Občinski svet Občine Tržič na 3. redni seji dne 22. 12.
2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o prostor‑
skih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča
– ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič-mesto,
ki obsega:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro
mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T34C-029 Tržič-mesto) (Uradni list RS, št. 11/96),
– Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih PUP
za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja
003-T3-4C-029) (Uradni list RS, št. 13/02) /popravek grafič‑
nega dela/,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostor‑
sko ureditvenih pogojih za staro mestno jedro Tržiča – ožje
območje (za del območja 003-T3-4C-029) (Uradni list RS,
št. 37/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostor‑
skih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča
– ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto)
(Uradni list RS, št. 1/11).

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP)
za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje
(za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto
– uradno prečiščeno besedilo
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 ter upoštevanju določb Odloka o
razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodo‑
vinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, 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
Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorsko ureditvenih pogojih,
– grafični prikaz, ki določa razmejitve ter merila in pogoje
za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2000,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro‑
stora.
3. člen
Prostorsko ureditveni pogoji določajo:
– funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto
graditve ali drugega posega s poudarkom na revitalizacijskem
procesu,
– merila in pogoje za urbanistično oblikovanje območja,
arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav ter drugih pose‑
gov v prostor,
– merila in pogoje za določanje gradbenih parcel in funk‑
cionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za prometno urejanje in urejanje sis‑
tema zvez,
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– merila in pogoje za komunalno in energetsko opremlja‑
– merila in pogoje za varstvo voda ter
– merila in pogoje za varstvo narave in kulturne dediščine.

4. člen
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.
Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, gozdar‑
stvo, lov in ribolov.
Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, promet,
gostinstvo, turizem in storitve.
Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, soci‑
alno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura,
uprava, cerkev in svobodni poklici.
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni posebej
določen, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja
graditve objektov, s področja urejanja prostora in s področja
prostorskega načrtovanja.

II. MEJA OBMOČJA, KI SE UREJA
S PROSTORSKIMI UREDITVENIMI POGOJI
5. člen
S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se ureja del ob‑
močja urejanja po občinskem prostorskem planu z oznako
003-T3-4C-029 Tržič-mesto v k.o. Tržič. To je ožje območje
starega mestnega jedra Tržiča, ki je razglašen za kulturni in
zgodovinski spomenik, in zanj velja varstveni režim I. stopnje,
ki določa: varovanje spomeniških lastnosti celotnega območja
v neokrnjenosti in izvirnosti, dovoljena dejavnost mora biti v
skladu s spomeniško funkcijo območja in območje je pod nad‑
zorstvom pristojne spomeniške službe.
Meja ožjega območja starega mestnega jedra Tržiča po‑
teka od začetne točke prečkanja tovarniškega kanala BPT
Tržiške Bistrice po levem bregu Tržiške Bistrice do mostu
pred kinom, obkroži stanovanjske objekte na Kurnikovi poti in
Cerkveni ulici okrog stolne cerkve in staro pokopališče, se po
Kosarski ulici vrača, prečka pred TOKOS Tržiško Bistrico, obide
Osnovno šolo Tržič, zajema kompleks ob gradu in se nadaljuje
proti severu za parcelnimi mejami hiš na Koroški cesti. Na
razcepu Koroške ceste in Poti na pilarno se meja obrne proti
zahodu do desnega brega Mošenika in se po desnem bregu
Mošenika nadaljuje do “Dekliškega doma”, kjer preskoči na
desni breg tovarniškega kanala BPT do začetne točke.
6. člen
(črtan)
7. člen
Celotno območje ožjega mestnega jedra Tržiča je glede
na dejavnosti v prostoru razdeljeno na posamezne prostorske
enote, ki so poleg meje območja določene v grafičnem prikazu.
III. SKUPNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
Skupni pogoji veljajo za vse istovrstne prostorske enote,
razen če v posebnih pogojih ni določeno drugače.
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1. Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugega posega s poudarkom
na revitalizacijskem procesu
1.1 Namembnost območja in prostorskih enot
8. člen
Celotno območje ožjega mestnega jedra Tržiča je na‑
menjeno poselitvi.
V prostorski enoti za centralne dejavnosti (C) so dopu‑
stne naslednje dejavnosti:
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– stanovanja,
– primarne dejavnosti, kolikor gre za stare obstoječe
kmetije, nove niso dopustne,
– obrtne dejavnosti.
V prostorski enoti za proizvodnjo (P) so dopustne na‑
slednje dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti, ki ne motijo okolice in so eko‑
loško primerne,
– poslovni prostori,
– storitvene dejavnosti,
– trgovina,
– stanovanja,
– lokali (trgovski, gostinski, servisni in uslužnostni).
Dejavnosti kot so gostinstvo in bifeji naj se izvajajo
predvsem v objektih nepremičnine kulturne vrednosti in niso
dovoljene v morebitnih novogradnjah.
Pred načrtovanjem posegov v posameznem območju z
oznako P (razen vzdrževalnih del ter z izjemo prenove objek‑
ta Modene, parc. št. 306, k.o. Tržič), je potrebno izdelati
celovite strokovne podlage za posamezna območja z oznako
P, ki bodo vsebovale pregled, oceno in vrednotenje vseh
objektov in prostorskih pojavov znotraj območij P, poglede
na območja ter opredelitev vedut na prostorske dominante
izven območja. Strokovne podlage morajo vsebovati tudi
spomeniško varstveno vrednotenje. Strokovne podlage iz
katerih bo razvidna tudi prometna ureditev, ki ne bo obre‑
menjevala mestnega jedra (tranziti in stoječ promet) z merili
in pogoji za posege v območja z oznako P so podrobnejša
podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za posege v
območja z oznako P.
V prostorski enoti za rekreacijo (R) so dopustne nasle‑
dnje dejavnosti:
– stanovanja, vendar le v obstoječih objektih, poveča‑
nje stanovanjskih površin ni dopustno,
– kvartarne dejavnosti,
– turizem,
– storitve za šport in rekreacijo ter gostinstvo.
V prostorski enoti za zelene parkovne površine (ZP) so
dopustne naslednje dejavnosti:
– rekreacija.
V prostorski enoti za pokopališče (PO) so dopustne
naslednje dejavnosti:
– kultura in cerkev.
V prostorski enoti za infrastrukturo (I) so dopustne
dejavnosti za komunalno, energetsko in prometno infrastruk‑
turo ter sistemi zvez.
Pokopališča (ZK) – površine namenjene za pokop in
spominu na umrle.
Na območjih za pokopališča (ZK) so dopustne nasle‑
dnje 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 objek‑
tov,
– ureditve infrastrukture,
– ureditve zelenih oziroma parkovnih javnih površin.
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1.2. Pogoji glede vrste posegov v prostor
9. člen
Na celotnem območju, ki se ureja s temi prostorsko ure‑
ditvenimi 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.
Postavitev kioskov in premičnih prikolic za prodajo ali go‑
stinske storitve na območju ožjega območja starega mestnega
jedra Tržiča ni dopustno.
1.3. Varstvo okolja
10. člen
Na celotnem območju občine se upošteva Odlok o odva‑
janju 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.
2. Pogoji za urbanistično oblikovanje območja,
arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav
ter drugih posegov v prostor
11. člen
Urbanistično oblikovanje območja je vezano na obstoječo
urbanistično zasnovo mesta, prostorsko zasnovo ulic in trga,
obstoječe gabarite objektov in varovanje značilnih pogledov na
arhitekturne dominante.
V območjih varovanih pogledov niso dopustne gradnje in
ureditve, ki bi zakrile kvalitetne poglede na objekte, naravne
dominante ali dolge poglede na okolico.
Za vse posege v prostor v starem mestnem jedru Tržiča
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovar‑
stveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj
(ZVKD).
12. člen
Na mestu objektov v območju C, ki jih je v primerih, kot jih
določa zakon o varstvu kulturne dediščine mogoče odstraniti,
se sme zgraditi objekt, ki bo rekonstrukcija originalnega. Ohra‑
niti je potrebno njegove elemente, ki se naj ustrezno vključijo
v rekonstrukcijo (portal in druge kamnite elemente, okenske
polknice, ograje, reliefno in slikano okrasje na fasadi …). Re‑
konstrukcija mora upoštevati gabarite, naklone streh, barvo in
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oblikovanje fasade, obliko in razmerja oken (posnetek odstra‑
njenega objekta). Dovoljeno je odstopanje od prejšnjega stanja
v primeru boljše zgodovinske pričevalnosti objekta.
13. člen
Pri določanju višine objektov je treba poleg predpisanih
dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati tudi
vertikalni gabarit sosednjih objektov, tako da novi objekti po
višini ne izstopajo iz celotne podobe niza objektov.
14. člen
Pri nadomestni gradnji je dopustna ohranitev dela obsto‑
ječega objekta tako, da se ohranjeni del in nov objekt povežeta
v enotno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin in kritina
morajo biti enaki. Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samo‑
stojnih objektov, ločenih od novih objektov, ni dopustno.
15. člen
Etažnost objektov:
Objekti so lahko pritlični, enonadstropni, dvonadstropni,
trinadstropni, z izkoriščenim ali neizkoriščenim podstrešjem
v skladu s predhodnim objektom oziroma analogijo mikroob‑
močja.
Objekte je v primeru novogradnje možno podkletiti.
16. člen
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.
17. člen
Cerkve, kapelice, znamenja, graščine in dvorci imajo lah‑
ko drugačen naklon strehe od predpisanega naklona. Sleme
mora potekati v smeri daljše stranice.
Kritina je lahko bakrena.
18. člen
Dopustno je odpiranje strešin s frčadami, ki morajo biti
skladne s podobo objekta, arhitekturno značilnostjo mestnega
jedra in ne smejo presegati višine osnovne strehe.
19. člen
Napušči streh se varujejo in obnavljajo v skladu s histo‑
rično tipiko. Na novogradnjah morajo biti ometani (polkrožni ali
profilirani v skladu z arhitekturo).
Med objekti v vrsti morajo biti izvedeni požarni zidovi, če
pa so višine različne, morajo masivni zidovi segati do negorljive
strešine. Če je nevarnost prenosa ognja z objekta na objekt,
morajo biti okna opremljena s kovinskimi polkni.
20. člen
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.
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– 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.
21. člen
Dostope v objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti je
v primeru novogradnje treba urediti za funkcionalno ovirane
ljudi.
22. člen
Ureditve vodotokov so dopustne predvsem z uporabo
naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega
betona. Visokodebelno vegetacijo ob vodotokih je potrebno v
čim večji meri ohranjati.
23. člen
Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja
je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi
je potrebno zatraviti ali zasaditi z grmovnicami. V primeru str‑
mejših brežin je treba za zavarovanje uporabiti take elemente,
ki omogočajo kasnejšo zasaditev z grmovnicami. Betonske
škarpe morajo biti obložene z avtohtonim kamnom ali arhitek‑
turno oblikovane.
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.
24. člen
Ograje so lahko meja med parcelama s soglasjem mejaša
oziroma ograja okrog funkcionalnega zemljišča. Oblikovanje
ograj naj se zgleduje pri tradicionalnih primerih ograjevanja
parcel.
Ohranjati je potrebno vse tipične ograje na balkonih. Vse
nove ograje morajo biti prilagojene tradiciji umetnega kovaštva
v Tržiču.
25. člen
Fasade:
Raziskave na fasadah kot osnova za prenovo, ki obsegajo
sondiranje, fotodokumentacijo in meritve, se izvajajo za potre‑
be predstavitve najbolj reprezentativnega obdobja arhitekture.
Instalacijski vodi naj bodo skriti pod ometi. Omarice instalacij
naj bodo pokrite ali primerno obdelane.
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).
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Obvezen je gladek apneni omet. Kamnite objekte je pre‑
povedano oblagati s termoizolacijskimi materiali.
26. člen
Mestna oprema:
Napisi in reklame ne smejo biti moteče in jih je potrebno
omejiti na izložbe. Le v izjemnih primerih, kjer je zaradi pro‑
meta ali oblike fasade to dopustno, je napis mogoče pritrditi
na fasado. Na objektih naravne in kulturne dediščine reklame
niso dopustne.
Izveski naj bodo kovinski, oblikovani po vzoru starih kova‑
nih izveskov in konzolno obešeni nad vhodom lokala. Prepove‑
dani so vsi neonski izveski.
Koši za smeti naj bodo kovinski in enostavno oblikovani.
Lahko so stoječi ali pritrjeni na fasado na funkcionalnih mestih.
Oglasne table oziroma panoji so lahko prostostoječi,
umetno kovani grafitno sive barve in oblikovani po enotnem
vzorcu.
Omarice za telefon in elektriko morajo biti čim manj mo‑
teče. Pobarvane morajo biti v barvi fasade.
Korita za rože morajo biti obešena tako, da ne pokrivajo
kvalitetnih fasadnih detajlov.
Premične posode za cvetje je dopustno postaviti ob vho‑
dih v mesto, vhodih v stavbe, ob cerkvah in spomenikih. Dopu‑
stne so posode okrogle ali kvadratne oblike (lesene, kamnite,
glinene, betonske).
Dopustna je postavitev kamnitih klopi ali lesenih klopi s
kamnitim podstavkom (betonski). Stojala za kolesa so lahko
kovinska ali betonska (v barvi podstavka fasade pred katero
stojijo).
Nadstrešnice in tende morajo biti najmanj 2,20 m nad
pločnikom in so dopustne le izjemoma s soglasjem ZVKD
Kranj, če ne zastirajo značilnih pogledov in ovirajo vzdrževanja
infrastrukturnega omrežja.
Ulična razsvetljava naj se izvede po vzoru razsvetljave
na Trgu svobode.
3. Pogoji za določanje parcele za gradnjo
27. člen
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.
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 ali pa so potrebne manjše deponije, je treba za‑
gotoviti parkirne prostore oziroma deponije na zemljišču za
gradnjo pri objektu ali na skupnem zemljišču za več objektov
skupaj.
4. Pogoji za prometno urejanje in urejanje sistemov zvez
28. člen
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
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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.
28.a člen
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,
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;
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– prometno tehnični elementi javnih cest in poti ter dovoznih
cest morajo zagotavljati preglednost v krivinah in križiščih (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, za‑
saditve) 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 gradbenega 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.
28.b člen
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.

– enostanovanjske stavbe z garažo
– dvostanovanjske stavbe z garažo
– večstanovanjske stavbe
– počitniške hiše
– dom za starejše
– vrtci, šole
– zdravstveni domovi
– poslovni prostori/pisarne
– poslovni prostori/stranke
– obrtni ali industrijski objekti
– skladišča
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(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.c člen
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:

2 PM/stanovanje
4 PM
2 PM/stanovanje
2 PM
1 PM/ 5 postelj
2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena
1 PM/2 zaposlena + 1 PM/30 m2
1 PM/2 zaposlena + PM/30 m2 neto površine
1 PM/2 zaposlena + PM/20 m2 neto površine
1 PM/50 m2 ali 1PM/2 zaposlena
1 PM/100 m2 ali 1PM/2 zaposlena
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– kulturni dom
– cerkev
– pokopališča
– trgovine
– rekreacijska igrišča
– športne dvorane z gledalci
– športne dvorane brez gledalcev
– manjše krajevne gostilne, bifeji
– gostilne s prenočišči
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1 PM/5–10 sedežev
1 PM/10–20 sedežev
1 PM/2000 m2 površine
1 PM/ 30–40 m2 koristne prodajne površine
1 PM/250 m2
1 PM/10–15 obiskovalcev
1 PM/50 m2 površine dvorane
1 PM/4 sedežev
1 PM/2 sobi in 1 PM/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
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 straneh
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, saditev 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
Prehodi za pešce in vhodi v javne objekte morajo biti izve‑
deni tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
31. člen
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.a člen
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.
5. Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje
32. člen
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na
način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem obrambe
in zaščite.
Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopane v te‑
ren. Nadzemne komunalne in energetske objekte je treba posta‑
vljati nevpadljivo in po možnosti v sklopu ostalih objektov. Objekti
morajo biti arhitekturno oblikovani, ravne strehe niso dopustne.
33. člen
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‑
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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
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.
34. člen
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.
(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 pis
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no 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.a člen
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 je‑
drih 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.
34.b člen
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
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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 obvezna
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 konceptu, stavbe,
za katere predpis lokalne skupnosti določa obvezno priključitev
na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo do‑
ločene 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 električne
energije na objektih je možna pod pogojem, da so naprave izve‑
dene 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 solarnimi
sistemi, sončni kolektorji, sončne celice, zrcala).
(8) Celice za fotovoltaične elektrarne je dopustno postavlja‑
ti na strehe (v ravnino strehe, brez dodatnih konstrukcij – stebrič‑
kov). 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 ze‑
mljišču objekta, pri čemer je potrebno zagotoviti predpisane od‑
mike od objektov in vseh infrastrukturnih objektov in naprav. Za
postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrama je potrebno
pridobiti ustrezna soglasja, kolikor so le-ti locirani v varovalnih
pasovih infrastrukturnih objektov in naprav, v območjih naravne
in kulturne dediščine in drugih zavarovanih območjih.
(12) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi z zmanj‑
ševanjem porabe električne energije za javno razsvetljavo, in
sicer z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za regu‑
liranje polnočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem na
minimalno število svetlobnih teles postavljenih zunaj strnjenih
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 degradira‑
nih območjih proizvodnih dejavnosti.
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infra‑
strukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z elektriko,
zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi
in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, dis‑
tribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene
in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upošteva načela
vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o omejenosti virov
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ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju rabe
energije.
34.c člen
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 niz‑
kotlačnih plinovodov je potrebno upoštevati določila Pravilnika o
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plino‑
vodov 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/ulicah.
Glede na lokacijo bodočih objektov so možni tudi drugi koridor‑
ji.
(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, ogrevanje, pripravo
tople sanitarne vode, tehnologijo in hlajenje.
35. člen
5.6. Male hidroelektrarne
(1) Gradnja malih hidroelektrarn (MHE) je vezana na ohra‑
njanje 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 locira izven varo‑
vanih območij in izven območij naravnih vrednot.
(2) Pri urejanju malih hidroelektrarn mora biti v strugi vo‑
dotoka 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
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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 potrebno
strokovno utemeljiti s hidravličnimi presojami. Strojnica ne sme
ovirati dostopa do struge zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih
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 priključitev
na javno prenosno elektroenergetsko omrežje.
36. člen
Sončnih korektorjev ni dopustno postavljati nad ali na
objekte kulturne dediščine.
37. člen
5.7. Odstranjevanje odpadkov
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti ure‑
jena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo utrjeno
površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje. Odjemna
mesta za odpadke na pokopališčih morajo biti urejena v sklopu
ograje – zidu pokopališča, vendar ne na vidno izpostavljeni
lokaciji.
37.a člen
Kolikor so pogoji za komunalno in energetsko opremljanje
in varstveni pogoji v neskladju, se v območju kulturnega spome‑
nika uporablja varstvene pogoje.
6. Pogoji za varstvo voda, zaščito pred poplavami
in zaščito pred erozijami
38. člen
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 območjih, 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, Agencije 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
azbestno-cementne 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 či‑
ščenje komunalne odpadne in padavinske vode ali je odvajanje
odpadnih voda začasno zagotovljeno z malo komunalno čistilno

Št.

4 / 21. 1. 2011 /

Stran

465

napravo skladno z veljavno zakonodajo. Priključek na javni vodo‑
vod 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 varovalni
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 name‑
njeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali
drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdra‑
vstveno 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 tre‑
nutno 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 pristoj‑
nega 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 razmerah
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 brežine
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.
38.a člen
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 obmo‑
čjih 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, ogro‑
ženih 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 ob‑
močij. 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, ob‑
močja 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 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 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. Vegetacijske
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 urediti
na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok pada‑
vinskih voda z urbanih površin – predvideti je potrebno ponikanje
ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo ozi‑
roma površinske odvodnike. Parkirne površine za tovorna vozila
morajo biti neprepustne za vodo in naftne derivate. Zagotovljeno
mora biti odvajanje odplak s talnih površin v sistem odvoda od‑
padnih voda preko ustrezno dimenzioniranih 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 gradbeno
tehnično, hidravlično in ekološko ustrezno ter skladno s predpisi.
Zavarovanja in stabilizacije brežin in dna vodotokov je potrebno
predvideti z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z av‑
tohtono 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.
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(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 odsekih
zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena. V primeru nesta‑
bilnih, pogojno stabilnih in erozijsko ogroženih pobočjih je potre‑
bo pridobiti geološko geomehansko poročilo 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. Kolikor so
površine ogrožene, je potrebno predvideti ukrepe in gradnjo
načrtovati tako, da ne bo prihajalo do škodljivega vpliva.
(12) Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vodoto‑
kov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na labilnih
tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju posegov ni
dovoljeno.
(13) Pri urejanju objektov in naprav z derivacijo (npr. malih
hidroelektrarn, mlinov žag in ribogojnic) mora investitor na odse‑
ku od odvzema vode do ponovnega izpusta v strugo vodotoka
zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi poobla‑
ščena strokovna institucija. Odvzem vode ne sme ovirati pretoka
visokih voda. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih raz‑
mer 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.
38.b člen
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 žarišča,
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 odtoč‑
ne 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 zagotavljanja
pretočne sposobnosti hudourniške struge in
– vlačenje lesa.
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 zemelj‑
skih 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 zemlji‑
šče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
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– 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 na‑
prav je na območju celotne občine potrebno predhodno pridobiti
mnenje geomehanika.
7. Merila in pogoji za varstvo naravne
in kulturne dediščine
39. člen
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 ohra‑
nitvi 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 območje
registrirane kulturne dediščine ali kulturnega spomenika je po‑
trebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne
dediščine.
(5) Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razgla‑
šeni za kulturne spomenike so posegi dovoljeni v skladu z za‑
konskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.
(6) Na objektih ali območjih registrirane kulturne dediščine,
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 neposredni
bližini enot kulturne dediščine, v vplivnem območju enote kul‑
turne 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 spre‑
meniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost kulturne dediščine.
(8) Za posamezne zvrsti registrirane kulturne dediščine velja‑
jo 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, obli‑
ka 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 izpostavlje‑
nih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v
okolici značilnostim stavbne dediščine).
(10) Varstveni režimi za registrirano naselbinsko dediščino
– ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža,
razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav‑
bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
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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, obli‑
ke oken, likovni izraz fasad, osnost fasad, materiali …).
(11) Varstveni režimi v območjih kulturne krajine – ohranjajo
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 dedišči‑
ne – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, pote‑
ze),
– 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, značilne,
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,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili 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 poško‑
dovati arheološke ostaline.
– izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni
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

Stran

468 /

Št.

4 / 21. 1. 2011

arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih
aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega do‑
voljenja, 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 zago‑
tovi predhodne arheološke raziskave. Obseg arheoloških razi‑
skav opredeli Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Stroške arheoloških raziskav nosi investitor posega.
(17) Varstvo vojnih grobišč
Po podatkih iz Registra vojnih grobišč leži na širšem obmo‑
čju 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 dovolje‑
na. Izjemoma je dovoljena postavitev drvarnic in garaž, vendar le
v primerih, kjer je njihova postavitev mogoča v skladu z historič‑
nim urbanizmom območja in arhitekturno tipiko območja.
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 dol‑
goročnega 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, ekolo‑
ško pomembnem območju, geomorfološki podzemeljski naravni
vrednoti (jami) ali v območju Natura 2000 je potrebno v postopku
pridobitve ustreznega upravnega dovoljenja pridobiti naravovar‑
stvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno
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 žival‑
skih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomemb‑
nejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za razmnoževanje,
skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje
živali; ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in žival‑
skih 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
dejavnosti ne sovpada z obdobji, oziroma sovpada v čim manjši
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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 Mi‑
nistrstvu 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 obrato‑
vanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije.
(2) Proizvodne, gospodarske, stanovanjske in druge objek‑
te je potrebno priključiti na ekološko čiste vire energije.
(3) Potrebno je zagotoviti racionalno rabo energije in iz‑
boljšanje toplotne izolacije objektov, ter uporaba ekološko spre‑
jemljivih goriv.
(4) Z gradnjami in ureditvami se škodljivi vplivi na zrak ne
smejo povečevati. Nove stavbe poslovno proizvodnih in central‑
nih dejavnostih je potrebno priključiti na skupinske – daljinske
vire energije, graditi nizko energetske pasivne objekte.
(5) Pri posegih, ki povzročajo emisije snovi je potrebno pri‑
dobiti okoljevarstveno dovoljenje. Prekomerne vplive na okolico
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 k 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.
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 hrupom,
ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost
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,
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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 proizvodnih
dejavnosti, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, na obmo‑
čju infrastrukture; na območju komunikacijske infrastrukture vse
površine; na območju energetske infrastrukture vse površine; na
območju okoljske infrastrukture vse površine; na območju mine‑
ralnih surovin namenjenih izkoriščanju, vse površine in na obmo‑
čjih 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 pristoj‑
nega 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 načrtovati
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.

(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.

39.e člen
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 sklopi
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 vlo‑
žitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti
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.

41. člen
Pri adaptaciji objektov za Virjem in Kosarski ulici naj se
naklon strešine korigira na 40–45° in zamenja obstoječa kritina
z bobrovcem. Zaključek strehe naj bo izveden v obliki čopa.

8. Merila in pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter ureditve za potrebe obrambe
39.f člen
Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati
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 pred‑
pisi 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, 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.

IV. POSEBNE DOLOČBE ZA POSEGE V PROSTOR
40. člen
Za obstoječe objekte obrata PUR in podjetja TIKO v centru
Tržiča so dovoljena vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstruk‑
cije pa le v primerih, da gre za izboljšavo tehnologije v smislu
varovanja bivalnega okolja. Nadomestna gradnja ali sprememba
namembnosti naštetih objektov je dopustna le v primeru selitve
sedanje proizvodnje na drugo lokacijo izven območja ožjega
mestnega jedra Tržiča.

41.a člen
Tabela – pobude, varstveni pogoji, usmeritve in priporočila
za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine, je priloga
tega odloka.
V. KONČNE DOLOČBE
42. 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.
43. 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.
44. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka upravlja pristojni in‑
špektorat.
45. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 22. 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

ŠT.
POBUD
E
100

PARC.
ŠT.

K.O.
Tržič

OBST.
OZN..
OBM.
UR.

OBMOČJE Z
NARAVOVARSTVENIM
STATUSOM ALI
DRUGIMI
NARAVOVARSTVENIMI
VSEBINAMI

VARSTVENI POGOJI, USMERITVE
IN PRIPOROČILA:
NARAVA

KULTURNA DEDIŠČINA

KULTURA

29C4
NV 3694 Tržič - lipa ob
29 Mesto1 gradu Neuhaus
NS 257 Ostanki
grajskega parka gradu
Neuhaus-večji kompleks
starih dreves zlasti
hrastov na pobočju nad
grajskim 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
Vplivno območje:
EŠD 5190
Tržič- Grad Neuhaus
Vplivno območje:
EŠD 784
Tržič- trško jedro
EŠD 5188
Tržič- šola
EŠD 5193
Tržič- Lokacija hiše
Kurnikova pot 1
EŠD 786
Tržič- Kurnikova hiša
EŠD 5184
Tržič- Hiša Cerkvena 5

Priloga

Ohranja se lipa, ki stoji ob gradu;
Posegi morajo biti načrtovani z ustreznim odmikom
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 .

Vključiti v PUP za mestno jedro in po potrebi
določiti posebne določbe za mestni del in šolski
del.
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VLADA
134.

Uredba o izvajanju Programa ukrepov
na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji
v letih 2011–2013

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Programa ukrepov na področju
čebelarstva v Republiki Sloveniji
v letih 2011–2013
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4. obnavljanje čebeljega fonda:
– menjava čebeljih matic,
– subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic,
– spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele

– vpliv kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vital‑
nost čebeljih družin.
3. člen
(sredstva)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(1) Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena se izplačajo
sredstva največ do višine, določene za posamezni ukrep v
skladu s programom ukrepov.
(2) Za ukrepe iz prejšnjega člena zagotovita sredstva Re‑
publika Slovenija in Evropska unija, vsaka 50 odstotkov.
(3) Sredstva po tej uredbi se dodelijo v obliki nepovratnih
sredstev.

1. člen

4. člen

(vsebina)
(1) Ta uredba določa ukrepe po Programu ukrepov na
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013
(v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. apri‑
la 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za
proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163 z
dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo Ko‑
misije (EU) št. 726/2010 z dne 12. avgusta 2010 o spremembi
Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splo‑
šnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov
(UL L št. 213 z dne 13. 8. 2010, str. 29);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005
o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne
11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta
(ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike
(UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), in
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007
o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih
določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni
SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spre‑
menjene z Uredbo Komisije (EU) št. 513/2010 z dne 15. junija
2010 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007
v zvezi s prilagoditvijo kvot od tržnega leta 2010/2011 dalje v
sektorju sladkorja (UL L št. 150 z dne 16. 6. 2010, str. 40),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES).
(2) S to uredbo se podrobneje določa tudi način pridobitve
sredstev po programu ukrepov.
(3) Program ukrepov, ki ga je Republika Slovenija predlo‑
žila Evropski komisiji na podlagi Uredbe 1234/2007/ES, je potr‑
jen s Sklepom Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa
za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov in je
dostopen na spletnih straneh ministrstva za kmetijstvo, gozdar‑
stvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
(ukrepi)
V programskem obdobju 2011–2013 se v skladu s to
uredbo izvajajo naslednji ukrepi:
1. tehnična pomoč čebelarjem:
– sofinanciranje čebelarske opreme,
– pomoč čebelarjem začetnikom,
2. nadzor nad varozo,
3. kakovost medu,

(časovni načrt in upravičeni stroški)
(1) Ukrepi iz te uredbe morajo biti:
– za programsko leto 2011, ki se začne 16. oktobra 2010,
izvedeni do 31. avgusta 2011, izplačani pa do 15. oktobra
2011,
– za programsko leto 2012, ki se začne 16. oktobra 2011,
izvedeni do 31. avgusta 2012, izplačani pa do 15. oktobra
2012,
– za programsko leto 2013, ki se začne 16. oktobra 2012,
izvedeni do 31. avgusta 2013, izplačani pa do 15. oktobra
2013.
(2) Sredstva za izvajanje ukrepov po tej uredbi se izpla‑
čujejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije:
– za programsko leto 2011 iz proračunskega leta 2011,
– za programsko leto 2012 iz proračunskega leta 2012,
– za programsko leto 2013 iz proračunskega leta 2013.
(3) Upravičeni stroški iz te uredbe se lahko uveljavljajo le
za tekoče programsko leto.
5. člen
(višja sila)
(1) Kot višja sila se po tej uredbi štejejo zlasti smrt preje‑
mnika sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev
za delo, razlastitev kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo
mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje če‑
belnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužne
živalske bolezni, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov
del.
(2) O višji sili mora prejemnik sredstev ali njegova poo‑
blaščena oseba na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te
uredbe, pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republi‑
ke Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija) in predložiti ustrezna dokazila v desetih
delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev ali njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
II. TEHNIČNA POMOČ ČEBELARJEM
1. Splošno
6. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Ukrepa iz tega poglavja sta sofinanciranje čebelarske
opreme in pomoč čebelarjem začetnikom.
(2) Namen ukrepov iz tega poglavja je podpora posodobi‑
tvi čebelarstva s sofinanciranjem določene čebelarske opreme
in pomoč čebelarjem začetnikom.
(3) Čebelar začetnik lahko v istem programskem letu
uveljavlja le pomoč čebelarjem začetnikom na podlagi 11.,
12. in 13. člena te uredbe.
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(4) Skupna višina sredstev za ukrepa iz tega poglavja
znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 174.200 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 173.640 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 172.840 eurov.
(5) Ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
pripravi in objavi za vsako programsko leto odprti javni razpis
za ukrepe iz prvega odstavka tega člena.
2. Sofinanciranje čebelarske opreme
7. člen
(sofinanciranje nakupa čebelarske opreme)
Čebelarska oprema, pripomočki ali naprave (v nadaljnjem
besedilu: čebelarska oprema), za katero je mogoče uveljavljati
sofinanciranje nakupa, so:
– čebelji panji in oprema za panje,
– zaščitna oprema,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– čistilec za cvetni prah,
– mlin za cvetni prah,
– sušilnik za cvetni prah,
– točila do vključno osem satov in dodatna oprema za
točila,
– ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega
mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebe‑
ljega strupa,
– cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprave za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– vozički za transport,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor do‑
nosov,
– agregat,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– preša,
– topilniki voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– posode za vlivanje voska,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic,
– pribor za vzrejo in označevanje matic,
– prenosna klimatska naprava,
– prikolice ali za čebeljo pašo prirejena prevozna sredstva
z nosilnostjo do 1000 kg,
– testni vložki,
– drugi pripomočki (čebelarski pribor, kadilniki, orod‑
je za delo v panju, žičenje) v skupnem znesku do največ
100 eurov.
8. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Čebelar je upravičen do sofinanciranja nakupa čebelarske
opreme, če:
– je vpisan v register čebelnjakov najpozneje dan pred
oddajo vloge,
– v register čebelnjakov sporoči podatke o številu čebeljih
družin v svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja ozna‑
čevanje čebelnjakov,
– je opravil nakup čebelarske opreme (pri čemer se za
dokazila o opravljenem nakupu šteje izvod izvirnega računa in
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izvirnega dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja); dokazila
o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo,
– je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih
navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) sistem,
– skupni znesek sofinanciranja znaša najmanj 30 od‑
stotkov najvišjega zneska sredstev sofinanciranja iz tretjega
odstavka 9. člena te uredbe,
– čebelarsko opremo, sofinancirano po tej uredbi, upora‑
blja še najmanj pet let po prejetju sredstev.
9. člen
(finančne določbe)
(1) Delež sofinanciranja znaša 80 odstotkov skupne vre‑
dnosti neto (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelar‑
ske opreme.
(2) Sofinanciranje skupne vrednosti izvedenega nakupa
čebelarske opreme ne sme preseči najvišje vrednosti, ki jo
lahko vlagatelj uveljavlja v treh letih programskega obdobja
2011–2013 iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske
opreme v programskem obdobju 2011–2013 znaša za upra‑
vičenca:
– ki čebelari z do 20 čebeljimi družinami: 1000 eurov;
– ki čebelari z od 21 do 40 čebeljimi družinami: 2000
eurov;
– ki čebelari z od 41 do 100 čebeljimi družinami: 4000
eurov;
– ki čebelari z 101 ali več čebeljimi družinami: 6000 eurov.
(4) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelarske
opreme iz 7. člena te uredbe za število čebeljih družin, ki jih
ima vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu
pred oddajo vloge.
(5) Čebelar, ki vloži vlogo za sofinanciranje čebeljih pa‑
njev v okviru programskega obdobja 2011–2013, ne more
kandidirati za nakup čebeljih panjev v okviru predpisa, ki ureja
ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013.
10. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske opreme
so stroški nakupa čebelarske opreme iz 7. člena te uredbe.
(2) Neupravičeni stroški za sofinanciranje čebelarske
opreme so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu,
– DDV,
– stroški nakupa rabljene čebelarske opreme,
– stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja, na‑
jema itd.),
– bančni stroški,
– poštnina.
3. Pomoč čebelarjem začetnikom
11. člen
(sofinanciranje nakupa)
(1) Čebelarju začetniku se sofinancira nakup treh novih
panjev z opremo za panje, treh čebeljih družin, ene posode za
med in enega točila za med skupaj.
(2) Čebelar začetnik je upravičen do sofinanciranja na‑
kupa iz prejšnjega odstavka samo v enem programskem letu
programskega obdobja 2011–2013.
(3) Čebelar začetnik je upravičen do sofinanciranja naku‑
pa iz tega člena za največ 1000 eurov.
12. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za pomoč čebelarjem začetnikom
so stroški nakupa treh novih panjev z opremo za panje, treh
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čebeljih družin, ene posode za med in enega točila za med
skupaj.
(2) Neupravičeni stroški za pomoč čebelarjem zače‑
tnikom so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu,
– DDV,
– stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod za med
in rabljenih točil za med,
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja,
najema itd.),
– bančni stroški,
– poštnina.
13. člen
(pogoji za čebelarje začetnike)
(1) Čebelar začetnik je upravičen do sofinanciranja naku‑
pa iz prvega odstavka 11. člena te uredbe, če:
– je prvič vpisan v register čebelnjakov v predhodnem ali
istem letu pred objavo javnega razpisa za pomoč čebelarjem
začetnikom,
– je ob oddaji vloge star najmanj 15 let,
– ima pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje
tega ukrepa, če pri oddaji vloge še ni dopolnil 18 let,
– je pred oddajo vloge opravil najmanj 35 urni začetni
tečaj čebelarjenja, ki ga pripravi in izvede Javno svetovalna
služba v čebelarstvu, in izobraževanja s področja zdravstvene‑
ga varstva čebel, ki ga pripravlja in izvaja Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v na‑
daljnjem besedilu: VF NVI), ali če predloži certifikat nacionalne
poklicne kvalifikacije,
– je opravil nakup opreme in čebeljih družin (pri čemer se
za dokazila o opravljenem nakupu šteje izvod izvirnega računa
in izvirnega dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja); doka‑
zila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo,
– čebelje panje in opremo, sofinancirano po tej uredbi,
uporablja še najmanj pet let po prejetju sredstev.
(2) Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka
mora biti čebelar začetnik z nacionalno poklicno kvalifikacijo
vpisan v register čebelnjakov največ tri leta pred objavo javne‑
ga razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom.
III. NADZOR NAD VAROZO
14. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je zagotoviti učinkovito
zatiranje varoj ter boljše zdravje in preživetje čebeljih družin,
preprečevati razvoj predčasne rezistence varoj na posamezno
zdravilno učinkovino, izobraževati čebelarje in jih usmerjati
k pravilni uporabi sredstev in uvajanju sonaravnih sredstev
za zatiranje varoj ter zagotavljati varne čebelje pridelke za
potrošnika.
(2) Do zdravila za zatiranje varoj je upravičen čebelar za
število čebeljih družin, ki jih ima vpisane v register čebelnjakov
na dan 31. oktobra pred letom izdaje zdravila.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko če‑
belar prejme zdravila za zatiranje varoj, če njegovo dejansko
stanje čebeljih družin na dan izdaje zdravil odstopa od stanja
v registru čebelnjakov, vendar za največ do deset odstotkov
čebeljih družin.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena je
čebelar upravičen do zdravila za zatiranje varoj, če je opravil
vpis čebeljih družin v register čebelnjakov pred izdajo zdravila
za zatiranje varoj.
(5) Skupna višina sredstev za ukrep iz tega poglavja
znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 435.500 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 434.100 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 432.100 eurov.
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15. člen
(program zatiranja varoze)
(1) VF NVI v sodelovanju z Veterinarsko upravo Repu‑
blike Slovenije pripravi operativni program zatiranja varoze (v
nadaljnjem besedilu: operativni program varoze), ki je podlaga
za izvajanje nadzora nad varozo. Operativni program varoze
sprejme minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem bese‑
dilu: minister).
(2) Operativni program varoze določa zlasti:
– zdravila in metode za zatiranja varoj v posameznem
programskem letu programskega obdobja 2011–2013,
– način spremljanja naravnega odpada varoj,
– čas dobave zdravil za poletno zatiranje varoj in začetka
zatiranja varoj,
– način izdaje zdravil za poletno zatiranje varoj,
– način zatiranja varoj za konvencionalne in ekološke
čebelarje,
– vodenje evidence dobavljenih zdravil za poletno zatira‑
nje varoj po količini, vrsti in številkah izdelavnih serij, izdanih
zdravil in receptov ter skladiščenih količin zdravil po njihovi
vrsti, količini in številki izdelavne serije,
– spremljanje učinkovitosti zatiranja varoj,
– obveznosti čebelarja v zvezi z zatiranjem varoze,
– način sodelovanja VF NVI z drugimi strokovnimi insti‑
tucijami,
– nadzor nad izvajanjem operativnega programa varoze,
– poročanje,
– finančno ovrednotenje in način zagotavljanja finančnih
sredstev,
– upravičene stroške.
16. člen
(izbira dobavitelja)
Ministrstvo na podlagi operativnega programa varoze
izvede vsako leto programskega obdobja 2011–2013 javno
naročilo za izbiro dobavitelja zdravil in sredstev za zatiranje
varoj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
17. člen
(izvedba operativnega programa zatiranja varoze)
(1) Izbrani dobavitelj iz prejšnjega člena zdravila za zatira‑
nje varoj dostavi na enote VF NVI v skladu pogodbo o izvedbi
javnega naročila.
(2) Zdravila za zatiranje varoj izdajo veterinarji VF NVI če‑
belarjem v obdobju in na način, ki sta določena v operativnem
programu varoze. VF NVI pri izvedbi operativnega programa
varoze sodeluje s Čebelarsko zvezo Slovenije.
18. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški nadzora nad varozo so:
– stroški nakupa zdravil za zatiranje varoj in
– stroški VF NVI, nastali pri izvedbi operativnega progra‑
ma varoze (to so stroški dela, najema prostorov za razdeljeva‑
nje zdravil, kilometrina in materialni stroški).
(2) Neupravičeni stroški nadzora nad varozo so:
– DDV, razen v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka,
– bančni stroški,
– poštnina.
19. člen
(pogoji za izvajalca ukrepa)
(1) VF NVI mora:
– pripraviti in izvesti operativni program varoze,
– pripraviti poročilo o nabavi, izdaji in zalogi zdravil za
zatiranje varoj,
– pripraviti poročilo o spremljanju učinkovanja zdravil za
zatiranje varoj,
– pripraviti končno letno poročilo o izvedbi operativnega
programa varoze in o svojih ugotovitvah.
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(2) VF NVI mora k vlogi priložiti:
– obračun upravičenih stroškov (pri čemer se za dokazila
o opravljenem nakupu šteje izvod izvirnega računa in izvirnega
dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja); dokazila o opra‑
vljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo,
– končno letno poročilo o izvedbi operativnega programa
varoze,
– izjavo o opravljeni storitvi,
– izjavo o nesofinanciranju iz drugih virov,
– izjavo o dejansko opravljenem delu posameznih zapo‑
slenih pri izvajanju ukrepa.
IV. KAKOVOST MEDU
20. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Namen ukrepa iz tega poglavja je financiranje fizikal‑
no‑kemijskih, mikroskopskih ter senzoričnih analiz in analiz na
ostanke akaricidov in antibiotikov v medu prek sistema interne
kontrole medu in ocenjevanja medu.
(2) Do interne kontrole medu in ocenjevanja medu je
upravičen čebelar, ki v okviru samokontrole odda vzorec medu
v analize iz prejšnjega odstavka in ki je najpozneje dan pred
oddajo vzorcev v analizo vpisan v register čebelnjakov.
(3) Skupna višina sredstev za ukrep iz tega poglavja
znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 52.260 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 52.092 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 51.850 eurov.
21. člen
(program interne kontrole in ocenjevanja medu)
(1) Minister sprejme operativni program interne kontrole
medu in ocenjevanja medu (v nadaljnjem besedilu: operativni
program kakovosti medu) za posamezno programsko leto pro‑
gramskega obdobja 2011–2013.
(2) Operativni program kakovosti medu iz prejšnjega od‑
stavka določa zlasti:
– cilje tega ukrepa,
– način in dinamiko izvajanja tega ukrepa,
– vodenje evidenc,
– finančno ovrednotenje operativnega programa kako‑
vosti medu,
– nadzor nad izvajanjem operativnega programa kako‑
vosti medu,
– upravičene stroške,
– poročanje.
22. člen
(izbira izvajalca analiz)
(1) Ministrstvo na podlagi operativnega programa kakovo‑
sti medu iz prejšnjega člena izvede vsako leto programskega
obdobja 2011–2013 javno naročilo za izbiro izvajalca fizikal‑
no‑kemičnih, mikroskopskih ter senzoričnih analiz in analiz na
ostanke akaricidov in antibiotikov v skladu s predpisi, ki urejajo
javno naročanje.
(2) Merilo za izbiro izvajalca je ponujena najnižja cena
analize enega vzorca na fizikalno‑kemične, mikroskopske
ter senzorične lastnosti in najnižja ponujena cena analize na
ostanke akaricidov in antibiotikov v enem vzorcu medu.
(3) Izbrani izvajalec mora zagotoviti sledljivost analiz
medu in preprečiti možnost dvojnega financiranja analiz istega
vzorca.
(4) Izbrani izvajalec mora lastniku vzorca zagotoviti rezul‑
tate analize z razlago.
23. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški interne kontrole medu in ocenje‑
vanja so stroški izvedbe analiz medu iz prvega odstavka prej‑
šnjega člena. Podrobnejša specifikacija stroškov analiz medu iz
prvega odstavka prejšnjega člena, do višine sredstev iz tretjega
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odstavka 20. člena te uredbe, se opredeli v operativnem pro‑
gramu kakovosti medu.
(2) Neupravičeni stroški interne kontrole so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu,
– stroški nakupa laboratorijske opreme,
– bančni stroški,
– poštnina.
24. člen
(izbrani izvajalec)
Izbrani izvajalec mora ministrstvu priložiti:
– izjavo o opravljeni storitvi,
– končno poročilo o izvedbi operativnega programa ka‑
kovosti medu,
– seznam in rezultate opravljenih analiz za posamezni
vzorec,
– izjavo o nesofinanciranju iz drugih virov,
– izjavo o dejansko opravljenem delu posameznih zapo‑
slenih pri izvajanju ukrepa.
V. OBNAVLJANJE ČEBELJEGA FONDA
1. Splošno
25. člen
(namen in skupna višina sredstev)
(1) Ukrepi iz tega poglavja so:
– menjava čebeljih matic,
– subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic,
– spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele in
– vpliv kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vital‑
nost čebeljih družin.
(2) Namen ukrepov iz tega poglavja je izboljševanje rasnih
lastnosti kranjske čebele in omejitev širjenja drugih podvrst če‑
bel na območju Republike Slovenije, spodbujanje vzrejevalcev
k obsežnejši vzreji kakovostnih matic, spremljanje kakovosti
vzrejnih matic in ugotavljanje kakovosti prehrane za dolgoživost
čebel in vitalnost čebeljih družin.
(3) Skupna višina sredstev za ukrepe iz tega poglavja
znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 112.776 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 112.410 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 111.912 eurov.
(4) Ministrstvo izvede vsako leto programskega obdobja
2011–2013 javno naročilo za izbiro izvajalcev ukrepov iz prve,
tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem
besedilu: izbrani ponudnik) v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje. Za ukrep iz druge alinee prvega odstavka tega člena
ministrstvo za posamezno programsko leto objavi odprti javni
razpis v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
2. Menjava čebeljih matic
26. člen
(program menjave čebeljih matic)
(1) Program menjave čebeljih matic pripravi in izvede
izbrani ponudnik. Letni program sprejme minister.
(2) Letni program iz prejšnjega odstavka določa zlasti:
– pogoje, katerim morajo ustrezati čebelje matice za na‑
men menjave,
– cilje tega ukrepa,
– način menjave čebeljih matic,
– vodenje evidenc,
– finančno ovrednotenje letnega programa,
– nadzor nad menjavo čebeljih matic,
– upravičene stroške in
– spremljanja učinkovitosti tega ukrepa.
(3) Do menjave čebeljih matic so upravičeni čebelarji:
– katerih matice imajo potomstvo, ki ne izkazuje mor‑
foloških lastnosti, določenih v rejskem programu za kranjsko
čebelo, in
– ki so najpozneje dan pred menjavo čebeljih matic vpi‑
sani v register čebelnjakov.
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27. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški menjave čebeljih matic so:
– stroški priprave in izvedbe letnega programa menjave
čebeljih matic in
– stroški za odkup čebeljih matic.
(2) Podrobnejša specifikacija stroškov menjave čebeljih
matic, do višine sredstev iz 28. člena te uredbe, se opredeli v
letnem programu menjave čebeljih matic.
(3) Neupravičeni stroški so:
– bančni stroški,
– poštnina.
28. člen
(finančna določba)
Višina sredstev za ukrep menjave čebeljih matic znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 30.902 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 30.821 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 30.678 eurov.
3. Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic
29. člen
(namen, pogoji za izplačilo)
(1) Namen ukrepa subvencioniranja vzrejevalcev čebeljih
matic je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši
vzreji bolj kakovostnih matic.
(2) Do subvencije vzrejevalcev čebeljih matic je upravičen
vzrejevalec čebeljih matic, ki poveča vzrejo kakovostnih čebe‑
ljih matic najmanj za pet odstotkov glede na vpisane čebelje
matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem
letu.
(3) Pogoji za odobritev subvencije za vzrejo čebeljih matic
so, da:
– ima vzrejevalec odločbo ministrstva o odobritvi vzreja‑
lišča čebeljih matic,
– ima potrdilo o številu čebeljih matic, ki so vpisane v iz‑
vorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zooteh‑
niške standarde za plemensko kranjsko čebelo, v posameznem
programskem letu,
– k vlogi priloži potrdila o pravilni izvedbi direktnega testa
v posameznem letu, ki ga prejme od druge priznane rejske
organizacije,
– k vlogi priloži potrdilo o številu vpisanih čebeljih matic v
izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu in
– je vpisan v register čebelnjakov najpozneje dan pred
oddajo vloge.
(4) Ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za
posamezno programsko leto pripravi in objavi odprti javni raz‑
pis za ukrep subvencioniranja vzrejevalcev čebeljih matic, kjer
se podrobneje določi pogoje in višino sredstev za ta ukrep.
30. člen
(finančna določba)
Višina sredstev za ukrep subvencioniranja čebeljih matic
znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 29.615 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 29.518 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 29.383 eurov.
4. Spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele
31. člen
(namen in program spremljanja kakovosti vzrejenih matic
kranjske čebele)
(1) Namen ukrepa spremljanja kakovosti vzrejenih ma‑
tic kranjske čebele je ugotavljanje povezave med tehnologijo
vzreje in kakovostjo vzrejenih matic ter ugotavljanje tehnološke
rešitve za izboljšanje kakovosti vzrejenih matic.
(2) Triletni program spremljanja kakovosti vzrejnih matic
kranjske čebele pripravi in izvede izbrani ponudnik, sprejme
pa ga minister.
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(3) Program iz prejšnjega odstavka določa zlasti:
– cilje tega ukrepa,
– način in dinamiko izvajanja tega ukrepa,
– upravičene stroške,
– nadzor nad izvajanjem triletnega programa,
– finančno ovrednotenje triletnega programa,
– poročanje in
– pričakovane rezultate.
32. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški spremljanja kakovosti vzrejenih
matic kranjske čebele so stroški priprave in izvedbe triletne‑
ga programa spremljanja kakovosti vzrejenih matic kranjske
čebele. Podrobnejša specifikacija stroškov spremljanja ka‑
kovosti vzrejenih matic kranjske čebele, do višine sredstev
iz 33. člena te uredbe, se opredeli v triletnem programu iz
prejšnjega člena.
(2) Neupravičeni stroški spremljanja kakovosti vzrejenih
matic kranjske čebele so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu,
– bančni stroški in
– poštnina.
33. člen
(finančna določba)
Višina sredstev za ukrep spremljanja kakovosti vzrejenih
matic kranjske čebele znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 32.575 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 32.450 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 32.320 eurov.
5. Vpliv kakovosti prehrane na dolgoživost čebel
in vitalnost čebeljih družin
34. člen
(namen in program vpliva kakovosti prehrane na dolgoživost
čebel in vitalnost čebeljih družin)
(1) Namen ukrepa vpliva kakovosti prehrane na dolgo‑
živost čebel in vitalnost čebeljih družin je ugotavljanje vpliva
kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih
družin.
(2) Triletni program ugotavljanja vpliva kakovosti prehra‑
ne na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin pripravi in
izvede izbrani ponudnik, sprejme pa ga minister.
(3) Triletni program ugotavljanja vpliva kakovosti prehrane
na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin vsebuje zlasti:
– cilje tega ukrepa,
– način in dinamiko izvajanja tega ukrepa,
– upravičene stroške,
– nadzor nad izvajanjem triletnega programa,
– finančno ovrednotenje triletnega programa,
– poročanje in
– pričakovane rezultate.
35. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški vpliva kakovosti prehrane na dol‑
goživost čebel in vitalnost čebeljih družin so stroški priprave
in izvedbe triletnega programa ugotavljanja vpliva kakovosti
prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin. Po‑
drobnejša specifikacija stroškov vpliva kakovosti prehrane na
dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin, do višine sredstev
iz 36. člena te uredbe, se opredeli v triletnem programu iz
prejšnjega člena.
(2) Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu,
– bančni stroški in
– poštnina.
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36. člen
(finančna določba)

Višina sredstev za ukrep ugotavljanja vpliva kakovosti pre‑
hrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin znaša:
– v programskem letu 2011: največ do 19.684 eurov,
– v programskem letu 2012: največ do 19.621 eurov,
– v programskem letu 2013: največ do 19.531 eurov.
VI. PODROBNEJŠA PRAVILA POSTOPKA IN NAČIN
PRIDOBITVE SREDSTEV
37. člen
(dodelitev sredstev)
(1) Za ukrepe iz 7. in 11. člena ter druge alinee prvega
odstavka 25. člena te uredbe se za posamezno programsko
leto izvedejo odprti javni razpisi v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo.
(2) Za izbiro dobavitelja po 16. členu te uredbe in za
ukrepe iz 20. člena ter prve, tretje in četrte alinee prvega od‑
stavka 25. člena te uredbe se izvedejo javna naročila v skladu
z zakonom, ki ureja javno naročanje.
38. člen
(vloga VF NVI in objava odprtih javnih razpisov)

Uradni list Republike Slovenije
40. člen
(obravnava vlog na podlagi odprtih javnih razpisov)
(1) Odpiranje vlog ni javno.
(2) Vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popol‑
ne vloge. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec
seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge. V pri‑
meru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve
vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na
pošti ali oddaje v vložišču agencije. Ko agencija prejme dopol‑
njeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda.
(3) Poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata,
številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev
na seznam prejetih ali popolnih vlog.
(4) Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sred‑
stev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev,
če se vlagatelj s tem strinja.
41. člen
(omejitev sredstev)
(1) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upra‑
vičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po
tej uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
(2) Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja
Republike Slovenije.

(1) VF NVI pošlje vlogo z dokazili na obrazcu iz priloge
3, ki je sestavni del te uredbe, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta
160, 1000 Ljubljana, ali jo vloži v vložišču agencije:
– za programsko leto 2011: najpozneje do 31. avgusta
2011,
– za programsko leto 2012: najpozneje do 31. avgusta
2012,
– za programsko leto 2013: najpozneje do 31. avgusta
2013.
(2) Ministrstvo objavi odprte javne razpise za ukrepe iz
7. in 11. člena ter druge alinee prvega odstavka 25. člena
te uredbe:
– za programsko leto 2011: najpozneje do 15. junija
2011,
– za programsko leto 2012: najpozneje do 15. junija
2012,
– za programsko leto 2013: najpozneje do 15. junija
2013.

42. člen
(obveznosti upravičenca in objava)
(1) Upravičenec mora agenciji, ministrstvu, revizijskemu
organu ali drugim nadzornim organom omogočiti dostop do
dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
(2) Na spletni strani agencije se objavi seznam prejemni‑
kov sredstev, ki so pravne osebe, z navedbo firme, opisom de‑
javnosti in zneskom odobrenih sredstev za posamezni ukrep.
(3) Če agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bila
sredstva neupravičeno dodeljena, je prejemnik sredstev dol‑
žan vrniti vsa prejeta sredstva v proračun skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.

39. člen

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV

(vloge na podlagi odprtih javnih razpisov in odločitev
o vrstnem redu obravnave vlog)
(1) Za ukrepe iz 7. in 11. člena ter druge alinee prvega od‑
stavka 25. člena te uredbe vlagatelji pošljejo vlogo na obrazcu
iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, z dokazili priporočeno
na agencijo ali jo vložijo v vložišču agencije.
(2) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva od‑
pravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog
ali po vrstnem redu prejema popolnih in vsebinsko ustreznih
vlog do porabe razpisanih sredstev za posamezni ukrep. Če
je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih
sredstev, agencija v primeru dveh ali več popolnih in vse‑
binsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom oddaje
vloge (ura, minuta na ovojnici), izvede žrebanje za določitev
vrstnega reda prispelih vlog. Pri žrebu je lahko navzoč tudi
vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno.
Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi
žrebanje, imenuje predstojnik agencije izmed javnih usluž‑
bencev, zaposlenih na agenciji.
(3) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih
prostorih agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga pod‑
pišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.

43. člen
(hramba dokumentacije)
Prejemniki sredstev, ki pridobijo sredstva na podlagi te
uredbe, morajo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila
sredstev.

44. člen
(administrativna kontrola in kontrola na kraju samem)
(1) Agencija izvaja administrativne kontrole in kontrole na
kraju samem pred izplačilom sredstev za posamezen ukrep.
(2) Agencija mora zagotoviti ločenost izvajanja nalog ad‑
ministrativnih kontrol in kontrole na kraju samem.
VIII. KONČNA DOLOČBA
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2011
Ljubljana, dne 20. januarja 2011
EVA 2010-2311-0080
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga

pošta

4. telefon:

/

mesec

/

leto
Podpis (žig) upravičenca::

/
omrežna sk.

hišna št.:

telefonska številka

/

1

Št.

Datum:

dan

Številka transakcijskega računa:
–

Poslovna enota banke, pri kateri imate odprt TRR:

TRR (transakcijski račun)
Ime banke, pri kateri imate odprt TRR:

občina: ___________________________________________________________

poštna številka

3. Naslov:
Ulica/naselje:

1. Ime upravičenca: ______________________________________________________________________________
2. Davčna številka :

VIŠINA ZAHTEVKA:_________________________________

Priloga 1 : VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POVRAČILA STROŠKOV
UKREP (po katerem ukrepu iz uredbe vlagate vlogo za plačilo):_ _______________________________________________________________________
KMG-MID (izpolnite, če vlagate vlogo za tehnično pomoč čebelarjem): _______________________________________

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 2: Obrazec »Uveljavljanje odstopanja od obveznosti v primeru višje sile«

Priimek in ime/naziv:

Naslov:

Davčna številka:

EMŠO oz. MŠO:

UVELJAVLJANJE ODSTOPANJA OD OBVEZNOSTI V PRIMERU VIŠJE SILE

Podpisani uveljavljam primer višje sile ali izrednih okoliščin za ukrep:
Sofinanciranje čebelarske opreme
Pomoč čebelarjem začetnikom

Vzrok za uveljavitev višje sile:
smrt upravičenca,
dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo,
razlastitev velikega dela KMG, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
huda naravna nesreča, ki je resno prizadela kmetijsko zemljišče gospodarstva,
uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
kužna bolezen, ki je prizadela vse čebelje družine upravičenca ali njen del,
pogin čebeljih družin zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.),
drugi primeri višje sile.

Od obveznosti izvajanja ukrepov odstopam, tako da:
a) z izvajanjem preneham:
dokončno v celoti pri obeh ukrepih
dokončno v celoti s posameznim ukrepom, in sicer (navedba ukrepa):

2
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b) v zadevnem letu izvajanje prekinem in po odpravi posledic primera višje sile ali izrednih
okoliščin izvajanje prevzete obveznosti nadaljujem:
pri obeh ukrepih
s posameznim ukrepom, in sicer (navedba ukrepa):

1. Opis primera višje sile ali izrednih okoliščin, ki se uveljavlja:

2. Dokazila, ki so priložena k vlogi:

O VIŠJI SILI ALI IZREDNIH OKOLIŠČINAH MORA UPRAVIČENEC AGENCIJO RS ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA PISNO OBVESTITI TER JI POSLATI USTREZNE
DOKAZE V ROKU DESETIH DELOVNIH DNI OD DNEVA, KO TO LAHKO STORI.
dan
Datum:

mesec
.

leto
.

Podpis (žig)
upravičenca:

3
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pošta

matična številka

4. telefon:

enota v
sestavi

Datum:

dan

/

mesec

/

leto
Podpis (žig) upravičenca::

/
omrežna sk.

hišna št.:

telefonska številka

/

4

4 / 21. 1. 2011

Številka transakcijskega računa:
–

Poslovna enota banke, pri kateri imate odprtTRR:

TRR (transakcijski račun)
Ime banke, pri kateri imate odprt TRR:

občina: ___________________________________________________________

poštna številka

/izpolni poslovni subjekt, tudi
s. p./
3. Naslov:
Ulica/naselje:

Št.

2. a Matična številka:

480 /

2. Davčna številka :

1. Ime upravičenca: ______________________________________________________________________________

VIŠINA ZAHTEVKA:_________________________________

Priloga 3 : VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POVRAČILA STROŠKOV

Stran
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135.

Uredba o spremembi Uredbe o neposrednih
plačilih v kmetijstvu

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o neposrednih plačilih
v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 113 /09 in 62/10) se drugi odstavek 8. člena spremeni
tako, da se glasi:
»(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do iz‑
plačila plačilne pravice za površino, na kateri prideluje konopljo
oziroma vrtni mak, če:
– strnjena površina konoplje oziroma vrtnega maka na
posameznem GERK‑u znaša najmanj 0,10 ha;
– izpolnjuje pogoj iz prve alinee prejšnjega odstavka;
– je v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za pridobitev
dovoljenja za gojenje konoplje oziroma vrtnega maka, pridobil
dovoljenje za gojenje konoplje, gojene za vlakna, oziroma do‑
voljenje za gojenje vrtnega maka in
– ima posejane sorte konoplje, ki so vpisane v Skupni
katalog sort kmetijskih rastlin, določene v 10. členu Uredbe
1120/2009/ES, oziroma sorte vrtnega maka, ki so vpisane v
Skupni katalog sort kmetijskih rastlin.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-41/2010
Ljubljana, dne 20. januarja 2011
EVA 2010-2311-0208
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Št.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2011
Ljubljana, dne 20. januarja 2011
EVA 2011-2011-0016
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

137.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje
za pogonski namen v decembru 2010

Za izvrševanje devetega in dvajsetega odstavka 54. člena
Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečišče‑
no besedilo) in na podlagi tretjega odstavka 5. člena Pravilnika
o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon
kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06,
12/07 in 3/09) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10,
48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10 in 101/10) minister za
finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v decembru 2010
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o tro‑
šarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo)
za obdobje od 1. decembra 2010 do 31. decembra 2010 znaša
428,45 eurov na 1000 litrov.
Št. 007-938/2010/9
Ljubljana dne 13. januarja 2011
EVA 2010-1611-0207
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

MINISTRSTVA
136.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika
o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi
insolventnosti

Na podlagi četrtega odstavka 98. člena, petega odstavka
123.a člena in četrtega odstavka 124. člena Zakona o finanč‑
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10 in
106/10 – ORZFPPIPP21) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o elektronskem
poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
1. člen
V Pravilniku o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi
insolventnosti (Uradni list RS, št. 97/10) se v prvem odstavku
7. člena na koncu stavka doda besedilo »za upravitelje in
1. maja 2011 za odvetnike in pravobranilce«.

138.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje
za pogonski namen v letu 2010

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena Pravilnika o na‑
činu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon
kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06,
12/07 in 3/09) minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v letu 2010
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o troša‑
rinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo),
ki je bil izračunan na podlagi podatkov o znesku trošarine za
plinsko olje za pogonski namen iz Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10,
48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10 in 101/10), je za ob‑
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dobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010 znašal 430,21
eurov za 1000 litrov.
Št. 007-937/2010/10
Ljubljana, dne 13. januarja 2011
EVA 2010-1611-0208
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
139.

Splošni akt o opravljanju strokovnega izpita za
zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske
karierne orientacije in posredovanja zaposlitve
in o opravljanju strokovnega izpita za
nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za
zaposlovanje

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju trgu dela (Uradni
list RS, št. 80/10) in 157. člena Zakona o urejanju trga dela
(Uradni list RS, št. 80/10) ter na podlagi predloga strokovnega
sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje izda v.d.
generalne direktorice Zavoda

SPLOŠNI AKT
o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene,
ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne
orientacije in posredovanja zaposlitve
in o opravljanju strokovnega izpita
za nadzornika v službi za nadzor
Zavoda RS za zaposlovanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina splošnega akta
1. člen
Ta splošni akt določa:
– program strokovnega izpita za zaposlene, ki opravlja‑
jo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja
zaposlitve
– program strokovnega izpita za nadzornika v službi za
nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
– način opravljanja strokovnih izpitov ter sestavo, obliko‑
vanje in pristojnosti izpitnih komisij.
V tem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
II. STROKOVNI IZPIT ZA ZAPOSLENE, KI OPRAVLJAJO
STORITVE VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE
IN POSREDOVANJA ZAPOSLITVE
Udeleženci strokovnega izpita
2. člen
Strokovni izpit opravljajo zaposleni v Zavodu RS za zapo‑
slovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ki opravljajo storitve
vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve
ter imajo VII. raven izobrazbe.
Strokovni izpit opravljajo tudi drugi zaposleni Zavoda, pod
pogoji in na način, ki ga določa notranji akt Zavoda.
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Strokovni izpit opravljajo tudi pripravniki, ki se usposa‑
bljajo za samostojno opravljanje dela iz prvega odstavka tega
člena.
Strokovni izpit opravljajo zaposleni pri domači ali tuji
pravni osebi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila
koncesijo za opravljanje storitev vseživljenjske karierne ori‑
entacije in posredovanja zaposlitve (v nadaljnjem besedilu:
koncesionarji).
Strokovni izpit opravljajo zaposleni, ki v Javnem skladu
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem
besedilu: Sklad) izvajajo vseživljenjsko karierno orientacijo in
ukrepe aktivne politike zaposlovanja, določene z zakonom, ki
ureja trg dela (v nadaljnjem besedilu: zakon).
Pojem »kandidat« se uporablja za vse prijavljene kan‑
didate, zaposlene v Zavodu, zaposlene pri koncesionarjih in
zaposlene v Skladu, ki so oddali vlogo oziroma prijavnico za
opravljanje strokovnega izpita ter se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
STROKOVNI IZPIT
Obseg strokovnega izpita
3. člen
Strokovni izpit, ki ga opravljajo delavci iz 2. člena tega
akta je določen v Programu strokovnega izpita, ki je opredeljen
v 5. in 6. členu tega akta.
4. člen
Kandidati, ki so že opravili pravniški državni izpit (PDI) in
izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), opra‑
vljajo strokovni izpit samo iz tistih področij programa tega
splošnega akta, ki niso zajeta s programom izpita, ki so ga že
opravili.
Program strokovnega izpita
5. člen
Program strokovnega izpita obsega naslednja področja:
1. Trg dela, cilji in dejavnost Zavoda
– strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja ter naci‑
onalni akcijski program zaposlovanja
– smernice EU za politiko zaposlovanja, upoštevanje teh
smernic v Sloveniji in njihovo partnersko uresničevanje
– temeljni cilji Zavoda, dejavnost, upravljanje in financi‑
ranje
– ukrepi države na področju trga dela,
– izvajalci ukrepov na trgu dela
– financiranje ukrepov na trgu dela in izvajalcev
– kodeks etičnih načel delavcev Zavoda.
2. Materialni predpisi s področij:
– urejanja trga dela
– delovnih razmerij
– zaposlovanja in dela tujcev
– zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov
– zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavaro‑
vanja brezposelnih oseb
– socialnega varstva brezposelnih oseb
– varovanja osebnih podatkov
– javnega naročanja
– upravnega postopka.
3. Storitve za trg dela
3.1. Vseživljenjska karierna orientacija
– informiranje o trgu dela
– samostojno vodenje kariere
– osnovno karierno svetovanje
– poglobljeno karierno svetovanje
– učenje veščin vodenja kariere.
3.2. Posredovanje zaposlitve
– Posredovanje zaposlitve na ozemlju RS
– Posredovanje zaposlitve za EU, EGP in Švico.
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3.3. Zaposlovanje in delo tujcev
– Vrste delovnih dovoljenj in pogoji pridobitve delovnega
dovoljenja
– Prijava in odjava dela tujcev
– Prosti dostop na trg dela
– Pravice v primeru brezposelnosti
– Nadzorstveni organi.
3.4. Standardna klasifikacija poklicev
4. Aktivna politika zaposlovanja
– Ukrepi aktivne politike zaposlovanja
– Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zapo‑
slovanja
– Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlova‑
nja
– Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja
– Postopek za uveljavljanje storitev in ukrepov aktivne
politike zaposlovanja.
5. Zavarovanje za primer brezposelnosti
– Zavarovanje za primer brezposelnosti
– Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja
– postopek za uveljavljanje in varstvo pravic iz zavarova‑
nja za primer brezposelnosti.
6. Osnove pisarniškega poslovanja in dolžnosti delavcev Zavoda do dokumentarnega gradiva
– osnovni pojmi iz arhivistike in pisarniškega poslovanja
– klasifikacijski načrt
– signirni načrt
– sprejemanje in pregledovanje pošte
– shranjevanje dokumentarnega gradiva
– celostna podoba Zavoda.
7. Varnost poslovanja
– Predmet varovanja
– Zakonske podlage
– Ukrepi za zagotavljanje varnosti.

pridobljena v tujini, se priloži potrdilo, pridobljeno s postopki
priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja in veljavnosti
diplome v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednote‑
nje izobraževanja ter v skladu z zakonom, ki ureja nostrifikacijo
v tujini pridobljenih šolskih spričeval),
– dokazilo o zaposlitvi pri koncesionarjih oziroma Skla‑
du,
– potrdilo o opravljenih izpitih iz 4. člena tega splošnega
akta.
Vsi kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni pred rokom, bodo
pravočasno obveščeni o kraju in uri strokovnega izpita.
Kandidati pošljejo prijavnico na naslov Zavoda.

6. člen
Program strokovnega izpita je podlaga za izdelavo po‑
drobnejših vsebin za opravljanje strokovnega izpita kandidata.
Podrobnejše vsebine z naslovom »Gradivo za strokovne izpite«
so objavljene in dostopne vsem kandidatom na spletnih straneh
Zavoda in intranetu.

11. člen
Prijavljeni kandidat lahko odstopi od prijave k strokovne‑
mu izpitu, in sicer 3 delovne dni pred datumom, določenim za
izpit, s pisnim opravičilom z navedbo vzroka.
Če prijavljeni kandidat brez pisnega opravičila na rok
opravljanja strokovnega izpita ne pristopi ali odstopi, ko je že
začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.

Način opravljanja strokovnega izpita
7. člen
Strokovni izpit se opravlja pisno in ustno.
Pri pisnem delu strokovnega izpita lahko kandidat upora‑
blja vse zakonske podlage oziroma predpise, ki so navedeni v
gradivu za strokovne izpite. Pisni del izpita traja eno šolsko uro
in poteka pod nadzorom člana izpitne komisije.
Uspešno opravljen pisni del strokovnega izpita je pogoj za
pristop k ustnemu delu izpita. Kolikor kandidat na ustnem delu
ni uspešen, mora ustni del opravljati ponovno.
Pisni in ustni del strokovnega izpita se praviloma opra‑
vljata v enem dnevu. O poteku izpita se vodi zapisnik na pred‑
pisanem obrazcu.
Uspeh kandidata, ki opravlja strokovni izpit, ocenjuje ko‑
misija z oceno »uspešno opravil strokovni izpit« oziroma »ni
opravil strokovnega izpita«.
Zaposleni pri koncesionarjih oziroma Skladu ne opravljajo
ustnega dela strokovnega izpita iz področja upravnega in pisar‑
niškega poslovanja ter področja varnosti poslovanja.
Prijava na strokovni izpit
8. člen
Kandidati se prijavijo na opravljanje strokovnega izpita na
podlagi pisne prijave na prijavnici, objavljeni na spletnih straneh
Zavoda. K prijavnici morajo priložiti obvezne priloge, in sicer:
– fotokopija pridobljene izobrazbe (fotokopija diplome
oziroma zadnjega veljavnega spričevala; kolikor je izobrazba

9. člen
Razpis o opravljanju strokovnih izpitov se objavi na ogla‑
snih deskah Zavoda, interni spletni strani Zavoda (rubrika
»Strokovni izpiti«) in spletni strani Zavoda. V razpisu se opre‑
delijo roki in kraj opravljanja strokovnega izpita, rok prijave in
število kandidatov za posamezni rok.
Za opravljanje strokovnega izpita vložijo zaposleni v
Zavodu, pri koncesionarju in v Skladu prijavo na obrazcu
»Prijava k strokovnemu izpitu«, ki je kot priloga sestavni
dela tega splošnega akta in je objavljen tudi na spletni strani
Zavoda (v nadaljnjem besedilu: prijavnica) v razpisnem roku
na Zavod.
Potrdilo o strokovnem izpitu
10. člen
Kandidatu, ki je uspešno opravil pisni in ustni del strokov‑
nega izpita, se izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
Odstop od strokovnega izpita

Ponavljanje strokovnega izpita
12. člen
V primeru, da kandidat strokovnega izpita ni opravil uspe‑
šno, ga lahko ponovno opravlja. Kandidat se mora k izpitu
ponovno prijaviti.
V primeru tretjega opravljanja izpita nosi stroške izpita
kandidat.
Stroški strokovnega izpita
13. člen
Koncesionarji in Sklad, ki prijavijo svoje zaposlene k opra‑
vljanju strokovnega izpita, nosijo stroške opravljanja izpita v
skladu z veljavnim Cenikom storitev Zavoda za izvedbo stro‑
kovnih izpitov.
Pritožba
14. člen
Kandidat se lahko pritoži zoper odločitev izpitne komisije
v roku 15 dni po sprejeti odločitvi v naslednjih primerih:
– če strokovni izpit ni potekal v skladu s tem aktom,
– če kandidat meni, da je pokazal ustrezno znanje za
uspešno oceno.
Pritožba se vloži pri direktorju Zavoda, ki o pritožbi odloči
v roku 30 dni.
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IZPITNA KOMISIJA ZA OPRAVLJANJE
STROKOVNEGA IZPITA
Sestava in način dela
15. člen
Komisijo za opravljanje strokovnega izpita sestavljajo
predsednik in dva člana, ki jo imenuje direktor Zavoda z liste
članov izpitnih komisij.
Na listo članov izpitnih komisij se s sklepom direktorja
Zavoda uvrstijo zaposleni v Zavodu, ki imajo najmanj VII. raven
izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj v Zavodu ter opravijo izpit
pred posebno izpitno komisijo.
Posebno izpitno komisijo imenuje Svet Zavoda za obdo‑
bje 5 let in jo sestavljajo:
– direktor Zavoda,
– pomočnik direktorja Zavoda,
– predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve,
– akademski strokovnjak s področja trga dela in zapo‑
slovanja,
– predstavnik socialnih partnerjev.
Način dela komisije je opredeljen v Poslovniku o delu
izpitne komisije.
III. STROKOVNI IZPIT ZA NADZORNIKA V SLUŽBI
ZA NADZOR ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
Program strokovnega izpita za nadzornika
16. člen
Strokovni izpit obsega splošni in posebni del.
Program splošnega dela strokovnega izpita obsega pre‑
izkus znanja naslednjih področij:
– ustavna ureditev s poudarkom na temeljnih človekovih
pravicah in svoboščinah, gospodarska in socialna razmer‑
ja, oblike neposredne in posredne demokracije, organizacija
državne oblasti in ustavnega sodstva, položaj organov pra‑
vosodja, sodstva, odvetništva in notariata ter funkcije lokalne
samouprave,
– organizacija izvršilne oblasti, s poudarkom na funkcijah
in organizaciji vlade in državne uprave ter položaj zaposlenih
v državnih organih,
– upravni postopek.
Program posebnega dela strokovnega izpita obsega pre‑
izkus znanja naslednjih področij:
1. organiziranosti na področju trga dela:
– dejavnost, pristojnosti in organizacija ministrstva pristoj‑
nega za delo, Zavoda in zunanjih izvajalcev,
– ukrepi na področju trga dela,
– organizacijski predpisi in navodila Zavoda,
– evidence Zavoda,
– registri in evidence, ki jih vodijo davčni organi, zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavod za zdravstveno
zavarovanje,
– registri in evidence centrov za socialno delo,
– varstvo osebnih podatkov,
– pisarniško poslovanje zavoda;
2. organizacija nadzora:
– način in postopki nadzora,
– ukrepi nadzora,
– pristojnosti inšpekcijskih služb;
3. materialni predpisi s področja:
– obveznosti oseb, vpisanih v evidence Zavoda,
– urejanja trga dela s podzakonskimi predpisi in drugimi
akti,
– delovna razmerja,
– zaposlovanje tujcev,
– zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb,
– splošne kolektivne pogodbe,
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– zdravstveno in pokojninsko zavarovanje brezposelnih
oseb;
4. osnovni materialni predpisi s področja:
– računovodstva,
– izvrševanja proračuna,
– javnega naročanja,
– financiranja javne porabe.
Upoštevanje drugih strokovnih izpitov
17. člen
Kandidat za nadzornika, ki je opravil strokovni izpit v skla‑
du z drugimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki določajo vsebino
in način opravljanja strokovnih izpitov v državni upravi ali izven
nje, opravlja preizkus znanja samo iz tistih področij programa
tega splošnega akta, ki niso bila zajeta s programom strokov‑
nega izpita, ki ga je že opravil. O tem odloči izpitna komisija.
Prijava in obvestilo o strokovnem izpitu
18. člen
Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit, pošlje prijavo z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od razpisnega
roka za zbiranje prijav za opravljanje strokovnega izpita za
nadzornika.
Če komisija ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za
opravljanje izpita, ga o tem obvesti najkasneje v 30 dneh od
prejema njegove prijave in mu pošlje obvestilo o roku in kraju
opravljanja strokovnega izpita.
Način opravljanja strokovnega izpita
19. člen
Strokovni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela in
se opravlja v dveh zaporednih dneh.
Kandidat za nadzornika opravlja najprej pisni del izpita.
Uspešno opravljen pisni del strokovnega izpita za nadzornika
je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.
Pisni del strokovnega izpita za nadzornika obsega izdela‑
vo praktične naloge, in sicer: opis določenega postopka, izdela‑
va informacije, analize, mnenja in podobno, sestavo zapisnika,
poročila, poročila s predlogom ukrepov, odločbe.
Člani komisije za pisni del izpita predložijo predsedniku
izpitne komisije naslov pisne naloge z gradivom, najmanj dva
dni pred začetkom izpita.
Pisno nalogo opravljajo kandidati najdlje pet šolskih ur.
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik.
Pisna naloga je priloga zapisnika.
Uspeh kandidata pri pisnem in ustnem delu strokovnega
izpita oceni izpitna komisija z opisnima ocenama »uspešno«
ali »neuspešno«.
20. člen
Uspeh kandidata oceni izpitna komisija tako, da po lo‑
čenih opisnih ocenah iz vsakega dela izpita ugotovi skupno
oceno.
Potrdilo o strokovnem izpitu
21. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o izpitu.
Potrdilo se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega
kandidat za nadzornika, drugi pa se hrani v dokumentaciji
Zavoda.
Ponavljanje strokovnega izpita
22. člen
Kandidat, ki izpita ni opravil, ga sme ponoviti le enkrat
v roku, ki ga določi izpitna komisija. Kandidat, ki je uspešno
opravil pisni del izpita, tega dela izpita ne ponavlja.
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Odstop od opravljanja ali ponavljanja strokovnega izpita

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Prijavljeni kandidat lahko odstopi od prijave k strokovne‑
mu izpitu, in sicer 3 delovne dni pred datumom določenim za
izpit, s pisnim opravičilom z navedbo vzroka.
Če prijavljeni kandidat brez pisnega opravičila na rok
opravljanja splošnega dela strokovnega izpita ne pristopi ali
odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni
opravil.

28. člen
Osebam, ki so strokovni izpit opravile v skladu s 66.a čle‑
nom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez‑
poselnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip in 51/10 – odločba
US, v nadaljnjem besedilu ZZZPB), le‑tega ni potrebno ponov‑
no opravljati.

IZPITNA KOMISIJA
Sestava in način dela komisije
24. člen
Tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in
dveh članov, imenuje direktor Zavoda.
V sklepu o imenovanju članov izpitne komisije se določi
področje, za katerega je član izpitne komisije imenovan.
Za člana v izpitni komisiji je lahko imenovana oseba, ki
ima VII. raven izobrazbe družboslovne smeri in 2 leti delovnih
izkušenj na področju, za katerega je imenovan.
Način dela komisije je opredeljen v Poslovniku o delu
izpitne komisije.
Plačilo za delo izpitnih komisij
25. člen
Predsedniku in članom izpitne komisije pripada plačilo za
delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v
višini, ki jo s sklepom določi direktor Zavoda.
26. člen
Sredstva za delo izpitne komisije zagotavlja Zavod.
Strokovne in administrativne naloge
27. člen
Zavod opravlja strokovne in administrativne naloge za iz‑
pitne komisije za izvedbo strokovnih izpitov s področja storitev
vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitev
ter s področja izvajanja nadzora. O tem vodi dokumentacijo.

29. člen
Lista članov izpitne komisije za opravljanje strokovnega
izpita po 66.a členu ZZZPB ostane nespremenjena do imeno‑
vanje nove komisije za opravljanje strokovnega izpita za zapo‑
slene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije
in posredovanja zaposlitve.
30. člen
Za vse kandidate, ki so se k strokovnemu izpitu že prijavili
v letu 2010 v skladu s 66.a členom ZZZPB in so opravili pisni
in ustni del strokovnega izpita v letu 2010, bodo manjkajoči
del obveznosti lahko opravili do konca februarja 2011. Plačilo
storitev bo na podlagi veljavnega Cenika storitev Zavoda za
izvedbo strokovnih izpitov.
Kolikor kandidati iz prejšnjega odstavka tega člena ne
bodo opravili obveznosti v tem roku, bodo morali izpit opravljati
ponovno v celoti v skladu z določili tega splošnega akta.
Začetek veljavnosti
31. člen
Ta splošni akt začne veljati z dnem podpisa direktorja
Zavoda, uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/11
Ljubljana, dne 18. januarja 2011
Lučka Žižek l.r.
v.d. generalne direktorice Zavoda
Priloga
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PRILOGA 1/2

(naslov koncesionarja / Sklada / OE zaposlenega v ZRSZ)
Davčna številka (koncesionarja / Sklada):
Tel. številka:
E-mail:
Datum:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
Centralna služba
Služba za kadrovske in organizacijske zadeve
Rožna dolina, Cesta IX/6
1000 Ljubljana

ZADEVA: PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU na podlagi 81. člena ZUTD
V skladu z 8. členom Splošnega akta o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo
storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega
izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje, prijavljamo na strokovni izpit za
storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve zaposlenega delavca:
_______________________________________________________________________________.
(tiskano ime in priimek)
IZPIT želi opravljati v mesecu _____________________
OBVEZNE PRILOGE:
• Fotokopija diplome oz. zadnjega veljavnega spričevala
• Potrdilo o opravljenih izpitih (__x)
Odgovorni delavec
________________________
(tiskano ime in priimek)
Žig
Opomba: izpolni delodajalec

Podpis
______________________

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4 / 21. 1. 2011 /

Stran

PRILOGA 2/2
PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU na podlagi 81. člena ZUTD

Ime in priimek:________________________________________________________
Rojen:__________________________, v (na)_______________________________
Stalno bivališče:___________________________, tel.:________________________
Na delovnem mestu_______________, področje dela:_________________________
Naziv strokovne izobrazbe:______________________, raven izobrazbe:__________

Opravljene imam naslednje dele izpita (označi z X):
ZUP
PDI

Podpisani soglašam, da se podatki, ki so navedeni v prijavnici, uporabljajo in vodijo v Zavodu RS za
zaposlovanje.

Kraj:

__________________________

Datum:

__________________________
Podpis delavca:
___________________

Opomba: Izpolni kandidat
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POPRAVKI
140.

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za morfološko celoto urbanistične
zasnove mesta Kranja

Popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko
celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, št.
72/04, 79/04 – popravek, 68/05, 22/06 – popravek, 138/06
– popravek, 16/07 – avtentična razlaga, 22/08 – popravek,
125/08 – popravek in 33/10) se:
– v 4. členu v točki (2) v šesti alineji črta besedilo šeste
podalineje »LN Severna obvoznica,«;
– v 13. členu v prvem odstavku za besedilom »načrto‑
vana izdelava LN« doda besedilo »ter v območju LN Severna
obvoznica«.
Št. 35003-0019/2002-48/01
Kranj, dne 18. januarja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
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Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o iz‑
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2011 in 2012 (ZIPRS1112-A)

OBČINE
HODOŠ
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
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Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Razvojna agencija Sotla

116.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na ze‑
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117.

Pravilnik o financiranju krajevnih skupnosti v občini
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Sklep o določitvi plačnega razreda direktorice Za‑
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LOŠKI POTOK
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Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo na območju
Občine Loški Potok
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Poročilo Občinske volilne komisije Občine Hodoš
pri ugotavljanju volilnega izida za člana Občinske‑
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2011 z dne 9. januarja 2011
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NOVO MESTO
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Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Bučna vas – vzhod (OPPN
Bučna vas – vzhod)

405

PUCONCI
128.

Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodar‑
skih javnih službah v Občini Puconci

407

ŠENTRUPERT
129.
130.

Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto
2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu
in zastavi Občine Šentrupert
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Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše
območje kulturnega in zgodovinskega spomenika
mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za
staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del
območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto – uradno
prečiščeno besedilo
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta
Kranja

Javni razpisi
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Javne dražbe
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Razpisi delovnih mest
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Objave po Zakonu o političnih strankah
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Evidence sindikatov
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Objave gospodarskih družb
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Sklici skupščin
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POPRAVKI
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VSEBINA

Objave po Zakonu o medijih

TRŽIČ
131.

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 4/11
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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Kolektivni delovni spori

148
148
148
150
150
151
152

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

153
153
154
154

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2011 je 350 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan
8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana,
Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 60,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 425 02 94, telefaks (01) 425 14 18, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

