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Leto XXVII

DRŽAVNI ZBOR
3163.

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona
o voznikih (ZVoz-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvi Zakona o voznikih (ZVoz-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona
o voznikih (ZVoz-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 16. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-7
Ljubljana, dne 24. novembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA
O VOZNIKIH (ZVoz-1A)
1. člen
V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16) se v sedmem odstavku 75. člena v tretji alineji 2. točke beseda »B1E«
nadomesti z besedo »C1E«.
2. člen
V 77. členu se besedilo »priglasitvi na vozniški izpit«
nadomesti z besedilom »prijavi na teoretični in praktični del
vozniškega izpita«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo petega odstavka 11. člena
tega zakona je strošek vozniškega izpita namenski prihodek
proračuna države, ki se porabi za financiranje zagotavljanja
opravljanja vozniških izpitov.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/17-63/12
Ljubljana, dne 16. novembra 2017
EPA 2235-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik

3164.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala Spodnje Save
(ZPKEPS-1C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije
za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save (ZPKEPS-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save (ZPKEPS-1C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 16. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-8
Ljubljana, dne 24. novembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE
ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE
(ZPKEPS-1C)
1. člen
V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14
– ZSDH-1, 50/14 in 90/15) se v 8. členu v prvem odstavku pika
na koncu stavka nadomesti v vejico ter doda besedilo »za katere mora kot dober gospodar skleniti zavarovalne pogodbe za
zavarovanje rizikov, ki so povezani z izvrševanjem dejavnosti
iz tega zakona, s prvovrstno zavarovalnico.«.
V tretjem odstavku se pika na koncu stavka nadomesti v
vejico ter doda besedilo »razen za objekte iz 6. točke 2. člena
tega zakona, ki jih v skladu s prvim odstavkom tega člena
vzdržuje in zavaruje koncesionar.«.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se letnica »2019« nadomesti
z letnico »2022«, letnica »2020« pa z letnico »2023«.
3. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »naslednjimi pogoji:
– sredstva se dodelijo v obdobju 2013–2016 za vsako proračunsko leto posebej,« nadomesti z besedilom »pogojem, da«.
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4. člen
Za 17.a členom se doda nov 17.b člen, ki se glasi:

ZDOdv) se v tretjem odstavku 13. člena črta besedilo »in
državnem pravobranilstvu«.

»17.b člen
Ne glede na drugi odstavek 17. člena se v primeru, da
do konca izgradnje HE Mokrice oziroma najkasneje do konca
leta 2022 ne bodo zagotovljena zadostna sredstva za financiranje infrastrukturnih objektov iz 6. točke 2. člena zakona pri
izgradnji HE na Spodnji Savi, ki se bodo v skladu z določbami
zakona financirali iz Sklada za podnebne spremembe, morebitna manjkajoča sredstva zagotovijo iz Sklada za vode, drugih
proračunskih virov ali sredstev koncesionarja po predhodnem
dogovoru s koncesionarjem.«.

2. člen
V petem odstavku 16. člena se besedilo »sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev« nadomesti z besedilom
»sodnikov in državnih tožilcev«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Določba 1. člena tega zakona se začne uporabljati z
dnem pravnomočnosti uporabnega dovoljenja objektov vodne
in energetske infrastrukture HE Mokrice.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/17-13/16
Ljubljana, dne 16. novembra 2017
EPA 2240-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik

3165.

Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-U)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-U)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-U), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 16. novembra 2017.
Št. 003-02-10/2017-10
Ljubljana, dne 24. novembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ
V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-U)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13,
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 –

3. člen
V drugem odstavku 19. člena se v peti alineji besedilo
»predsednik Vrhovnega sodišča, generalni državni tožilec oziroma generalni državni pravobranilec« nadomesti z besedilom
»predsednik Vrhovnega sodišča oziroma generalni državni
tožilec«.
4. člen
Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek sodnikom in državnim
tožilcem pripadajo tudi dodatki za dvojezičnost, položajni dodatek, dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času ter za
pripravljenost.«.
5. člen
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »in sodnikom,
državnim tožilcem ter državnim pravobranilcem« nadomesti z
besedilom », sodnikom in državnim tožilcem«.
V drugem odstavku se v tretji alineji besedilo »sodnike,
državne tožilce ter državne pravobranilce« nadomesti z besedilom »sodnike in državne tožilce«.
V tretjem odstavku se besedilo »sodnike, personalna
komisija za državne tožilce ter generalni državni pravobranilec
za državne pravobranilce« nadomesti z besedilom »sodnike in
personalna komisija za državne tožilce«.
6. člen
V 32.a členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(Dodatki sodnikov in državnih tožilcev za delo v manj ugodnem delovnem času in za stalno pripravljenost)«.
V prvem odstavku se besedilo »sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem« nadomesti z besedilom
»sodnikom in državnim tožilcem«.
7. člen
V 32.b členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(Položajni dodatki za sodnike in državne tožilce)«.
V prvem odstavku se za besedo »sodniku« vejica nadomesti z besedo »in«, za besedo »tožilcu« se črta besedilo
»in državnemu pravobranilcu«, v prvi do peti alineji pa se za
besedo »sodniki« vejica nadomesti z besedo »in«, besedilo
»oziroma državnimi pravobranilci« pa se črta.
V četrtem odstavku se za besedama »njihovi namestniki«
črtata vejica in besedilo »generalni državni pravobranilec in
njegovi namestniki«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Glede plač generalnega državnega pravobranilca, namestnika generalnega državnega pravobranilca, državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih pravobranilcev, se za generalnega državnega pravobranilca, namestnika generalnega
državnega pravobranilca, državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih pravobranilcev, ki do poteka mandata nadaljujejo
delo kot generalni državni odvetnik, namestnik generalnega državnega odvetnika, višji državni odvetniki in državni odvetniki,
uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10,
59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15), ki so
se zanje uporabljale pred uveljavitvijo Zakona o državnem
odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17).

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/17-12/11
Ljubljana, dne 16. novembra 2017
EPA 2329-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA
3166.

Pravilnik o delu Odbora za načrtovanje
specializacij

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF,
88/16 – ZdZPZD in 40/17) izdaja ministrica za zdravje

PRAVILNIK
o delu Odbora za načrtovanje specializacij
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za imenovanje, obdobje in postopek imenovanja članov Odbora za načrtovanje specializacij
(v nadaljnjem besedilu: odbor), višino nagrade članov odbora
in način dela odbora.
2. člen
Odbor sestavljajo:
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za zdravje (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki sta v funkciji generalnega
direktorja direktorata, pristojnega za zdravstveno varstvo in
zdravstveno ekonomiko,
– predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica), ki je predsednik organa, ki skrbi za
izobraževanje zdravnikov,
– predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki vodi notranjo organizacijsko
enoto, ki se ukvarja zdravstvenim varstvom, in
– predstavnik Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije,
ki je direktor združenja.
3. člen
Člane odbora s sklepom imenuje minister, pristojen za
zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).
4. člen
(1) Mandat odbora traja štiri leta, po poteku mandata
odbora so lahko posamezni člani ponovno imenovani, če izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Minister razreši člane odbora, če ne izpolnjujejo pogojev iz 2. člena tega pravilnika.
(3) Mandat odbora začne teči s prvo sejo odbora.
5. člen
(1) Član odbora je pri svojem delu neodvisen in nepristranski. Pri opravljanju svoje funkcije je pozoren na vsako dejansko
ali možno nasprotje interesov in stori vse, da se mu izogne.
(2) Član odbora svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da
bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni
interes.
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(3) Sodelovanje člana odbora v drugih institucijah ne
sme vplivati na njegovo neodvisnost in nepristranskost pri odločanju. Če član odbora meni, da obstaja dejansko ali možno
nasprotje interesov pri odločanju v posamezni zadevi ali da
pri odločanju o posamezni zadevi ne more biti nepristranski,
o tem nemudoma obvesti predsednika odbora in se izloči iz
obravnave in odločanja.
(4) Član odbora ne sme sodelovati pri odločanju o posamezni zadevi, če:
– je predlagatelj zadeve, o kateri razpravlja odbor, oziroma je predlagatelj njegov družinski član, kot je opredeljen v
zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, ali je na
kakršenkoli način povezan s predlagateljem ali
– ima v zadevi on ali njegov družinski član iz prejšnje
alineje zasebni interes, ki vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na
nepristranskost in objektivnost, kot to določa zakon, ki ureja
integriteto in preprečevanje korupcije.
(5) Če nastopi okoliščina iz prejšnjega odstavka, član
odbora o tem takoj obvesti predsednika odbora in preneha z
odločanjem v posamezni zadevi.
(6) Če član odbora sumi na obstoj okoliščin iz četrtega
odstavka tega člena pri drugem članu, na to opozori njega in
predsednika odbora. Če se v razpravi izkaže, da je sum upravičen, se takega člana izloči iz odločanja v posamezni zadevi.
6. člen
Naloge odbora so, da:
– potrdi model načrtovanja specializacij zdravnikov (v
nadaljnjem besedilu: model načrtovanja), ki ga pripravi stalna
delovna skupina iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika,
– dvakrat letno, in sicer do 20. aprila in do 30. oktobra,
za ministra na podlagi izračunov, ki jih pripravi stalna delovna
skupina iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika, pripravi
predlog števila in vrst specializacij zdravnikov za območje
celotne države oziroma posamezne izvajalce zdravstvene
dejavnosti.
7. člen
(1) Odbor se prvič sestane najpozneje v desetih dneh od
imenovanja članov odbora.
(2) Odbor se sestaja na ministrstvu, ki za odbor zagotavlja
tudi administrativno pomoč.
(3) Odbor ima predsednika, ki je predstavnik ministrstva,
in podpredsednika, ki ga med seboj izvolijo člani odbora.
(4) Predsednik odbora sklicuje in vodi seje odbora ter
podpisuje dokumente in druge akte, ki jih sprejme odbor, v
njegovi odsotnosti pa te naloge opravlja podpredsednik odbora.
8. člen
(1) Seje odbora se skličejo najmanj dvakrat letno.
(2) Seje odbora niso javne.
(3) O sejah odbora se vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj
podatek o času in kraju seje, seznam navzočih, kratek povzetek razprave in sprejete sklepe. V zapisniku seje odbora se
navede tudi morebiten obstoj konflikta interesov ali sum na
konflikt interesov pri posameznem članu odbora.
(4) Člani odbora lahko odločajo, če je na seji navzočih več
kot polovica vseh članov odbora.
(5) Odbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih
članov odbora.
(6) Zapisnik se potrdi na naslednji seji odbora in se ga v
petih dneh po seji pošlje ministrstvu.
9. člen
Članstvo v odboru je častno.
10. člen
(1) Strokovno podporo odboru zagotavlja stalna delovna
skupina, ki jo imenuje minister in jo sestavljajo predstavniki
institucij iz 2. člena tega pravilnika.
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(2) Stalna delovna skupina ima naslednje naloge:
1. pripravi model načrtovanja, ki obsega:
– metodologijo ocenjevanja potreb prebivalstva in povpraševanja po zdravnikih,
– scenarij potreb in povpraševanja iz prejšnje alineje,
– matematični model za izračunavanje potrebnega in pričakovanega števila zdravnikov, upoštevaje finančne zmožnosti
in zmogljivosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe,
2. dvakrat letno na podlagi podatkov iz tega člena pripravi
izračune števila in vrst specializacij zdravnikov za območje
celotne države oziroma posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti s pomočjo modela načrtovanja,
3. po potrebi sodeluje z odborom pri obravnavi posameznih vprašanj oziroma k sodelovanju povabi tudi druge
strokovnjake.
(3) Podatke za pripravo izračuna iz 2. točke prejšnjega
odstavka stalna delovna skupina pridobi od zbornice in NIJZ,
in sicer:
1. zbornica:
a) zbira potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži
javne zdravstvene službe po specialistih za posamezno leto,
b) pripravlja in obdeluje naslednje podatke:
– potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe,
– podatke o številu specializantov po specialnostih,
– podatke o predvidenih upokojitvah zdravnikov specialistov.
2. NIJZ:
– pripravlja in obdeluje podatke o številu zdravnikov specialistov v mreži javne zdravstvene službe po posameznih
izvajalcih zdravstvene dejavnosti in posameznih specializacijah. V zbir teh podatkov spadajo zaposleni zdravniki in tudi
zdravniki, ki delo opravljajo na podlagi podjemne pogodbe ali
druge pogodbe civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba),
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pridobiva in obdeluje podatke o planiranih in realiziranih programih,
za katere imajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe sklenjene pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za preteklo leto,
– opravi izračune s pomočjo modela načrtovanja iz 2. točke prejšnjega odstavka, upoštevajoč podatke zbornice ter
podatke iz prve in druge alineje tega odstavka.
(4) Podatki za pripravo izračuna se pridobivajo iz:
– Registra zdravnikov, ki ga vodi zbornica,
– Evidence gibanja zdravstvenih delavcev, ki jo vodi NIJZ,
– podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
glede planiranih in realiziranih programih, za preteklo leto, za
katere imajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe sklenjene pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
– priporočil in smernic razširjenih strokovnih kolegijev in
odločitev Zdravstvenega sveta, ki se nanašajo na kadrovske
in delovne standarde.
(5) Določbe 5. člena tega pravilnika glede nasprotja interesov se uporabljajo tudi za člane stalne delovne skupine.
11. člen
Ne glede na določbo druge alineje 6. člena tega pravilnika
odbor v letu 2017 predlaga število in vrste specializacij zdravnikov za območje celotne države oziroma posamezne izvajalce
zdravstvene dejavnosti do 15. decembra 2017.
12. člen
Ne glede na določbo 2. točke drugega odstavka 10. člena
tega pravilnika stalna delovna skupina za določitev števila in
vrst specializacij zdravnikov za območje celotne države oziroma posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti v letu 2017
pripravi izračun na podlagi:

Uradni list Republike Slovenije
1. potreb izvajalcev zdravstvene dejavnosti za posamezno vrsto specializacij, posredovanih na zbornico v preteklem
letu za leto 2017,
2. podatkov o številu specializantov po specializacijah in
regijah,
3. podatkov o številu specialistov po specializacijah,
4. podatkov o prenehanju specializacij tekom leta,
5. predvidenih upokojitev zdravnikov v naslednjih petih
letih,
6. podatkov o nezasedenih mestih specializacij na zadnjem razpisu,
7. posredovanih nujnih potreb izvajalcev zdravstvene dejavnosti v letu 2017.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-104/2017
Ljubljana, dne 22. novembra 2017
EVA 2017-2711-0067
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

3167.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Zali Log
(2016–2025)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025), št. 03-10/16
z dne 12. 6. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016 do
31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Zali Log, ki meri 7.265,86 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah
Železniki in Gorenja vas - Poljane, oziroma v katastrskih občinah Danje, Sorica, Davča, Leskovica in Zali Log.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Zali Log je s 1. januarjem
2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 3,7 % državnih gozdov in 0,2 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 5.821,48 ha, od katere je 5.467,48 ha večnamenskih gozdov, 130,55 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so ukrepi dovoljeni in 223,45 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 400 m3/ha, od tega 240,9 m3/ha iglavcev
in 159,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,90 m3/ha, od tega 5,02 m3/ha
iglavcev in 2,87 m3/ha listavcev.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Zali Log (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Zali Log določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.752,42 ha,
– ekološke funkcije na površini 769,09 ha ter
– socialne funkcije na površini 391,54 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Zali Log (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Zali Log za
obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 437.645 m3, od tega
153.126 m3 iglavcev in 284.519 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 513,41 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 150,13 ha,
– varstvena dela, potrebna za varstvo pred erozijo
29,75 dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 104,38 ha, zaščita s
količenjem ali tulci v obsegu 900 kosov, ter
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
grmišč na površini 5,89 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Zali Log (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Zali Log v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log
(2016–2025).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025) je na vpogled
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na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Kranj, cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj, na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Železniki,
Trnje 7, 4228 Železniki in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali
Log (2016–2025).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-365/2016
Ljubljana, dne 14. novembra 2017
EVA 2016-2330-0004
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3168.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi,
od katere so bili obračunani prispevki
za starševsko varstvo

Na podlagi tretjega odstavka 108. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14
in 90/15) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti v soglasju z ministrico za finance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o podrobnejši
opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili
obračunani prispevki za starševsko varstvo
1. člen
V Pravilniku o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi,
od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo
(Uradni list RS, št. 43/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Podatki o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki
za starševsko varstvo, potrebni pri odločanju o pravicah do
nadomestila po zakonu na mesečni ravni, so:

Šifra
Vrsta dohodka
dohodka

Podatki

Vir podatkov

Za obdobje

1001

plače
in nadomestila
plače

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
za prispevke (P01 plače in nadomestila
plače, P02 razlika do najnižje osnove
za plačilo prispevkov, P03 neplačana
odsotnost), datum izplačila, obdobje
izplačila

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1091

plače
in nadomestila
plače –
detaširani
delavci

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
za prispevke (P01 plače in nadomestila
plače, P02 razlika do najnižje osnove
za plačilo prispevkov, P03 neplačana
odsotnost), datum izplačila, obdobje
izplačila

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust
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Šifra
Vrsta dohodka
dohodka

Podatki

Vir podatkov

Za obdobje

1095

izplačilo plač
po sodni
odločbi

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
za prispevke (P01 plače in nadomestila
plače, P02 razlika do najnižje osnove
za plačilo prispevkov, P03 neplačana
odsotnost), datum izplačila, obdobje
izplačila

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1098

izplačilo plač
za daljše
časovno
obdobje
(npr. letni
poračuni plač)

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
za prispevke (P01 plače in nadomestila
plače, P02 razlika do najnižje osnove
za plačilo prispevkov, P03 neplačana
odsotnost), datum izplačila, obdobje
izplačila

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1063

plačilo
prispevkov
za rejnice

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
podatki iz
za prispevke (P04 drugo), datum izplačila, davčnega obračuna
obdobje izplačila
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1080

nadomestila
za starševsko
varstvo

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
za prispevke (P01 plače in nadomestila
plače, P02 razlika do najnižje osnove
za plačilo prispevkov), datum izplačila,
obdobje izplačila

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1081

očetovski
dopust

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
podatki iz
za prispevke (P04 drugo), datum izplačila, davčnega obračuna
obdobje izplačila
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1082

nadomestila
iz obveznega
zdravstvenega
zavarovanja

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
za prispevke (P01 plače in nadomestila
plače, P02 razlika do najnižje osnove
za plačilo prispevkov), datum izplačila,
obdobje izplačila

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1083

izplačilo
vrsta dohodka na REK, znesek osnove
po ZZZPB
za prispevke (P01 plače in nadomestila
in ZUTD
plače), datum izplačila, obdobje izplačila
(denarno
nadomestilo
za čas
brezposelnosti)

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1085

izplačila
vrsta dohodka na REK, znesek osnove
iz obveznega
za prispevke (P04 drugo), datum izplačila,
pokojninskega obdobje izplačila
in invalidskega
zavarovanja

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1086

izplačila
jamstvenega
sklada

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
podatki iz
za prispevke (P04 drugo), datum izplačila, davčnega obračuna
obdobje izplačila
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1087

denarno
nadomestilo
za čas
brezposelnosti
po ZUJF

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
za prispevke (P01 plače in nadomestila
plače), datum izplačila, obdobje izplačila

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1092

nadomestila
po desetem
odstavku
ZDR-1

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
za prispevke (P01 plače in nadomestila
plače, P02 razlika do najnižje osnove
za plačilo prispevkov), datum izplačila,
obdobje izplačila

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust
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Šifra
Vrsta dohodka
dohodka

Podatki

Za obdobje

1093

plačilo
prispevkov
52. člen
ZSDP-1

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
podatki iz
za prispevke (P04 drugo), datum izplačila, davčnega obračuna
obdobje izplačila
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

1094

delno plačilo
za izgubljeni
dohodek

vrsta dohodka na REK, znesek osnove
za prispevke (P02 razlika do najnižje
osnove za plačilo prispevkov, P04 drugo),
datum izplačila, obdobje izplačila

podatki iz
davčnega obračuna
akontacije
dohodnine
iREK in REK

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

5550

obračun
prispevkov
za socialno
varnost
za delodajalce,
ki niso plačniki
davka

vrsta dohodka na PNiPD, znesek osnove
za prispevke (P01 plače in nadomestila
plače, P02 razlika do najnižje osnove
za plačilo prispevkov, P03 neplačana
odsotnost), datum izplačila, obdobje
izplačila

Podatki iz PNiPD
in iREK – obračun
prispevkov
za socialno varnost
za delodajalce,
ki niso plačniki
davka

strnjenih 12 mesecev, pri čemer
se kot zadnji mesec šteje osnova,
od katere so bili obračunani
prispevki v predpreteklem mesecu
od vložitve prve vloge za dopust

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-19/2017
Ljubljana, dne 21. novembra 2017
EVA 2017-2611-0048
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino socialne zadeve
in enake možnosti
Soglašam!
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

«.
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Uradni list Republike Slovenije
Odredba o seznamu esencialnih zdravil
za uporabo v humani medicini

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 17/14) ministrica za zdravje izdaja

ODREDBO
o seznamu esencialnih zdravil za uporabo
v humani medicini
1. člen
Seznam esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini
je v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-101/2017
Ljubljana, dne 21. novembra 2017
EVA 2017-2711-0065
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Št.

6. Stolpec »Opombe« je predviden za morebitne posebnosti v podatkih posameznih postavk.

5. Pravni status zdravila (stolpec »Pravni status«) odraža prisotnost zdravil v prometu v Republiki Sloveniji na dan zajema podatkov z navedeno
vrsto pravnega statusa (glede na 20. člen ZZdr-2 so možne vrednosti: dovoljenje za promet, začasno dovoljenje za promet, brez pravnega
statusa), ki ustrezajo zadevni postavki SEZ. Podatek ni del formata postavk SEZ glede na drugi odstavek 17. člena ZZdr-2.

4. Oznaka ATC služi kot pomoč pri opredelitvi postavke SEZ (glej 12. člen ZZdr-2), ni pa del formata postavk SEZ glede na drugi odstavek 17.
člena ZZdr-2.

3. Heterogene skupine zdravil z velikim številom zdravilnih učinkovin ali jakosti (aminokisline, izotonične raztopine, elektroliti, alergijski testi,
zdravila za filtracijo krvi,…) so združene v eno postavko. Zdravila brez pravnega statusa, ki ustrezajo opisu heterogenih skupin, lahko pridobijo
začasno dovoljenje za promet po posebni utemeljitvi uporabnika.

2. Nekatere postavke na SEZ nimajo opredeljenega načina predpisovanja in izdajanja (stolpec »Način predpisovanja in izdajanja«), kar je
posledica pomanjkljivosti v izvornih podatkih (glej 14. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: ZZdr-2) in
določbe Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14
– ZZdr-2)). Zdravila, prenesena na SEZ iz Seznama nujno potrebnih zdravil, imajo opredeljen režim izdaje Rp, če na Seznamu nujno potrebnih
zdravil niso bila označena z zvezdico, in ZZ, če so bila na Seznamu nujno potrebnih zdravil označena z zvezdico.

1. Nekatere postavke na Seznamu esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini (v nadaljnjem besedilu: SEZ) nimajo izražene jakosti
(stolpec »Jakost«). Neizražena jakost je posledica vrste zdravila, ki ne omogoča navajanja jakosti oziroma ta navedba ni smiselna (npr. pri
cepivih je pomembna raven zaščite, ki jo nudi cepivo, in ne sama jakost zdravila) ali pa gre za pomanjkljivosti v izbornih podatkih.

Opombe:

PRILOGA
Seznam esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini
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[123I]-MIBG (metaiodobenzilgvanidin,
iobengvan)
[123I]natrijev Jodid

[131I]jod-norholesterol

[131I]-MIBG (metaiodobenzilgvanidin,
iobengvan)
[131I]-MIBG (metaiodobenzilgvanidin,
iobengvan)
[131I]natrijev Jodid

[131I]natrijev jodid
[131I]natrijev jodid
[153sm]samarij
etilendiamintetrametilen
fosfonska kislina

0006

0008

0009

0012
0013
0014

0011

0010

0007

0005

raztopina za injiciranje,
kapsula trda,
radiofarmak
raztopina za injiciranje
kapsula, trda
raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje,
radiofarmak
raztopina za injiciranje,
radiofarmak
raztopina za injiciranje,
radiofarmak

Jakost

Opombe

V10XA01
V10XA01
V10BX02

V09FX03

V10XA02

V09IX02

V09XA01

V09FX02

V09IX01

V09AB03

V09AB02

V09AX06
V09AX04
V09IB01

Oznaka ATC

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
brez pravnega statusa

Pravni status
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H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H
H

Način
predpisovanja
in izdajanja
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[123I]- IBZM
(jodobenzamid, ioloprid)
[123I]-ioflupan (FPCIT)

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
komplet za pripravo
radiofarmaka
raztopina za injiciranje,
radiofarmak
raztopina za injiciranje,
radiofarmak
raztopina za injiciranje,
radiofarmak

Farmacevtska oblika

9156 /

0004

Zap.
Učinkovina
štev.
postav
ke
0001
(18F) florbetaben
0002
(18F) flutemetamol
0003
[111In]Indijev- pentetreotid

Stran

Uradni list Republike Slovenije

[201Tl]talijev klorid

[223Ra] radiev diklorid
[32P]natrijev fosfat
[51Cr]-EDTA

[51Cr]natrijev kromat

[67Ga]galijev citrat

[82Rb]rubidijev klorid

[89Sr]stroncijev - klorid
[90Y] itrijev klorid

[90Y]itrijev-citrat, koloid
[90YI]itrijev silikat, koloid
[99mTc] tehnecijpertehnetat
[99mTc] tehnecij-sestamibi

0022

0023
0024
0025

0026

0027

0028

0029
0030

0031
0032
0033

komplet za pripravo
radiofarmaka

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje,
radiofarmak
raztopina za injiciranje,
radiofarmak
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje,
radiofarmak
radiofarmacevtski
predhodnik, raztopina
za injiciranje
raztopina za injiciranje,
radiofarmak
radionuklidni
generator, raztopina za
injiciranje
raztopina za injiciranje
radionuklidni
predhodnik
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
radionuklidni generator

raztopina za injiciranje

H

H
H
H

H
H

H

H

H

H
H
H

H

H
H
H
H
H
H

H

V09GA01

V10AA01
V10AA03
V09FX01

V10BX01
V10XX02

V09GX04

V09HX01

V09GX03

V10XX03
V10XX01
V09CX04

V09GX01

V10BX03
V09IX04
V09IX05
V09IX07
V09IX06
V09AX05

V10AX05

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

Št.

0034

0016
0017
0018
0019
0020
0021

[186Re]renijev - sulfid,
koloid
[186ReI]renijev - etidronat
[18F] fludeoksiglukoza
[18F] fluorodopa
[18F] fluorometilholin
[18F] natrijev fluorid
[18F]Florbetapir

0015
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[99mTc]tehnecijev- HMDP
(hidroksimetilen difosfonat,
oksidronat)
[99mTc]tehnecijevhuman albumin (HSA)
[99mTc]tehnecijev- hynicoktreotid
[99mTc]tehnecijev- kositrov
koloid
[99mTc]tehnecijev- MAA

0043

0047

0046

komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo

komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka

komplet za pripravo
radiofarmaka

komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

V09EB01

V09DB04

V09IA07

V09GA04

V09BA01

V09DB07

V09DA02

V09HA02

V09AA01

V09CA01

V09BA04

V09IA06

V09HA01

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa
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0045

0044

0042

0041

0040

0039

0038

H

H

H

Št.

komplet za pripravo
radiofarmaka

komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka

9158 /

0037

0036

[99mTc]tehnecijevhumani immunoglobulin G
[99mTc]tehnecijevarktitumomab (IMMU-4 Fab
anti-CEA fragmenti
monoklonskega Pt)
[99mTc]tehnecijev- DPD
(3,3-difosfono-1,2propandikarboksilna kislina)
[99mTc]tehnecijev- DTPA
(pentetat)
[99mTc]tehnecijeveksametazim
(hekametilpropilenamin
oksim-HMPAO)
[99mTc]tehnecijeveksametazim
(hekametilpropilenamin
oksim-HMPAO)
[99mTc]tehnecijev- etifenin
(EHiDA)
[99mTc]tehnecijev- fitat

0035

Stran
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0060

0059

[99mTc]tehnecijevtetrofosmin
[99mTc]tehnecijevtilmanocept
[99mTc]tehnecijev-

komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
(suspenzija nano
delcev ogljika
označenih z 99mTc)
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo

komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka

komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka

komplet za pripravo
radiofarmaka

radiofarmaka

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

V09IA04

V09IA09

V09GA02

V09EA02

V09DB05

V09HA04

V09GA06

V09EA01

V09IA03

V09EA03

V09DB01

V09DA04

V09BA02

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

Št.

0058

0057

0056

0055

0054

0053

0052

0051

0050

0049

0048

(makroagregati humanega
albumina, makrosalb)
[99mTc]tehnecijev- MDP
(metilen difosfonat,
merdonska kislina)
[99mTc]tehnecijevmebrofenin
[99mTc]tehnecijevnanokoloid
[99mTc]tehnecijevnanokoloid
[99mTc]tehnecijevpentavalentni sukcimer
(DMSA)
[99mTc]tehnecijev- pentetat
(DTPA)
[99mTc]tehnecijevraztopina kositrovih ionov
za radiooznačevanje celic
[99mTc]tehnecijevsulesomab
[99mTc]tehnecijevsulfur colloid
[99mTc]tehnecijevtehnegas
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13C sečnina

5-aminolevulinska kislina
5-aminolevulinska kislina

abakavir

abakavir/lamivudin

abciksimab

abirateronacetat
acenokumarol

0069

0070
0071

0072

0073

0074

0075
0076

0068

0067

0066

0065

prašek za peroralno
raztopino
prašek za peroralno
raztopino
gel
prašek za peroralno
raztopino
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
tableta
tableta

komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka

250 mg
4 mg

Rp/Spec
Rp

H

Rp/Spec

Rp/Spec

ZZ
H

H/Rp

H/Rp

L02BX03
B01AA07

B01AC13

J05AR02

J05AF06

L01XD04
L01XD04

V04CX

V04CX

V09CA04

V09AA02

V09CA02

V09BA03

V09CA03

V09CA05

V09CA06

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa
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600
mg/300 mg
2 mg/ml

300 mg

78 mg/g
30 mg/ml

75 mg

45 mg

H

H

H

H

H

H

H

Št.

0064

radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka
komplet za pripravo
radiofarmaka

9160 /

0063

0062

0061

votumumab
[99mTc]tehnecijevetilendicistein
[99mTc]tehnecijevglukonat
[99mTc]tehnecijevmertiatid
[99mTc]tehnecijevpirofosfat
[99mTc]tehnecijevsukcimer (DMSA, 2,3dimerkaptosukcinska
kislina)
[99mTc]tehnecijev-bicizat
(ECD)
[99mTc]tehnecijevglukeptat (D-glicero-Dguloheptonatni kompleks)
13C sečnina

Stran
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acetazolamid
acetilcistein

acetilcistein

acetilcistein
acetilsalicilna kislina

acetilsalicilna kislina
acetilsalicilna kislina
acetilsalicilna kislina
acetilsalicilna kislina
acetilsalicilna kislina
acetilsalicilna kislina (v
obliki lizinijevega
acetilsalicilata)
acetilsalicilna kislina (v
obliki lizinijevega
acetilsalicilata)
aciklovir
aciklovir

aciklovir
aciklovir
acitretin
acitretin
adalimumab

0078
0079

0080

0081
0082

0083
0084
0085
0086
0087
0088

0092
0093
0094
0095
0096

0090
0091

0089

acetazolamid

0077

500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg
500 mg

20%
100 mg

20%

250 mg
100 mg

250 mg

krema
prašek za raztopino za
infundiranje
tableta
mazilo za oko
kapsula, trda
kapsula, trda
raztopina za injiciranje
200 mg
3 % m/m
10 mg
25 mg
40 mg/0,8
ml

50 mg
250 mg

prašek za raztopino za 1 g
injiciranje

kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
tableta
zrnca za peroralno
raztopino
koncentrat za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
gastrorezistentna
tableta
obložena tableta
šumeča tableta
tableta
zrnca
žvečljiva tableta
prašek za raztopino za
injiciranje

J05AB01
S01AD03
D05BB02
D05BB02
L04AB04

D06BB03
J05AB01

N02BA01

N02BA01
N02BA01
N02BA01
N02BA01
N02BA01
N02BA01

V03AB23
B01AC06

V03AB23

S01EC01
R05CB01

S01EC01

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

Št.

H/Rp
H/Rp
Rp/Spec

Rp

BRp, Rp
H

ZZ

BRp
BRp
BRp
BRp
BRp
ZZ

ZZ
Rp

ZZ

Rp
BRp

Rp
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adalimumab

adapalen
adapalen
adenozin
adrenalin
adrenalin

adrenalin

adrenalin

adrenalin

adrenalin, racemni

afatinib

afatinib

afatinib

afatinib

aflibercept

aflibercept

0097

0098
0099
0100
0101
0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

0110

0111

0112

raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
gel
krema
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
inhalacijska raztopina
pod tlakom
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
40 mg/ml

25 mg/ml

ZZ

H

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

ZZ

Rp/Spec

Rp/Spec

S01LA05

L01XX44

L01XE13

L01XE13

L01XE13

L01XE13

R03AK01

C01CA24

C01CA24

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

50 mg

40 mg

30 mg

20 mg

1 mg/ml

0,5 mg/ml

C01CA24

D10AD03
D10AD03
C01EB10
C01CA24
C01CA24

L04AB04

Št.

Rp/Spec

Rp
Rp
ZZ
ZZ
Rp/Spec

Rp/Spec

9162 /

1 mg/ml

1 mg
1 mg
3 mg/ml
1 mg/ml
0,5 mg/ml

40mg

Stran

Uradni list Republike Slovenije

agalzidaza alfa

agalzidaza beta

agalzidaza beta

agomelatin

akarboza
akarboza
aklidinij

aksitinib

aksitinib

aksitinib

aksitinib

aktivno oglje
aktivno oglje

aktivno oglje

alanilglutamin

albendazol

0113

0114

0115

0116

0117
0118
0119

0120

0121

0122

0123

0124
0125

0126

0127

0128

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
disperzibilna tableta
zrnca za peroralno
suspenzijo
zrnca za peroralno
suspenzijo
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
filmsko obložena

koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
tableta
tableta
prašek za inhaliranje
H/Rp

5 mg

200 mg

200 mg

Rp

H

BRp

BRp
BRp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Rp
Rp
Rp

P02CA03

B05XB02

A07BA01

A07BA01
A07BA01

L01XE17

L01XE17

L01XE17

L01XE17

A10BF01
A10BF01
R03BB05

N06AX22

A16AB04

A16AB04

A16AB03

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

50 g

150 mg
19,25 g

7 mg

5 mg

3 mg

100 mg
50 mg
322
µg/odmere
k
1 mg

Rp

H/Rp

35 mg

25 mg

H/Rp

1 mg/ml
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albumin, humani

albumin, humani

albumin, humani

alemtuzumab

alemtuzumab

alendronska kislina

alendronska kislina
alendronska kislina
alendronska kislina in
holekalciferol
alendronska kislina in
holekalciferol
Alergenski ekstrakti
Alergenski ekstrakti

alergenski ekstrakti

alergenski ekstrakti
alergijski (epikutani) testi

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0138
0139
0140

0144

0145
0146

0142
0143

oralne kapljice
suspenzija za
injiciranje
raztopina za kožni
vbodni test
podjezične kapljice
mazilo
Rp

V01AA
V04CL

V01AA

V01AA
V01AA

M05BB03

M05BA04
M05BA04
M05BB03

M05BA04

L04AA34

L01XC04

B05AA01

B05AA01

B05AA01

P02CA03
P02CA03
B05AA01

brez pravnega statusa
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet
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ZZ

Rp
ZZ

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

70 mg
10 mg
70 mg
70 mg, 140
µg
70 mg, 70
µg

H

ZZ

ZZ

H, ZZ

Rp
Rp
ZZ

12 mg

30 mg/ml

48 g/L

47,5 g/L

192 g/L

400 mg
40 mg/ml
190 g/L

Št.

tableta

tableta
peroralna suspenzija
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
tableta
tableta
tableta

9164 /

0141

albendazol
albendazol
albumin, humani

0129
0130
0131

tableta

Stran
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alergijski (epikutani) testi

alergijski testi

alergijski testi

alergijski testi

alergijski testi

alfakalcidol (kalcidiol)
alfakalcidol (kalcidiol)
alfentanil
alglukozidaza alfa

aliskiren

aliskiren

alitretinoin
alitretinoin
alklometazon
alklometazon
alopurinol
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam

alprazolam

0147

0148

0149

0150

0151

0152
0153
0154
0155

0156

0157

0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166

0167

raztopina za
obremenitveni test
raztopina za kožni
vbodni test
obliž za obremenitveni
test
suspenzija za
injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
kapsula, mehka
kapsula, mehka
raztopina za injiciranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, mehka
kapsula, mehka
krema
mazilo
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
Rp

Rp/Spec
Rp/Spec
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
ZZ
ZZ

N05BA12

D11AH04
D11AH04
D07AB10
D07AB10
M04AA01
N05BA12
N05BA12
N05BA12
N05BA12

C09XA02

C09XA02

A11CC03
A11CC03
N01AH02
A16AB07

V04CL

V04CL

V04CL

V04CL

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

Št.

1 mg

10 mg
30 mg
0.50 mg/g
0.50 mg/g
100 mg
0.25 mg
0.50 mg
1 mg
0.50 mg

300 mg

150 mg

0,25 µg
1 µg
0,5 mg/ml
50 mg

Rp

ZZ

Rp

Rp

V04CL
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alprazolam

alprostadil

alprostadil

alprostadil

alteplaza

alteplaza

aluminijev hidroksid
amantadin
amantadin

ambrisentan

ambrisentan

amfotericin B

amfotericin B (liposomalni)

amfotericin B deoksiholat

amikacin

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0174
0175
0176

0177

0178

0179

0180

0181

0182

tableta s podaljšanim
sproščanjem
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
tableta
kapsula, trda
raztopina za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
inhalacijska raztopina
za nebulator
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje
500 mg

H

Rp

H/Rp

H/Rp

Rp
Rp

H

H

J01GB06

J02AA01

J02AA01

J02AA01

C02KX02

C02KX02

A02AB01
N04BB01
N04BB01

B01AD02

B01AD02

G04BE01

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

50 mg

50 mg

5 mg

10 mg

320 mg
100 mg
200 mg

50 mg

2 mg

H/Rp

G04BE01

C01EA01

dovoljenje za promet

Št.

23.50 µg

H/Rp

ZZ

500 µg

N05BA12

9166 /

11.90 µg

Rp

2 mg

Stran
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amikacin
amikacin

amikacin

amilaza, lipaza, proteaza

amilaza, lipaza, proteaza

amilaza, lipaza, proteaza

amilaza, lipaza, proteaza

aminofilin
aminofilin

aminokisline

aminosalicilna kislina
amisulprid

amisulprid
amisulprid
amitriptilin

amitriptilin

amjodaron

0183
0184

0185

0186

0187

0188

0189

0190
0191

0192

0193
0194

0195
0196
0197

0198

0199

raztopina za
infundiranje
peroralni prašek
filmsko obložena
tableta
tableta
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
koncentrat za

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje

gastrorezistentna
zrnca

gastrorezistentna
kapsula, trda

gastrorezistentna
kapsula, trda

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
gastrorezistentna
kapsula, trda

141.90 mg

ZZ

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

H, ZZ

ZZ
ZZ

Rp

C01BD01

N06AA09

N05AL05
N05AL05
N06AA09

J04AA01
N05AL05

B05BA01

R03DA05
R03DA05

A09AA02

A09AA02

A09AA02

Rp
Rp

A09AA02

J01GB06

J01GB06
J01GB06

Rp

ZZ

ZZ
ZZ

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

Št.

25 mg

100 mg
200 mg
10 mg

400 mg

18000/250
00/1000
Ph.Eur. e.
25000/400
00/1600
Ph.Eur. e.
8000/1000
0/600
Ph.Eur. e.
3600/5000/
200
Ph.Eur. e.
25 mg/ml
250 mg/10
ml
različne
sestave

50 mg/ml

250 mg/ml
250 mg/ml
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amjodaron
amlodipin
amlodipin
amlodipin/valsartan

amlodipin/valsartan

amlodipin/valsartan

amlodipin/valsartan/hidrokl
orotiazid

amlodipin/valsartan/hidrokl
orotiazid
amlodipin/valsartan/hidrokl
orotiazid
amlodipin/valsartan/hidrokl
orotiazid

amlodipin/valsartan/hidrokl
orotiazid
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin

amoksicilin

0201
0202
0203
0204

0205

0206

0207

0208

0211

0216

filmsko obložena
tableta
disperzibilna tableta
disperzibilna tableta
disperzibilna tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
500 mg

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

J01CA04

J01CA04
J01CA04
J01CA04
J01CA04

C09DX01

C09DX01

Rp
Rp

C09DX01

Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

0212
0213
0214
0215

0210

C09DX01

C09DX01

C09DB01

C09DB01

C01BD01
C08CA01
C08CA01
C09DB01

C01BD01

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

ZZ

Št.

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

47,33
mg/ml
189,30 mg
10 mg
5 mg
10 mg/160
mg
5 mg/160
mg
5 mg/80
mg
10 mg/160
mg/12,5
mg
10 mg/160
mg/25 mg
10 mg/320
mg/25 mg
5 mg/160
mg/12,5
mg
5 mg/160
mg/25 mg
1000 mg
500 mg
750 mg
1000 mg

9168 /

0209

amjodaron

0200

raztopino za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
tableta
tableta
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

Stran
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amoksicilin
amoksicilin
amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin

amoksicilin, klavulanska
kislina
amoksicilin, klavulanska
kislina
amoksicilin, klavulanska
kislina
amoksicilin, klavulanska
kislina
amoksicilin, klavulanska
kislina
amoksicilin, klavulanska
kislina

amoksicilin, klavulanska
kislina
amoksicilin, klavulanska
kislina

amoksicilin, klavulanska
kislina
amoksicilin, klavulanska
kislina

0218
0219
0220

0221

0222

0223

0229

0231

750 mg

250 mg
500 mg
125 mg/5
ml
250 mg/5
ml
500 mg/5
ml
500
mg/125 mg
875
disperzibilna tableta
mg/125 mg
filmsko obložena
250
tableta
mg/125 mg
filmsko obložena
500
tableta
mg/125 mg
filmsko obložena
875
tableta
mg/125 mg
1000
filmsko obložena
tableta s podaljšanim
mg/62.50
sproščanjem
mg
prašek za peroralno
25 mg/6.25
suspenzijo
mg
prašek za peroralno
250 mg +
suspenzijo
62,5 mg/5
ml
prašek za peroralno
400 mg +
suspenzijo
57 mg/5 ml
prašek za raztopino za 1000
injiciranje ali
mg/200 mg
infundiranje

filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
prašek za peroralno
suspenzijo
prašek za peroralno
suspenzijo
prašek za peroralno
suspenzijo
disperzibilna tableta

J01CR02
J01CR02

H

J01CR02

Rp

Rp

J01CR02

J01CR02

Rp
Rp

J01CR02

J01CR02

J01CR02

J01CR02

J01CR02

J01CA04

J01CA04

J01CA04
J01CA04
J01CA04

J01CA04

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

0232

0230

0228

0227

0226

0225

0224

amoksicilin

0217
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9169

ampicilin

ampicilin

ampicilin

ampicilin

ampicilin

ampicilin in zaviralci
laktamaz beta
ampicilin in zaviralci
laktamaz beta

anagrelid
anakinra

anakinra

anastrozol

anidulafungin

0234

0235

0236

0237

0238

0239

0241
0242

0243

0244

0245

100 mg

H

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp
Rp/Spec

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

J02AX06

L02BG03

L04AC03

L01XX35
L04AC03

J01CR01

J01CR01

J01CA01

J01CA01

J01CA01

J01CA01

J01CA01

J01CR02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

1 mg

0.50 mg
100 mg/
0,67ml
100 mg

1000
mg/500 mg
1000
mg/500 mg

1g

0,5 g

1g

ZZ

ZZ

0,5 g
0,5 g

H

500
mg/100 mg

Št.

raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
filmsko obložena
tableta
prašek in vehikel za
koncentrat za
raztopino za
infundiranje

prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
kapsula, trda
raztopina za injiciranje

9170 /

0240

amoksicilin, klavulanska
kislina

0233

Stran
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antitoksin tipa A proti
botulizmu
antitoksin tipa A proti
botulizmu
apiksaban

apiksaban

apomorfin

apomorfin

apremilast

apremilast

aprepitant
aprepitant
aprepitant

argipresin
argipresin

aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol

0247

0250

0251

0252

0253

0254

0255
0256
0257

0258
0259

0260
0261
0262

0249

0248

antitoksin digitalisa

0246

125 mg
80 mg
130,5 mg

10 mg, 20
mg, 30 mg
30 mg

8,55 mg/ml

2,27 mg/ml

5 mg

2,5 mg

50 e./0,1
ml
500 e./ml

40 mg

20 i.e./ml
20 USP
e./ml
orodisperzibilna tableta 10 mg
peroralna raztopina
1 mg/ml
400 mg
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje s
podaljšanim

prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za
infundiranje v
napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
prašek za raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
N05AX12
N05AX12
N05AX12

H01BA06
H01BA06

A04AD12
A04AD12
A04AD12

L04AA32

L04AA32

N04BC07

N04BC07

B01AF02

B01AF02

M03AX01

M03AX01

V03AB24

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

Št.

Rp
Rp
ZZ

ZZ
ZZ

H/Rp
H/Rp
H

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp

Rp

ZZ

ZZ

ZZ
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askorbinska kislina (vitamin raztopina za injiciranje
C)
askorbinska kislina (vitamin tableta
C)
asparaginaza
prašek za raztopino za
injiciranje
asparaginaza
prašek za raztopino za
injiciranje
asparaginaza
prašek za koncentrat
za raztopino za
injiciranje
atazanavir
kapsula, trda
atazanavir
kapsula, trda
atazanavir
kapsula, trda
atazanavir
kapsula, trda
atenolol
filmsko obložena
tableta
atenolol
filmsko obložena
tableta
atomoksetin
kapsula, trda

0270

0281

0280

Rp/Spec

Rp

50 mg
10 mg

H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
Rp

ZZ

ZZ

ZZ

100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
100 mg

10.000 e.

5000 i.e.

10.000 i.e.

N06BA09

C07AB03

J05AE08
J05AE08
J05AE08
J05AE08
C07AB03

L01XX02

L01XX02

L01XX02

A11GA01

A11GA01

N01BB58

N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N01BB58

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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0275
0276
0277
0278
0279

0274

0273

0272

BRp

ZZ

ZZ

ZZ
Rp
Rp
Rp
Rp
ZZ

Št.

500 mg

7,5 mg/ml
10 mg
15 mg
30 mg
5 mg
40
mg/0.0050
mg
40 mg/0.01
mg
100 mg/ml

9172 /

0271

artikainijev klorid, adrenalin raztopina za injiciranje

0269

raztopina za injiciranje
tableta
tableta
tableta
tableta
raztopina za injiciranje

aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
aripiprazol
artikainijev klorid, adrenalin

0263
0264
0265
0266
0267
0268

sproščanjem

Stran
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atorvastatin

atorvastatin

atorvastatin

atorvastatin

atorvastatin

atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin in amlodipin

atorvastatin in amlodipin

atorvastatin, amlodipin in
perindopril
atoziban

atoziban

atrakurium

atropin

0285

0286

0287

0288

0289

0290
0291
0292
0293
0294

0295

0296

0298

0299

0300

0297

atomoksetin
atomoksetin
atorvastatin

0282
0283
0284

0,5 mg/ml

6,75
mg/0,9 ml
10 mg

10 mg
20 mg
40 mg
5 mg
10 mg, 10
mg
10 mg, 5
mg
10 mg/5
mg/5 mg
37,5 mg/5
ml

80 mg

60 mg

40 mg

30 mg

20 mg

100 mg
4 mg
10 mg

ZZ

H

H

H

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp/Spec
Rp/Spec
Rp

A03BA01

M03AC04

G02CX01

G02CX01

C10BX11

C10BX03

C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10AA05
C10BX03

C10AA05

C10AA05

C10AA05

C10AA05

C10AA05

N06BA09
N06BA09
C10AA05

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje

kapsula, trda
peroralna raztopina
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
žvečljiva tableta
žvečljiva tableta
žvečljiva tableta
žvečljiva tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
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atropin
atropin
atropin

atropin

avanafil
avanafil
avanafil
azacitidin

azatioprin

azatioprin

azatioprin

azelainska kislina
azelastin
azitromicin

azitromicin

azitromicin

azitromicin
azitromicin

azitromicin

azitromicin

0301
0302
0303

0304

0305
0306
0307
0308

0309

0310

0311

0312
0313
0314

0315

0316

0317
0318

0319

0320

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
tableta
tableta
tableta
prašek za suspenzijo
za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
krema
pršilo za nos, raztopina
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
prašek za peroralno
suspenzijo
prašek za peroralno
suspenzijo
prašek za raztopino za
infundiranje
500 mg

40 mg/ml

H

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

J01FA10

J01FA10

J01FA10
J01FA10

J01FA10

J01FA10

D10AX03
R01AC03
J01FA10

L04AX01

L04AX01

L04AX01

G04BE10
G04BE10
G04BE10
L01BC07

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

250 mg
20 mg/ml

500 mg

250 mg

200 mg
0.93 mg
125 mg

75 mg

50 mg

100 mg

Rp
Rp
Rp
ZZ

S01FA01

A03BA01
A03BA01
S01FA01

Št.

100 mg
200 mg
50 mg
25 mg/ml

Rp

ZZ
ZZ
Rp

9174 /

1%

1 mg/ml
10 mg/ml
0,50%

Stran
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aztreonam

baklofen

baklofen

baklofen
baklofen
baklofen

baklofen

baklofen
baklofen
baklofen
barijev(II) sulfat brez
suspendirajočih sredstev
barijev(II) sulfat z
suspendirajočimi sredstvi
barijev(II) sulfat z
suspendirajočimi sredstvi
barijev(II) sulfat z
suspendirajočimi sredstvi
barijev(II) sulfat z
suspendirajočimi sredstvi
barijev(II) sulfat z
suspendirajočimi sredstvi
barijev(II) sulfat z
suspendirajočimi sredstvi

0322

0323

0324

0325
0326
0327

0328

0329
0330
0331
0332

0338

0337

peroralna/rektalna
suspenzija
prašek za peroralno
suspenzijo
prašek za rektalno
suspenzijo
prašek za rektalno
suspenzijo
prašek za rektalno
suspenzijo

kapljice za oko,
raztopina
prašek in vehikel za
inhalacijsko raztopino
za nebulator
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za izpiranje
tableta
tableta
prašek za peroralno
suspenzijo
peroralna pasta

Rp
Rp

94 g

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

ZZ

400 g

95,54
g/100g
397 g

1 g/ml

70 g/100 g

0,5 mg/ml
10 mg
25 mg
340 g

2 mg/ml

0,05 mg/ml
2 mg/ml
0,05 mg/ml

2 mg/ml
ZZ
ZZ
ZZ

Rp/Spec

75 mg
0,5 mg/ml

Rp

15 mg/g

V08BA01

V08BA01

V08BA01

V08BA01

V08BA01

V08BA01

M03BX01
M03BX01
M03BX01
V08BA02

M03BX01

M03BX01
M03BX01
M03BX01

M03BX01

M03BX01

J01DF01

S01AA26

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

0336

0335

0334

0333

azitromicin

0321
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0352

0351

507.70
mg/5 ml
2,68 mg

954.60 mg

2.400.000
i.e.
2.400.000
i.e.
636.40 mg

BRp

Rp

Rp

Rp

ZZ

ZZ

BRp

BRp

H

2.5 mg/ml
100
mg/100 mg
2 mg

H

400 mg

A01AD02

J01CE10

J01CE10

J01CE10

J01CE08

J01CE08

D08AJ01

A11DB

L01AA09

L04AA26

L01XX25
L04AA26

L03AX03

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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0350

0349

0348

0347

0346

0345

0344

0343

H
H

ZZ

2 x 108 do
3 x 109
CFU

L04AC02

Št.

75 mg
120 mg

H

20mg

9176 /

0341
0342

BCG cepivo proti
tuberkulozi (sev RIVM
bakterije BCG (Bacillus
Calmette-Guérin),
pridobljenega iz seva 1173P2)
beksaroten
mehke kapsule
belimumab
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
belimumab
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
bendamustin
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
benfotiamin, piridoksinijev
obložena tableta
klorid
benzalkonium
dermalno pršilo,
raztopina
benzatinijev
liofilizat za raztopino
benzilpenicilinat
za injiciranje
benzatinijev
raztopina za injiciranje
benzilpenicilinat
benzatinijev
filmsko obložena
fenoksimetilpenicilinat
tableta
benzatinijev
filmsko obložena
fenoksimetilpenicilinat
tableta
benzatinijev
peroralna suspenzija
fenoksimetilpenicilinat
benzidamin
pastila

0340

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
suspenzijo za
intravezikalno uporabo

baziliksimab

0339

Stran
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benzidamin, cetilpiridinijev
klorid
benzilpenicilin

benzilpenicilin

benzilpenicilin

benzilpenicilin

benzilpenicilin
benzoilperoksid
benzoilperoksid
besilesomab

betahistin
betahistin
betahistin
betahistin
betahistin
betain
betaksolol

betaksolol

betametazon
betametazon
betametazon

0354

0356

0357

0358

0359
0360
0361
0362

0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369

0370

0371
0372
0373

0355

benzidamin

0353

prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
raztopina za injiciranje
gel
gel
komplet za pripravo
radiofarmaka
orodisperzibilna tableta
peroralna raztopina
tableta
tableta
tableta
peroralni prašek
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
suspenzija
dermalna raztopina
krema
mazilo

raztopina za grgranje
in izpiranje ust
pastila

0.50 mg/g
0.50 mg/g
0.50 mg/g

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp/Spec
Rp

ZZ
BRp
BRp
H

ZZ

ZZ

ZZ

BRp

BRp

D07AC01
D07AC01
D07AC01

S01ED02

N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
N07CA01
A16AA06
S01ED02

J01CE01
D10AE01
D10AE01
V09HA03

J01CE01

J01CE01

J01CE01

J01CE01

R02AA20

A01AD02

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

2,5 mg/ml

15.63 mg
5.20 mg
10.40 mg
15.63 mg
5.20 mg
1000 mg
5 mg/ml

10 M i.e.
10%
2%

1 M i.e.

10 M i.e.

1 M i.e.

10 M i.e.

3 mg/1 mg

1,34 mg/ml
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betametazon, gentamicin

betametazon, klotrimazol

betametazon, salicilna
kislina
betametazon, salicilna
kislina
bevacizumab

bifonazol

bifonazol
bikalutamid

bikalutamid

bimatoprost

bimatoprost

bimatoprost/timolol

biperiden
biperiden
bisakodil

0376

0377

0378

0381

0382
0383

0384

0385

0386

0387

0388
0389
0390

0380

koncentrat za
raztopino za
infundiranje
dermalno pršilo,
raztopina
krema
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
raztopina za injiciranje
tableta
obložena tableta

mazilo

dermalna raztopina

ZZ
Rp
BRp

Rp

Rp

Rp

Rp, Rp/Spec

BRp
Rp/Spec

BRp

H

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ

N04AA02
N04AA02
A06AB02

S01ED51

S01EE03

S01EE03

L02BB03

D01AC10
L02BB03

D01AC10

L01XC07

D07XC01

D07XC01

D01AC20

D07CC01

D07CC01

H02AB01

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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0,3 mg/ml,
5 mg/ml
3.90 mg
1.80 mg
5 mg

0,3 mg/ml

0,1 mg/ml

50 mg

10 mg
150 mg

10 mg

0.50 mg/g,
1 mg/g
0.50 mg/g,
1 mg/g
0.50 mg,
10 mg
0.50 mg/g,
20 mg/g
0.50 mg/g,
30 mg/g
25 mg/ml

2 mg, 5 mg

Št.

krema

mazilo

krema

suspenzija za
injiciranje

9178 /

0379

0375

betametazon kot natrijev
betametazonfosfat in
betametazondipropionat
betametazon, gentamicin

0374

Stran
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bisoprolol

bisoprolol

bisoprolol

bisoprolol

bisoprolol, acetilsalicilna
kislina
bisoprolol, acetilsalicilna
kislina
bisoprolol, amlodipin

bisoprolol, hidroklorotiazid

bisoprolol, hidroklorotiazid

bisoprolol, hidroklorotiazid

bisoprolol, perindopril

bivalirudin

bleomicin

blinatumomab

0393

0394

0395

0396

0397

0400

0401

0402

0403

0404

0405

0406

0399

0398

bisakodil
bisoprolol

0391
0392

4.24 mg,
100 mg,
8.48 mg,
100 mg
10 mg/10
mg
2.12 mg,
6.25 mg
4.24 mg,
6.25 mg
8.49 mg,
6.25 mg
10 mg/10
mg
250 mg

8.49 mg

6.37 mg

4.24 mg

2.12 mg

10 mg
1.06 mg

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek in koncentrat
za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za 15000 i.e.
injiciranje
prašek in koncentrat
35 mcg
za raztopino za

tableta

kapsula, trda

svečka
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda

L01XC19

L01DC01

B01AE06

C09BX02

C07BB07

C07BB07

C07BB07

C07FB07

C07AB57

C07AB57

C07AB07

C07AB07

C07AB07

C07AB07

A06AB02
C07AB07

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

H

H

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

BRp
Rp
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boceprevir
bortezomib

bortezomib

bosentan

bosentan

bosutinib

bosutinib

botulinski toksin
botulinski toksin tipa IA

botulinski toksin tipa IA

brentuksimab vedotin

brimonidin

brimonidin
brinzolamid

brinzolamid in timolol

brivudin
bromazepam

0407
0408

0409

0410

0411

0412

0413

0414
0415

0416

0417

0418

0419
0420

0421

0422
0423

injiciranje ali
infundiranje
kapsula, trda
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
kapljice za oko,
raztopina
gel
kapljice za oko,
suspenzija
kapljice za oko,
suspenzija
tableta
tableta
10 mg/ml +
5 mg/ml
125 mg
1.50 mg

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

H

ZZ

ZZ
ZZ

H/Rp

H/Rp

H/Rp

J05AB15
N05BA08

S01ED51

D11AX21
S01EC04

S01EA05

L01XC12

M03AX01

M03AX01
M03AX01

L01XE14

L01XE14

C02KX01

C02KX01

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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3 mg/g
10mg/ml

1,30 mg/ml

5000 e./ml
100 LD50
enota
50 LD50
enota
50 mg

500 mg

100 mg

62,5 mg

H/Rp

L01XX32

J05AE
L01XX32

Št.

125 mg

H

Rp/Spec
H

9180 /

3,5 mg

200 mg
1 mg

Stran
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bromazepam
bromazepam
bromokriptin
budezonid

budezonid

budezonid

budezonid

budezonid

budezonid

budezonid
budezonid
budezonid
budezonid

bupivakain
buprenorfin
buprenorfin
buprenorfin
buprenorfin
buprenorfin
buprenorfin
buprenorfin
buprenorfin/nalokson

0424
0425
0426
0427

0428

0429

0430

0431

0432

0433
0434
0435
0436

0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445

tableta s podaljšanim
sproščanjem
pršilo za nos,
suspenzija
inhalacijska raztopina
pod tlakom
prašek za inhaliranje
prašek za inhaliranje
prašek za inhaliranje
prašek za inhaliranje,
odmerjen
raztopina za injiciranje
podjezična tableta
transdermalni obliž
transdermalni obliž
transdermalni obliž
podjezična tableta
podjezična tableta
podjezična tableta
podjezična tableta

tableta
tableta
tableta
gastrorezistentna
kapsula, trda
gastrorezistentna
zrnca
rektalna pena

0,50%
0.40 mg
20 mg
30 mg
40 mg
0,4 mg
2 mg
8 mg
2 mg/0,5
mg

100 µg
200 µg
400 µg
200 µg

200 µg

50 µg

2
mg/odmere
k
9 mg

9 mg

3 mg
6 mg
2.50 mg
3 mg

ZZ
ZZ
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

N01BB01
N02AE01
N02AE01
N02AE01
N02AE01
N07BC01
N07BC01
N07BC01
N07BC51

R03BA02
R03BA02
R03BA02
R03BA02

R03BA02

R01AD05

A07EA06

A07EA06

A07EA06

N05BA08
N05BA08
G02CB01
A07EA06

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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buprenorfin/nalokson
bupropion

bupropion

bupropion

busulfan

busulfan

butilskopolamin
butilskopolamin
cefadroksil
cefadroksil

cefaklor

cefaklor

cefazolin

cefazolin

cefepim

cefepim

0446
0447

0448

0449

0450

0451

0452
0453
0454
0455

0456

0457

0458

0459

0460

0461

podjezična tableta
tableta s prirejenim
sproščanjem
tableta s prirejenim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
obložena tableta
raztopina za injiciranje
kapsula, trda
zrnca za peroralno
suspenzijo
zrnca za peroralno
suspenzijo
zrnca za peroralno
suspenzijo
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
H
H

2000 mg

H

H

Rp

Rp

J01DE01

J01DE01

J01DB04

J01DB04

J01DC04

J01DC04

A03BB01
A03BB01
J01DB05
J01DB05

L01AB01

L01AB01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

1000 mg

2000 mg

125 mg/5
ml
250 mg/5
ml
1000 mg

BRp
ZZ
Rp
Rp

H

6 mg/ml
10 mg
20 mg/ml
500 mg
50 mg

Rp

N07BA02

N06AX12

N07BC51
N06AX12

Št.

2 mg

Rp/Spec

Rp

ZZ
Rp

9182 /

130 mg

300 mg

8 mg/2 mg
150 mg

Stran
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cefiksim

cefiksim

cefotaksim

cefotaksim

cefpodoksim

cefpodoksim

cefpodoksim

cefprozil

cefprozil

cefprozil

ceftazidim

ceftazidim

ceftazidim

ceftibuten
ceftibuten

0462

0463

0464

0465

0466

0467

0468

0469

0470

0471

0472

0473

0474

0475
0476

filmsko obložena
tableta
prašek za peroralno
suspenzijo
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek za peroralno
suspenzijo
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
zrnca za peroralno
suspenzijo
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
kapsula, trda
prašek za peroralno
suspenzijo
Rp
Rp

H

2000 mg

J01DD14
J01DD14

J01DD02

J01DD02

J01DD02

J01DC10

J01DC10

J01DC10

J01DD13

J01DD13

J01DD13

J01DD01

J01DD01

J01DD08

J01DD08

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

400 mg
36 mg/ml

H

H

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1000 mg

250 mg/5
ml
1000 mg

500 mg

250 mg

40 mg

200 mg

100 mg

H

H

1000 mg
2000 mg

Rp

Rp

100 mg

400 mg
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ceftolozan/tazobaktam

ceftriakson

ceftriakson

ceftriakson

ceftriakson

ceftriakson

cefuroksim

cefuroksim

cefuroksim

cefuroksim

cefuroksim

cefuroksim

cefuroksim

celekoksib

0477

0478

0479

0480

0481

0482

0483

0484

0485

0486

0487

0488

0489

0490

prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
zrnca za peroralno
suspenzijo
zrnca za peroralno
suspenzijo
kapsula, trda
H

750 mg

200 mg

50 mg

Rp

Rp

Rp

H

1500 mg

M01AH01

J01DC02

J01DC02

J01DC02

J01DC02

J01DC02

J01DC02

J01DC02

J01DD04

J01DD04

J01DD04

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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25 mg

H

Rp

Rp

ZZ

ZZ

250 mg

500 mg

250 mg

2000 mg

1000 mg

H

J01DD04

J01DD04

J01DI54

Št.

500 mg

H

H, ZZ

H

9184 /

1000 mg

2000 mg

1 g/0,5 g

Stran
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0499

cepivo proti gripi, z delci
virusov ali s površinskimi
antigeni, inaktivirano (za
otroke od 6 do 36
mesecev)
cepivo proti gripi, z delci
virusov ali s površinskimi
antigeni, inaktivirano (za
otroke, stare 3 leta in več,
mladostnike in odrasle)
cepivo proti hepatitisu A,
inaktivirano, in hepatitisu B,
rekombinantno (HAB),
adsorbirano
cepivo proti hepatitisu tipa
A s celimi virusi,
inaktivirano (za odrasle)
cepivo proti hepatitisu tipa
A s celimi virusi,
inaktivirano (za otroke)
cepivo proti humanim
papilomavirusom
(rekombinantno,
adsorbirano), tipi 6, 11, 16,
18, 31, 33, 45, 52, 58
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z
inaktiviranimi virusi (za
odrasle)
cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z
inaktiviranimi virusi (za
otroke)
cepivo proti meningokokom
ZZ

ZZ

ZZ

suspenzija za
injiciranje

suspenzija za
injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi

suspenzija za
injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi

ZZ

ZZ

suspenzija za
injiciranje

prašek in vehikel za

ZZ

suspenzija za
injiciranje

ZZ

ZZ

suspenzija za
injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi

suspenzija za
injiciranje

ZZ

suspenzija za
injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi

J07AH08

J07BA01

J07BA01

J07BM03

J07BC02

J07BC02

J07BC20

J07BB02

J07BB02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

0498

0497

0496

0495

0494

0493

0492

0491
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9185

cepivo proti pasovcu (živo)

cepivo proti rotavirusom,
pentavalentno, živo
(serotipi G1, G2, G3, G4,
P1)
cepivo proti rumeni mrzlici z raztopina za injiciranje
oslabljenimi virusi
cepivo proti steklini z
prašek in vehikel za
inaktiviranimi virusi
suspenzijo za
injiciranje
cepivo proti tifusu s
raztopina za injiciranje
prečiščenimi
polisaharidnimi antigeni
cepivo proti tuberkulozi z
prašek in vehikel za
oslabljenimi bakterijami
dermalno raztopino
cepivo proti tuberkulozi z
prašek in vehikel za
oslabljenimi bakterijami
raztopino za injiciranje
cepivo proti tuberkulozi z
prašek in vehikel za
oslabljenimi bakterijami
suspenzijo za
injiciranje
ceritinib
kapsula, trda
certolizumab pegol
raztopina za injiciranje
cetirizin
filmsko obložena

0502

0503

0510
0511
0512

150 mg
200 mg/ml
8,4 mg

Rp/Spec
Rp/Spec
BRp, Rp

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

L01XE28
L04AB05
R06AE07

J07AN01

J07AN01

J07AN01

J07AP03

J07BG01

J07BL01

J07BH02

J07BK02

J07BD01

J07BK01

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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0509

0508

0507

0506

0505

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Št.

0504

cepivo proti ošpicam z
oslabljenimi virusi

prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje
peroralna raztopina

raztopino za injiciranje

9186 /

0501

0500

skupin A, C, W-135, Y,
konjugirano
cepivo proti noricam z
oslabljenimi virusi

Stran
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cetirizin
cetirizin
cetroreliks

cetroreliks

cetuksimab

cetuksimab

ciklezonid

ciklezonid

ciklezonid

ciklofosfamid
ciklofosfamid

ciklofosfamid

ciklofosfamid

ciklopiroks
cikloserin
ciklosporin
ciklosporin
ciklosporin
ciklosporin
ciklosporin

0513
0514
0515

0516

0517

0518

0519

0520

0521

0522
0523

0524

0525

0526
0527
0528
0529
0530
0531
0532

kapsula, mehka
peroralna raztopina
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
inhalacijska raztopina
pod tlakom
inhalacijska raztopina
pod tlakom
inhalacijska raztopina
pod tlakom
obložena tableta
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
zdravilni lak za nohte
kapsula, trda
kapsula, mehka
kapsula, mehka
kapsula, mehka
kapsula, mehka
koncentrat za
raztopino za

tableta

80 mg
250 mg
10 mg
100 mg
25 mg
50 mg
50 mg/ml

500 mg

200 mg

50 mg
1000 mg

80 µg

40 µg

160 µg

5 mg/ml

2 mg/ml

3 mg

8,4 mg
0,84 mg/ml
0,25 mg

BRp
Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H

H

H

Rp/Spec
H

Rp

Rp

Rp

H

H

H

BRp
BRp, Rp
H

D01AE14
J04AB01
L04AD01
L04AD01
L04AD01
L04AD01
L04AD01

L01AA01

L01AA01

L01AA01
L01AA01

R03BA08

R03BA08

R03BA08

L01XC06

L01XC06

H01CC02

R06AE07
R06AE07
H01CC02

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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9187

cinakalcet

cinakalcet

cinarizi, dimenhidrinat

cink
cink
ciprofloksacin

ciprofloksacin

ciprofloksacin

ciprofloksacin

ciprofloksacin

ciprofloksacin

0539

0540

0541

0542
0543
0544

0545

0546

0547

0548

0549

0538

0537

kapsula, trda
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta

tableta

400 mg

2 mg/ml

H

H

H

Rp

Rp

Rp/Spec
Rp/Spec
Rp

Rp

H/Rp

H/Rp

J01MA02

J01MA02

J01MA02

J01MA02

J01MA02

A16AX05
A16AX05
J01MA02

N07CA52

H05BX01

H05BX01

H05BX01

C09DA06

C09DA06

C09DA06

L04AD01
C09DA06

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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10 mg

750 mg

500 mg

20 mg/40
mg
25 mg
50 mg
250 mg

90 mg

60 mg

H/Rp

Rp

Rp

Rp

H/Rp
Rp

Št.

tableta

tableta

100 mg/ml
16 mg,
12.5 mg
32 mg,
12.5 mg
32 mg, 25
mg
8 mg, 12.5
mg
30 mg

9188 /

0536

0535

ciklosporin
cileksetilkandesartanat,
hidroklorotiazid
cileksetilkandesartanat,
hidroklorotiazid
cileksetilkandesartanat,
hidroklorotiazid
cileksetilkandesartanat,
hidroklorotiazid
cinakalcet

0533
0534

infundiranje
peroralna raztopina
tableta

Stran
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ciprofloksacin

ciprofloksacin

ciproteron
ciproteron
ciproteron in estrogen

cisatrakurium

cisplatin

cisplatin

citalopram

citalopram

citalopram

citarabin

citarabin

citarabin
citarabin

citarabin

0550

0551

0552
0553
0554

0555

0556

0557

0558

0559

0560

0561

0562

0563
0564

0565

raztopina za injiciranje
ali infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje
suspenzija za
injiciranje
raztopina za injiciranje

infundiranje
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za uho,
raztopina
tableta
tableta
obložena tableta

20 mg/ml

H

ZZ
H

/

4000 mg

L01BC01

L01BC01
L01BC01

L01BC01

L01BC01

N06AB04

N06AB04

N06AB04

L01XA01

L01XA01

M03AC11

G03HA01
G03HA01
G03HB01

S02AA15

S01AE03

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

Št.

100 mg
50 mg

H

Rp

Rp

1g

40 mg

20 mg

Rp

H

1 mg/ml
10 mg

H

ZZ

Rp
Rp
Rp

Rp/Spec

Rp/Spec

0,5 mg/ml

100 mg
50 mg
2 mg +
0.0350 mg
2 mg

3 mg/ml

3 mg/ml
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9189

dabigatraneteksilat
dabigatraneteksilat
dabigatraneteksilat
dabrafenib
dabrafenib
dakarbazin

dakarbazin

daklizumab
daktinomicin

dalteparin

dalteparin

dalteparin

dalteparin

dalteparin

dalteparin

dalteparin

0566
0567
0568
0569
0570
0571

0572

0573
0574

0575

0576

0577

0578

0579

0580

0581

raztopina za injiciranje

H/Rp

B01AB04

B01AB04

B01AB04

H/Rp
H/Rp

B01AB04

B01AB04

B01AB04

B01AB04

L04AC01
L01DA01

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Rp/Spec
ZZ

L01AX04

B01AE07
B01AE07
B01AE07
L01XE23
L01XE23
L01AX04

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
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raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

10000 i.e.
anti-Xa/0,4
ml
10000 i.e.
anti-Xa/ml
12500 i.e.
anti-Xa/0,5
ml
15000 i.e.
anti-Xa/0,6
ml
18000 i.e.
antiXa/0,72 ml
2500 i.e.
anti-Xa/0,2
ml
5000 i.e.
anti-Xa/0,2
ml

150 mg
500 µg

ZZ

Rp
Rp
Rp
Rp/Spec
Rp/Spec
ZZ

Št.

200 mg

110 mg
150 mg
75 mg
50 mg
75 mg
1000 mg

9190 /

raztopina za injiciranje

kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
raztopina za injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
raztopina za injiciranje

Stran
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danazol
dantrolen
dantrolen

dapagliflozin

dapagliflozin/metforminijev
klorid
dapagliflozin/metforminijev
klorid
dapoksetin

dapoksetin

dapson
daptomicin

daptomicin

daratumumab

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

0583
0584
0585

0586

0587

0590

0591
0592

0593

0594

0595

0596

0589

0588

dalteparin

0582

7500 i.e.
anti-Xa/0,3
ml
tableta
200 mg
kapsula, trda
25 mg
prašek za raztopino za 20 mg
injiciranje
filmsko obložena
10 mg
tableta
filmsko obložena
5 mg/1000
tableta
mg
filmsko obložena
5 mg/850
tableta
mg
filmsko obložena
30 mg
tableta
filmsko obložena
60 mg
tableta
tableta
50 mg
prašek za koncentrat
350 mg
za raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
500 mg
za raztopino za
infundiranje
20 mg
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje 10 µg
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje 100 µg
v napolnjenem
injekcijskem peresniku

raztopina za injiciranje

H/Rp

B03XA02

B03XA02

L01XC24

J01XX09

J04BA02
J01XX09

G04BX14

G04BX14

A10BD15

A10BD15

A10BX09

G03XA01
M03CA01
M03CA01

B01AB04

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

H/Rp

H

H

Rp
H

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ

H/Rp
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9191

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

0597

0598

0599

0600

0601

0602

0603

0604

0605

0606

0607

raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
H/Rp

300 µg

H/Rp

H/Rp

60 µg

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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80 µg

H/Rp

H/Rp

500 µg

50 µg

H/Rp

H/Rp

30 µg

40 µg

H/Rp

20 µg

B03XA02

B03XA02

B03XA02

Št.

H/Rp

H/Rp

H/Rp

9192 /

150 µg

15 µg

130 µg

Stran
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darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

0608

0609

0610

0611

0612

0613

0614

0615

0616

0617

0618

raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
H/Rp

20 µg

H/Rp

H/Rp

50 µg

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

B03XA02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

500 µg

H/Rp

H/Rp

40 µg

300 µg

H/Rp

H/Rp

150 µg

30 µg

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

15 µg

130 µg

100 µg

10 µg
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9193

darbepoetin alfa

darbepoetin alfa

darifenacin

darifenacin

darunavir

darunavir

darunavir

darunavir

dasabuvir

dasatinib

dasatinib

dasatinib

dasatinib

daunorubicin

daunorubicin

0619

0620

0621

0622

0623

0624

0625

0626

0627

0628

0629

0630

0631

0632

0633

raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
20 mg

2 mg/ml
ZZ

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp

L01DB02

L01DB02

L01XE06

L01XE06

L01XE06

L01XE06

J05AX16

J05AE10

J05AE10

J05AE10

J05AE10

G04BD10

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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70 mg

50 mg

20 mg

100 mg

250 mg

800 mg

600 mg

400 mg

300 mg

7,5 mg

G04BD10

B03XA02

B03XA02

Št.

Rp

H/Rp

H/Rp

9194 /

15 mg

80 µg

60 µg

Stran
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davični toksoid, tetanusni
toksoid, antigeni bakterije
Bordetella pertussis
davični toksoid, tetanusni
toksoid, antigeni bakterije
Bordetella pertussis
decitabin

deferasiroks
deferasiroks
deferasiroks
deferoksamin

defibrotid

degareliks

degareliks

deksametazon

deksametazon
deksametazon

deksametazon

deksametazon

0635

0638
0639
0640
0641

0642

0643

0644

0645

0646
0647

0648

0649

0637

0636

daunorubicin

0634

suspenzija za
injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
disperzibilna tableta
disperzibilna tableta
disperzibilna tableta
prašek za raztopino za
injiciranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
tableta
intravitrealni implantat
v aplikatorju
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
suspenzija
1 mg/ml

1 mg/ml

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

H

Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
ZZ

H

ZZ

ZZ

ZZ

S01BA01

S01BA01

H02AB02
S01BA01

H02AB02

L02BX02

L02BX02

B01AX01

V03AC03
V03AC03
V03AC03
V03AC01

L01BC08

J07AJ52

J07AJ52

L01DB02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

Št.

0.50 mg
700 µg

3.32 mg/ml

80 mg

120 mg

80 mg/ml

125 mg
250 mg
500 mg
500 mg

50 mg

prašek za raztopino za 20 mg
injiciranje ali
infundiranje
suspenzija za
injiciranje
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9195

deksametazon
deksametazon
deksametazon
deksametazon
deksametazon,
neomicinijev sulfat,
polimiksinijev B sulfat

deksametazon,
neomicinijev sulfat,
polimiksinijev B sulfat

deksametazon, tobramicin

deksametazon, tobramicin

deksmedetomidin

dekspantenol
dekspantenol
dekspantenol
dekspantenol, klorheksidin

deksrazoksan

dekstran, hipromeloza

denozumab

0650
0651
0652
0653
0654

0655

0656

0657

0658

0659
0660
0661
0662

0663

0664

0665

ZZ

BRp

1 mg, 3 mg
120 mg

H

BRp
BRp
BRp
BRp

50 mg/g
50 mg/g
5 mg/g
50 mg/g, 5
mg/g
20 mg/ml

H

M05BX04

S01XA20

V03AF02

D03AX03
D03AX03
D03AX03
D03AX03

N05CM18

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

prašek in vehikel za
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
kapljice za oko,
raztopina
raztopina za injiciranje

koncentrat za
raztopino za
infundiranje
krema
mazilo
dermalna raztopina
krema

S01CA01

Rp
S01CA01

S01CA01

Rp/Spec

Rp

S01BA01
H02AB02
H02AB02
H02AB02
S01CA01

Rp/Spec
Rp
Rp
Rp
Rp/Spec

Št.

kapljice za oko,
suspenzija
mazilo za oko

1 mg/g
2 mg
4 mg
20 mg
1 mg/ml,
3500
i.e./ml,
6000
i.e./ml
1 mg/ml,
3500
i.e./ml,
6000
i.e./ml
1 mg/ml, 3
mg/ml
1 mg/ml, 3
mg/ml
100 μg/ml

9196 /

mazilo za oko

mazilo za oko
tableta
tableta
tableta
kapljice za oko,
suspenzija

Stran
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denozumab
desloratadin

desloratadin
desloratadin
desloratadin
dezmopresin
dezmopresin
dezmopresin
dezmopresin
dezmopresin
dezmopresin
dezogestrel

diatrizojska kislina

diatrizojska kislina

diazepam
diazepam
diazepam

diazepam
diazepam
didrogesteron

dienogest

0666
0667

0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677

0678

0679

0680
0681
0682

0683
0684
0685

0686

peroralna/rektalna
raztopina
obložena tableta
obložena tableta
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
rektalna raztopina
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta

raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
peroralna raztopina
peroralni liofilizat
peroralni liofilizat
pršilo za nos, raztopina
tableta
tableta
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
peroralna raztopina

Rp

Rp
Rp
Rp

G03DB08

N05BA01
N05BA01
G03DB01

N05BA01
N05BA01
N05BA01

V08AA01

Rp
Rp
Rp
ZZ

V08AA01

R06AX27
R06AX27
R06AX27
H01BA02
H01BA02
H01BA02
H01BA02
H01BA02
H01BA02
G03AC09

M05BX04
R06AX27

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

2 mg

10 mg
10 mg
10 mg

(660 mg +
100 mg)/ml
(660 mg +
100 mg)/ml
2 mg
5 mg
5 mg/ml

2,5 mg
5 mg
0,5 mg/ml
120 µg
60 µg
0,1 mg/ml
0.09 mg
0.18 mg
4 µg/ml
75 µg

60 mg
5 mg
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9197

dienogest in estradiol

dienogest in etinilestradiol

difenhidramin
difenhidramin
difenhidramin
difenhidramin
dihidralazin

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

diklofenak

0687

0688

0689
0690
0691
0692
0693

0694

0695

0696

0697

0698

Rp
Rp

75 mg
50 mg

Rp

Rp

M01AB05

M01AB05

M01AB05

M01AB05

M01AB05

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
brez pravnega statusa
brez pravnega statusa
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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50 mg

25 mg

BRp

12.50 mg

R06AA02
R06AA02
R06AA02
R06AA02
C02DB01

G03AA16

G03AB08

Št.

Rp
BRp
ZZ
Rp
Rp
ZZ

Rp

estradiolval
erat 3
mg/estradi
olvalerat 2
mg,
dienogest
2
mg/estradi
olvalerat 2
mg,
dienogest
3
mg/estradi
olvalerat 1
mg
2 mg, 0.03
mg
50 mg
150 mg/ml
25 mg
10 mg/5 ml
25 mg

9198 /

filmsko obložena
tableta
tableta
raztopina za injiciranje
tableta
sirup
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
gastrorezistentna
kapsula, trda
gastrorezistentna
tableta

filmsko obložena
tableta

Stran
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diklofenak
diklofenak
diklofenak
diklofenak
diklofenak
diklofenak

diklofenak

diltiazem
diltiazem
dimerkaprol

dimerkaprol, sulfonska
kislina, natrijeva sol
(DMPS)
dimerkaprol, sulfonska
kislina, natrijeva sol
(DMPS)
dimetilfumarat

dimetilfumarat

dimetinden
dimetinden

dinatrijev gaboksetat

dinoproston (prostaglandin

0700
0701
0702
0703
0704
0705

0706

0707
0708
0709

0710

0713

0714
0715

0716

0717

0712

0711

diklofenak

0699

gastrorezistentna
kapsula, trda
gastrorezistentna
kapsula, trda
gel
peroralne kapljice,
raztopina
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
endocervikalni gel

raztopina za injiciranje

kapsula, trda

kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula, trda
raztopina za injiciranje
svečka
svečka
svečka
tableta s podaljšanim
sproščanjem
kapljice za oko,
raztopina
tableta
tableta
raztopina za injiciranje

ZZ

181.43
mg/ml

G02AD02

V08CA10

D04AA13
R06AB03

N07XX09

N07XX09

V03AB09

V03AB09

C08DB01
C08DB01
V03AB09

S01BC03

M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05
M01AB05

M01AB05

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

0,5 mg/3 g

BRp
Rp

Rp/Spec

Rp/Spec

ZZ

ZZ

Rp
Rp
ZZ

Rp

Rp
ZZ
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

1 mg
1 mg/ml

240 mg

120 mg

50 mg/ml

55.15 mg
82.73 mg
200 mg/2
ml
100 mg

1 mg

75 mg
25 mg
12.50 mg
25 mg
50 mg
100 mg

100 mg
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9199

dinoproston (prostaglandin
E2)
dinoproston (prostaglandin
E2)
dinoproston (prostaglandin
E2)
dipiridamol

dipiridamol
dipridamol in acetilsalicilna
kislina
disulfiram
disulfiram
ditranol
ditranol
dizoproksiltenofovirat

dobutamin

docetaksel

docetaksel

docetaksel

0719

0723
0724

0730

0731

0732

0733

0725
0726
0727
0728
0729

0722

0721

raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje
kapsula s prirejenim
sproščanjem, trda
šumeča tableta
tableta
krema
krema
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat in vehikel
za raztopino za
infundiranje
koncentrat in vehikel
za raztopino za
infundiranje
koncentrat in vehikel
za raztopino za

vaginalni gel

H

H

20 mg/ml

L01CD02

L01CD02

L01CD02

C01CA07

N07BB01
N07BB01
D05AC01
D05AC01
J05AF07

B01AC07
B01AC30

B01AC07

G02AD02

G02AD02

G02AD02

G02AD02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

40 mg/ml

H

H

Rp
Rp
Rp
Rp/Spec

ZZ
Rp

ZZ

ZZ

20 mg/0,5
ml

12,50
mg/ml

5 mg/ml
200 mg/25
mg
400 mg
500 mg
1%
3%
245 mg

5 mg/ml

2 mg/3 g

1 mg/3 g

3 mg

0,75
mg/0,75 ml

Št.

vaginalni gel

koncentrat za
raztopino za
infundiranje
vaginalna tableta

9200 /

0720

dinoproston (prostaglandin
E2)

0718

E2)

Stran
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docetaksel

docetaksel

docetaksel

dokozanol
doksazosin
doksazosin
doksazosin
doksazosin

doksazosin

doksiciklin
doksiciklin
doksorubicin

doksorubicin

doksorubicin

doksorubicin

doksorubicin

0734

0735

0736

0737
0738
0739
0740
0741

0742

0743
0744
0745

0746

0747

0748

0749

infundiranje
koncentrat in vehikel
za raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
krema
tableta
tableta
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
disperzibilna tableta
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
9,40 mg

H

H

H

46,75 mg

L01DB01

L01DB01

L01DB01

L01DB01

J01AA02
J01AA02
L01DB01

C02CA04

D06BB11
C02CA04
C02CA04
C02CA04
C02CA04

L01CD02

L01CD02

L01CD02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

46,75 mg

H

Rp
Rp
H

Rp

BRp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,88 mg/ml

100 mg
100 mg
1,88 mg/ml

8 mg

100 mg
1 mg
2 mg
4 mg
4 mg

H

H

10 mg/ml
20 mg/ml

H

80 mg
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9201

doksorubicin
doksorubicin (pegiliran
liposomalni)
dolutegravir

dolutegravir/abakavir/lamiv
udin
domperidon

donepezil

donepezil

donepezil
donepezil
dopamin

dornaza alfa
(dezoksiribonukleaza)
dorzolamid

dronedaron

droperidol
drospirenon in estrogen

0751
0752

0754

0756

0757

0758
0759
0760

0761

0763

0764
0765

0762

2,50 mg/ml
2 mg + 1
mg

ZZ
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
ZZ

Rp

Rp

Rp

Rp/Spec

Rp/Spec

H
H

H

N05AD08
G03FA17

C01BD07

S01EC03

R05CB13

N06DA02
N06DA02
C01CA04

N06DA02

N06DA02

A03FA03

J05AR13

J05AX12

L01DB01
L01DB01

L01DB01

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet,
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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400 mg

20 mg/ml

1 mg

4.56 mg
9.12 mg
10 mg/ml

9.12 mg

4.56 mg

50 mg/600
mg/300 mg
10 mg

50 mg

1,88 mg/ml
2 mg/ml

46,75 mg

Št.

0755

prašek, disperzija in
vehikel za koncentrat
za disperzijo za
infundiranje
raztopina za injiciranje
raztopina za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
inhalacijska raztopina
za nebulator
kapljice za oko,
raztopina
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta

9202 /

0753

doksorubicin

0750

injiciranje

Stran
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duloksetin

duloksetin

duloksetin

dutasterid
efavirenz

efavirenz

efavirenz
efavirenz
efavirenz
efedrin
eksemestan
eksenatid

eksenatid
eksenatid
ekulizumab

0771

0772

0773

0774
0775

0776

0777
0778
0779
0780
0781
0782

0783
0784
0785

0768
0769
0770

0767

drospirenon in
etinilestradiol
drospirenon in
etinilestradiol
dulaglutid
dulaglutid
duloksetin

0766

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
gastrorezistentna
kapsula, trda
gastrorezistentna
kapsula, trda
gastrorezistentna
kapsula, trda
gastrorezistentna
kapsula, trda
kapsula, mehka
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
raztopina za injiciranje
obložena tableta
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
koncentrat za
Rp
Rp
H

Rp/Spec
Rp

H/Rp, Rp,
Rp/Spec
H/Rp
H/Rp
H/Rp

Rp
H/Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

A10BX04
A10BX04
L04AA25

J05AG03
J05AG03
J05AG03
R03CA02
L02BG06
A10BX04

J05AG03

G04CB02
J05AG03

N06AX21

N06AX21

N06AX21

A10BX14
A10BX14
N06AX21

G03AA12

G03AA12

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

10 µg
5 µg
300 mg

100 mg
200 mg
50 mg
50 mg/ml
25 mg
2 mg

600 mg

0.50 mg
200 mg

60 mg

40 mg

30 mg

3 mg, 0.02
mg
3 mg, 0.03
mg
0,75 mg
1,5 mg
20 mg
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0799
0800
0801
0802

empagliflozin/metforminijev
klorid
empagliflozin/metforminijev
klorid
empagliflozin/metforminijev
klorid
emtricitabin/dizoproksiltenof
ovirat
emtricitabin/rilpivirin/dizopro
ksiltenovirat
enalapril
enalapril
enalapril
enalapril

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
tableta
tableta
tableta

12,5
mg/1000
mg
12,5
mg/850 mg
5 mg/1000
mg
5 mg/850
mg
200
mg/245 mg
200 mg/25
mg/245 mg
1.25 mg
1.90 mg
15.29 mg
3.82 mg

25 mg

10 mg

0,05%

50 mg

ZZ
Rp
Rp
Rp

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp/Spec

C09AA02
C09AA02
C09AA02
C09AA02

J05AR08

J05AR03

A10BD20

A10BD20

A10BD20

A10BD20

A10BX12

A10BX12

S01GX06

B02BX05

B02BX05

N02CC06

N02CC06

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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0798

0797

0796

0795

0794

0793

0792

0791

0790

0789

Rp/Spec

Rp

Rp

Št.

25 mg

40 mg

20 mg

9204 /

0788

0787

0786

raztopino za
infundiranje
eletriptan
filmsko obložena
tableta
eletriptan
filmsko obložena
tableta
eltrombopag
filmsko obložena
tableta
eltrombopag
filmsko obložena
tableta
emedastin
kapljice za oko,
raztopina
empagliflozin
filmsko obložena
tableta
empagliflozin
filmsko obložena
tableta
empagliflozin/metforminijev filmsko obložena
klorid
tableta

Stran
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enalapril in lerkanidipin

enalapril, hidroklorotiazid

enalapril, hidroklorotiazid

enalapril, hidroklorotiazid

enalaprilijev maleat,
hidroklorotiazid
enoksaparin

enoksaparin

enoksaparin

enoksaparin

enoksaparin

enoksaparin

enoksaparin

entakapon

0805

0806

0807

0808

0809

0811

0812

0813

0814

0815

0816

0817

0810

enalapril
enalapril in lerkanidipin

0803
0804

filmsko obložena

raztopina za injiciranje

7.64 mg
15.29 mg,
9.44 mg
7.64 mg,
9.44 mg
15.29 mg,
12.50 mg
7.64 mg,
12.50 mg
7.64 mg,
25 mg
20 mg,
12.50 mg
10000 i.e.
anti-Xa/ml
12000 i.e.
anti-Xa/0,8
ml
15000 i.e.
anti-Xa/ml
2000 i.e.
anti-Xa/0,2
ml
4000 i.e.
anti-Xa/0,4
ml
6000 i.e.
anti-Xa/0,6
ml
8000 i.e.
anti-Xa/0,8
ml
200 mg
N04BX02

B01AB05

H/Rp
Rp

B01AB05

B01AB05

B01AB05

H/Rp

Rp

Rp

B01AB05

B01AB05

H/Rp
H/Rp

B01AB05

C09BA02

C09BA02

C09BA02

C09BA02

C09BB02

C09AA02
C09BB02

H, H/Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

tableta

tableta

tableta

tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta
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entekavir

entekavir

entekavir
enzalutamid
epirubicin

epirubicin
epirubicin

eplerenon

eplerenon

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

0818

0819

0820
0821
0822

0823
0824

0825

0826

0827

0828

0829

0830

0831

0832

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
peroralna raztopina
kapsula, mehka
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje

tableta

H/Rp

H/Rp

10000
i.e./1ml
2000

H/Rp

H/Rp

1000
i.e./0,5 ml

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

C03DA04

C03DA04

L01DB03
L01DB03

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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10000
i.e./1,0 ml

H/Rp

H/Rp

Rp

Rp

1000
i.e./0,5 ml

10.000
i.e./1 ml

50 mg

25 mg

H
H

J05AF10
L02BB04
L01DB03

J05AF10

J05AF10

Št.

1,88 mg/ml
1,88 mg/ml

H/Rp
Rp/Spec
H

H/Rp

H/Rp

9206 /

0,05 mg/ml
40 mg
1,88 mg/ml

1 mg

0,5 mg

Stran
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epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

0833

0834

0835

0836

0837

0838

0839

0840

0841

0842

0843

v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
H/Rp

30000
i.e./0,75 ml

H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp

4000
i.e./0,4 ml
4000
i.e./0,4 ml
40000
i.e./1 ml
5000
i.e./0,5 ml

H/Rp

H/Rp

3000
i.e./0,3 ml

40.000
i.e./ml

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

3000
i.e./0,3 ml

30.000
i.e./0,75 ml

20000
i.e./0,5 ml

2000 i.e./1
ml

i.e./0,5 ml

B03XA01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01
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epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin alfa

epoetin beta
epoetin beta
epoetin beta
epoetin beta
epoetin beta
epoetin beta
epoetin beta
epoetin beta
epoetin beta
epoetin teta

0844

0845

0846

0847

0848

0849

0850

0851
0852
0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860

brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
H/Rp

9000
i.e./0,9 ml
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp

H/Rp

8000
i.e./0,8 ml

B03XA01
B03XA01
B03XA01
B03XA01
B03XA01
B03XA01
B03XA01
B03XA01
B03XA01
B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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1000 i.e.
10000 i.e.
2000 i.e.
3000 i.e.
30000 i.e.
4000 i.e.
500 i.e.
5000 i.e.
6000 i.e.
1000

H/Rp

H/Rp

8000
i.e./0,8 ml

7000
i.e./0,7 ml

B03XA01

B03XA01

dovoljenje za promet

Št.

H/Rp

H/Rp

6000
i.e./0,6 ml

B03XA01

9208 /

6000
i.e./0,6 ml

H/Rp

5000
i.e./0,5 ml

Stran
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epoetin teta

epoetin teta

epoetin teta

epoetin teta

epoetin teta

epoetin teta

epoetin teta

epoetin zeta

epoetin zeta

epoetin zeta

epoetin zeta

epoetin zeta

epoetin zeta

0861

0862

0863

0864

0865

0866

0867

0868

0869

0870

0871

0872

0873

raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

H/Rp
H/Rp
H/Rp

3.000
i.e./0,9 ml
30.000
i.e./0,75 ml

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

20.000
i.e./0,5 ml

2.000
i.e./0,6 ml

10.000
i.e./1,0 ml

i.e./0,5 ml
10000
i.e./1,0 ml
2000
i.e./0,5 ml
20000
i.e./1,0 ml
3000
i.e./0,5 ml
30000
i.e./1,0 ml
4000
i.e./0,5 ml
5000
i.e./0,5 ml
1.000
i.e./0,3 ml

B03XA01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01

B03XA01
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epoetin zeta

epoetin zeta

epoetin zeta

epoetin zeta

epoetin zeta

epoprostenol
eptakog alfa (aktivirani)

eptakog alfa (aktivirani)

eptakog alfa (aktivirani)

eptifibatid

eptifibatid
ergometrin

eribulin
eritromicin

erlotinib

erlotinib

0874

0875

0876

0877

0878

0879
0880

0881

0882

0883

0884
0885

0886
0887

0888

0889

raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
prašek za raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
150 mg

100 mg

Rp/Spec

Rp/Spec

H
ZZ

H
Rp

L01XE03

L01XE03

L01XX41
J01FA01

B01AC16
G02AB03

B01AC16

B02BD08

B02BD08

B01AC09
B02BD08

B03XA01

B03XA01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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0,44 mg/ml
1000 mg

2 mg/ml
200 µg

H

H/Rp

H/Rp

ZZ
H/Rp

H/Rp

8.000
i.e./0,8 ml
0,5 mg
1 mg (50
k.i.e.)
2 mg (100
k.i.e.)
5 mg (250
k.i.e.)
0,75 mg/ml

H/Rp

6.000
i.e./0,6 ml

B03XA01

B03XA01

B03XA01

Št.

H/Rp

H/Rp

H/Rp

9210 /

5.000
i.e./0,5 ml

40.000
i.e./1,0 ml

4.000
i.e./0,4 ml

Stran
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erlotinib

ertapenem

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram

escitalopram
escitalopram
escitalopram
escitalopram
esketamin
esketamin
esmolol
esomeprazol

esomeprazol

esomeprazol

esomeprazol

esomeprazol

0890

0891

0892

0893

0894

0895

0896
0897
0898
0899
0900
0901
0902
0903

0904

0905

0906

0907

filmsko obložena
tableta
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
gastrorezistentna
kapsula, trda
gastrorezistentna
kapsula, trda
gastrorezistentna
tableta
gastrorezistentna
tableta
gastrorezistentna
zrnca za peroralno
suspenzijo

tableta

Rp
Rp

10 mg

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
ZZ
ZZ
ZZ
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

H

Rp/Spec

A02BC05

A02BC05

A02BC05

A02BC05

N06AB10
N06AB10
N06AB10
N06AB10
N01AX14
N01AX14
C07AB09
A02BC05

N06AB10

N06AB10

N06AB10

N06AB10

J01DH03

L01XE03

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

40 mg

20 mg

40 mg

10 mg
15 mg
20 mg
5 mg
25 mg
5 mg
10 mg
20 mg

5 mg

20 mg

15 mg

10 mg

1000 mg

25 mg
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9211

0926

480 mg/ml

25 mg
50 mg
95%

50 mg

25 mg/ml

ZZ

Rp/Spec
Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

25 mg

10 mg

Rp
Rp
Rp/Spec

Rp
Rp
Rp

400 mg

0,06%
0,01%
400 mg

Rp
Rp
Rp

Rp

H

H

V08AD01

L04AB01
L04AB01
V03AB16

L04AB01

L04AB01

L04AB01

J04AK02
J04AK02
L04AB01

G03CA03
G03CA04
J04AK02

G03CA03
G03CA03
G03CA03

G03CA03

A02BC05

A02BC05

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

0923
0924
0925

0922

0921

0920

0917
0918
0919

0914
0915
0916

3.80 mg
10 µg
1.96 mg

2 mg

40 mg

40 mg

Št.

0911
0912
0913

prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
esomeprazol
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
estradiol
filmsko obložena
tableta
estradiol
transdermalni obliž
estradiol
vaginalna tableta
estradiol
vaginalni dostavni
sistem
estradiol
transedmalni gel
estriol
vaginalna krema
etambutol
filmsko obložena
tableta
etambutol
tableta
etambutol
trda kapsula
etanercept
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
etanercept
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
etanercept
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
etanercept
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
etanercept
raztopina za injiciranje
etanercept
raztopina za injiciranje
etanol
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
etilestri jodiranih maščobnih raztopina za injiciranje

esomeprazol

9212 /

0910

0909

0908

Stran
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etodolak

etodolak

etomidat
etomidat
etonogestrel
etopozid
etopozid

etorikoksib

etorikoksib

etorikoksib

etorikoksib

etosuksimid
etosuksimid
etravirin
everolimus
everolimus
everolimus
everolimus
everolimus
ezetimib
fampridin

0927

0928

0929
0930
0931
0932
0933

0934

0935

0936

0937

0938
0939
0940
0941
0942
0943
0944
0945
0946
0947

kislin

filmsko obložena
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
emulzija za injiciranje
raztopina za injiciranje
implantat
kapsula, mehka
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
sirup
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
250 mg
50 mg/ml
200 mg
10 mg
2,5 mg
5 mg
0.25 mg
0.50 mg
10 mg
10 mg

90 mg

60 mg

30 mg

120 mg

2 mg/ml
2 mg/ml
68 mg
100 mg
20 mg/ml

600 mg

300 mg

Rp
Rp
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
H/Rp
H/Rp
Rp
Rp/Spec

Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ
ZZ
H/Rp
H

Rp

Rp

N03AD01
N03AD01
J05AG04
L01XE10
L01XE10
L01XE10
L04AA18
L04AA18
C10AX09
N07XX07

M01AH05

M01AH05

M01AH05

M01AH05

N01AX07
N01AX07
G03AC08
L01CB01
L01CB01

M01AB08

M01AB08

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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Št.

67 / 29. 11. 2017 /
Stran

9213

febuksostat

febuksostat

feksofenadin

feksofenadin

fenilefrin
fenilefrin

fenitoin
fenitoin
fenobarbital
fenobarbital
fenobarbital
fenofibrat
fenofibrat/simvastatin

fenofibrat/simvastatin

fenoksibenzamin
fenoksibenzamin
fenoksimetilpenicilin

fenoksimetilpenicilin

fenoterol in ipratropijev
bromid

fenoterolijev bromid,
ipratropijev bromid

0948

0949

0950

0951

0952
0953

0954
0955
0956
0957
0958
0959
0960

0961

0962
0963
0964

0965

0966

0967

0,05
mg/0,02
mg
0.05
mg/0.02

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

ZZ
Rp
ZZ
Rp
Rp
Rp
Rp

ZZ
ZZ

R03AK03

R03AL01

J01CE02

C04AX02
C04AX02
J01CE02

C10BA04

N03AB02
N03AB02
N03AA02
N03AA02
N03AA02
C10AB05
C10BA04

C01CA06
C01CA06

R06AX26

R06AX26

M04AA03

M04AA03

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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1500 mg

50 mg/ml
100 mg
200 mg/ml
100 mg
15 mg
250 mg
145 mg/20
mg
145 mg/40
mg
10 mg
5 mg
1000 mg

10 mg/ml
10 mg/ml

Rp

BRp, Rp

Rp

Rp

Št.

168 mg

112 mg

80 mg

120 mg

9214 /

inhalacijska raztopina
pod tlakom

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
tableta
raztopina za injiciranje
tableta
tableta
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
inhalacijska raztopina
pod tlakom

Stran
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fenoterolijev bromid,
ipratropijev bromid

fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil

fentanil

fentanil

fentanil

0968

0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
0981
0982
0983
0984
0985

0986

0987

0988

mg
inhalacijska raztopina 0.50
za nebulator
mg/0.25
mg
raztopina za injiciranje 50 µg
bukalna tableta
100 µg
bukalna tableta
200 µg
bukalna tableta
400 µg
bukalna tableta
600 µg
bukalna tableta
800 µg
podjezična tableta
100 µg
podjezična tableta
133 µg
podjezična tableta
200 µg
podjezična tableta
267 µg
podjezična tableta
300 µg
podjezična tableta
400 µg
podjezična tableta
533 µg
podjezična tableta
600 µg
podjezična tableta
67 µg
podjezična tableta
800 µg
pršilo za nos, raztopina 100
µg/odmere
k
pršilo za nos, raztopina 200
µg/odmere
k
pršilo za nos, raztopina 50
µg/odmere
k
transdermalni obliž
100 µg/uro
N02AB03

Rp/Spec

N02AB03

N02AB03

Rp/Spec

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

Rp

N01AH01
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03

R03AK03

ZZ
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp/Spec
Rp
Rp/Spec
Rp
Rp, Rp/Spec
Rp/Spec
Rp
Rp/Spec
Rp, Rp/Spec
Rp/Spec

Rp
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9215

fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fesoterodinijev fumarat

fesoterodinijev fumarat

fidaksomicin

filgrastim
filgrastim

filgrastim

filgrastim

filgrastim

filgrastim

filgrastim

finasterid

finasterid

fingolimod

0989
0990
0991
0992
0993
0994
0995
0996

0997

0998

0999
1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

transdermalni obliž
transdermalni obliž
transdermalni obliž
transdermalni obliž
transdermalni obliž
transdermalni obliž
transdermalni obliž
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
0,5 mg

Rp/Spec

Rp

Rp

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

H/Rp
Rp/Spec

H/Rp

L04AA27

G04CB01

D11AX10

L03AA02

L03AA02

L03AA02

L03AA02

L03AA02

L03AA02
L03AA02

A07AA12

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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5 mg

300 µg
120 μg/0,2
ml
30 M e./0,5
ml
300 μg/0,5
ml
48 M e./0,5
ml
480 µg/0,8
ml
480 μg/0,5
ml
1 mg

200 mg

G04BD11

N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
G04BD11

Št.

Rp

Rp
Rp
Rp/Spec
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

9216 /

8 mg

12 µg/uro
12,5 µg/uro
150 µg/uro
25 µg/uro
37,5 µg/uro
50 µg/uro
75 µg/uro
4 mg

Stran
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fitomenadion

fitomenadion

fizostigmin
flekainid
fludarabinfosfat

fludarabinfosfat

fludarabinfosfat

fludrokortizon
flufenazin
flufenazin
flufenazin
flufenazin
flukloksacilin
flukloksacilin

flukloksacilin

flukloksacilin

flukloksacilin

flukonazol

1009

1010

1011
1012
1013

1014

1015

1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022

1023

1024

1025

1026

raztopina za injiciranje
ali peroralna raztopina
raztopina za
injiciranje/peroralna
raztopina
raztopina za injiciranje
tableta
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
tableta
obložena tableta
obložena tableta
obložena tableta
raztopina za injiciranje
kapsula, trda
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za peroralno
suspenzijo
prašek za peroralno
suspenzijo
kapsula, trda
Rp

Rp

Rp

H

J02AC01

J01CF05

J01CF05

J01CF05

H02AA02
N05AB02
N05AB02
N05AB02
N05AB02
J01CF05
J01CF05

L01BB05

L01BB05

V03AB19
C01BC04
L01BB05

B02BA01

B02BA01

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

250 mg/5
ml
125 mg/5
ml
100 mg

2000 mg

Rp
Rp
Rp
Rp
ZZ
Rp
H

H

50 mg
0,1 mg
0.86 mg
2.14 mg
4.29 mg
18.48 mg
500 mg
1000 mg

H

25 mg/ml

Rp/Spec

ZZ

ZZ

2 mg/0,2
ml
2 mg/5 ml
100 mg
10 mg

ZZ

10 mg/ml
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9217

flukonazol
flukonazol
flukonazol
flukonazol

flukonazol

flukonazol

flumazenil

flumazenil

fluoksetin
fluoksetin

fluoksetin
fluorescein

fluorometolon

fluorouracil

fluorouracil

fluorouracil

fluorouracil

1027
1028
1029
1030

1031

1032

1033

1034

1035
1036

1037
1038

1039

1040

1041

1042

1043

kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
prašek za peroralno
suspenzijo
prašek za peroralno
suspenzijo
raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za
injiciranje/koncentrat
za raztopino za
infundiranje
disperzibilna tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
suspenzija
koncentrat za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
koncentrat za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
50 mg/ml
(500 mg)

H

H

H

H

50 mg/ml
(250 mg)

L01BC02

L01BC02

L01BC02

L01BC02

S01BA07

N06AB03
S01JA01

N06AB03
N06AB03

V03AB25

V03AB25

J02AC01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

50 mg/ml
(250 mg)
50 mg/ml
(500 mg)

Rp

Rp
ZZ

1 mg

20 mg
1%

Rp
Rp

ZZ

100 µg/ml

20 mg
20 mg

ZZ

100 µg/ml

H

J02AC01

J02AC01
J02AC01
J02AC01
J02AC01

Št.

2 mg/ml

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

9218 /

40 mg/ml

150 mg
200 mg
50 mg
10 mg/ml

Stran
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fluorouracil

fluorouracil

fluorouracil

fluorouracil

fluorouracil

fluorouracil

flupentiksol

flurazepam
flurazepam
flutikazon

flutikazon

flutikazon

flutikazon

flutikazon

flutikazon

flutikazon

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051
1052
1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

koncentrat za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
koncentrat za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
koncentrat za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapljice za nos,
suspenzija
pršilo za nos,
suspenzija
inhalacijska suspenzija
pod tlakom
inhalacijska suspenzija
pod tlakom
inhalacijska suspenzija
pod tlakom
prašek za inhaliranje,
odmerjen
prašek za inhaliranje,
odmerjen
250 µg

100 µg

Rp

Rp

Rp

Rp

250 µg

R03BA05

R03BA05

R03BA05

R03BA05

R03BA05

R01AD08

N05CD01
N05CD01
R01AD08

N05AF01

L01BC02

L01BC02

L01BC02

L01BC02

L01BC02

L01BC02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

50 µg

Rp

BRp, Rp

Rp
Rp
Rp

Rp/Spec

H

H

H

H

H

H

125 µg

50 µg

13.71 mg
27.42 mg
400 µg

50 mg/ml
(5000 mg)
3 mg

50 mg/ml
(2500 mg)
50 mg/ml
(5000 mg)

50 mg/ml
(1000 mg)
50 mg/ml
(2500 mg)

50 mg/ml
(1000 mg)
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9219

flutikazon

flutikazonfuroat

flutikazonfuroat/vilanterol

flutikazonfuroat/vilanterol

flutikazonpropionat,
azelastin
fluvastatin

folitropin alfa

folitropin alfa

folitropin alfa

folitropin alfa

folitropin alfa

folitropin alfa

folitropin alfa

folitropin alfa

folitropin alfa

1061

1062

1063

1064

1065

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

G03GA05
G03GA05
G03GA05

ZZ
ZZ

G03GA05

G03GA05

G03GA05

G03GA05

G03GA05

G03GA05

C10AA04

R01AD58

R03AK10

R03AK10

R01AD12

R03BA05

R03BA05

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

150
i.e./0,25 ml
225
i.e./0,375
ml
300 i.e./0,5
ml
300
i.e./0,50 ml
450
i.e./0,75 ml
75
i.e./0,125

1050
i.e./1,75ml
450
i.e./0,75 ml
75 i.e.

27,5
µg/vpih
184
µg/22 µg
92
µg/22 µg
50 µg/125
µg
80 mg

500 µg

50 µg

Št.

raztopina za injiciranje

prašek za inhaliranje,
odmerjen
prašek za inhaliranje,
odmerjen
pršilo za nos,
suspenzija
prašek za inhaliranje,
odmerjen
prašek za inhaliranje,
odmerjen
pršilo za nos,
suspenzija
tableta s podaljšanim
sproščanjem
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
raztopina za injiciranje

9220 /

1066

flutikazon

1060

Stran

Uradni list Republike Slovenije

folitropin alfa

folitropin alfa

folitropin alfa

folitropin alfa/lutropin alfa

folitropin beta

folitropin beta

folitropin beta
folkodin
folkodin
folkodin
folna kislina

folna kislina
fomepizolijev sulfat

fondaparinuks

fondaparinuks

fondaparinuks

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082
1083
1084
1085
1086

1087
1088

1089

1090

1091

raztopina za injiciranje

1,5 mg/0,3
ml
10 mg/0,8
ml
2,5 mg/0,5
ml

5 mg
5 mg/ml

150 i.e./75
i.e.
300
i.e/0,36ml
50 i.e./0,5
ml
833 i.e./ml
10 mg/ml
0.80 mg/ml
1 mg/ml
0,4 mg

900 i.e./1,5
ml

450
i.e./0,75 ml

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Rp
ZZ

ZZ
Rp
Rp
Rp
BRp

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

B01AX05

B01AX05

B01AX05

B03BB01
V03AB34

G03GA06
R05DA08
R05DA08
R05DA08
B03BB01

G03GA06

G03GA06

G03GA30

G03GA05

G03GA05

G03GA05

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje
kapsula, trda
peroralna raztopina
peroralna raztopina
filmsko obložena
tableta
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
raztopina za injiciranje

ml
300 i.e./0,5
ml
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9221

formoterol
formoterol
formoterol
formoterol
formoterol in budezonid

formoterol in budezonid

formoterol in budezonid

formoterol in budezonid

prašek za inhaliranje,
odmerjen
formoterol in budezonid
prašek za inhaliranje,
odmerjen
formoterol in beklometazon inhalacijska raztopina
pod tlakom
formoterol in beklometazon prašek za inhaliranje

fosfomicin

fosfomicin

fosfomicin
fozinopril
fozinopril
fozinopril, hidroklorotiazid

1095
1096
1097
1098
1099

1100

1101

1102

1106

1107

1108
1109
1110
1111

1105

1104

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
zrnca za peroralno
raztopino
tableta
tableta
tableta
tableta

prašek za inhaliranje

19.20 mg
9.60 mg
19.20 mg,

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

ZZ

Rp

Rp

J01XX01
C09AA09
C09AA09
C09BA09

J01XX01

J01XX01

R03AK08

R03AK08

R03AK07

R03AK07

Rp
Rp

R03AK07

R03AK07

R03AC13
R03AC13
R03AC13
R03AC13
R03AK07

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

R03AC13

B01AX05

B01AX05

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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3g

12 µg
4.50 µg
6 µg
9 µg
4.50
µg/160 µg
9 µg/320
µg
4.50 µg/80
µg
4.50
µg/160 µg
9 µg/320
µg
6 µg/100
µg
6 µg/100
µg
1g

Rp

H/Rp

H/Rp

Št.

prašek za inhaliranje

inhalacijska raztopina
pod tlakom
prašek za inhaliranje
prašek za inhaliranje
prašek za inhaliranje
prašek za inhaliranje
prašek za inhaliranje

5 mg/0,4
ml
7,5 mg/0,6
ml
12 µg

9222 /

1103

formoterol

1094

raztopina za injiciranje

fondaparinuks

1093

raztopina za injiciranje

fondaparinuks

1092

Stran
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frovatriptan

fulvestrant

furosemid

furosemid
furosemid
furosemid
fusidna kislina
fusidna kislina
fusidna kislina
gabapentin

gabapentin

gabapentin
gabapentin
gabapentin
gadobenska kislina
gadobutrol

gadobutrol

galantamin

galantamin

galantamin

1112

1113

1114

1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121

1122

1123
1124
1125
1126
1127

1128

1129

1130

1131

raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje
tableta
tableta
krema
mazilo
prepojena tkanina
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje

filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje

8 mg

4 mg

Rp

Rp

Rp

ZZ

Rp
Rp
Rp
ZZ
ZZ

Rp

ZZ
Rp
H/Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

H

ZZ

Rp

N06DA04

N06DA04

N06DA04

V08CA09

N03AX12
N03AX12
N03AX12
V08CA08
V08CA09

N03AX12

C03CA01
C03CA01
C03CA01
D06AX01
D06AX01
D06AX01
N03AX12

C03CA01

L02BA03

N02CC07

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

12 mg

100 mg
300 mg
400 mg
334 mg/ml
604,72
mg/ml
604,72
mg/ml

800 mg

10 mg
40 mg
500 mg
20 mg
20 mg
30 mg
600 mg

250mg/5
ml
25 mg

12.50 mg
2.50 mg
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galantamin

galantamin

galantamin

galantamin

galsulfaza

ganciklovir

ganciklovir

ganciklovir
ganireliks
gefitinib

gemcitabin

gemcitabin

gemcitabin

gemcitabin

gemcitabin

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139
1140
1141

1142

1143

1144

1145

1146

kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
gel za oko
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
1000 mg

H

H

H

L01BC05

L01BC05

L01BC05

L01BC05

L01BC05

S01AD09
H01CC01
L01XE02

J05AB06

J05AB06

A16AB08

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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40 mg/ml

38 mg/ml

H

H

10 mg/ml
100 mg

Rp
ZZ
Rp/Spec

ZZ

ZZ

0,15%
0,5 mg/ml
250 mg

500 mg

500 mg

ZZ

N06DA04

N06DA04

N06DA04

N06DA04

Št.

Rp

Rp

Rp

Rp

9224 /

8 mg, 16
mg
1 mg/ml

8 mg

24 mg

16 mg

Stran
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gemcitabin

gemcitabin

gemfibrozil

gentamicin
gentamicin

gentamicin

gentamicin

gentamicin

gentamicin

gentamicin

gentamicin

gestoden in etinilestradiol

gestoden in etinilestradiol

gestoden in etinilestradiol

glatiramer acetat
glatiramer acetat

glibenklamid

1147

1148

1149

1150
1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161
1162

1163

5 mg

75 µg, 20
µg
75 µg, 30
µg
2.10 mg,
550 µg
36 mg
18 mg

80 mg/ml

60 mg/ml

40 mg/ml

20 mg/ml

10 mg/ml

3 mg/ml

1 mg
1 mg/ml

450 mg

38 mg/ml

200 mg

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ

H

H, ZZ

H

H

H

Rp
H

Rp

H

H

A10BB01

L03AX13
L03AX13

G03AA10

G03AA10

G03AA10

J01GB03

J01GB03

J01GB03

J01GB03

J01GB03

J01GB03

D06AX07
J01GB03

C10AB04

L01BC05

L01BC05

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
tableta

transdermalni obliž

obložena tableta

prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
mazilo
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
obložena tableta
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9225

gliceriltrinitrat
gliceriltrinitrat

gliceriltrinitrat

gliceriltrinitrat
gliceriltrinitrat
gliceriltrinitrat
gliceriltrinitrat
glicerol
gliklazid

gliklazid

gliklazid

gliklazid

glikopironij

glikopironium
glikvidon
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glimepirid
glipizid

glipizid

1164
1165

1166

1167
1168
1169
1170
1171
1172

1173

1174

1175

1176

1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184

1185

raztopina za
infundiranje
transdermalni obliž
transdermalni obliž
transdermalni obliž
transdermalni obliž
svečka
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s prirejenim
sproščanjem
tableta s prirejenim
sproščanjem
prašek za inhaliranje,
kapsula, trda
raztopina za injiciranje
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim

podjezična tableta
podjezično pršilo

5 mg

Rp

ZZ
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

A10BB07

A03AB02
A10BB08
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB12
A10BB07

R03BB06

A10BB09

A10BB09

A10BB09

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
galenski pripravek
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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0,2 mg/ml
30 mg
1 mg
2 mg
3 mg
4 mg
6 mg
10 mg

44 µg

60 mg

30 mg

60 mg

C01DA02
C01DA02
C01DA02
C01DA02
A06AX01
A10BB09

C01DA02

C01DA02
C01DA02

Št.

Rp
Rp
Rp
Rp
BRp
Rp

ZZ

Rp
Rp

9226 /

0,2 mg/h
0,4 mg/h
0,6 mg/h
10 mg/24 h
2g
30 mg

0,5 mg
0,4
mg/razprše
k
1 mg/ml

Stran
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glukagon

glukoza, brezvodna

glukoza, brezvodna

glukoza, brezvodna

glukoza, brezvodna

glukoza-1-fosfat

glukoza-1-fosfat

glutation, manitol,
laktobionska kislina,
glutaminska kislina, natrijev
hidroksid, kalcijev klorid
dihidrat, kalijev klorid,
magnezijev klorid
heksahidrat, histidin

golimumab

golimumab

goserelin
goserelin
granisetron

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196
1197
1198

raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
implantat
implantat
filmsko obložena

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za
ohranjanje organov

sproščanjem

10.80 mg
3.60 mg
2 mg

ZZ
ZZ
H/Rp

Rp/Spec

L02AE03
L02AE03
A04AA02

L04AB06

L04AB06

V07AB

B05XA

B05XA

B05BA03

B05BA03

B05BA03

B05BA03

H04AA01

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

50 mg

Rp/Spec

H

ZZ

1M
0.92
g/10.93
g/28.66
g/2.94 g/4
g/0.04
g/1.12
g/2.64
g/4.65 g
50 mg

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Rp

1M

50 mg/ml

400 mg/ml

200 mg/ml

100 mg/ml

1 mg
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granisetron

griseofulvin
haloperidol

haloperidol

haloperidol
haloperidol
haloperidol

haloperidol
heksaminolevulinat

hemin, humani

heparin

hialuronidaza

Hidroklorotiazid in amilorid

hidrokortizon

hidrokortizon

hidrokortizon

1199

1200
1201

1202

1203
1204
1205

1206
1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

5000
i.e./ml
prašek za raztopino za 150 i.e.
injiciranje
tableta
50 mg/5
mg
prašek in vehikel za
100 mg
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
prašek in vehikel za
50 mg
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
tableta
10 mg

25 mg

2 mg
85 mg

5 mg/ml
50 mg/ml
10 mg

Rp

H02AB09

H02AB09

H02AB09

C03EA01

B06AA03

B01AB01

B06AB

N05AD01
V04CX

N05AD01
N05AD01
N05AD01

N05AD01

D01BA01
N05AD01

A04AA02

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Rp
ZZ

ZZ
ZZ
H/Rp

Rp

Rp
H/Rp

H

Št.

2 mg/ml

125 mg
10 mg/ml

1 mg/ml

9228 /

tableta
prašek in vehikel za
raztopino za
intravezikalno uporabo
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje

koncentrat za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
tableta
peroralne kapljice,
raztopina
peroralne kapljice,
raztopina
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
tableta

tableta

Stran
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hidrokortizonbutirat
hidrokortizonbutirat
hidroksietilškrob

hidroksiklorokin

hidroksisečnina
hidroksizin

hidroksizin
hidroksokobalamin
hidroksokobalamin
hidroksokobalamin

hidroksokobalamin

hidromorfon

hidromorfon

hidromorfon

hidromorfon

hidrotalcit
hipromeloza

hipromeloza

histrelinijev acetat
holekalciferol

1215
1216
1217

1218

1219
1220

1221
1222
1223
1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230
1231

1232

1233
1234

500 mg
25 mg

1 mg
1 mg
različne
sestave
200 mg

2 mg/ml
1 mg/ml
10 mg/2 ml
2.500 µg/2
ml
prašek za raztopino za 5 g
infundiranje
kapsula s podaljšanim 14.24 mg
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim 21.36 mg
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim 3.56 mg
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim 7.12 mg
sproščanjem, trda
žvečljiva tableta
500 mg
kapljice za oko,
3,20 mg
raztopina
kapljice za oko,
5 mg
raztopina
implantat
50 mg
peroralne kapljice,
4000 i.e.
raztopina

dermalna emulzija
krema
raztopina za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
sirup
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje

ZZ
Rp

L02AE05
A11CC05

S01XA20

A02AD04
S01XA20

N02AA03

N02AA03

N02AA03

N02AA03

V03AB33

N05BB01
B03BA03
B03BA03
B03BA03

L01XX05
N05BB01

P01BA02

D07AB02
D07AB02
B05AA07

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

BRp

BRp, Rp
BRp

Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ

Rp
ZZ
ZZ
ZZ

H/Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
ZZ
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horiogonadotropin alfa

horiogonadotropin alfa

horionski gonadotropin

humani fibrinogen

humani fibrinogen

humani fibrinogen, humani
koagulacijski faktor XIII,
aprotinin (goveji), humani
trombin, kalcijev klorid

humani imunoglobulin antiD (Rh)
humani imunoglobulin antiD (Rh)

humani imunoglobulini proti
citomegalovirusu
humani imunoglobulini proti
citomegalovirusu
humani imunoglobulini proti
citomegalovirusu
humani imunoglobulini proti
citomegalovirusu

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1244

1247

1246

ZZ
ZZ

5000 i.e.

ZZ

ZZ

ZZ

500 i.e.

2500 i.e.

1000 i.e.

300 µg

J06BB09

J06BB09

J06BB09

J06BB09

J06BB01

J06BB01

B02BC30

H

ZZ

B02BB01

B02BB01

G03GA01

G03GA08

G03GA08

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

C10AC01

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
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1245

raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje

90 mg/ 60
i.e./ 1000 K
i.e./ 500
i.e./ 5.90
mg
625 i.e.

1g

5000
i.e./ml,
1g

250
µg/0,5ml
250 µg

4g

Št.

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek in vehikel za
lepilo za tkivo

prašek za peroralno
suspenzijo
raztopina za injiciranje

9230 /

1243

holestiramin

1235

Stran
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humani insulin

humani menopavzni
gonadotropin
humani menopavzni
gonadotropin
humani menopavzni
gonadotropin
humani polispecifični
imunoglobulin
humani polispecifični
imunoglobulin
humani polispecifični
imunoglobulin
ibandronska kislina

1256

1257

1263

1262

raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
filmsko obložena
tableta

raztopina za injiciranje
suspenzija za
injiciranje
suspenzija za
injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

150 mg

50 mg/ml

100 mg/ml

165 mg/ml

75 i.e.

600 i.e.

1200 i.e.

100 i.e./ml

100 i.e./ml
100 i.e./ml

150
i.e./1ml
250 i.e.

500 i.e.

125 i.e.

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

500 i.e.

50 i.e.

raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje

Rp

ZZ

H, ZZ

H/Rp

ZZ

ZZ

ZZ

Rp

Rp
Rp

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

H/Rp

ZZ

M05BA06

J06BA02

J06BA02

J06BA01

G03GA02

G03GA02

G03GA02

A10AD01

A10AB01
A10AC01

J06BB02

J06BB05

J06BB03

J06BB03

J06BB04

J06BB04

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

1261

1260

1259

1258

1254
1255

1253

1252

1251

1250

1249

humani imunoglobulini proti
hepatitisu tipa B
humani imunoglobulini proti
hepatitisu tipa B
humani imunoglobulini proti
noricam/pasavcu
(varičela/zoster)
humani imunoglobulini proti
noricam/pasavcu
(varičela/zoster)
humani imunoglobulini proti
steklini
humani imunoglobulini proti
tetanusnemu toksinu
humani insulin
humani insulin

1248
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9231

ibandronska kislina

ibandronska kislina

ibandronska kislina

ibandronska kislina
ibandronska kislina
ibritumomab tiuksetan

ibrutinib
ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen

ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen

idarucizumab

1264

1265

1266

1267
1268
1269

1270
1271

1272

1273

1274

1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283

1284

filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
komplet za pripravo
radiofarmaka
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, mehka
kapsula, mehka
peroralna suspenzija
peroralna suspenzija
svečka
šumeča zrnca
šumeča zrnca
šumeča zrnca
tableta s podaljšanim
sproščanjem
raztopina za injiciranje
2,5 g/50 ml

H

BRp
BRp
BRp, Rp
BRp
BRp
BRp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

BRp, Rp

Rp/Spec
BRp, Rp

V03AB37

M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01

M01AE01

M01AE01

M01AE01

L01XE27
M01AE01

M05BA06
M05BA06
V10XX02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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200 mg
400 mg
20 mg/ml
40 mg/ml
125 mg
200 mg
400 mg
600 mg
800 mg

800 mg

600 mg

400 mg

140 mg
200 mg

ZZ
ZZ
H

M05BA06

M05BA06

dovoljenje za promet

Št.

1 mg/ml
3 mg

H

ZZ

1 mg/ml

M05BA06

9232 /

6 mg

Rp, Rp/Spec

50 mg

Stran
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idelalizib

idelalizib

ifosfamid

ifosfamid

ifosfamid

ikatibant
iksekizumab
iloprost

iloprost

imatinib

imatinib

imatinib
imatinib
imatinib
imigluceraza

imigluceraza

imikimod

imipenem, cilastatin

1285

1286

1287

1288

1289

1290
1291
1292

1293

1294

1295

1296
1297
1298
1299

1300

1301

1302

400 enot

100 mg
400 mg
50 mg
200 enot

400 mg

100 mg

20 µg/ml

10 mg/ml
80 mg
10 µg/ml

500 mg

2000 mg

1000 mg

150 mg

100 mg

H

Rp

H/Rp

H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp

H/Rp

H/Rp

ZZ

H/Rp
Rp/Spec.
H/Rp

H

H

H

Rp/Spec

Rp/Spec

J01DH51

D06BB10

A16AB02

L01XE01
L01XE01
L01XE01
A16AB02

L01XE01

L01XE01

B01AC11

B06AC02
L04AC13
B01AC11

L01AA06

L01AA06

L01AA06

L01XX47

L01XX47

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

12,5
mg/250 mg
prašek za raztopino za 500

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
inhalacijska raztopina
za nebulator
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
krema

ali infundiranje
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9233

indakaterol

indakaterol

indakaterol/glikopironij

indapamid

indapamid, amlodipin

indapamid, amlodipin

indocianin zeleno

indocianin zeleno

indometacin
infliksimab

ingenol mebutat
ingenol mebutat
insulin aspart

insulin aspart

insulin degludek

insulin degludek

insulin detemir

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311
1312

1313
1314
1315

1316

1317

1318

1319

raztopina za injiciranje

100
enot/ml
200
enot/ml
100

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
ZZ

A10AE05

A10AE06

A10AE06

A10AD05

D06BX02
D06BX02
A10AB05

M01AB01
L04AB02

V04CX

V04CX

C08GA02

C08GA02

C03BA11

R03AL04

R03AC18

R03AC18

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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raztopina za injiciranje

suspenzija za
injiciranje
raztopina za injiciranje

150 µg/g
500 µg/g
100
enot/ml
100 i.e./ml

25 mg
100 mg

50 mg

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Št.

1.50 mg,
10 mg
1.50 mg, 5
mg
25 mg

85 µg/43 µ
g
1,5 mg

300 µg

150 µg

mg/500 mg

9234 /

tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s prirejenim
sproščanjem
tableta s prirejenim
sproščanjem
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
kapsula, trda
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
gel
gel
raztopina za injiciranje

prašek za inhaliranje,
kapsula, trda
prašek za inhaliranje,
kapsula, trda
prašek za inhaliranje

infundiranje

Stran
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insulin detemir

insulin glargin

insulin glargin

insulin glargin

insulin glulizin

insulin glulizin

insulin glulizin

insulin lispro
insulin lispro

insulin lispro

insulin lispro
insulin lispro

interferon alfa-2a

interferon alfa-2a

interferon alfa-2a

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327
1328

1329

1330
1331

1332

1333

1334

suspenzija za
injiciranje
raztopina za injiciranje
suspenzija za
injiciranje
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski

raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v vložku
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v vložku
raztopina za injiciranje

6 M i.e/0,5
ml

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

ZZ

Rp

Rp

Rp

Rp

L03AB04

L03AB04

L03AB04

A10AD04
A10AD04

A10AC04

A10AB04
A10AB04

A10AB06

A10AB06

A10AB06

A10AE04

A10AE04

A10AE04

A10AE05

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

4,5 M
i.e/0,5 ml

3 M i.e./0,5
ml

100 i.e./ml
100 i.e./ml

100
enot/ml
100 i.e./ml
200
enot/ml
100 i.e./ml

100
enot/ml
100
enot/ml
100 enot/m
l
300
enot/ml
100
enot/ml
100
enot/ml

enot/ml
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9235

interferon alfa-2b
interferon alfa-2b
interferon beta-1a

interferon beta-1a

interferon beta-1a

interferon beta-1b

ipilimumab

ipratropijev bromid
irbesartan

irbesartan

irbesartan
irbesartan
irbesartan, hidroklorotiazid

irbesartan, hidroklorotiazid

irbesartan, hidroklorotiazid

irbesartan/hidroklorotiazid

irbesartan/hidroklorotiazid

1335
1336
1337

1338

1339

1340

1341

1342
1343

1344

1345
1346
1347

1348

1349

1350

1351

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za inhaliranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta
150 mg
300 mg
150 mg,
12.50 mg
300 mg,
12.50 mg
300 mg, 25
mg
300 mg/25
mg
150
mg/12,5mg

300 mg

0,25 mg/ml
150 mg

5 mg/ml

C09DA04
C09DA04

Rp
Rp

C09DA04

C09DA04

C09CA04
C09CA04
C09DA04

C09CA04

R03BB01
C09CA04

L01XC11

L03AB08

L03AB07

L03AB07

L03AB05
L03AB05
L03AB07

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

H

Rp/Spec

H/Rp

H/Rp

H/Rp
H/Rp
H/Rp

Št.

raztopina za injiciranje

18 M i.e.
60 M i.e.
30
µg/0,5ml
44 µg/0,5
ml
8,8 µg/0,1
ml, 22
µg/0,25 ml
250 µg/ml

9236 /

raztopina za injiciranje

brizgi
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje

Stran
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irinotekan

itrakonazol
itrakonazol
ivabradin

ivabradin

ivabradin in metoprolol

ivermektin
ivermektin
izofluran

izoniazid
izoniazid
izopropilalkohol, povidon,
jodirani
izosorbidmononitrat

izosorbidmononitrat

izosorbidmononitrat

izosorbidmononitrat

1353

1354
1355
1356

1357

1358

1359
1360
1361

1362
1363
1364

1366

1367

1368

1365

irbesartan/hidroklorotiazid

1352

filmsko obložena
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta s podaljšanim
sproščanjem
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda

koncentrat za
raztopino za
infundiranje
kapsula, trda
peroralna raztopina
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta
krema
para za inhaliranje,
tekočina
tableta
tableta
dermalna raztopina

tableta

60 mg

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
ZZ

Rp
Rp
H, ZZ

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

H

Rp

C01DA14

C01DA14

C01DA14

C01DA14

J04AC01
J04AC01
D08AG02

P02CF01
D11AX22
N01AB06

C01EB

C01EB17

J02AC02
J02AC02
C01EB17

L01XX19

C09DA04

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

40 mg

60 mg

100 mg
50 mg
500 mg, 10
mg
40 mg

5 mg + 50
mg
3 mg
10 mg/g
100 ml

7,5 mg

100 mg
10 mg/ml
5 mg

300
mg/12,5
mg
17,33
mg/ml
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9237

izosorbidmononitrat
izosorbidmononitrat
Izotonične raztopine

izotretinoin
izotretinoin
jod
jod
jod

jodiksanol
jomeprol
jomeprol
jomeprol
jopamidol
jopamidol
jopamidol

jopamidol

jopamidol

jopromid
jopromid
kabazitaksel

kabergolin
kabozantinib
kabozantinib

1369
1370
1371

1372
1373
1374
1375
1376

1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383

1384

1385

1386
1387
1388

1389
1390
1391

tableta
tableta
raztopina za
peritonealno dializo
kapsula, mehka
kapsula, mehka
dermalna raztopina
dermalna raztopina
dermalna
raztopina/koncentrat
za dermalno raztopino
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za peroralno
ali rektalno uporabo
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
koncentrat in vehikel
za raztopino za
infundiranje
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
0,5 mg
20 mg
20 mg + 80

Rp
Rp/Spec
Rp/Spec

ZZ
ZZ
H

ZZ

ZZ

G02CB03
L01XE26
L01XE26

V08AB05
V08AB05
L01CD04

V08AB04

V08AB04

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

300 mg/ml
370 mg/ml
60 mg

300 mg/ml

370 mg/ml

V08AB09
V08AB10
V08AB10
V08AB10
V08AB04
V08AB04
V08AB04

D10BA01
D10BA01
D08AG02
D08AG02
D08AG02

C01DA14
C01DA14
B05DA

Št.

ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Rp/Spec
Rp/Spec
BRp
ZZ
ZZ

Rp
Rp
H/Rp

9238 /

320 mg/ml
300 mg/ml
350 mg/ml
400 mg/ml
300 mg/ml
370 mg/ml
300 mg/ml

20 mg
40 mg
različne
sestave
10 mg
20 mg
10 mg
7.50 mg
10 mg

Stran
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kalcijev dobesilat,
lidokainijev klorid
kalcijev folinat
kalcijev folinat

kalcijev glukonat
kalcijev glukonat

kalcijev karbonat
kalcijev karbonat
kalcijev pantotenat
kalcijev polistirensulfonat

kalcipotriol
kalcipotriol
kalcipotriol
kalcipotriol, betametazon

kalcipotriol, betametazon

kalcitriol
kalcitriol

1395

1398
1399

1400
1401
1402
1403

1404
1405
1406
1407

1408

1409
1410

1396
1397

1394

1393

kalcij, holekalciferol
(vitamin D3)
kalcij, holekalciferol
(vitamin D3)
kalcij, magnezij

1392

kapsula, mehka
kapsula, mehka

50 µg
50 µg
50 µg
50 µg, 500
µg
50 µg, 50
µg
0,25 µg
0,5 µg

500 mg
1000 mg
120 mg
759-949
mg

9,50%
10%

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
BRp
Rp/Spec

ZZ
H

H/Rp
H

BRp

Rp

Rp

Rp

A11CC04
A11CC04

D05AX52

D05AX02
D05AX02
D05AX02
D05AX52

A12AA04
A12AA04
A11HA31
V03AE01

A12AA20
B05BB01

V03AF03
V03AF03

C05AD01

V03AE04

A12AX

A12AX

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

mazilo

kapsula, trda
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
kapsula, trda
tableta
tableta
prašek za peroralno
suspenzijo/rektalno
suspenzijo
dermalna raztopina
krema
mazilo
gel

filmsko obložena
tableta
rektalno mazilo

žvečljiva tableta

žvečljiva tableta

mg
1000 mg,
880 i.e.
500 mg,
800 i.e.
110 mg, 60
mg
38.3500
mg, 20 mg
15 mg
10 mg/ml
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9239

kalijev jodid
kalijev klorid
kalijev klorid
kalijev klorid

kalijev klorid

kalijev klorid, natrijev klorid

kalijev klorid, natrijev klorid

kalijev natrijev hidrogen
citrat
kanakinumab

kandesartan
kandesartan
kandesartan
kandesartan
kangrelor

1413
1414
1415
1416

1417

1418

1419

1420

1422
1423
1424
1425
1426

1.50
mg/ml, 9
mg/ml
raztopina za
3 mg/ml, 9
infundiranje
mg/ml
zrnca za peroralno
2,4 g /2,5 g
raztopino
(1 žlička)
prašek za raztopino za 150 mg
injiciranje
tableta
16 mg
tableta
32 mg
tableta
4 mg
tableta
8 mg
prašek za koncentrat
50 mg
za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje

74,50 mg

0,544
g/20ml +
1,394
g/20ml
65 mg
500 mg
500 mg
149 mg

2,17 g, 2 g,
2,0570 g

C09CA06
C09CA06
C09CA06
C09CA06
B01AC25

L04AC08

G04BC

B05BB01

B05BB01

B05XA01

V03AB21
A12BA01
A12BA01
B05XA01

B05XA06

A12BA30

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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Rp
Rp
Rp
Rp
H

Rp/Spec

Rp

ZZ

ZZ

ZZ

Rp
Rp
Rp
ZZ

ZZ

Rp

Št.

tableta
disperzibilna tableta
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za
infundiranje

koncentrat za
raztopino za
infundiranje

šumeča tableta

9240 /

1421

1412

kalijev citrat, kalijev
hidrogenkarbonat, citronska
kislina, brezvodna
kalijev dihidrogen
fosfat/dikalijev hidrogen
fosfat

1411

Stran
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kapecitabin

kapecitabin

kapreomicin
kapsaicin
kaptopril
karbahol
karbamazepin
karbamazepin

karbomer
karboplatin

karboprost
kargluminska kislina
karmustin

karmustin

karvedilol

karvedilol

karvedilol

1430

1431

1432
1433
1434
1435
1436
1437

1438
1439

1440
1441
1442

1443

1444

1445

1446

1429

kantaridin
kantaridin, podofilin,
salicilna kislina
kapecitabin

1427
1428

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
dermalni obliž
tableta
raztopina za injiciranje
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
gel za oko
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
disperzibilna tableta
prašek in vehikel za
raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena

dermalna raztopina
dermalna raztopina

Rp

Rp

25 mg
6,25 mg

Rp

12,5 mg

ZZ

ZZ
Rp
ZZ

Rp
H

ZZ
H/Rp
Rp
H
Rp
Rp

H/Rp, Rp/Spec

H/Rp

H/Rp, Rp/Spec

ZZ
ZZ

C07AG02

C07AG02

C07AG02

L01AD01

G02AD04
A16AA05
L01AD01

S01XA20
L01XA02

J04AB30
N01BX04
C09AA01
S01EB02
N03AF01
N03AF01

L01BC06

L01BC06

L01BC06

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
brez pravnega statusa

Št.

100 mg

0,25 mg/ml
200 mg
100 mg

3 mg
10 mg/ml

1g
179 mg
25 mg
100 µg/ml
200 mg
400 mg

500 mg

300 mg

0,70%
1%; 5%;
30%
150 mg

Uradni list Republike Slovenije

67 / 29. 11. 2017 /
Stran

9241

karvedilol
karvedilol
karvedilol
karvedilol
kaspofungin

kaspofungin

ketamin
ketokonazol
ketokonazol
ketoprofen

ketoprofen

ketoprofen

ketoprofen

ketoprofen

ketoprofen
ketoprofen

ketoprofen
ketoprofen

ketorolak
ketotifen

1447
1448
1449
1450
1451

1452

1453
1454
1455
1456

1457

1458

1459

1460

1461
1462

1463
1464

1465
1466

tableta
tableta
tableta
tableta
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
krema
zdravilni šampon
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s prirejenim
sproščanjem, trda
kapsula, trda
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
svečka
tableta s podaljšanim
sproščanjem
raztopina za injiciranje
kapljice za oko,

tableta

30 mg/ml
0,25 mg/ml

100 mg
150 mg

Rp

Rp
Rp

Rp
ZZ

Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ
BRp
BRp
Rp

M01AB15
S01GX08

M01AE03
M01AE03

M01AE03
M01AE03

M01AE03

M01AE03

M01AE03

M01AE03

N01AX03
D01AC08
D01AC08
M01AE03

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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50 mg
100 mg

150 mg

200 mg

50 mg

25 mg

25 mg/ml
20 mg
20 mg
100 mg

J02AX04

C07AG02
C07AG02
C07AG02
C07AG02
J02AX04

Št.

H

Rp
Rp
Rp
Rp
H

9242 /

70 mg

12,5 mg
25 mg
3,125 mg
6,25 mg
50 mg

Stran
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kinagolid
kladribin
klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klaritromicin

klemastin
klindamicin
klindamicin
klindamicin
klindamicin
klindamicin

klindamicin,
benzoilperoksid
klindamicin, tretinoin

kliokvinol, flumetazon
pivalat
klobazam

1469
1470
1471

1472

1473

1474

1475

1476
1477
1478
1479
1480
1481

1482

1484

1485

kapljice za uho,
raztopina
tableta

gel

tableta
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
zrnca za peroralno
suspenzijo
zrnca za peroralno
suspenzijo
raztopina za injiciranje
gel
vaginalna krema
kapsula, trda
kapsula, trda
raztopina za
injiciranje/koncentrat
za raztopino za
infundiranje
gel

10 mg

10 mg, 30
mg
10 mg,
0.25 mg
1%, 0,02%

2 mg/ml
10 mg
20 mg
150 mg
300 mg
150 mg

50 mg/ml

25 mg/ml

500 mg

500 mg

150 µg
25 µg in 50
µg
75 µg
2 mg/ml
250 mg

Rp

Rp

N05BA09

S02CA02

D10AF51

D10AF51

Rp
Rp

R06AA04
D10AF01
G01AA10
J01FF01
J01FF01
J01FF01

J01FA09

J01FA09

J01FA09

J01FA09

G02CB04
L01BB04
J01FA09

G02CB04
G02CB04

ZZ
Rp
Rp
Rp
Rp
H

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
H/Rp
Rp

Rp
Rp

začasno dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

1483

kinagolid
kinagolid

1467
1468

raztopina
tableta
tableta
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klofarabin

kloksacilin
kloksacilin

klometiazol
klomifen
klonazepam
klonazepam
klonidin
klonidin
klopidogrel

klopidogrel

klorambucil

klorheksidin D-glukonat,
vodikov peroksid, etanol

klormadinon in
etinilestradiol
klorokin

klorokin

klorokin

1487

1488
1489

1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496

1497

1498

1499

1500

1502

1503

300 mg

Rp

Rp

Rp

P01BA01

P01BA01

P01BA01

G03AA15

D08AC52

Rp

Rp

L01AA02

B01AC04

N05CM02
G03GB02
N03AE01
N03AE01
C02AC01
C02AC01
B01AC04

H/Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
ZZ
Rp
ZZ

J01CF02
J01CF02

L01BB06

M05BA02

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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250 mg

1,50 g +
1.67 g +
10.4 g/100
g
2 mg, 0.03
mg
100 mg

2 mg

75 mg

192 mg
50 mg
0.50 mg
2 mg
0,15 mg/ml
0,150 mg
300 mg

Rp
ZZ

H

1 mg/ml
500 mg
1g

Rp

800 mg

Št.

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena

filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
kapsula, trda
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
kapsula, mehka
tableta
tableta
tableta
raztopina za injiciranje
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
dermalna raztopina

9244 /

1501

klodronska kislina

1486

Stran
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klotrimazol
klotrimazol

klotrimazol
klotrimazol
klotrimazol
klotrimazol

klotrimazol

klotrimazol
klozapin
klozapin
koagulacijski faktor II,
humani, koagulacijski faktor
VII, humani, koagulacijski
faktor IX, humani,
koagulacijski faktor X,
humani
prašek in vehikel za
koagulacijski faktor II,
humani, koagulacijski faktor raztopino za
VII, humani, koagulacijski
infundiranje
faktor IX, humani,
koagulacijski faktor X,

1511
1512
1513
1514

1515

1516
1517
1518
1519

280-760
i.e., 180480 i.e.,
500 i.e.,
360-600

10 mg
500 mg/10
mg
20 mg
200 mg
500 mg
200 mg/10
mg
500 mg/10
mg
10mg/ml
100 mg
25 mg
480 i.e.,
500 i.e.,
600 i.e.,
600 i.e.

250 mg
25 mg/5 ml
25 mg
1.2000 i.e.,
0.2400 i.e.
10 mg/ml

ZZ

Rp/Spec
Rp/Spec
ZZ

BRp

BRp
BRp
BRp
BRp

BRp
BRp

BRp

Rp
Rp

Rp

B02BD01

D01AC01
N05AH02
N05AH02
B02BD01

G01AF02

G01AF02
G01AF02
G01AF02
G01AF02

D01AC01
G01AF02

D01AC01

P01BA01
N05AA01
C03BA04
D03BA02

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

1520

dermalno pršilo,
raztopina
krema
mehka vaginalna
kapsula/krema
vaginalna krema
vaginalna tableta
vaginalna tableta
vaginalna
tableta/krema
vaginalna
tableta/krema
dermalna raztopina
tableta
tableta
raztopina za injiciranje

1509
1510

1508

tableta
raztopina za injiciranje
tableta
mazilo

klorokin
klorpromazin
klortalidon
klostridio-peptidaza,
proteaze, druge
klotrimazol

1504
1505
1506
1507

tableta
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9245

1530

ZZ

500 i.e.

500 i.e./
1200 i.e.

H/Rp

H/Rp

ZZ

250 i.e.

1000 i.e./
2400 i.e.

ZZ

ZZ

ZZ

2000 i.e.

1000 i.e.

50 i.e./ml

ZZ

B02BD06

B02BD06

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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1529

1528

1527

1526

1525

1524

200 i.e./ml

ZZ

ZZ

Št.

1523

prašek in vehikel za
koagulacijski faktor II,
humani, koagulacijski faktor raztopino za injiciranje
VII, humani, koagulacijski
faktor IX, humani,
koagulacijski faktor X,
humani, protein C , protein
S
koagulacijski faktor VIII
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
koagulacijski faktor VIII
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
koagulacijski faktor VIII
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
koagulacijski faktor VIII
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
koagulacijski faktor VIII
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
koagulacijski faktor VIII
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
koagulacijski faktor VIII
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
koagulacijski faktor VIII,
prašek in vehikel za
humani, von Willebrandov raztopino za injiciranje
faktor, humani
ali infundiranje
koagulacijski faktor VIII,
prašek in vehikel za
humani, von Willebrandov raztopino za injiciranje

i.e., 260620 i.e.,
240-640
i.e.
1920 i.e.,
1240 i.e.,
1000 i.e.,
2400 i.e.
1800 i.e.,
1520 i.e. /
1 viala
100 i.e./ml

9246 /

1522

1521

humani, protein C , protein
S

Stran
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kodein
kolistin

kolistin

kolistin

kombinacije

1539
1540

1541

1542

1543

1538

1537

1536

1535

1534

1533

1532

koagulacijski faktor VIII,
humani, von Willebrandov
faktor, humani
koagulacijski faktor VIII,
humani, von Willebrandov
faktor, humani
koagulacijski faktor VIII,
humani, von Willebrandov
faktor, humani
koagulacijski faktor VIII,
humani, von Willebrandov
faktor, humani
koagulacijski faktor VIII,
humani, von Willebrandov
faktor, humani
koagulacijski faktor VIII,
humani, von Willebrandov
faktor, humani
koagulacijski faktor VIII,
humani, von Willebrandov
faktor, humani
kobimetinib

1531

faktor, humani

500
i.e./1200
i.e.
500
i.e./1200
i.e.
20 mg

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
filmsko obložena
tableta
tableta
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za inhalacijsko
raztopino za nebulator
prašek za inhalacijsko
raztopino za nebulator
emulzija za
H, ZZ

Rp

Rp

Rp/Spec

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

B05BA10

J01XB01

J01XB01

R05DA04
J01XB01

L01XE38

B02BD06

B02BD06

B02BD06

B02BD06

B02BD06

B02BD06

B02BD06

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

2.000.000
i.e.
1.000.000
i.e.
različne

22.44 mg
1.000.000
iu

500
i.e./500 i.e.

500
i.e./375 i.e.

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje

250
i.e./190 i.e.

1000
i.e./1000
i.e.
1000
i.e./750 i.e.

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje

ali infundiranje
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9247

1561

1560
25 mg/100
mg/200 mg
300 mg

25 mg

200 mg

150 mg

100 μg
150 μg
200 mg
250 mg
100 mg/1 g
100 mg/1 g
100 mg

2100 e.

100 mg

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ
ZZ
H/Rp
H/Rp
BRp
BRp
Rp

H/Rp

Rp

Rp

Rp

H

H, ZZ

N05AH04

N05AH04

N05AH04

N05AH04

N05AH04

G03GA09
G03GA09
L01XE16
L01XE16
D04AX
D04AX
N05AH04

B06AC04

B03AB05

B03AB05

H03AA03

B05XA31

B05BA10

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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1559

1558

1557

1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556

1549

1548

50 mg/5 ml

100/20 µg

različne
sestave
različne
sestave

Št.

1547

raztopina za
infundiranje
kombinacije elektrolitov z
koncentrat za
drugimi učinkovinami
raztopino za
infundiranje
kombinacije levotiroksina in tableta
liotironina
kompleksi železovega(III)
sirup
oksida in polimaltoze
kompleksi železovega(III)
žvečljiva tableta
oksida in polimaltoze
konestat alfa
prašek za raztopino za
injiciranje
korifolitropin alfa
raztopina za injiciranje
korifolitropin alfa
raztopina za injiciranje
krizotinib
kapsula, trda
krizotinib
kapsula, trda
krotamiton
dermalna emulzija
krotamiton
krema
kvetiapin
filmsko obložena
tableta
kvetiapin
filmsko obložena
tableta
kvetiapin
filmsko obložena
tableta
kvetiapin
filmsko obložena
tableta
kvetiapin
filmsko obložena
tableta
kvetiapin
filmsko obložena
tableta

kombinacije

sestave

9248 /

1546

1545

1544

infundiranje

Stran
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kvetiapin

kvetiapin

kvetiapin

kvetiapin

kvetiapin

kvetiapin

labetalol

labetalol
labetalol

labetalol
lacidipin

lakozamid

lakozamid

lakozamid

lakozamid

lakozamid
laktuloza
laktuloza
lamivudin

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569
1570

1571
1572

1573

1574

1575

1576

1577
1578
1579
1580

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
sirup
peroralna raztopina
sirup
filmsko obložena

filmsko obložena
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
raztopina za injiciranje

10 mg/ml
667 mg/ml
667 mg/ml
100 mg

Rp
BRp
BRp
Rp/Spec

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ
ZZ

ZZ

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

N03AX18
A06AD11
A06AD11
J05AF05

N03AX18

N03AX18

N03AX18

N03AX18

C07AG01
C08CA09

C07AG01
C07AG01

C07AG01

N05AH04

N05AH04

N05AH04

N05AH04

N05AH04

N05AH04

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

50 mg

200 mg

150 mg

100 mg

100 mg
4 mg

100 mg/20
ml
5 mg/ml
5 mg/ml

50 mg

400 mg

300 mg

200 mg

150 mg

50 mg
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lamivudin

lamivudin
lamivudin/zidovudin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin

lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
lanreotid

lanreotid

1581

1582
1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590
1591
1592
1593
1594

1595

filmsko obložena
tableta
peroralna raztopina
filmsko obložena
tableta
peroralna disperzibilna
tableta/žvečljiva
tableta
peroralna disperzibilna
tableta/žvečljiva
tableta
peroralna disperzibilna
tableta/žvečljiva
tableta
peroralna disperzibilna
tableta/žvečljiva
tableta
peroralna disperzibilna
tableta/žvečljiva
tableta
peroralna disperzibilna
tableta/žvečljiva
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski

tableta

60 mg

Rp/Spec

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp/Spec

H01CB03

N03AX09
N03AX09
N03AX09
N03AX09
H01CB03

N03AX09

N03AX09

N03AX09

N03AX09

N03AX09

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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100 mg
200 mg
25 mg
50 mg
120 mg

Rp

Rp

5 mg
50 mg

Rp

Rp

200 mg
25 mg

Rp

N03AX09

J05AF05
J05AR01

J05AF05

Št.

Rp

Rp/Spec
H/Rp

Rp/Spec

9250 /

2 mg

10 mg/ml
150
mg/300 mg
100 mg

150 mg

Stran
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lanreotid

lansoprazol

lansoprazol

lantanov(III) karbonat
lantanov(III) karbonat
lantanov(III) karbonat
lantanov(III) karbonat
lantanov(III) karbonat
lantanov(III) karbonat
lapatinib

latanoprost

ledipasvir/sofosbuvir

leflunomid

leflunomid

leflunomid

lenalidomid
lenalidomid
lenalidomid
lenalidomid
lerkanidipin

1596

1597

1598

1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611
1612
1613
1614
1615

brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
gastrorezistentna
kapsula, trda
gastrorezistentna
kapsula, trda
peroralni prašek
peroralni prašek
žvečljiva tableta
žvečljiva tableta
žvečljiva tableta
žvečljiva tableta
filmsko obložena
tableta
kapljice za oko,
raztopina
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp/Spec

Rp

Rp

Rp/Spec

L04AX04
L04AX04
L04AX04
L04AX04
C08CA13

L04AA13

L04AA13

L04AA13

J05AX65

S01EE01

V03AE03
V03AE03
V03AE03
V03AE03
V03AE03
V03AE03
L01XE07

A02BC03

A02BC03

H01CB03

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

10 mg
15 mg
25 m
5 mg
18.80 mg

20 mg

100 mg

90 mg/400
mg
10 mg

50 µg/ml

1000 mg
750 mg
1000 mg
250 mg
500 mg
750 mg
250 mg

30 mg

15 mg

90 mg
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lerkanidipin

letrozol

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam

levetiracetam
levobupivakain

levobupivakain

levobupivakain

levobupivakain

levocetirizin

levocetirizin
levodopa in karbidopa

levodopa, benserazid

levodopa, benserazid

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623
1624

1625

1626

1627

1628

1629
1630

1631

1632

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

ZZ

ZZ

ZZ

Rp
ZZ

ZZ

Rp

Rp

N04BA02

N04BA02

R06AE09
N04BA02

R06AE09

N01BB10

N01BB10

N01BB10

N03AX14
N01BB10

N03AX14

N03AX14

N03AX14

N03AX14

N03AX14

L02BG04

C08CA13

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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0,42 mg/ml
200 mg/50
mg
100 mg/25
mg
100 mg/25
mg

4,2 mg

7,50 mg/ml

5 mg/ml

2,50 mg/ml

100 mg/ml
1,25 mg/ml

100 mg/ml

750 mg

500 mg

Rp

Rp

Rp/Spec

Rp

Št.

250 mg

1000 mg

2.50 mg

9.40 mg

9252 /

tableta

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
peroralna raztopina
raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
filmsko obložena
tableta
peroralna raztopina
tableta s podaljšanim
sproščanjem
disperzibilna tableta

Stran
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levodopa, karbidopa

levodopa, karbidopa

levodopa, karbidopa

levodopa, karbidopa,
entakapon

levodopa, karbidopa,
entakapon
levodopa, karbidopa,
entakapon

levodopa, karbidopa,
entakapon

levodopa, karbidopa,
entakapon

levodopa, karbidopa,
entakapon
levodopa, karbidopa,
entakapon

levodopa, karbidopa,
entakapon
levodopa, karbidopa,
entakapon
levodopa, karbidopa,
entakapon

1634

1635

1636

1637

1638

1640

1641

1642

1644

1646

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta

tableta

tableta

intestinalni gel

tableta

200 mg/50
mg
20 mg/5
mg
100 mg/25
mg
250 mg/25
mg
100
mg/12,5
mg/200 mg
100 mg/25
mg/200 mg
125
mg/31,25
mg/200 mg
150
mg/12,5
mg/200 mg
150
mg/37,5
mg/200 mg
150 mg/50
mg/200 mg
175
mg/43,75
mg/200 mg
200 mg/50
mg/200 mg
50 mg/12,5
mg/200 mg
75
mg/18,75
Rp

Rp

N04BA03

N04BA03

N04BA03

N04BA03

Rp
Rp

N04BA03

N04BA03

Rp
Rp

N04BA03

N04BA03

Rp

Rp

N04BA03

N04BA03

Rp
Rp

N04BA02

N04BA02

N04BA02

N04BA02

Rp

Rp

H/Rp

Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

1645

1643

1639

levodopa, benserazid

1633
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levofloksacin

levofloksacin

levofolinska kislina

levomepromazin

levomepromazin

levomepromazin
levonorgestrel
levonorgestrel in
etinilestradiol
levosimendan

levprorelin
levprorelin

levprorelin

levprorelin

lidokain

lidokain

1648

1649

1650

1651

1652

1653
1654
1655

1657
1658

1659

1660

1661

1662

zdravilni obliž

10
mg/razprše
k
700
mg/obliž

N01BB02

N01BB02

ZZ
Rp

L02AE02

L02AE02

L02AE02
L02AE02

C01CX08

N05AA02
G03AD01
G03AA07

N05AA02

N05AA02

V03AF

J01MA12

J01MA12

N04BA03

ZZ

ZZ

ZZ
ZZ

ZZ

ZZ
BRp
Rp

Rp

Rp

H

H, Rp

Rp

Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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6.96 mg

41.70 mg

5 mg
20.87 mg

25 mg/ml
1.50 mg
150 µg, 30
µg
2,5 mg/ml

25 mg

100 mg

50 mg

5 mg/ml

75
mg/43,75
mg/200 mg
500 mg

Št.

koncentrat za
raztopino za
infundiranje
implantat
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
pršilo, raztopina

filmsko obložena
tableta
raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
tableta
obložena tableta

filmsko obložena
tableta

9254 /

1656

levodopa, karbidopa,
entakapon

1647

mg/200 mg

Stran
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lidokain, paraformaldehid,
m-krezol
lidokain, prilokain
lidokainijev klorid
lidokainijev klorid
lidokainijev klorid
lidokainijev klorid,
cetilpiridinijev klorid
lidokainijev klorid, natrijev
fluoresceinat
liksisenatid
liksisenatid
linagliptin

linagliptin/metforminijev
klorid

linagliptin/metforminijev
klorid
linestrenol
linezolid

linezolid

lipaza, amilaza, proteaza

lipaza, proteaza, amilaza

1664

1674

1675

1678

1679

1680

1676
1677

1671
1672
1673

1670

1665
1666
1667
1668
1669

lidokain, adrenalin

1663

10000/720
0/400
Ph.Eur. e.
20000/900/
12000
Ph.Eur. e.

2 mg/ml

2,5
mg/1000
mg
2,5 mg/850
mg
5 mg
600 mg

2,5 %/2,5%
20 mg/g
20 mg/ml
10 mg/ml
3,30 mg/g,
1 mg/g
4 %, 0,25
%
10 µg
20 µg
5 mg

2 %,
1:200.000

A09AA02
A09AA02

Rp

J01XX08

G03DC03
J01XX08

A10BD11

A10BD11

A10BX10
A10BX10
A10BH05

S01JA51

N01BB20
N01BB02
N01BB02
N01BB02
A01AD11

A01AD11

N01BB52

Rp

H

Rp
H/Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

ZZ

Rp
ZZ
ZZ
ZZ
BRp

ZZ

ZZ

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

Št.

filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za
infundiranje
kapsula, trda

kapljice za oko,
raztopina
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

krema
gel
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
gel za dlesni

pasta

raztopina za injiciranje
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listi sene, suhi ekstrakt,
standardiziran
litij

litij
litij

litijev klorid

lizinijev acetilsalicilat
lizinopril
lizinopril
lizinopril
lizinopril, hidroklorotiazid

L-metildopa

L-metildopa
lodoksamid

loksapin

loksapin

lomustin
loperamid

loperamid

1683

1685
1686

1687

1688
1689
1690
1691
1692

1693

1694
1695

1696

1697

1698
1699

1700

filmsko obložena
tableta
tableta
kapljice za oko,
raztopina
prašek za inhaliranje,
odmerjen
prašek za inhaliranje,
odmerjen
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
2 mg

40 mg
2 mg

Rp

ZZ
Rp

H

H

Rp
Rp

Rp

ZZ
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

BRp

H/Rp
Rp

A07DA03

L01AD02
A07DA03

N05AH01

N05AH01

C02AB01
S01GX05

C02AB01

N02BA01
C09AA03
C09AA03
C09AA03
C09BA03

V04CX

N05AN01
N05AN01

N05AN01

A06AB

L03AA14
A10BX07

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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9,1 mg

4,5 mg

250 mg
1 mg/ml

10 mg
20 mg
5 mg
20 mg,
12.50 mg
250 mg

0,15
mmol/mL

56.40 mg
450 mg

450 mg

33,5 mg

6 mg
6 mg/ml

Št.

raztopina za injiciranje
tableta
tableta
tableta
tableta

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
raztopina za injiciranje

9256 /

1684

lipegfilgrastim
liraglutid

1681
1682

Stran
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lopinavir/ritonavir

lopinavir/ritonavir

loratadin
loratadin
loratadin
loratadin
lorazepam
lorazepam
lorazepam
lornoksikam

lornoksikam

losartan

losartan

losartan

losartan

losartan, hidroklorotiazid

losartan, hidroklorotiazid

losartan, hidroklorotiazid

loteprednol

1701

1702

1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

200 mg/50
mg
80mg
/20mg /1
ml
orodisperzibilna tableta 10 mg
peroralna suspenzija
5 mg/5 ml
sirup
5 mg/5 ml
tableta
10 mg
raztopina za injiciranje 2 mg/ml
tableta
1 mg
tableta
2.50 mg
filmsko obložena
4 mg
tableta
filmsko obložena
8 mg
tableta
filmsko obložena
11.44 mg
tableta
filmsko obložena
22.88 mg
tableta
filmsko obložena
45.76 mg
tableta
filmsko obložena
91.52 mg
tableta
filmsko obložena
45.76 mg,
tableta
12.50 mg
filmsko obložena
91.52 mg,
tableta
12.50 mg
filmsko obložena
91.52 mg,
tableta
25 mg
kapljice za oko,
5 mg
suspenzija

filmsko obložena
tableta
peroralna raztopina

Rp

Rp

S01BA14

C09DA01

C09DA01

C09DA01

C09CA01

C09CA01

C09CA01

C09CA01

M01AC05

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

R06AX13
R06AX13
R06AX13
R06AX13
N05BA06
N05BA06
N05BA06
M01AC05

J05AR10

Rp/Spec
BRp, Rp
Rp
BRp
BRp, Rp
ZZ
Rp
Rp
Rp

J05AR10

Rp/Spec
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lutropin alfa

magnezijev citrat
magnezijev sulfat
magnezijev sulfat
magnezijev sulfat
heptahidrat
makrogol 3350, natrijev
prašek za peroralno
sulfat, brezvodni, natrijev
raztopino
klorid, kalijev klorid,
askorbinska kislina (vitamin
C), natrijev askorbat
manitol
raztopina za
infundiranje
manitol
raztopina za
infundiranje
manitol, natrijev klorid,
raztopina za
natrijev acetat trihidrat
infundiranje

maprotilin

maprotilin

maravirok

1724

1725
1726
1727
1728

1733

1734

1735

1732

1731

1730

150 mg

Rp/Spec

Rp

J05AX09

N06AA21

N06AA21

B05BC01

H
Rp

B05BC01

B05BC01

A06AD

A12CC04
A06AD04
A12CC20
A02AA

G03GA07

N05AE05

H

H

Rp

ZZ

BRp

ZZ

Rp

N05AE05

C10AA02
N05AE05

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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44.19 mg

100 mg;
2,60 mg;
2,40 mg
22.10 mg

100 mg/ml

150 mg
2 mmol
500 g/l
24 g/500
ml
100 g/7,5
g/2,691
g/1,015
g/4,7 g/5,9
g
200 mg/ml

75 i.e.

74 mg

Rp

Rp
Rp

Št.

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

lurasidon

1723

37 mg

20 mg
18,5 mg

9258 /

1729

lurasidon

1722

tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
šumeča tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje

lovastatin
lurasidon

1720
1721

Stran
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maravirok

maščobne emulzije

mebendazol
mebendazol
mebeverin

mebeverin
medazepam
medazepam
medroksiprogesteron

medroksiprogesteron

meflokin
megestrol
megestrol
melfalan

melfalan

melfalan

meloksikam
meloksikam
memantin

memantin

memantin

1736

1737

1738
1739
1740

1741
1742
1743
1744

1745

1746
1747
1748
1749

1750

1751

1752
1753
1754

1755

1756

filmsko obložena
tableta
emulzija za
infundiranje
tableta
peroralna suspenzija
kapsula s prirejenim
sproščanjem, trda
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
suspenzija za
injiciranje
suspenzija za
injiciranje
tableta
peroralna suspenzija
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek in vehikel za
raztopino za
injiciranje/infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje/infundiranje
tableta
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
16,62 mg

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

ZZ

Rp
Rp/Spec
Rp/Spec
H/Rp

ZZ

Rp
Rp
Rp
ZZ

Rp
Rp
Rp

H, ZZ

Rp/Spec

N06DX01

N06DX01

M01AC06
M01AC06
N06DX01

L01AA03

L01AA03

P01BC02
L02AB01
L02AB01
L01AA03

G03DA02

A03AA04
N05BA03
N05BA03
G03AC06

P02CA01
P02CA01
A03AA04

B05BA02

J05AX09

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

12,46 mg

15 mg
7.50 mg
10 mg

50 mg

50 mg

250 mg
40 mg/ml
160 mg
2 mg

150 mg/ml

135 mg
10 mg
5 mg
150 mg/ml

različne
sestave
100 mg
20 mg/ml
200 mg

300 mg
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memantin

memantin

memantin

memantin

memantin

memantin
memantin
memantin

mepolizumab

merkaptamin
merkaptamin
merkaptopurin
meropenem

meropenem

mesalazin

mesalazin

mesalazin

1757

1758

1759

1760

1761

1762
1763
1764

1765

1766
1767
1768
1769

1770

1771

1772

1773

Rp

Rp

400 mg
500 mg

Rp

H

H/Rp
H/Rp
H/Rp
H

ZZ

Rp
Rp
Rp

A07EC02

A07EC02

A07EC02

J01DH02

A16AA04
A16AA04
L01BB02
J01DH02

L04AC06

N06DX01
N06DX01
N06DX02

N06DX01

N06DX01

N06DX01

N06DX01

N06DX01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

250 mg

500 mg

150 mg
50 mg
50 mg
1000 mg

100 mg

10 mg/g
8,31 mg
20 mg

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Št.

5 mg, 10
mg, 15 mg,
20 mg
8,31 mg

5 mg

4,15 mg

20 mg

9260 /

filmsko obložena
tableta
peroralna raztopina
peroralna raztopina
filmsko obložena
tableta
prašek za raztopino za
injiciranje
kapsula, trda
kapsula, trda
tableta
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
gastrorezistentna
tableta
gastrorezistentna
tableta
gastrorezistentna

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

tableta

Stran
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mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin
mesalazin

mesalazin

mesalazin

mesna
mešano cepivo proti
ošpicam, mumpsu in
rdečkam z oslabljenimi
virusi

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780
1781
1782
1783
1784

1785

1786

1787
1788

tableta
gastrorezistentna
tableta
gastrorezistentna
zrnca s podaljšanim
sproščanjem
gastrorezistentna
zrnca s podaljšanim
sproščanjem
gastrorezistentna
zrnca s podaljšanim
sproščanjem
gastrorezistentna
zrnca s podaljšanim
sproščanjem
gastrorezistentne
tablete s podaljšanim
sproščanjem
rektalna suspenzija
svečka
svečka
svečka
tableta s podaljšanim
sproščanjem
zrnca s podaljšanim
sproščanjem
zrnca s podaljšanim
sproščanjem
raztopina za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
Rp

1500 mg

100 mg/ml

ZZ
ZZ

Rp

Rp

V03AF01
J07BD52

A07EC02

A07EC02

A07EC02
A07EC02
A07EC02
A07EC02
A07EC02

A07EC02

A07EC02

A07EC02

A07EC02

A07EC02

A07EC02

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

4000 mg

2000 mg

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

1200 mg
4000 mg
1000 mg
250 mg
500 mg
500 mg

Rp

500 mg

Rp

Rp

1000 mg

3000 mg

Rp

800 mg
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metformin

metformin

metformin

metformin

metformin

metformin in sulfonamidi

metformin in sulfonamidi

metildigoksin

metildigoksin

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1792
1793

8,95 mg/ml
390 mg

390 mg/2,5
mg
390 mg/5
mg
0,1 mg/1
ml
0.10 mg

1000 mg

750 mg

500 mg

780 mg

662,9 mg

Rp

ZZ

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ
Rp

C01AA08

C01AA08

A10BD02

A10BD02

A10BA02

A10BA02

A10BA02

A10BA02

A10BA02

N07BC02
A10BA02

J07BD54

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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tableta

peroralna raztopina
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje

ZZ

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje

J07CA06

J07CA09

Št.

1791

ZZ

ZZ

prašek in suspenzija
za suspenzijo za
injiciranje

prašek za suspenzijo
za injiciranje

9262 /

1790

mešano cepivo proti davici,
hemofilusu influence tipa B,
oslovskemu kašlju, otroški
paralizi, tetanusu in
hepatitisu tipa B
mešano cepivo proti davici,
hemofilusu influence,
oslovskemu kašlju, otroški
paralizi in tetanusu
mešano cepivo proti
ošpicam, mumpsu,
rdečkam in noricam z
oslabljenimi virusi
metadon
metformin

1789

Stran
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metilergometrin
metilergometrin
metilfenidat
metilfenidat

metilfenidat

metilfenidat

metilfenobarbital
metilnaltreksonijev bromid

metilprednizolon

metilprednizolon

metilprednizolon

metilprednizolon

metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolonaceponat
metilprednizolonaceponat
metilprednizolonaceponat
metirapon
metirozin
metoklopramid

1803
1804
1805
1806

1807

1808

1809
1810

1811

1812

1813

1814

1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
suspenzija za
injiciranje
tableta
tableta
tableta
dermalna emulzija
krema
mazilo
kapsula, trda
tableta
peroralna raztopina

raztopina za injiciranje
peroralna raztopina
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta
raztopina za injiciranje

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Rp
H/Rp

Rp/Spec

Rp/Spec

ZZ
Rp
Rp
Rp/Spec

H02AB04
H02AB04
H02AB04
D07AC14
D07AC14
D07AC14
V04CD01
C02KB01
A03FA01

H02AB04

H02AB04

H02AB04

H02AB04

N03AA01
A06AH01

N06BA04

N06BA04

G02AB01
G02AB01
N06BA04
N06BA04

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

1 mg/ml

16 mg
32 mg
4 mg
1 mg/g
1 mg/g
1 mg/g
250 mg

40 mg/ml

62.50 mg

59.70 mg

200 mg
12 mg/0,6
ml
40 mg

46.71 mg

31.14 mg

0,2 mg/ml
0,25 mg/ml
10 mg
15.57 mg
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metoklopramid
metoklopramid
metoksalen

metoksalen
metoksalen
metoksalen
metoksipolietilenglikol
epoetin beta

metoksipolietilenglikol
epoetin beta

metoksipolietilenglikol
epoetin beta

metoksipolietilenglikol
epoetin beta

metoksipolietilenglikol
epoetin beta

metoksipolietilenglikol
epoetin beta

metoksipolietilenglikol
epoetin beta

metoksipolietilenglikol
epoetin beta

metoksipolietilenglikol
epoetin beta

1824
1825
1826

1827
1828
1829
1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

raztopina za injiciranje
tableta
koncentrat za
dermalno raztopino
raztopina za izpiranje
kapsula, trda
tableta
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp

360 µg/0,6
ml
50 µg/0,3
ml
75 µg/0,3
ml

H/Rp

30 µg/0,3
ml

250 µg/0,3
ml

H/Rp

H/Rp

150 µg/0,3
ml
200 µg/0,3
ml

H/Rp

B03XA03

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
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B03XA03

B03XA03

B03XA03

B03XA03

B03XA03

B03XA03

B03XA03

D05AD02
D05BA02
D05BA02
B03XA03

A03FA01
A03FA01
D05AD02

Št.

H/Rp

Rp

ZZ
Rp
Rp

9264 /

120 µg/0,3
ml

0,30%
10 mg
10 mg
100 µg/0,3
ml

5 mg/ml
10 mg
0,75%

Stran
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metoprolol
metoprolol
metotreksat

metotreksat

metotreksat

metotreksat

metotreksat

metotreksat

metotreksat

metotreksat

metotreksat

metotreksat

metotreksat

1839
1840
1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

raztopina za injiciranje
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje

brizgi

H/Rp

17,50 mg

H/Rp

H/Rp

27,50 mg
30 mg

H/Rp

H/Rp

L01BA01

L01BA01

L01BA01

L01BA01

L01BA01

L01BA01

L01BA01

L01BA01

L01BA01

L01BA01

C07AB02
C07AB02
L01BA01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

25 mg

22,50 mg

H/Rp

H/Rp

15 mg

20 mg

H/Rp

H/Rp

H

ZZ
Rp
H

12,50 mg

10 mg

25 mg/ml

1 mg/ml
78.08 mg
100 mg/ml
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metotreksat

metotreksat

metotreksat

metotreksat

metotreksat
metotreksat
metotreksat
metotreksat

metotreksat
metronidazol
metronidazol

metronidazol
mianserin

midazolam

midazolam

midazolam
midazolam

1852

1853

1854

1855

1856
1857
1858
1859

1860
1861
1862

1863
1864

1865

1866

1867
1868

v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
tableta
tableta
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
raztopina za injiciranje
krema
raztopina za
infundiranje
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
peroralna tekočina
raztopina za injiciranje
Rp
ZZ

Rp

7,5 mg
10 mg/ml
1 mg/ml

H/Rp

Rp
Rp

Rp
H

Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
ZZ

H/Rp

N05CD08
N05CD08

N05CD08

N05CD08

P01AB01
N06AX03

L01BA01
D06BX01
J01XD01

L04AX03
L04AX03
L04AX03
L04AX03

L01BA01

L01BA01

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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15 mg

400 mg
30 mg

5 mg/2 ml
10 mg
5 mg/ml

10 mg
2,5 mg
5 mg

50 mg/ml

H/Rp

L01BA01

L01BA01

Št.

20 mg/ml

H/Rp

H/Rp

9266 /

10 mg/ml

7,50 mg

Stran
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midazolam

midekamicin

midodrin
mifepriston
miglustat
mikafungin

mikafungin

mikonazol
mikonazol
mikonazol
milrinon
milrinon

minociklin
minociklin
minoksidil
minoksidil
minoksidil
minoksidil
miokamicin

mirabegron

mirabegron

mirtazapin

1869

1870

1871
1872
1873
1874

1875

1876
1877
1878
1879
1880

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

1888

1889

1890

ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
filmsko obložena
tableta
tableta
tableta
kapsula, trda
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
oralni/peroralni gel
krema
vaginalna globula
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
kapsula, trda
trda kapsula
tableta
tableta
dermalna pena
dermalna raztopina
zrnca za peroralno
suspenzijo
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
30 mg

50 mg

Rp

Rp

Rp

BRp
BRp
Rp

BRp
BRp
Rp
ZZ
ZZ

H

H
Rp
H

Rp

ZZ

N06AX11

G04BD12

G04BD12

J01AA08
J01AA08
C02DC01
C02DC01
D11AX01
D11AX01
J01FA11

A01AB09
D01AC02
G01AF04
C01CE02
C01CE02

J02AX05

C01CA17
G03XB01
A16AX06
J02AX05

J01FA03

N05CD08

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

25 mg

50 mg
100 mg
10 mg
5 mg
50 mg
20 mg
35 mg/ml

20 mg/ g
20 mg
200 mg
1 mg/ml
1 mg/ml

50 mg

5 mg
200 mg
100 mg
100 mg

400 mg

5 mg/ml
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mirtazapin
mirtazapin
mirtazapin
mitoksantron

mitomicin

mitomicin

mitomicin

mivakurijev klorid

mizoprostol
mizoprostol
mizoprostol

mlečna kislina, natrijev
laktat
modafinil
mofetilmikofenolat

mofetilmikofenolat

mofetilmikofenolat

1892
1893
1894
1895

1896

1897

1898

1899

1900
1901
1902

1903

1906

1907

H/Rp, Rp

H/Rp, Rp

180 mg

L04AA06

L04AA06

N06BA07
L04AA06

G01AD01

A02BB01
G02AD06
G02AD06

M03AC10

L01DC03

L01DC03

L01DC03

N06AX11
N06AX11
N06AX11
L01DB07

N06AX11

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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360 mg

Rp/Spec
H/Rp

Rp

Rp
H
ZZ

167 mg,
100 mg
100 mg
500 mg

200 µg
400 µg
200 µg

ZZ

H

20 mg
2 mg

H

H

Rp
Rp
Rp
H

Rp

40 mg

10 mg

15 mg
30 mg
45 mg
2 mg/ml

45 mg

Št.

tableta
filmsko obložena
tableta
gastrorezistentna
tableta
gastrorezistentna

filmsko obložena
tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
koncentrat za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
intravezikalno uporabo
prašek za raztopino za
injiciranje ali
intravezikalno uporabo
prašek za raztopino za
injiciranje ali
intravezikalno uporabo
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
tableta
tableta
vaginalni dostavni
sistem
vaginalna globula

9268 /

1904
1905

mirtazapin

1891

tableta

Stran
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mofetilmikofenolat
mofetilmikofenolat

moklobemid

moklobemid

moksifloksacin

moksifloksacin

moksifloksacin

moksonidin

moksonidin

moksonidin

mometazon
mometazon
mometazon
mometazon

mometazon
mometazon
mometazon

montelukast

1908
1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918
1919
1920
1921

1922
1923
1924

1925

tableta
kapsula, trda
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za
infundiranje
kapljice za oko,
raztopina
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
dermalna raztopina
krema
mazilo
pršilo za nos,
suspenzija
prašek za inhaliranje
prašek za inhaliranje
pršilo za nos,
suspenzija
filmsko obložena
tableta
10 mg

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp, ZZ
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

H

Rp

Rp

Rp

H/Rp
H

R03DC03

R03BA07
R03BA07
R03BA07

D07AC13
D07AC13
D07AC13
R01AD09

C02AC05

C02AC05

C02AC05

S01AE07

J01MA14

J01MA14

N06AG02

N06AG02

L04AA06
L04AA06

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

200 µg
400 µg
50 µg

1 mg/g
1 mg/g
1 mg/g
50 µg

0,4 mg

0,3 mg

0,2 mg

400
mg/250 ml
5 mg/ml

400 mg

300 mg

150 mg

250 mg
500 mg
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montelukast
montelukast
montelukast
morfin

morfin

morfin
morfin
morfin

morfin

morfin

morfin

morfin

morfin
morfinijev sulfat

morfinijev sulfat

morfinijev sulfat

morfinijev sulfat

morfinijev sulfat
morfinijev sulfat
moroktokog alfa (ATC:
koagulacijski faktor VIII )

1926
1927
1928
1929

1930

1931
1932
1933

1934

1935

1936

1937

1938
1939

1940

1941

1942

1943
1944
1945

10 mg/ml
20 mg/ml
1000 i.e.

ZZ
ZZ
H/Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

N02AA01
N02AA01
B02BD02

N02AA01

N02AA01

N02AA01

N02AA01
N02AA01

N02AA01

N02AA01

N02AA01

N02AA01

N02AA01
N02AA01
N02AA01

N02AA01

R03DC03
R03DC03
R03DC03
N02AA01

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

brez pravnega statusa

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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100 mg

60 mg

30 mg

1%
10 mg

100 mg

60 mg

30 mg

Rp

ZZ
ZZ
ZZ

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Št.

150 mg
90 mg
15.20
mg/ml
10 mg

7.50 mg/ml

4 mg
4 mg
5 mg
15 mg/ml

9270 /

kapsula s podaljšanim
sproščanjem
kapsula s podaljšanim
sproščanjem
kapsula s podaljšanim
sproščanjem
kapsula s podaljšanim
sproščanjem
peroralna raztopina
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje

zrnca
žvečljiva tableta
žvečljiva tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
raztopina za injiciranje

Stran
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nadroparin

nadroparin

nadroparin

nadroparin

nadroparin

nadroparin

nadroparin

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1950
1951
1952
1953

1949

1948

1947

moroktokog alfa (ATC:
koagulacijski faktor VIII )
moroktokog alfa (ATC:
koagulacijski faktor VIII )
moroktokog alfa (ATC:
koagulacijski faktor VIII )
moroktokog alfa (ATC:
koagulacijski faktor VIII )
mupirocin
mupirocin
nadolol
nadroparin

1946

raztopina za injiciranje

20 mg
20 mg/g
80 mg
11400 i.e.
anti-Xa/0,6
ml
15200 i.e.
anti-Xa/0,8
ml
19000 i.e.
anti-Xa/ml
2850 i.e.
anti-Xa/0,3
ml
3800 i.e.
anti-Xa/0,4
ml
5700 i.e.
anti-Xa/0,5
ml
7600 i.e.
anti-Xa/0,8
ml
9500 i.e.
anti-Xa/ml

500 i.e.

3000 i.e.

250 i.e.

2000 i.e.

H, H/Rp

H, H/Rp

H, H/Rp

B01AB06

B01AB06

B01AB06

B01AB06

B01AB06

H, H/Rp
H, H/Rp

B01AB06

B01AB06

H, H/Rp
H/Rp

D06AX09
R01AX06
C07AA12
B01AB06

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

Rp
Rp
Rp
H, H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
mazilo
mazilo za nos
tableta
raztopina za injiciranje
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naftifin
nalmefen

nalokson

naltrekson

naproksen

naproksen

naproksen

naproksen

naproksen
naratriptan

natalizumab

natrijev diklofenakat,
orfenadrinijev citrat

natrijev fluorid
natrijev fluorid
natrijev fluorid
natrijev fluorid
natrijev glicerofosfat

natrijev hidrogenkarbonat

1961
1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969
1970

1971

1972

1973
1974
1975
1976
1977

1978

500 mg

A02AH

A01AA01
A01AA01
A01AA01
A01AA01
B05XA14

M01AB55

L04AA23

M01AE02
N02CC02

M01AE02

M01AE02

M01AE02

M01AE02

N07BB04

V03AB15

D01AE22
N07BB05

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
brez pravnega statusa
brez pravnega statusa
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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0,25 mg
1 mg
216 mg/ml

Rp
Rp
Rp
Rp

ZZ

H/Rp

20 mg/ml
0.30
mg/0.12
mg
50 mg/ml

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

25 mg/ml
2.50 mg

500 mg

502 mg

375 mg

BRp

H/Rp

ZZ

BRp
Rp/Spec

Št.

251 mg

45.22 mg

0.3160 mg

8.90 mg
18 mg

9272 /

dentalna suspenzija
gel
tableta
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
gastrorezistentna

krema
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
gastrorezistentna
tableta
peroralna suspenzija
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za
infundiranje

Stran
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1992

1991

raztopina za
84 mg/ml
infundiranje
natrijev hidrogenkarbonat
tableta
natrijev hidrogenkarbonat
trda kapsula
500 mg
natrijev hidrogenkarbonat
prašek
natrijev karmelozat, kalcijev oralno pršilo, raztopina 0,5075
klorid dihidrat, sorbitol,
g/0,0074
natrijev klorid, kalijev klorid,
g/1,5225
magnezijev klorid
g/0,0428
heksahidrat, kalijev
g/0,0609
hidrogenfosfat
g/0,0026
g/0,0174 g
natrijev klorid
raztopina za
9 mg/ml
infundiranje
natrijev klorid
raztopina za injiciranje 9 mg/ml
natrijev klorid
koncentrat za
5,80%
raztopino za
infundiranje
1M
natrijev klorid
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
natrijev klorid
vehikel za
9 mg/ml
parenteralno uporabo
natrijev klorid
raztopina za
0,45%
infundiranje
natrijev klorid, glukoza,
raztopina za
9 mg/ml,
brezvodna
infundiranje
50 mg/ml
natrijev klorid, glukoza,
raztopina za
4,5 mg/ml,
brezvodna
infundiranje
25 mg/ml
natrijev klorid, kalijev klorid, raztopina za
8.60
kalcijev klorid dihidrat
infundiranje
mg/ml,
0.30

natrijev hidrogenkarbonat

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

Rp
Rp
Rp
BRp

ZZ

B05BB01

B05BB02

B05BB02

B05BB01

V07AB

B05XA03

B05BB01
B05XA03

B05BB01

A02AH
A02AH
A02AH
A01AD11

B05BB01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
galenski pripravek
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

1990

1989

1988

1987

1985
1986

1984

1980
1981
1982
1983

1979

kapsula, mehka

Uradni list Republike Slovenije

67 / 29. 11. 2017 /
Stran

9273

natrijev klorid, natrijev
raztopina za
laktat, kalijev klorid, kalcijev infundiranje
klorid dihidrat

natrijev kolistimetat

natrijev levotiroksinat

natrijev levotiroksinat
natrijev levotiroksinat
natrijev levotiroksinat
natrijev levotiroksinat
natrijev metamizolat

natrijev metamizolat
natrijev metamizolat
natrijev oksibat
natrijev selenit
natrijev varfarinat

1995

1996

1997

1998
1999
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006
2007

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
tableta
tableta
tableta
tableta
peroralne kapljice,
raztopina
raztopina za injiciranje
tableta
peroralna raztopina
raztopina za injiciranje
tableta
ZZ
Rp
Rp/Spec
ZZ
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

N02BB02
N02BB02
N07XX04
A12CE02
B01AA03

H03AA01
H03AA01
H03AA01
H03AA01
N02BB02

H03AA01

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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500 mg
500 mg
500 mg/ml
200 µg
3 mg

100 µg
150 µg
25 µg
50 µg
500 mg

ZZ

J01XB01

B05BB01

ZZ

Rp

B05BB01

B05BB01

ZZ

ZZ

Št.

prašek za inhaliranje

raztopina za
infundiranje

6 g/l, 0.40
g/l, 0.27
g/l, 3.20 g/l
6.80 g/l,
0.30 g/l,
0.20 g/l,
0.37 g/l,
3.27 g/l,
0.67 g/l
6 mg/ml,
3.12
mg/ml,
0.40
mg/ml,
0.27 mg/ml
1.662.500
i.e.
514 µg

9274 /

1994

raztopina za
infundiranje

natrijev klorid, kalijev klorid,
kalcijev klorid dihidrat,
natrijev laktat
natrijev klorid, kalijev klorid,
magnezijev klorid
heksahidrat, kalcijev klorid
dihidrat, natrijev acetat
trihidrat, jabolčna kislina

1993

mg/ml,
0.33 mg/ml

Stran
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nebivolol
nebivolol, hidroklorotiazid

neomicin, bacitracin

neomicin, bacitracin

neostigmin
nepafenak

nepafenak

netupitant/palonosetron

nifedipin

nifedipin

nifedipin

nifedipin

nilotinib
nilotinib
nimesulid
nimodipin

nintedanib
nintedanib
nistatin

nistatin, neomicin,

2008
2009

2010

2011

2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
2021
2022
2023

2024
2025
2026

2027

100 mg
150 mg
100.000
i.e./ml
100.000

150 mg
200 mg
100 mg
30 mg

60 mg

40 mg

30 mg

300 mg/0,5
mg
20 mg

3 mg/ml

5 mg
5 mg,
12.50 mg
3500 i.e.,
500 i.e.
3500 i.e.,
250 i.e.
0,5 mg/ml
1 mg/ml

Rp

Rp/Spec
Rp/Spec

H/Rp
H/Rp
Rp
H/Rp, Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

G01AA51

L01XE31
L01XE31
A07AA02

L01XE08
L01XE08
M01AX17
C08CA06

C08CA05

C08CA05

C08CA05

C08CA05

A04AA55

S01BC10

N07AA01
S01BC10

S01AA30

D06AX04

C07AB12
C07BB12

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

mehka vaginalna

tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
kapsula, trda
kapsula, trda
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, mehka
kapsula, mehka
peroralna suspenzija

raztopina za injiciranje
kapljice za oko,
suspenzija
kapljice za oko,
suspenzija
kapsula, trda

mazilo za oko

tableta
filmsko obložena
tableta
mazilo
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nitrofurantoin
nitrofurantoin
nitrofurantoin
nitrofurantoin
nitrofurantoin

nitroprusid

nitroprusid

nivolumab

nomegestrol/estradiol

nonakog alfa

nonakog alfa

nonakog alfa

noradrenalin
norelgestromin/etinilestradi
ol
noretisteron
noretisteron in estrogen

2030
2031
2032
2033
2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042
2043

Rp
Rp

ZZ
Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Rp

H

G03DC02
G03FA01

C01CA03
G03AA13

B02BD09

B02BD09

B02BD09

G03AA14

L01XC17

C02DD01

C02DD01

J01XE01
J01XE01
J01XE01
J01XE01
J01XE01

N05CD02
J01XE01

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
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1 mg/ml
6 mg + 600
µg /obliž
5 mg
0.50 mg +

500 i.e.

2000 i.e.

2,5 mg/1,5
mg
1000 i.e.

10 mg/ml

ZZ

ZZ

50 mg
50 mg

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

100 mg
50 mg
25 mg/5 ml
50 mg

i.e., 35.000
i.e., 35.000
i.e.
5 mg
100 mg

Št.

tableta
filmsko obložena

tableta
kapsula s prirejenim
sproščanjem, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
peroralna suspenzija
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek za raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
raztopina za injiciranje
transdermalni obliž

kapsula

9276 /

2044
2045

nitrazepam
nitrofurantoin

2028
2029

polimiksin B

Stran
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noretisteron in estrogen

noretisteron in estrogen

noretisteron in estrogen

norfloksacin

norgestrel in estrogen

norgestrel in estrogen
obidoksim
obinutuzumab

ofatumumab

oksaliplatin

oksaliplatin

2046

2047

2048

2049

2050

2051
2052
2053

2054

2055

2056

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje

filmsko obložena
tableta
obložena tableta

filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

tableta

G03FB05

Rp

5 mg/ml

H

H

20 mg/ml

L01XA03

L01XA03

L01XC10

G03FB01
V03AB13
L01XC15

G03FB01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

5 mg/ml

H

250 mg/ml
1000 mg

Rp

J01MA06

G03FB05

Rp

Rp

G03FA01

Rp

ZZ
ZZ
H

0.50 mg +
2 mg

1 mg + 2
mg
estradiol 1
mg/noretist
eronacetat
1 mg +
estradiol 1
mg
estradiol 2
mg/estradi
ol 2 mg +
noretistero
nacetat 1
mg/estradi
ol 1 mg
400 mg

1 mg
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oksazepam
oksibuprokain
oksibutinin

oksikodon

oksikodon

oksikodon
oksikodon

oksikodon

oksikodon

oksikodon

oksikodon

oksikodon

oksikodon, nalokson

oksikodon, nalokson

oksikodon, nalokson

oksikodon, nalokson

oksikodon, nalokson

2057
2058
2059

2060

2061

2062
2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

ZZ
Rp/Spec

N02AA55

N02AA55

N02AA55

N02AA55

N02AA55

N02AA05

N02AA05

N02AA05

N02AA05

N02AA05

N02AA05
N02AA05

N02AA05

N02AA05

N05BA04
S01HA02
G04BD04

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

tableta s podaljšanim
sproščanjem

18 mg/9
mg
2.25
mg/1.13
mg
27
mg/13.50
mg
36 mg/18
mg
4.50

8.97 mg

71.70 mg

53.90 mg

4.48 mg

35.86 mg

20 mg/2 ml
17.93 mg

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp
ZZ
Rp

Št.

8.97 mg

10 mg
1%
3,9 mg/ 24
h
4.48 mg

9278 /

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem

tableta
raztopina za injiciranje
transdermalni obliž

Stran
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oksikodon, nalokson

oksimetazolin

oksitocin

oksitocin

oksitocin
okskarbazepin

okskarbazepin

okskarbazepin

oktokog alfa

oktokog alfa

oktokog alfa

oktokog alfa

oktokog alfa

oktokog alfa

oktreotid

2074

2075

2076

2077

2078
2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

tableta s podaljšanim
sproščanjem
kapljice za nos,
raztopina
koncentrat za
raztopino za
infundiranje / raztopina
za injiciranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje / raztopina
za injiciranje
pršilo za nos, raztopina
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za

sproščanjem

10 mg

500 i.e.

3000 i.e.

ZZ

H/Rp, ZZ

H/Rp, ZZ

H/Rp, ZZ

H/Rp, ZZ

ZZ

H/Rp, ZZ

Rp

Rp

H01CB02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

N03AF02

N03AF02

H01BB02
N03AF02

H01BB02

H01BB02

R01AA05

N02AA55

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

250 i.e.

2000 i.e.

1500 i.e.

1000 i.e.

600 mg

300 mg

Rp
Rp

H

5 i.e.

40 i.e./ml
150 mg

H

BRp

Rp/Spec

10 i.e.

9 mg/4.50
mg
0,44 mg/ml

m/2.25 mg
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oktreotid

oktreotid

oktreotid
oktreotid
oktreotid
oktreotid

oktreotid

oktreotid

olaflur
olaflur
olanzapin

olanzapin

olanzapin

olanzapin

olanzapin

olanzapin

olanzapin

2089

2090

2091
2092
2093
2094

2095

2096

2097
2098
2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

suspenzijo za
injiciranje
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
dentalna raztopina
dentalni gel
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
obložena tableta
10 mg

7,5 mg

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

H/Rp

H/Rp

N05AH03

N05AH03

N05AH03

N05AH03

N05AH03

N05AH03

A01AA03
A01AA03
N05AH03

H01CB02

H01CB02

H01CB02
H01CB02
H01CB02
H01CB02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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5 mg

20 mg

2,5 mg

15 mg

1%
1,25%
10 mg

0.5 mg/ml

0.1 mg/ml

H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp

H01CB02

H01CB02

Št.

0,05 mg/ml
0,5 mg/ml
0.1 mg/ml
0.05 mg/ml

ZZ

ZZ

9280 /

30 mg

20 mg

Stran
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olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin

olanzapin

olanzapin

olanzapin

olanzapin
olanzapin

2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118

2119

2120

2121

2122
2123

obložena tableta
obložena tableta
obložena tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilni film
orodisperzibilni film
orodisperzibilni film
orodisperzibilni film
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
prašek za raztopino za
injiciranje
tableta
tableta
10 mg
15 mg

Rp
Rp

H

N05AH03
N05AH03

N05AH03

N05AH03

N05AH03

N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

10 mg

ZZ

ZZ

300 mg

405 mg

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
ZZ

15 mg
20 mg
5 mg
10 mg
15 mg
20 mg
5 mg
7,5 mg
10 mg
15 mg
20 mg
5 mg
210 mg
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2143

Rp
Rp
Rp
H
H

40 mg

Rp

Rp

Rp

H/Rp
H/Rp
Rp/Spec

ZZ

ZZ

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp/Spec
Rp

10 mg
20 mg
40 mg
40 mg

40 mg

20 mg

150 mg
75 mg
12,5 mg/75
mg/50 mg
10 mg

75 mg

150 mg

2,5 mg
20 mg
5 mg
7,5 mg
50 mg
2,5 µg/2,5
µg
1 mg/ml

A02BC01

A02BC01
A02BC01
A02BC01
A02BC01

A02BC01

A02BC01

A02BC01

R03DX05
R03DX05
J05AX67

R03DX05

R03DX05

S01GX09

N05AH03
N05AH03
N05AH03
N05AH03
L01XX46
R03AL06

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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2139
2140
2141
2142

2138

2137

2136

2133
2134
2135

2132

2131

tableta
tableta
tableta
tableta
kapsula, trda
raztopina za inhaliranje

Št.

kapljice za oko,
raztopina
omalizumab
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
omalizumab
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
omalizumab
raztopina za injiciranje
omalizumab
raztopina za injiciranje
ombitasvir/paritaprevir/riton filmsko obložena
avir
tableta
omeprazol
gastrorezistentna
kapsula, trda
omeprazol
gastrorezistentna
kapsula, trda
omeprazol
gastrorezistentna
kapsula, trda
omeprazol
kapsula, trda
omeprazol
kapsula, trda
omeprazol
kapsula, trda
omeprazol
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
omeprazol
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje

olanzapin
olanzapin
olanzapin
olanzapin
olaparib
olodaterol, tiotropijev
bromid
olopatadin

9282 /

2130

2124
2125
2126
2127
2128
2129

Stran

Uradni list Republike Slovenije

ondansetron

ondansetron

ondansetron

orlistat
orlistat
orlistat
oseltamivir
oseltamivir
oseltamivir
oseltamivir

osimertinib

oslabljeni rotavirusi
oslabljeni rotavirusi

paklitaksel

paklitaksel

paliperidon

paliperidon

2144

2145

2146

2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153

2154

2155
2156

2157

2158

2159

2160

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
kapsula, trda
kapsula, trda
žvečljiva tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
prašek za peroralno
suspenzijo
filmsko obložena
tableta
peroralna suspenzija
prašek in vehikel za
peroralno suspenzijo
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek za disperzijo za
infundiranje
suspenzija za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
suspenzija za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
H/Rp

H/Rp

100 mg

N05AX13

N05AX13

L01CD01

L01CD01

J07BH01
J07BH01

L01XE35

A08AB01
A08AB01
A08AB01
J05AH02
J05AH02
J05AH02
J05AH02

A04AA01

A04AA01

A04AA01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

150 mg

H

H

ZZ
ZZ

Rp/Spec.

Rp
BRp
BRp
Rp
Rp
Rp
Rp

ZZ

Rp

Rp

5 mg/ml

6 mg/ml

80 mg

120 mg
60 mg
27 mg
30 mg
45 mg
75 mg
12 mg/ml

2 mg/ml

8 mg

4 mg
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paliperidon

paliperidon

paliperidon

paliperidon

paliperidon

paliperidon

paliperidon

palivizumab

palivizumab

palivizumab
palonosetron
pamidronska kislina

pamidronska kislina

pamidronska kislina

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170
2171
2172

2173

2174

suspenzija za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
suspenzija za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
suspenzija za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
ZZ

ZZ

50.40 mg
75.60 mg

ZZ
H
ZZ

ZZ

ZZ

Rp

Rp

Rp

M05BA03

M05BA03

J06BB16
A04AA05
M05BA03

J06BB16

J06BB16

N05AX13

N05AX13

N05AX13

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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100 mg/ml
250 µg
25.50 mg

50 mg

100 mg

9 mg

6 mg

3 mg

N05AX13

N05AX13

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

Rp

H/Rp

75 mg

N05AX13

N05AX13

9284 /

12 mg

H/Rp

H/Rp

50 mg

25 mg

Stran
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panitumumab

panobinostat
panobinostat
panobinostat
pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

pantoprazol

papiloma virus, tipi 16,18

paracetamol

paracetamol
paracetamol

paracetamol

paracetamol
paracetamol

paracetamol

paracetamol

2175

2176
2177
2178
2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185
2186

2187

2188
2189

2190

2191

120 mg/5

10 mg/ml

500 mg
120 mg/5
ml
250 mg/5
ml
40 mg/ml
500 mg

500 mg

40 mg

40 mg

40 mg

10 mg
15 mg
20 mg
20 mg

20 mg/ml

BRp

ZZ

BRp
BRp

BRp

BRp
BRp

BRp

ZZ

H

H

Rp

Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
BRp, Rp

H

N02BE01

N02BE01

N02BE01
N02BE01

N02BE01

N02BE01
N02BE01

N02BE01

J07BM02

A02BC02

A02BC02

A02BC02

L01XX42
L01XX42
L01XX42
A02BC02

L01XC08

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

peroralna suspenzija
prašek za peroralno
raztopino
raztopina za
infundiranje
sirup

peroralna suspenzija

raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
gastrorezistentna
tableta
gastrorezistentna
tableta
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
suspenzija za
injiciranje
filmsko obložena
tableta
orodisperzibilna tableta
peroralna suspenzija
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paracetamol
paracetamol
paracetamol
parikalcitol
parikalcitol
parikalcitol
parikalcitol
paroksetin

paroksetin

paroksetin

pasireotid

pasireotid

pasireotid
pasireotid
patent modro
pazopanib

pazopanib

pegaspargaza

pegaspargaza
pegfilgrastim

2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199

2200

2201

2202

2203

2204
2205
2206
2207

2208

2209

2210
2211

H/Rp

Rp/Spec

400 mg

L01XX24
L03AA13

L01XX24

L01XE11

H01CB05
H01CB05
V04CX
L01XE11

H01CB05

H01CB05

N06AB05

N06AB05

N02BE01
N02BE01
N02BE01
H05BX02
H05BX02
H05BX02
H05BX02
N06AB05

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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3750
i.e./ml
750 i.e./ml
6 mg/

H/Rp
H/Rp
ZZ
Rp/Spec

ZZ

ZZ

Rp

0,6 mg
0,9 mg
25 mg/ml
200 mg

60 mg

40 mg

40 mg

Rp

BRp
Rp
BRp, Rp
Rp
Rp
H
H
Rp

Št.

30 mg

120 mg
1000 mg
500 mg
1 µg/ml
2 µg/ml
2 µg/ml
5 µg/ml
20 mg

9286 /

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje

svečka
tableta
tableta
kapsula, mehka
kapsula, mehka
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje

ml

Stran
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peginterferon alfa-2a

peginterferon alfa-2a

peginterferon alfa-2b

peginterferon alfa-2b

peginterferon alfa-2b

peginterferon alfa-2b

pegvisomant

pegvisomant

pegvisomant

pegvisomant

pegvisomant

pembrolizumab

pemetreksed

pemetreksed

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
1000 mg

H

H

H

H/Rp

H/Rp

Rp

Rp

Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

L01BA04

L01BA04

L01XC18

H01AX01

H01AX01

H01AX01

H01AX01

H01AX01

L03AB10

L03AB10

L03AB10

L03AB10

L03AB11

L03AB11

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

100 mg

50 mg

30 mg

25 mg

20 mg

15 mg

10 mg

80 µg

150 µg

120 µg

H/Rp

H/Rp

180 µg
100 µg

H/Rp

135 µg

0,6ml
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pemetreksed

penicilamin
perindopril

perindopril

perindopril

perindopril

perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril
perindopril in amlodipin

perindopril in amlodipin

perindopril in amlodipin

perindopril in amlodipin

perindopril in amlodipin

2226

2227
2228

2229

2230

2231

2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240

2241

2242

2243

2244

tableta

tableta

C09BB04
C09BB04

Rp

C09BB04

C09BB04

C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09AA04
C09BB04

C09AA04

C09AA04

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

C09AA04

M01CC01
C09AA04

L01BA04

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

tableta

1.70 mg
3.34 mg
3.40 mg
6.68 mg
6.79 mg
1.67 mg
3.34 mg
6.68 mg
2.3780 mg,
2.50 mg
3.34 mg,
10 mg
3.34 mg, 5
mg
3.40 mg,
10 mg
3.40 mg, 5
mg

6.8160 mg

6.79 mg

Rp

Rp

H

Št.

3.40 mg

150 mg
1.70 mg

500 mg

9288 /

tableta

prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
tableta
tableta
tableta
tableta

infundiranje

Stran
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perindopril in amlodipin

perindopril in amlodipin

perindopril in amlodipin

perindopril in amlodipin

perindopril in amlodipin

perindopril in amlodipin

perindopril in amlodipin

perindopril, amlodipin in
indapamid

perindopril, amlodipin in
indapamid

perindopril, amlodipin in
indapamid

perindopril, amlodipin in
indapamid

perindopril, amlodipin in
indapamid

perindopril, amlodipin in
indapamid

perindopril, amlodipin in

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

tableta

4.7560 mg,
5 mg
6.68 mg,
10 mg
6.68 mg, 5
mg
6.79 mg,
10 mg
6.79 mg, 5
mg
6.80 mg,
10 mg
6.80 mg, 5
mg
1.6980 mg,
0.6250 mg,
5 mg
3.3950 mg,
1.25 mg,
10 mg
3.3950 mg,
1.25 mg, 5
mg
6.79 mg,
2.50 mg,
10 mg
6.79 mg,
2.50 mg, 5
mg
1.67 mg, 5
mg, 0.6250
mg
3.34 mg,
C09BX01

Rp

Rp

C09BX01

C09BX01

C09BX01

Rp

Rp

C09BX01

C09BX01

C09BX01

C09BB04

C09BB04

C09BB04

C09BB04

C09BB04

C09BB04

C09BB04

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

tableta

filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta

tableta

tableta

tableta

tableta

tableta

tableta

tableta

Uradni list Republike Slovenije

67 / 29. 11. 2017 /
Stran

9289

perindopril, amlodipin in
indapamid

perindopril, amlodipin in
indapamid

perindopril, amlodipin in
indapamid

perindopril, indapamid

perindopril, indapamid

perindopril, indapamid

perindopril, indapamid

perindopril, indapamid

perindopril, indapamid

perklorati

permetrin
permetrin
pertuzumab

petidin
piksantron

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269
2270
2271

2272
2273

indapamid

peroralne kapljice,
raztopina
krema
zdravilni šampon
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
prašek za koncentrat
za raztopino za

tableta

tableta

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta

50 mg/ml
29 mg

ZZ
H

Rp
BRp
H

N02AB02
L01DB11

P03AC04
P03AC04
L01XC13

H03BC

C09BA04

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

50 mg/g
10 mg /g
420 mg

Rp

Rp

C09BA04

C09BA04

Rp
Rp

C09BA04

C09BA04

C09BA04

C09BX01

Rp

Rp

Rp

Rp

C09BX01

C09BX01

Št.

tableta

Rp

Rp

9290 /

tableta

tableta

10 mg,
1.25 mg
3.34 mg, 5
mg, 1.25
mg
6.68 mg,
10 mg,
2.50 mg
6.68 mg, 5
mg, 2.50
mg
1.70 mg,
0.625 mg
3.40 mg,
1.25 mg
6.79 mg,
2.5 mg
1.67 mg,
0.625 mg
3.34 mg,
1.25 mg
6.68 mg,
2.50 mg
300 mg

Stran
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pilokarpin

pilokarpin

pimekrolimus
pinen, kamfen, cineol,
fenhon, borneol, anetol

2276

2277

2278
2279

2291

2%

1%

0,50%

5 mg

H

ZZ

Rp
Rp/Spec
ZZ
ZZ
Rp
Rp
ZZ
ZZ

H

H

Rp
Rp

Rp

L03AX16

G02BA03

J04AK01
L04AX05
A11HA02
A11HA02
A11HA02
N07AA02
N02AC03
G02BA03

J01CR05

J01CR05

D11AH02
G04BC

S01EB01

S01EB01

S01EB01

N07AX01

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

2290

2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289

2281

2280

pilokarpin

2275

filmsko obložena
tableta
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
krema
gastrorezistentna
kapsula, mehka

10 mg
31 mg + 15
mg + 3 mg
+ 4 mg +
10 mg + 4
mg
piperacilin, tazobaktam
prašek za raztopino za 2 g/0.25 g
infundiranje
piperacilin, tazobaktam
prašek za raztopino za 4 g/0.50 g
infundiranje
pirazinamid
tableta
500 mg
pirfenidon
kapsula, trda
267 mg
piridoksin (vitamin B6)
raztopina za injiciranje 50 mg/2ml
piridoksin (vitamin B6)
raztopina za injiciranje 50 mg/ml
piridoksin (vitamin B6)
tableta
20 mg
piridostigmin
obložena tableta
60 mg
piritramid
raztopina za injiciranje 7,5 mg/ml
13.50 mg
plastični maternični vložki z intrauterini dostavni
dodatkom progestogenov
sistem
plastični maternični vložki z intrauterini dostavni
52 mg
dodatkom progestogenov
sistem
pleriksafor
raztopina za injiciranje 20 mg/ml

pilokarpin

2274

infundiranje

Uradni list Republike Slovenije

67 / 29. 11. 2017 /
Stran

9291

polidokanol
polidokanol
polidokanol
polidokanol
poliheksanid
polikrezulen
pomalidomid
pomalidomid
posakonazol

posakonazol

posakonazol
povidon-jod
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol
pramipeksol

pramipeksol

pramipeksol

pramipeksol

prasugrel

prasugrel

2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300

2301

2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309

2310

2311

2312

2313

2314

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
dermalna raztopina
vaginalna raztopina
kapsula, trda
kapsula, trda
gastrorezistentna
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
peroralna suspenzija
vaginalna globula
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
5 mg

10 mg

2,1 mg

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp

Rp

Rp

Rp
BRp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

B01AC22

B01AC22

N04BC05

N04BC05

N04BC05

J02AC04
G01AX11
N04BC05
N04BC05
N04BC05
N04BC05
N04BC05
N04BC05

J02AC04

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

1,05 mg

0,52 mg

40 mg/ml
20 mg
0,088 mg
0,18 mg
0,35 mg
0,7 mg
1,10 mg
0,26 mg

H

C05BB02
C05BB02
C05BB02
C05BB02
D08AC05
G01AX03
L04AX06
L04AX06
J02AC04

Št.

Rp/Spec
Rp/Spec
Rp

ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

9292 /

300 mg

0,50%
1%
2%
3%
200 mg/ml
360 mg/ml
3 mg
4 mg
100 mg

Stran
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prednizolon
prednizolon
prednizon

2323
2324
2325

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
tableta
tableta
tableta s prirejenim
25 mg
5 mg
1 mg

Rp

ZZ

raztopina za injiciranje

ZZ

ZZ

ZZ

Rp
ZZ

ZZ

10 mg

19.02 mg

suspenzija za
injiciranje v napolnjeni
injekcijski brizgi

suspenzija za
injiciranje
suspenzija za
injiciranje

suspenzija za
injiciranje

tableta
suspenzija za
injiciranje

H02AB06
H02AB06
H02AB07

H02AB06

J07AL01

J07AL52

J07AL02

J07BC01

J07BC01

C10AA03
J07BC01

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

2322

2321

2320

2319

2318

2317

pravastatin
prečiščen antigen virusa
hepatitisa tipa B (za
dializne bolnike)
prečiščen antigen virusa
hepatitisa tipa B (za
odrasle)
prečiščen antigen virusa
hepatitisa tipa B (za otroke)
prečiščeni in vezani
pnevmokokni polisaharidni
antigeni (serotipov 1, 3, 4,
5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C,
19A, 19F in 23F)
prečiščeni in vezani
pnevmokokni polisaharidni
antigeni (serotipov 1, 4, 5,
6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F in
23F)
prečiščeni pnevmokokni
polisaharidni antigeni
(serotipov 1, 2, 3, 4, 5, 6B,
7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A,
12F, 14, 15B, 17F, 18C,
19F, 19A, 20, 22F, 23F in
33F)
prednizolon

2315
2316

tableta
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prednizon

pregabalin
pregabalin
pregabalin
pregabalin
pregabalin
pregabalin
pregabalin
pregabalin
pregabalin
primidon
progesteron
progesteron
progesteron
progesteron
progvanilijev klorid,
atovakon
prokarbazin
proksimetakain

promazin

promazin
propafenon

propafenon

2327

2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342

2345

2346
2347

2348

271 mg

Rp

Rp
Rp

Rp

ZZ
ZZ

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

C01BC03

N05AA03
C01BC03

N05AA03

L01XB01
S01HA04

N03AX16
N03AX16
N03AX16
N03AX16
N03AX16
N03AX16
N03AX16
N03AX16
N03AX16
N03AA03
G03DA04
G03DA04
G03DA04
G03DA04
P01BB51

H02AB07

H02AB07

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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22,1547
mg
88.62 mg
135.54 mg

100 mg
150 mg
200 mg
225 mg
25 mg
300 mg
50 mg
75 mg
20 mg/ml
250 mg
100 mg
100 mg
80 mg/g
1%
100
mg/250 mg
50 mg
5 mg/ml

5 mg

2 mg

Št.

obložena tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena

tableta s prirejenim
sproščanjem
tableta s prirejenim
sproščanjem
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
peroralna raztopina
tableta
kapsula, mehka
vaginalna tableta
vaginalni gel
transedmalni gel
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapljice za oko,
raztopina
obložena tableta

9294 /

2343
2344

prednizon

2326

sproščanjem

Stran
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propofol

propranolol
protamin

protionamid
protirelin
protirelin
protiserum proti kačjim
strupom

protiserum proti kačjim
strupom
protiserum proti kačjim
strupom
protiserum proti strupu črne prašek za raztopino za 6000
vdove (lat. Latrodectus
injiciranje ali
antiveninsk
mactans)
infundiranje
ih
enot/viala
raloksifen
filmsko obložena
56 mg
tableta
400 mg
raltegravir
filmsko obložena
tableta

2354

2355
2356

2357
2358
2359
2360

2361

2365

250 mg
0,2 mg/ml
100 µg/ml

40 mg
10 mg

20 mg/ml

13.64 mg
10 mg/ml

Rp/Spec

J05AX08

G03XC01

J06AA

ZZ

Rp

J06AA03

J06AA03

J04AD01
V04CJ02
V04CJ02
J06AA03

C07AA05
V03AB14

N01AX10

G04BD06
N01AX10

G04BD06

H03BA02
G04BD06

ZZ

ZZ

Rp
ZZ
ZZ
ZZ

Rp
H

ZZ

Rp
ZZ

Rp

Rp
Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

Št.

2364

2363

2362

propiverin
propofol

2352
2353

40.92 mg

propiverin

50 mg
27.28 mg

2351

tableta
kapsula s prirejenim
sproščanjem, trda
kapsula s prirejenim
sproščanjem, trda
obložena tableta
emulzija za injiciranje
ali infundiranje
emulzija za injiciranje
ali infundiranje
tableta
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje

propiltiouracil
propiverin

2349
2350

tableta
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ramipril
ramipril
ramipril
ramipril
ramipril in amlodipin

ramipril in amlodipin

ramipril in amlodipin

ramipril in amlodipin

ramipril in amlodipin
ramipril, hidroklorotiazid

ramipril, hidroklorotiazid

ramipril, hidroklorotiazid

ramucirumab

ranibizumab
ranitidin

ranitidin

ranitidin

ranolazin

ranolazin

2366
2367
2368
2369
2370

2371

2372

2373

2374
2375

2376

2377

2378

2379
2380

2381

2382

2383

2384

koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim

tableta

tableta

kapsula, trda
tableta

kapsula, trda

Rp

Rp

375 mg
500 mg

ZZ

Rp

ZZ
BRp, Rp

C01EB18

C01EB18

A02BA02

A02BA02

S01LA04
A02BA02

L01XC21

C09BA05

C09BA05

C09BB07
C09BA05

C09BB07

C09BB07

C09BB07

C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09AA05
C09BB07

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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25 mg/ml

300 mg

10 mg/ml
150 mg

H

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Št.

kapsula, trda

1.25 mg
10 mg
2.50 mg
5 mg
10 mg, 10
mg
10 mg, 5
mg
2.50 mg, 5
mg
5 mg, 10
mg
5 mg, 5 mg
2.50 mg,
12.50 mg
5 mg,
12.50 mg
5 mg, 25
mg
10 mg/ml

9296 /

kapsula, trda

tableta
tableta
tableta
tableta
kapsula, trda

Stran
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razagilin
razni alergenski ekstrakti
razni alergenski ekstrakti
razni alergenski ekstrakti
razni alergenski ekstrakti
razni alergenski ekstrakti

reboksetin
regorafenib

rekombinantne beljakovine
bakterije Neisseria
meningitidis skupine B
remifentanil

remifentanil

remifentanil

remifentanil

remifentanil

2386
2387
2388
2389
2390
2391

2392
2393

2394

2396

2397

2398

2399

2395

ranolazin

2385

prašek za koncentrat
za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
prašek za raztopino za

tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta
peroralni liofilizat
podjezična tableta
kožni vbodni test
podjezično pršilo
suspenzija za
injiciranje
tableta
filmsko obložena
tableta
suspenzija za
injiciranje

sproščanjem

ZZ

1 mg

ZZ

ZZ

5 mg

N01AH06

N01AH06

N01AH06

N01AH06

N01AH06

J07AH09

N06AX18
L01XE21

N04BD02
V01AA02
V01AA02
V01AA20
V01AA20
V01AA20

C01EB18

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

5 mg

ZZ

ZZ

ZZ

Rp
Rp/Spec

Rp
H/Rp
Rp/Spec
ZZ
Rp/Spec
ZZ

Rp

2 mg

1 mg

4 mg
40 mg

1 mg

750 mg
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repaglinid
repaglinid
repaglinid
repaglinid
retapamulin
retigabin

retigabin

retigabin

retigabin

retigabin

ribavirin

ribavirin
rifaksimin

rifampicin

rifampicin

rifampicin

rifampicin
rifampicin
rifampicin

2400
2401
2402
2403
2404
2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411
2412

2413

2414

2415

2416
2417
2418

injiciranje ali
infundiranje
tableta
tableta
tableta
tableta
mazilo
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
150 mg
300 mg
450 mg

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

H/Rp
Rp

H/Rp

Rp

Rp

Rp

J04AB02
J04AB02
J04AB02

J04AB02

J04AB02

J04AB02

J05AB04
A07AA11

J05AB04

N03AX21

N03AX21

N03AX21

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

450 mg

300 mg

150 mg

200 mg
200 mg

200 mg

50 mg

400 mg

300 mg

N03AX21

A10BX02
A10BX02
A10BX02
A10BX02
D06AX13
N03AX21

Št.

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

9298 /

200 mg

0,5 mg
1 mg
2 mg
4 mg
1%
100 mg

Stran

Uradni list Republike Slovenije

rifampicin
rifampicin in izoniazid

rifampicin in izoniazid

rifampicin, pirazinamid in
izoniazid

rilpivirin

2422
2423

2424

2425

2426

2435

2434

obložena tableta

obložena tableta

32.50
mg/1000

69.60 mg

2,5 mg

2 mg

1,5 mg

1 mg

0,5 mg

50 mg

50 mg

450 mg
150
mg/100 mg
300
mg/150 mg
120
mg/300
mg/50 mg
25 mg

600 mg

450 mg
300 mg

Rp

Rp

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

M05BB04

M05BA07

C02KX05

C02KX05

C02KX05

C02KX05

C02KX05

N07XX02

N07XX02

J05AG05

J04AM05

J04AM02

J04AB02
J04AM02

J04AB02

J04AB02
J04AB02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

Št.

2433

2432

2431

2430

2429

2428

2427

rifampicin

2421

obložena tableta
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
tableta
obložena tableta

filmsko obložena
tableta
riluzol
filmsko obložena
tableta
riluzol
filmsko obložena
tableta
riociguat
filmsko obložena
tableta
riociguat
filmsko obložena
tableta
riociguat
filmsko obložena
tableta
riociguat
filmsko obložena
tableta
riociguat
filmsko obložena
tableta
risedronska kislina
filmsko obložena
tableta
risedronska kislina, kalcij in filmsko obložena
holekalciferol, zaporedni
tableta in šumeča

rifampicin
rifampicin

2419
2420
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risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon

risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon

risperidon

risperidon

2436

2437

2438

2439

2440

2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449

2450

2451

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilni film
orodisperzibilni film
orodisperzibilni film
orodisperzibilni film
peroralna raztopina
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje s

zrnca

ZZ

ZZ

37.50 mg

N05AX08

N05AX08

N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08

N05AX08

N05AX08

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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50 mg

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
ZZ

Rp

0.50 mg
1 mg
2 mg
0.50 mg
1 mg
2 mg
3 mg
1 mg/ml
25 mg

4 mg

Rp

N05AX08

N05AX08

N05AX08

Št.

3 mg

Rp

Rp

Rp

9300 /

2 mg

1 mg

0.50 mg

mg/880 i.e.

Stran
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ritonavir

rituksimab

rituksimab

rituksimab
rivaroksaban

rivaroksaban

rivaroksaban

rivaroksaban

rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin

2452

2453

2454

2455
2456

2457

2458

2459

2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471

filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilna tableta
peroralna raztopina
transdermalni obliž
transdermalni obliž
transdermalni obliž

podaljšanim
sproščanjem

1,5 mg
3 mg
4,5 mg
6 mg
1,5 mg
3 mg
4,5 mg
6 mg
2 mg/ml
18 mg
27 mg
4,6 mg/24

20 mg

2,5 mg

15 mg

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

H
H/Rp

H

500 mg
1400 mg
10 mg

H

Rp/Spec

100 mg

100 mg

N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03
N06DA03

B01AF01

B01AF01

B01AF01

L01XC02
B01AF01

L01XC02

L01XC02

J05AE03

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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rivastigmin
rivastigmin

rizatriptan
rizatriptan
roflumilast

rokuronijev bromid

romiplostim

romiplostim

romiplostim

romiplostim

ropinirol

ropinirol

ropinirol

ropinirol

ropinirol

ropinirol

ropinirol

2472
2473

2474
2475
2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488
4 mg

2 mg

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

N04BC04

N04BC04

N04BC04

N04BC04

N04BC04

N04BC04

N04BC04

B02BX04

B02BX04

B02BX04

B02BX04

M03AC09

N02CC04
N02CC04
R03DX07

N06DA03
N06DA03

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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5 mg

2 mg

1 mg

0.50 mg

Rp

Rp/Spec

500 µg/ml
0.25 mg

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp/Spec

250 µg/ml

500 µg/ml

250 µg/ml

H

Rp
Rp
Rp/Spec

Rp
Rp

Št.

10 mg

9 mg
9,5 mg/24
h
10 mg
5 mg
500 µg

9302 /

peroralni liofilizat
peroralni liofilizat
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
prašek za raztopino za
injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem

transdermalni obliž
transdermalni obliž

h

Stran
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ropinirol

ropivakainijev klorid

ropivakainijev klorid
ropivakainijev klorid
rosuvastatin

rosuvastatin

rosuvastatin

rosuvastatin

rosuvastatin

rosuvastatin

rosuvastatin in amlodipin

rosuvastatin in amlodipin

rosuvastatin in amlodipin

rosuvastatin in amlodipin

rosuvastatin in amlodipin

rosuvastatin in amlodipin

rotigotin
rotigotin

2489

2490

2491
2492
2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505
2506

tableta s podaljšanim
sproščanjem
raztopina za
infundiranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
transdermalni obliž
transdermalni obliž
10 mg, 10
mg
10 mg, 5
mg
15 mg, 10
mg
15 mg, 5
mg
20 mg, 10
mg
20 mg, 5
mg
2 mg/24 h
4 mg/24 h

5 mg

40 mg

30 mg

20 mg

15 mg

10 mg
7.50 mg
10 mg

2 mg

8 mg

Rp
Rp

Rp

N04BC09
N04BC09

C10BX09

C10BX09

C10BX09

C10BX09

C10BX09

C10BX09

C10AA07

C10AA07

C10AA07

C10AA07

C10AA07

N01BB09
N01BB09
C10AA07

N01BB09

N04BC04

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

ZZ
ZZ
Rp

ZZ

Rp
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rufinamid

ruksolitinib
ruksolitinib
ruksolitinib
ruksolitinib
saksagliptin

saksagliptin/metforminijev
klorid

saksagliptin/metforminijev
klorid
salbutamol

salbutamol

salbutamol
salbutamol
salbutamol
salmeterol

salmeterol in flutikazon

salmeterol in flutikazon

salmeterol in flutikazon

2510

2511
2512
2513
2514
2515

2516

2517

2519

2520
2521
2522
2523

2524

2525

2526

R03AK06
R03AK06

Rp

R03AK06

R03AC02
R03CC02
R03CC02
R03AC12

R03AC02

R03AC02

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

A10BD10

A10BD10

Rp/Spec
Rp/Spec

L01XE18
L01XE18
L01XE18
L01XE18
A10BH03

N03AF03

N04BC09
N04BC09
N03AF03

Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec

Rp

Rp
Rp
Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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25 µg/125
µg
25 µg/250
µg
25 µg/50
µg

100 µg
2 mg
2 mg
25 µg

100 µg

2,5
mg/1000
mg
2,5 mg/850
mg
5 mg

10 mg
15 mg
20 mg
5 mg
5 mg

400 mg

6 mg/24 h
8 mg/24 h
200 mg

Št.

filmsko obložena
tableta
inhalacijska raztopina
za nebulator
inhalacijska suspenzija
pod tlakom
prašek za inhaliranje
sirup
tableta
inhalacijska suspenzija
pod tlakom
inhalacijska suspenzija
pod tlakom
inhalacijska suspenzija
pod tlakom
inhalacijska suspenzija
pod tlakom

transdermalni obliž
transdermalni obliž
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta
tableta
tableta
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

9304 /

2518

rotigotin
rotigotin
rufinamid

2507
2508
2509

Stran
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salmeterol in flutikazon

salmeterol in flutikazon

salmeterol in flutikazon

sapropterinijev diklorid

sečnina
sekukinumab
selegilin
senini glikozidi

sertralin

sertralin

sertralin

sevelamerijev karbonat

sevelamerijev karbonat

sevelamerijev klorid

sevelamerijev klorid

sevofluran

sevofluran

sildenafil

2527

2528

2529

2530

2531
2532
2533
2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
peroralno raztopino
filmsko obložena
tableta
prašek za peroralno
suspenzijo
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
para za inhaliranje,
tekočina
para za inhaliranje,
tekočina
filmsko obložena

prašek za inhaliranje,
odmerjen
prašek za inhaliranje,
odmerjen
prašek za inhaliranje,
odmerjen
tableta za peroralno
raztopino
krema
raztopina za injiciranje
tableta
peroralna raztopina

Rp

ZZ

250 ml
100 mg

ZZ

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp/Spec
Rp
Rp

Rp/Spec

Rp

Rp

Rp

G04BE03

N01AB08

N01AB08

V03AE02

V03AE02

V03AE02

V03AE02

N06AB06

N06AB06

N06AB06

D02AE01
L04AC10
N04BD01
A06AB06

A16AX07

R03AK06

R03AK06

R03AK06

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

1 ml

800 mg

400 mg

2,4 g

800 mg

20 mg/ml

50 mg

120 mg
150 mg
5 mg
150 mg/75
ml
100 mg

50 µg/100
µg
50 µg/250
µg
50 µg/500
µg
100 mg
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9305

sildenafil

sildenafil

sildenafil
sildenafil
sildenafil
sildenafil
sildenafil

sildenafil
sildenafil
sildenafil
silibinin

silodozin
silodozin
siltuksimab

siltuksimab

simeprevir
simokoktog alfa (ATC:
koagulacijski faktor VIII )
simokoktog alfa (ATC:
koagulacijski faktor VIII )

2546

2547

2548
2549
2550
2551
2552

2553
2554
2555
2556

2557
2558
2559

2560

2561
2562

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
orodisperzibilna tableta
orodisperzibilni film
orodisperzibilni film
orodisperzibilni film
prašek za peroralno
suspenzijo
tableta
tableta
tableta
prašek za raztopino za
infundiranje
kapsula, trda
kapsula, trda
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
kapsula, trda
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
2000 i.e.

H/Rp

Rp/Spec
H/Rp

H

400 mg

B02BD02

J05AE14
B02BD02

L04AC11

G04CA04
G04CA04
L04AC11

G04BE03
G04BE03
G04BE03
A05BA03

G04BE03
G04BE03
G04BE03
G04BE03
G04BE03

G04BE03

G04BE03

G04BE03

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

150 mg
1000 i.e.

Rp
Rp
H

Rp
Rp
Rp
ZZ

4 mg
8 mg
100 mg

100 mg
25 mg
50 mg
350 mg

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp/Spec

Rp

Rp

Rp/Spec

Št.

50 mg
25 mg
50 mg
75 mg
10 mg/ml

50 mg

25 mg

20 mg

9306 /

2563

sildenafil

2545

tableta

Stran
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simvastatin

simvastatin

simvastatin

simvastatin

simvastatin in ezetimib

simvastatin in ezetimib

simvastatin in ezetimib

simvastatin in ezetimib

sinekatehini
sintezni lososov kalcitonin

sirolimus
sitagliptin

sitagliptin

sitagliptin

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575
2576

2577
2578

2579

2580

2566

2565

simokoktog alfa (ATC:
koagulacijski faktor VIII )
simokoktog alfa (ATC:
koagulacijski faktor VIII )
simvastatin

2564

mazilo
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
obložena tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

tableta

tableta

tableta

prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
tableta

Rp
Rp

50 mg

H/Rp
Rp

Rp
ZZ

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

H/Rp

H/Rp

A10BH01

A10BH01

L04AA10
A10BH01

D06BB12
H05BA01

C10BA02

C10BA02

C10BA02

C10BA02

C10AA01

C10AA01

C10AA01

C10AA01

C10AA01

B02BD02

B02BD02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

25 mg

1 mg
100 mg

10 mg, 10
mg
20 mg, 10
mg
40 mg, 10
mg
80 mg, 10
mg
100 mg
100 i.e./ml

80 mg

5 mg

40 mg

20 mg

10 mg

500 i.e.

250 i.e.
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9307

2596

2595

2594

H/Rp

H/Rp

5,30 mg/ml
6 mg

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

5 mg/ml

24 mg

12 mg/ml

12 mg

H

H

3 mg

0.25 mg

Rp

Rp

Rp

7.50 mg

3.80 mg

3.75 mg

BRp

H01AC01

H01AC01

H01AC01

H01AC01

H01AC01

H01AC01

H01CB01

H01CB01

G04BD08

G04BD08

G04BD08

A07CA

A04AD01
J05AX15

A10BD07

A10BD07

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

galenski pripravek

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

2593

2592

2591

2590

2589

2588

2587

2586

22 - 48 g

Rp
Rp/Spec

Rp

Rp

Št.

2585

50
mg/1000
mg
50 mg/850
mg
1,5 mg
400 mg

9308 /

2583
2584

sitagliptin/metforminijev
klorid
skopolamin
sofosbuvir

2582

filmsko obložena
tableta

filmsko obložena
tableta
transdermalni obliž
filmsko obložena
tableta
soli za peroralno rehidracijo prašek za peroralno
(različne sestave)
raztopino
solifenacin
filmsko obložena
tableta
solifenacin
filmsko obložena
tableta
solifenacin
filmsko obložena
tableta
somatostatin
prašek in vehikel za
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
somatostatin
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
somatropin
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
somatropin
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
somatropin
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
somatropin
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
somatropin
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
somatropin
prašek in vehikel za

sitagliptin/metforminijev
klorid

2581

Stran
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somatropin

somatropin
somatropin

somatropin

somatropin

somatropin

somatropin

sorafenib

sotalol
spiramicin
spironolakton
spironolakton
spironolakton
srebrov sulfadiazinat
streptokinaza

streptokinaza

streptomicin

streptomicin

2597

2598
2599

2600

2601

2602

2603

2604

2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611

2612

2613

2614

raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
filmsko obložena
tableta
tableta
tableta
kapsula, trda
obložena tableta
obložena tableta
krema
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje
raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje

raztopina za injiciranje

raztopino za injiciranje

1g

1000 mg

ZZ

ZZ

ZZ

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
ZZ

J01GA01

J01GA01

B01AD01

C07AA07
J01FA02
C03DA01
C03DA01
C03DA01
D06BA01
B01AD01

L01XE05

H01AC01

H01AC01

H01AC01

H01AC01

H01AC01
H01AC01

H01AC01

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

750000 i.e.

70.54 mg
1,5 M i.e.
100 mg
25 mg
50 mg
10 mg
250000 i.e.

H/Rp

H/Rp

5 mg/1,5
ml
200 mg

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp
H/Rp

H/Rp

15 mg/1,5
ml

10 mg/1,5
ml
10 mg/2ml
15 mg/1,5
ml
5 mg/1,5
ml
10 mg/1,5
ml
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9309

sugamadeks
suksametonium
suksametonium
sulfafurazol
sulfametoksazol in
trimetoprim
sulfametoksazol in
trimetoprim
sulfametoksazol in
trimetoprim
sulfametoksazol in
trimetoprim

sulfasalazin

sulfasalazin

sulpirid
sulpirid
sumatriptan
sumatriptan
sumatriptan

sumatriptan

sumatriptan
sumatriptan
sumatriptan
sumatriptan

2616
2617
2618
2619
2620

2624

2625

2626
2627
2628
2629
2630

2631

2632
2633
2634
2635

2623

2622

raztopina za
infundiranje
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
gastrorezistentna
tableta
kapsula, trda
tableta
disperzibilna tableta
disperzibilna tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
obložena tableta
obložena tableta
pršilo za nos, raztopina
pršilo za nos, raztopina
100 mg
50 mg
10 mg
20 mg

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

ZZ

Rp

H
ZZ
ZZ
Rp
Rp

Rp

N02CC01
N02CC01
N02CC01
N02CC01

N02CC01

N05AL01
N05AL01
N02CC01
N02CC01
N02CC01

A07EC01

A07EC01

J01EE01

J01EE01

J01EE01

V03AB35
M03AB01
M03AB01
S01AB02
J01EE01

M05BX03

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

50 mg

50 mg
200 mg
100 mg
50 mg
100 mg

500 mg

500 mg

100 mg/ml
0,1 g/5 ml
20 mg/ml
4%
200 mg/40
mg
400 mg/80
mg
80 mg/ml;
16 mg/ml
80 mg/ml;
16 mg/ml

2g

Št.

tableta

zrnca za peroralno
suspenzijo
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
kapljice za oko
peroralna suspenzija

9310 /

2621

stroncijev ranelat

2615

Stran
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sumatriptan
sunitinib
sunitinib
sunitinib
tadalafil

tadalafil

tadalafil

tafamidis meglumin
tafluprost

takrolimus
takrolimus
takrolimus

takrolimus

takrolimus

takrolimus

takrolimus
takrolimus
takrolimus
takrolimus
takrolimus
takrolimus

2636
2637
2638
2639
2640

2641

2642

2643
2644

2645
2646
2647

2648

2649

2650

2651
2652
2653
2654
2655
2656

raztopina za injiciranje
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, mehka
kapljice za oko,
raztopina
mazilo
mazilo
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
0,5 mg
0,75 mg
1 mg
2 mg
5 mg
5 mg/ml

5 mg

3 mg

1 mg

0,03%
0,10%
0,5 mg

20 mg
15 µg/ml

5 mg

20 mg

6 mg
12,5 mg
25 mg
50 mg
10 mg

H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Rp/Spec
Rp/Spec
H/Rp

Rp/Spec
Rp

Rp

Rp, Rp/Spec

Rp
H/Rp
H/Rp
H/Rp
Rp

L04AD02
L04AD02
L04AD02
L04AD02
L04AD02
L04AD02

L04AD02

L04AD02

L04AD02

D11AH01
D11AH01
L04AD02

N07XX08
S01EE05

G04BE08

G04BE08

N02CC01
L01XE04
L01XE04
L01XE04
G04BE08

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
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9311

takrolimus

takrolimus

takrolimus

takrolimus

takrolimus

talidomid
tamoksifen

tamsulozin

tamsulozin

tamsulozin

tamsulozin

tamsulozin in dutasterid

tamsulozin in solifenacin

tapentadol

tapentadol
tapentadol

tapentadol

2657

2658

2659

2660

2661

2662
2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671
2672

2673
150 mg

Rp/Spec

Rp/Spec
Rp/Spec

Rp/Spec

N02AX06

N02AX06
N02AX06

N02AX06

G04CA53

G04CA52

Rp
Rp

G04CA02

G04CA02

Rp

Rp

G04CA02

G04CA02

L04AX02
L02BA01

L04AD02

L04AD02

L04AD02

L04AD02

L04AD02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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20 mg/ml
100 mg

0.37 mg +
0.50 mg
0.37 mg +
4.50 mg
50 mg

0.37 mg

0.37 mg

Rp

Rp

0,4 mg
0.37 mg

Rp/Spec
Rp/Spec

H/Rp

50 mg
10 mg

1 mg

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Št.

0,2 mg

4 mg

1 mg

0,75 mg

9312 /

tableta s prirejenim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta
peroralna raztopina
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem

tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
zrnca za peroralno
suspenzijo
zrnca za peroralno
suspenzijo
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta s podaljšanim
sproščanjem
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s prirejenim
sproščanjem, trda
tableta s podaljšanim
sproščanjem
kapsula, trda

Stran
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tapentadol

tapentadol

tasonermin

tedizolid fosfat

tegafur/gimeracil/oteracil

tegafur/gimeracil/oteracil

teikoplanin

teikoplanin

telmisartan
telmisartan
telmisartan
telmisartan/amlodipin

telmisartan/amlodipin

telmisartan/amlodipin

telmisartan/amlodipin

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682
2683
2684
2685

2686

2687

2688

tableta

tableta

20 mg
40 mg
80 mg
40 mg/10
mg
40 mg/5
mg
80 mg/10
mg
80 mg/5

400 mg

15 mg/4,35
mg/11,8
mg
20 mg/5,8
mg/15,8
mg
200 mg

200 mg

1 mg/5 ml

50 mg

200 mg

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

H

H

Rp/Spec

Rp/Spec

H/Rp

H

Rp/Spec

Rp/Spec

C09DB04

C09DB04

C09DB04

C09CA07
C09CA07
C09CA07
C09DB04

J01XA02

J01XA02

L01BC53

L01BC53

J01XX11

L03AX11

N02AX06

N02AX06

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

tableta

prašek in vehikel za
raztopino za
injiciranje/infu. ali za
peroralno raztopino
prašek in vehikel za
raztopino za
injiciranje/infu. ali za
peroralno raztopino
tableta
tableta
tableta
tableta

kapsula, trda

tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
prašek in vehikel za
raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
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telmisartan/hidroklorotiazid

telmisartan/hidroklorotiazid

telmisartan/hidroklorotiazid

telmisartan/hidroklorotiazid

telmisartan/hidroklorotiazid

telmisartan/hidroklorotiazid

temozolomid
temozolomid
temozolomid
temozolomid
temozolomid
temozolomid
temozolomid
temozolomid

temsirolimus

teofilin

teofilin

terazosin
terazosin

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702

2703

2704

2705

2706
2707

40
mg/12,5mg
obložena tableta
80
mg/12,5mg
obložena tableta
80 mg/25
mg
tableta
40 mg/12,5
mg
tableta
80 mg/12,5
mg
tableta
80 mg/25
mg
kapsula, trda
100 mg
kapsula, trda
140 mg
kapsula, trda
180 mg
kapsula, trda
180 mg/ml
kapsula, trda
20 mg
kapsula, trda
250 mg
kapsula, trda
5 mg
prašek za raztopino za 2,5 mg/ml
infundiranje
koncentrat in vehikel
25 mg/ml
za raztopino za
infundiranje
kapsula s podaljšanim 200 mg
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim 350 mg
sproščanjem, trda
tableta
2 mg
tableta
5 mg

obložena tableta

mg

Rp
Rp

Rp

G04CA03
G04CA03

R03DA04

R03DA04

L01XE09

L01AX03
L01AX03
L01AX03
L01AX03
L01AX03
L01AX03
L01AX03
L01AX03

C09DA07

C09DA07

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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Rp

H

Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
H

Rp

Rp

C09DA07

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

Rp

C09DA07

C09DA07

C09DA07

9314 /

Rp

Rp

Rp

Stran
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terbinafin
terbinafin
terbinafin
terbinafin
terbinafin
teriflunomid

teriparatid

terlipresin
testosteron
testosteron
testosteron
testosteron
tetanusni toksoid

tetanusni toksoid v
kombinaciji z davičnim
toksoidom
tetrakozaktid
tetrakozaktid
tetrakozaktid

tiamazol
tiamin (vitamin B1)

tiamin (vitamin B1)
tiamin (vitamin B1)

2709
2710
2711
2712
2713
2714

2715

2716
2717
2718
2719
2720
2721

2722

2726
2727

2728
2729

2723
2724
2725

terbinafin

2708

10 mg
100 mg/2
ml
100 mg/ml
200 mg

0,25 mg/ml
1 mg/ml
0,25 mg/ml

0.85 mg
25 mg
50 mg
157.90 mg
50 mg

20 µg/80 µl

10 mg
8.80 mg
8.89 mg
125 mg
250 mg
14 mg

8.80 mg

ZZ
Rp

Rp
ZZ

ZZ
ZZ
ZZ

ZZ

ZZ
Rp
Rp
ZZ
Rp
ZZ

Rp/Spec

BRp
BRp
BRp
Rp
Rp
Rp/Spec

BRp

A11DA01
A11DA01

H03BB02
A11DA01

H01AA02
H01AA02
H01AA02

J07AM51

H01BA04
G03BA03
G03BA03
G03BA03
G03BA03
J07AM01

H05AA02

D01AE15
D01AE15
D01AE15
D01BA02
D01BA02
L04AA31

D01AE15

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

raztopina za injiciranje
tableta

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
tableta
raztopina za injiciranje

dermalno pršilo,
raztopina
gel
krema
krema
tableta
tableta
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
v napolnjenem
injekcijskem peresniku
raztopina za injiciranje
gel
gel
raztopina za injiciranje
transdermalni gel
suspenzija za
injiciranje
suspenzija za
injiciranje
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tietilperazin
tietilperazin
tietilperazin
tigeciklin

tiklopidinijev klorid

timolol

timolol

timolol, brimonidin

timolol, dorzolamid

timolol, latanoprost

2736
2737
2738
2739

2740

2741

2742

2743

2744

2745

S01ED51
S01ED51

Rp

S01ED51

S01ED01

S01ED01

B01AC05

R06AD03
R06AD03
R06AD03
J01AA12

H03BB02
N06AX14
G03CX01
B01AC24

A11EA

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
ZZ
Rp
H

Rp
Rp
Rp

BRp

A11DB

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
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5 mg/ml,
1.30 mg/ml
5 mg/ml,
20 mg/ml
5 mg/ml,
0.05 mg/ml

5 mg/ml

2,50 mg/ml

250 mg

6,5 mg
6,5 mg/ml
6,5 mg
50 mg

40 mg/ml
11.90 mg
2.50 mg
90 mg

4 mg, 5
mg, 2 mg,
0.0010 mg,
5 mg, 25
mg, 20 mg

obložena tableta

ZZ

Št.

raztopina za injiciranje
obložena tableta
tableta
filmsko obložena
tableta
obložena tableta
raztopina za injiciranje
svečka
prašek za raztopino za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina

100 mg/50
mg

raztopina za injiciranje

9316 /

2732
2733
2734
2735

2731

tiaminijev klorid (vitamin
B1), piridoksinijev klorid
(vitamin B6) - ni podatka v
CBZ
tiaminijev nitrat, riboflavin
(vitamin B2), piridoksinijev
klorid, cianokobalamin
(vitamin B12), kalcijev
pantotenat, nikotinamid, 4aminobenzojska kislina
tiamzol
tianeptin
tibolon
ticagrelor

2730

Stran
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timolol, tafluprost

tiogvanin
tiopental

tiopental

tiopental
tiotepa

tiotepa

tiotropij

tiotropij
tirotropin

tizanidin
tizanidin
tobramicin

tobramicin

tobramicin
tobramicin

tobramicin
tobramicin

2746

2747
2748

2749

2750
2751

2752

2753

2754
2755

2756
2757
2758

2759

2760
2761

2762
2763

5 mg/ml,
0.015
mg/ml
tableta
40 mg
prašek za raztopino za 0,5 g
injiciranje
prašek za raztopino za 1 g
injiciranje
raztopina za injiciranje
prašek za koncentrat
100 mg
za raztopino za
infundiranje
15 mg
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za inhaliranje,
18 µg
kapsula, trda
raztopina za inhaliranje 2.50 µg
prašek za raztopino za 0,9 mg
injiciranje
tableta
2 mg
tableta
4 mg
inhalacijska raztopina 300 mg/4
za nebulator
ml
prašek za inhaliranje,
28 mg
kapsula, trda
raztopina za injiciranje 80 mg/2 ml
kapljice za oko,
3 mg/ml
raztopina
mazilo za oko
3 mg/g
raztopina za injiciranje, 80 mg/2 ml
infundiranje ali

kapljice za oko,
raztopina

Rp

S01AA12
J01GB01

J01GB01
S01AA12

J01GB01

M03BX02
M03BX02
J01GB01

R03BB04
V04CJ01

R03BB04

L01AC01

N05CA19
L01AC01

N05CA19

L01BB03
N05CA19

S01ED51

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
oz. brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

ZZ
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
ZZ

Rp

H

ZZ
H

Rp

Rp
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tocilizumab

tocilizumab
tolkapon

tolterodin

tolterodin

topiramat

topiramat

topiramat

topiramat

topiramat
topotekan
topotekan
topotekan

topotekan

torasemid
torasemid
trabektedin

2764

2765
2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773
2774
2775
2776

2777

2778
2779
2780

koncentrat za
raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje
filmsko obložena
tableta
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
tableta
tableta
prašek za koncentrat
za raztopino za

inhaliranje

Rp
Rp
H

H

Rp
Rp/Spec
Rp/Spec
H

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

C03CA04
C03CA04
L01CX01

L01XX17

N03AX11
L01XX17
L01XX17
L01XX17

N03AX11

N03AX11

N03AX11

N03AX11

G04BD07

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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10 mg
5 mg
0,25 mg

4 mg

15 mg
0,25 mg
1 mg
1 mg/ml

50 mg

25 mg

200 mg

100 mg

2.74 mg

G04BD07

L04AC07
N04BX01

L04AC07

Št.

Rp

Rp/Spec
Rp/Spec

ZZ

9318 /

1.37 mg

162 mg
100 mg

20 mg/ml

Stran
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tramadol

tramadol

tramadol

tramadol

tramadol

tramadol
tramadol

tramadol

tramadol
tramadol
tramadol

tramadol

tramadol

tramadol, paracetamol

tramadol, paracetamol

2781

2782

2783

2784

2785

2786
2787

2788

2789
2790
2791

2792

2793

2794

2795

filmsko obložena
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta s podaljšanim
sproščanjem
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula, trda
peroralne kapljice,
raztopina
raztopina za injiciranje
ali infundiranje
svečka
tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta

infundiranje

Rp

43.92 mg

32.94
mg/325 mg
65.88
mg/650
mg,

N02AX52
N02AX52

Rp

N02AX02

N02AX02

N02AX02
N02AX02
N02AX02

N02AX02

N02AX02
N02AX02

N02AX02

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

ZZ

Rp
Rp

Rp

N02AX02

N02AX02

N02AX02

N02AX02

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

87.84 mg

176.67 mg

43.92 mg
87.84
mg/ml
43.92
mg/ml
87.84 mg
43.92 mg
131.76 mg

87.84 mg

Rp

Rp

175.68 mg

87.84 mg

Rp

131.76 mg

Uradni list Republike Slovenije

67 / 29. 11. 2017 /
Stran

9319

tramadol, paracetamol

tramadol, paracetamol

trametinib

trametinib

trandolapril
trandolapril
trandolapril
trandolapril in verapamil

trandolapril in verapamil

trandolapril in verapamil

traneksaminska kislina

traneksaminska kislina
traneksaminska kislina

traneksaminska kislina
traneksaminska kislina
traneksaminska kislina
trastuzumab

trastuzumab

trastuzumab emtanzin

2796

2797

2798

2799

2800
2801
2802
2803

2804

2805

2806

2807
2808

2809
2810
2811
2812

2813

2814

600 mg/5
ml
100 mg

H

H

Rp
Rp
Rp
H

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

L01XC14

L01XC03

B02AA02
B02AA02
B02AA02
L01XC03

B02AA02
B02AA02

B02AA02

C09BB10

C09BB10

C09AA10
C09AA10
C09AA10
C09BB10

L01XE25

L01XE25

N02AX52

N02AX52

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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500 mg
100 mg/ml
500 mg
150 mg

500 mg
100 mg/ml

0.50 mg
2 mg
4 mg
166.60 mg,
2 mg
222.19 mg,
2 mg
222.19 mg,
4 mg
500 mg

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp

Rp

Št.

2 mg

32.94
mg/325 mg
75 mg/650
mg
0,5 mg

9320 /

koncentrat za
raztopino za

tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
obložena tableta
raztopina za injiciranje
tableta
prašek za raztopino za
infundiranje
raztopina za injiciranje

šumeča tableta

Stran
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travoprost

travoprost

travoprost/timolol

trazodon

trazodon

treprostinil

treprostinil

treprostinil

tretinoin
triamcinolon

triamcinolon

triamcinolon
triamcinolon

trientin
trifluridin, tipiracil (v obliki
klorida)
trifluridin, tipiracil (v obliki

2816

2817

2818

2819

2820

2821

2822

2823

2824
2825

2826

2827
2828

2829
2830

koncentrat za
raztopino za
infundiranje
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem
raztopina za injiciranje
(subkutano)
raztopina za injiciranje
(subkutano)
raztopina za injiciranje
(subkutano)
kapsula, mehka
suspenzija za
injiciranje
suspenzija za
injiciranje
tableta
suspenzija za
injiciranje
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
300 mg
15 mg/6,14
mg
20 mg/8,19

4 mg
40 mg/ml

20 mg

10 mg
40 mg/ml

5 mg/ml

2,5 mg/ml

1 mg/ml

75 mg

40 µg/ml +
5 mg/ml
150 mg

40 µg/ml

30 µg/ml

160 mg

Rp/Spec

Rp
Rp/Spec

Rp

H

Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

H

L01BC59

A16AX12
L01BC59

H02AB08
S01BA05

H02AB08

L01XX14
H02AB08

B01AC21

B01AC21

B01AC21

N06AX05

N06AX05

S01ED51

S01EE04

S01EE04

L01XC14

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

2831

trastuzumab emtanzin

2815

infundiranje
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2843

B02BC30
B02BC30

H
H

5,5 mg/cm2
in 2 i.e/cm2
50-90
mg/ml, 800
– 1.200
i.e./ml

L02AE04
L02AE04

L02AE04

ZZ
ZZ

ZZ

22.50 mg

L02AE04

L02AE04

L02AE04

C01EB15

N04AA01
N04AA01
C01EB15

0.96 mg/ml
11,25 mg

ZZ

ZZ

3.75 mg

11.25 mg

ZZ

Rp

Rp
Rp
Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa
brez pravnega statusa
dovoljenje za promet
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2842

2840
2841

2839

2838

2837

0.10 mg

27,50 mg

2 mg
5 mg
27,50 mg

mg

Št.

2836

tableta
tableta
filmsko obložena
tableta s prirejenim
sproščanjem
trimetazidin
tableta s podaljšanim
sproščanjem
triptorelin
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
triptorelin
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje
triptorelin
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje
triptorelin
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
triptorelin
raztopina za injiciranje
triptorelin
prašek in vehikel za
suspenzijo za
injiciranje s
podaljšanim
sproščanjem
trombin, humani/fibrinogen, matriks z lepilom za
humani
tkiva
trombin,
raztopina za lepilo za
humani/koagulacijske
tkiva
beljakovine, humane

triheksifenidil
triheksifenidil
trimetazidin

tableta

9322 /

2835

2832
2833
2834

klorida)

Stran
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tropikamid

trospium

trospium
trovalentno peroralno
cepivo proti otroški paralizi
z inaktiviranimi virusi
(Salkovo cepivo)
tuberkulin
turoktokog alfa

turoktokog alfa

turoktokog alfa

turoktokog alfa

turoktokog alfa

turoktokog alfa

ulipristalacetat
ulipristalacetat
umeklidinij/vilanterol

urapidil

urofolitropin

2845

2846

2847
2848

2851

2852

2853

2854

2855

2856
2857
2858

2859

2860

2849
2850

tropikamid

2844

ZZ
ZZ

75 i.e.

Rp
Rp/Spec
Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

H/Rp

Rp
ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

30 mg
5 mg
55 µg/22 µ
g
5 mg

500 i.e.

3000 i.e.

250 i.e.

2000 i.e.

1500 i.e.

1000 i.e.

0.20 mg/5
ml
5 mg

10 mg/ml

5 mg/ml

G03GA04

C02CA06

G03AD02
G03XB02
R03AL03

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

B02BD02

V04CF01
B02BD02

G04BD09
J07BF03

G04BD09

S01FA06

S01FA06

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

raztopina za injiciranje
ali infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje

raztopina za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
tableta
tableta
prašek za inhaliranje

tableta
raztopina za injiciranje

kapljice za oko,
raztopina
kapljice za oko,
raztopina
raztopina za injiciranje
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ursodeoksiholna kislina
ursodeoksiholna kislina

ustekinumab
ustekinumab
ustekinumab

ustekinumab

vaginalni obroček s
progestogenom in
estrogenom
valaciklovir

valaciklovir

valaciklovir

valganciklovir

valprojska kislina
valprojska kislina

valprojska kislina, natrijev
valproat
valprojska kislina, natrijev
valproat

2862
2863

2864
2865
2866

2867

2868

2870

2871

2872

2873
2874

2875

N03AG01
N03AG01

Rp

N03AG01
N03AG01

J05AB14

J05AB11

J05AB11

J05AB11

G02BB01

L04AC05

L04AC05
L04AC05
L04AC05

A05AA02
A05AA02

A05AA02

Rp

Rp

H/Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp/Spec

H/Rp
H/Rp
Rp/Spec

Rp
Rp

Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

67 / 29. 11. 2017

2876

300 mg/ml
400
mg/4ml
145
mg/333 mg
87
mg/199.80
mg

450 mg

500 mg

250 mg

1000 mg

11.70 mg,
2.70 mg

90 mg

250 mg
250 mg/5
ml
45 mg
90 mg
45 mg

500 mg

Št.

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
peroralna raztopina
prašek za raztopino za
injiciranje
tableta s podaljšanim
sproščanjem
tableta s podaljšanim
sproščanjem

raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
raztopina za injiciranje
v napolnjeni injekcijski
brizgi
vaginalni dostavni
sistem

filmsko obložena
tableta
kapsula, trda
peroralna suspenzija

9324 /

2869

ursodeoksiholna kislina

2861

Stran
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valsartan

valsartan

valsartan

valsartan

valsartan
valsartan, hidroklorotiazid

valsartan, hidroklorotiazid

valsartan, hidroklorotiazid

valsartan, hidroklorotiazid

valsartan, hidroklorotiazid

vandetamid

vandetamid

vankomicin

vankomicin

vankomicin

vankomicin

2877

2878

2879

2880

2881
2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

2889

2890

2891

2892

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
peroralna raztopina
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
prašek za raztopino za
infundiranje
500 mg

1000 mg

H

H

H, ZZ

H

1000 mg

J01XA01

J01XA01

J01XA01

J01XA01

L01XE12

L01XE12

C09DA03

C09DA03

C09DA03

C09DA03

C09CA03
C09DA03

C09CA03

C09CA03

C09CA03

C09CA03

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

500 mg

Rp/Spec

Rp/Spec

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

300 mg

3 mg
160 mg,
12.50 mg
160 mg, 25
mg
320 mg,
12.50 mg
320 mg, 25
mg
80 mg,
12.50 mg
100 mg

80 mg

40 mg

320 mg

160 mg

Uradni list Republike Slovenije

67 / 29. 11. 2017 /
Stran

9325

vardenafil

vardenafil

vardenafil

vareniklin

vareniklin

vareniklin

vedolizumab

vekuronium

vekuronium

velagluceraza alfa

vemurafenib

venlafaksin

venlafaksin

verapamil
verapamil
verapamil

2893

2894

2895

2896

2897

2898

2899

2900

2901

2902

2903

2904

2905

2906
2907
2908

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
prašek za koncentrat
za raztopino za
infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
prašek za raztopino za
injiciranje ali
infundiranje
raztopina za
infundiranje
filmsko obložena
tableta
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
kapsula s podaljšanim
sproščanjem, trda
obložena tableta
obložena tableta
raztopina za injiciranje
37.20 mg
74.40 mg
5 mg/2 ml

Rp
Rp
ZZ

Rp

Rp

Rp/Spec

H/Rp

H

H

ZZ

Rp

Rp

C08DA01
C08DA01
C08DA01

N06AX16

N06AX16

L01XE15

A16AB10

M03AC03

M03AC03

L04AA33

N07BA03

N07BA03

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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75 mg

150 mg

240 mg

400 enot

4 mg

4 mg

300 mg

0,5 mg, 1
mg
1 mg

N07BA03

G04BE09

G04BE09

G04BE09

Št.

Rp

Rp

Rp

Rp

9326 /

0,5 mg

5 mg

20 mg

10 mg

Stran
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vildagliptin/metforminijev
klorid
vildagliptin/metforminijev
klorid
vinblastin
vinblastin
vinblastin

vindesin

vinkristin
vinorelbin

vismodegib
vitamin A
vitamin A, holekalciferol
(vitamin D3)

2920

2921
2922

2923
2924
2925

2917
2918
2919

2916

500 mg

ZZ

20 mg/ml

L01XX43
S01XA20
A11CB

L01CA02
L01CA04

L01CA03

L01CA01
L01CA01
L01CA01

A10BD08

A10BD08

A10BH02
A10BD08

N03AG04

J07AG01

C01BG11

C08DA01

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
brez pravnega statusa

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

Rp/Spec
BRp
Rp

ZZ
H

ZZ
ZZ
ZZ

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp/Spec

ZZ

Rp

223.10 mg

50 mg
50
mg/1000
mg
filmsko obložena
50 mg/850
tableta
mg
filmsko obložena
50mg/850
tableta
mg
raztopina za injiciranje 1 mg/ml
raztopina za injiciranje 10 mg
prašek za raztopino za 10 mg
injiciranje
prašek za raztopino za 5 mg
injiciranje
raztopina za injiciranje 1 mg/ml
koncentrat za
10 mg/ml
raztopino za
infundiranje
kapsula, trda
150 mg
gel za oko
10 mg
peroralne kapljice,
6000
emulzija
i.e./2000

2915

2913
2914

2912

2911

2910

tableta s podaljšanim
sproščanjem
vernakalantijev klorid
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
vezana oblika prečiščenega prašek in vehikel za
antigena hemofilusa
suspenzijo za
influence tipa B
injiciranje
vigabatrin
filmsko obložena
tableta
vildagliptin
tableta
vildagliptin/metforminijev
filmsko obložena
klorid
tableta

verapamil

2909
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2939

2938
50 mg/ml

50 mg/ml

500 i.e.

1500 i.e.

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

ZZ

25 e./ml
50 e./ml

Rp

Rp

H

Rp

5 mg

10 mg

200 mg

40 mg/ml

Rp

Rp

ZZ

H

B03AC

B03AC

B06AC01

B06AC01

B02BD03

B02BD03

N06AX26

N06AX26

J02AC03

J02AC03

J02AC03

J02AC03

V07AB

B05XC

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet,
začasno dovoljenje za promet
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2937

2936

2935

2934

2933

2932

2931

2930

50 mg

200 mg

različne
sestave

Št.

2929

koncentrat za
raztopino za
infundiranje
voda za injekcije
vehikel za
parenteralno uporabo
vorikonazol
filmsko obložena
tableta
vorikonazol
filmsko obložena
tableta
vorikonazol
prašek za peroralno
suspenzijo
vorikonazol
prašek za raztopino za
infundiranje
vortioksetin
filmsko obložena
tableta
vortioksetin
filmsko obložena
tableta
zaviralci inhibitorjev faktorja prašek in vehikel za
VIII
raztopino za
infundiranje
zaviralci inhibitorjev faktorja prašek in vehikel za
VIII
raztopino za
infundiranje
zaviralec C1, pridobljen iz
prašek in vehikel za
plazme
raztopino za injiciranje
zaviralec C1, pridobljen iz
prašek in vehikel za
plazme
raztopino za injiciranje
ali infundiranje
raztopina za injiciranje
Zdravila s trovalentnim
železom za parenteralno
uporabo
Zdravila s trovalentnim
raztopina za injiciranje

vitamini

9328 /

2928

2927

2926

i.e./ml

Stran
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železom za parenteralno
uporabo
Zdravila s trovalentnim
železom za parenteralno
uporabo

zdravila za filtracijo krvi

zdravila za filtracijo krvi

ziprasidon
ziprasidon
ziprasidon
ziprasidon
ziprasidon

zofenopril

zofenopril

zofenopril, hidroklorotiazid

zoledronska kislina

zoledronska kislina

zoledronska kislina

zoledronska kislina

2940

2941

2942

2943
2944
2945
2946
2947

2948

2949

2950

2951

2952

2953

2954

raztopina za
injiciranje/koncentrat
za raztopino za
infundiranje
raztopina za
hemofiltracijo
raztopina za
hemofiltracijo in
hemodializo
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
prašek in vehikel za
raztopino za injiciranje
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
koncentrat za
raztopino za
infundiranje
prašek in vehikel za
raztopino za
infundiranje
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje

ali infundiranje

ZZ

4 mg/100
ml
5 mg

ZZ

ZZ

ZZ

Rp

Rp

Rp

Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
Rp/Spec
H

ZZ

ZZ

ZZ

M05BA08

M05BA08

M05BA08

M05BA08

C09BA15

C09AA15

C09AA15

N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04
N05AE04

B05ZB

B05ZB

B03AC

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

Št.

4 mg

28.70 mg,
12.50 mg
4 mg/5 ml

7.20 mg

28.70 mg

20 mg
40 mg
60 mg
80 mg
20 mg/ml

različne
sestave
različne
sestave

20 mg/ml
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9329

zolmitriptan
zolpidem

zolpidem

zolpidem
zolpidem
zonisamid
zonisamid
zonisamid
zuklopentiksol

zuklopentiksol
zuklopentiksol

želatina, sukcinilirana

želatina, sukcinilirana,
natrijev klorid, natrijev
acetat trihidrat, kalijev
klorid, kalcijev klorid
dihidrat, magnezijev klorid
heksahidrat
železov (II) sulfat, razne
kombinacije
železov (II) sulfat, razne
kombinacije
železov(II) sulfat

železov(II) sulfat

2956
2957

2958

2959
2960
2961
2962
2963
2964

2965
2966

2967

2968

2972

2971

filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
50 mg

Rp

Rp

Rp

B03AA07

B03AA07

B03AE10

B03AE10

B05AA06

ZZ

Rp

B05AA06

N05AF05
N05AF05

N05CF02
N05CF02
N03AX15
N03AX15
N03AX15
N05AF05

N05CF02

N02CC03
N05CF02

N02CC03

ZZ

ZZ
ZZ

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

brez pravnega statusa

začasno dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
dovoljenje za promet

dovoljenje za promet
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2970

železo(II)
9,3 mg/ml
140 mg/5
ml
100 mg

40 g/l, 5,55
g/l, 3,27
g/l, 0,3 g/l,
0,15 g/l,
0,2 g/l

40 mg/ml

200 mg
50 mg

4.02 mg
8.04 mg
100 mg
25 mg
50 mg
10 mg

8.04 mg

2.50 mg
4.02 mg

2.50 mg

Št.

peroralne kapljice,
raztopina
sirup

filmsko obložena
tableta
orodisperzibilna tableta
filmsko obložena
tableta
filmsko obložena
tableta
podjezična tableta
podjezična tableta
kapsula, trda
kapsula, trda
kapsula, trda
filmsko obložena
tableta
raztopina za injiciranje
raztopina za injiciranje
(intramuskularno)
raztopina za
infundiranje
raztopina za
infundiranje

9330 /

2969

zolmitriptan

2955

Stran
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prašek in vehikel za
disperzijo za injiciranje

žveplov heksafluorid

2977

2976

2975

obložena tableta
tableta s podaljšanim
sproščanjem
železov(III) oksid saharat
raztopina za
injiciranje/koncentrat
za raztopino za
infundiranje
železov(III) proteinsukcinilat peroralna raztopina

železov(II) sulfat
železov(II) sulfat

2973
2974

tableta

40 mg/15
ml
8 µl/ml

20 mg/ml

80 mg
80 mg

ZZ

Rp

ZZ

Rp
Rp

V08DA05

B03AB09

B03AC02

B03AA07
B03AA07

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

dovoljenje za promet

začasno dovoljenje za promet
začasno dovoljenje za promet
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Odločba o prenehanju ustanove Sklad dela
Prekmurje, ustanova za izvajanje aktivne
politike zaposlovanja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti na podlagi prvega odstavka 32. člena v zvezi s tretjo
alinejo 31. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), v upravni
zadevi prenehanja ustanove Sklad dela Prekmurje, ustanova
za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, Litostrojska 44c,
1000 Ljubljana, izdaja naslednjo

ODLOČBO
o prenehanju ustanove Sklad dela Prekmurje,
ustanova za izvajanje aktivne politike
zaposlovanja
1. Ustanova Sklad dela Prekmurje, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja, Litostrojska 44c, 1000 Ljubljana,
preneha.
2. V tem postopku niso nastali posebni stroški.
Št. 11000-5/2017
Ljubljana, dne 16. novembra 2017
EVA 2017-2611-0056
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

USTAVNO SODIŠČE
3171.

Odločba o ugotovitvi kršitve pravic iz prvega
odstavka 19. člena in prvega odstavka
21. člena Ustave

Številka: Up-563/15-19
Datum: 9. 10. 2017

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Varuha človekovih pravic na seji 19. oktobra 2017

o d l o č i l o:
S sklepom Vrhovnega sodišča št. II Ips 117/2015 z dne
21. 5. 2015, sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp
738/2015 z dne 18. 3. 2015 in sklepom Okrajnega sodišča v
Ljubljani št. Pr 157/2015 z dne 5. 3. 2015 sta bili kršeni pravica
nasprotnega udeleženca iz nepravdnega postopka do osebne
svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave ter pravica do
varstva osebnosti in dostojanstva v postopku iz prvega odstavka 21. člena Ustave.

Obrazložitev
A.
1. Okrajno sodišče v Ljubljani je 17. 12. 2014 prejelo predlog žene nasprotnega udeleženca iz nepravdnega postopka,
naj se slednji zadrži na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici v
oddelku pod posebnim nadzorom brez privolitve. S sklepom z
dne 11. 2. 2015 je sodišče prve stopnje odločilo, da se nasprotni udeleženec sprejme na zdravljenje v oddelek pod posebnim
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nadzorom za čas enega meseca. Zoper ta sklep je pooblaščenec nasprotnega udeleženca vložil pritožbo, ki ji je Višje
sodišče v Ljubljani ugodilo, prvostopenjski sklep razveljavilo
in zadevo vrnilo v nov postopek. Sodišče prve stopnje je takoj
po prejemu sklepa pritožbenega sodišča obvestilo psihiatrično
bolnišnico, da je sklep sodišča, ki je bil podlaga za izdajo poziva
za prihod na zdravljenje, razveljavljen in da v danem primeru
ni pravne podlage za zdravljenje proti volji osebe. Psihiatrična
bolnišnica je nato vložila prijavo, naj se nasprotni udeleženec
zadrži na zdravljenju brez privolitve po postopku v nujnih primerih. Na podlagi te prijave je sodišče prve stopnje 4. 3. 2015
sklenilo, da se nasprotni udeleženec odpusti iz oddelka pod
posebnim nadzorom. Zoper ta sklep sta hči in sin nasprotnega
udeleženca kot najbližji osebi vložila pritožbo. Le dan zatem, tj.
5. 3. 2015, je Okrajno sodišče v Ljubljani v prvotni zadevi (ki je
po vrnitvi v novo odločanje tekla pod št. Pr 157/2015) sklenilo,
da se nasprotni udeleženec sprejme na zdravljenje v oddelek
pod posebnim nadzorom za čas dveh mesecev. Zoper ta sklep
je njegov odvetnik vložil pritožbo. O pritožbah zoper oba navedena prvostopenjska sklepa je Višje sodišče v Ljubljani (sicer
v različnih pritožbenih senatih) odločilo na isti dan. S sklepom
št. I Cp 720/2015 z dne 18. 3. 2015 je Višje sodišče v Ljubljani
sklenilo, da se pritožba hčere in sina zavrne in se potrdi sklep
sodišča prve stopnje o tem, da ni razlogov za zadržanje nasprotnega udeleženca na zdravljenju brez privolitve. Istega dne
je drug pritožbeni senat Višjega sodišča v Ljubljani izdal sklep
št. I Cp 738/2015 z dne 18. 3. 2015, s katerim je zavrnil pritožbo
odvetnika nasprotnega udeleženca in potrdil sklep sodišča prve
stopnje o tem, da se nasprotni udeleženec zadrži na zdravljenju
v oddelku pod posebnim nadzorom za čas dveh mesecev.
2. Odvetnik nasprotnega udeleženca je zoper pravnomočni drugostopenjski sklep, s katerim je bil odrejen sprejem nasprotnega udeleženca na zdravljenje v oddelek pod posebnim
nadzorom, vložil revizijo. Vrhovno sodišče je revizijo zavrnilo. V
uvodu je ugotovilo, da pregled obeh nepravdnih zadev pokaže,
da gre v tej zadevi za postopek sprejema osebe na zdravljenje brez privolitve po 39. členu Zakona o duševnem zdravju
(Uradni list RS, št. 77/08 – v nadaljevanju ZDZdr), v vzporedni
zadevi pa je šlo za sprejem na zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih po 53. členu ZDZdr. Vendar po presoji Vrhovnega
sodišča to razlikovanje glede na vse druge stične točke med
dvema procesno sicer ločenima zadevama, ki sta življenjsko
istovetni (pri čemer je materialnopravna podlaga za obe zadevi
ista), ne spremeni ocene o nevzdržnosti takšnega procesnega
položaja. Kljub navedenemu je Vrhovno sodišče v nadaljevanju
ugotovilo, da sklep Višjega sodišča v tej zadevi ni obremenjen
ne s kršitvijo pravila o litispendenci in tudi ne s kršitvijo načela
res iudicata (prvi odstavek 288. člena Zakona o pravdnem
postopku, Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – v nadaljevanju ZPP). Prva kršitev naj ne bi bila
podana zato, ker se je obravnavana zadeva začela prva, druga
pa zato, ker naj sklep sodišča v vzporedni zadevi ne bi postal
pravnomočen pred sklepom v tej zadevi. Vrhovno sodišče je
kot zmotno zavrnilo stališče nasprotnega udeleženca, da bi
moral v nastalem položaju obveljati tisti sklep, ki pomeni manjši
poseg v njegove pravice in temeljne svoboščine. Po stališču
Vrhovnega sodišča tu ne gre za kazenskopravni ukrep, ki bi
lahko narekoval tako pravno sklepanje, marveč gre za omejitev nekaterih ustavnih pravic nasprotnega udeleženca zaradi
varstva (prav tako ustavno varovanih) dobrin, ki so navedene
v prvi alineji prvega odstavka 39. člena ZDZdr (življenje, zdravje, premoženje). Predmet presoje Vrhovnega sodišča je zato
zamejen z vrednotenjem (ne)sorazmernosti posega v ustavne
pravice nasprotnega udeleženca po zakonsko konkretiziranih
merilih iz 39. člena ZDZdr. Po presoji Vrhovnega sodišča je
ključna dejanska ugotovitev nižjih sodišč, da si nasprotni udeleženec izposoja večje denarne vsote ter jih nato pod vplivom
svoje blodnje pošilja prevarantom, ki ta položaj izkoriščajo. Tak
položaj po presoji Vrhovnega sodišča ustreza pravnemu pojmu
povzročanja hujše premoženjske škode iz prve alineje prvega
odstavka 39. člena ZDZdr.
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3. Zoper navedeni sklep Vrhovnega sodišča (v zvezi s
sklepoma nižjih sodišč) vlaga ustavno pritožbo Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju Varuh).1 Zatrjuje kršitve pravic
iz 19., 21., 22., 23. in 34. člena Ustave. Pojasni, da v času
vložitve ustavne pritožbe nasprotni udeleženec ni več zadržan na zdravljenju brez privolitve. Zato se zavzema za izdajo
ugotovitvene odločbe, s katero bi Ustavno sodišče ugotovilo
zatrjevane kršitve njegovih človekovih pravic. Pri tem se Varuh sklicuje na (izjemno) stališče Ustavnega sodišča glede
uveljavljanja pravice do osebne svobode iz prvega odstavka
19. člena Ustave, po katerem obstaja pravni interes za odločanje, čeprav izpodbijani posamični akt v času odločanja ne velja
več. Poudari, da je treba imeti v prvi vrsti pred očmi dejstvo,
da je odvzem prostosti tako pomembna vrednota, da mora biti
posledica odločitve v poštenem postopku. Varuh opozori, da
sta v konkretnem primeru ob siceršnji istovetnosti obeh zadev
odločitev sodišča, da se oseba sprejme na zdravljenje v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, in odločitev
sodišča, da se ta ista oseba odpusti iz oddelka pod posebnim
nadzorom psihiatrične bolnišnice, postali pravnomočni istega
dne (tj. 18. 3. 2015), udejanjena pa je bila le prva, o kakršnikoli
stvarni učinkovitosti druge, čeprav za osebo milejše odločitve
pa ni mogoče govoriti. Zaradi pomena varstva ustavno in konvencijsko varovane dobrine osebne svobode Varuh meni, da
nastale zagate ni mogoče reševati le z opiranjem na klasična
procesnopravna pravila. V takih primerih namreč, kot je navedlo tudi Višje sodišče v Ljubljani v sklepu, izdanem v vzporedni
zadevi, vendarle ne gre za odločanje o nekem »zahtevku« ali
»terjatvi«, pač pa za prisilno hospitalizacijo iste osebe iz istih
razlogov v istem časovnem obdobju.
4. Varuh poudari, da je bil nasprotni udeleženec, četudi
je razpolagal s pravnomočno sodno odločbo, da se odpusti
z zdravljenja na oddelku pod posebnim nadzorom, dejansko
postavljen v položaj, ko si je moral še dodatno prizadevati, da
se bo za izvršitev pravnomočne sodne odločbe o odpustu najprej spravila s sveta druga odločitev sodišča, ki vsebuje strožji
ukrep. Ko gre za pravico do osebne svobode, je po mnenju
Varuha nastali položaj nesprejemljiv z vidika več človekovih
pravic, predvsem pa z vidika zahteve po varstvu človekove
osebnosti in dostojanstva v postopkih (21. člen Ustave) oziroma pravice do osebnega dostojanstva (34. člen Ustave).
Sodišči prve in druge stopnje sta po mnenju Varuha zakon
uporabili tako, da sta mu dali vsebino, ki se je odrazila v kršitvi
pravice iz 21. oziroma 34. člena Ustave, saj ni mogoče trditi, da
je bilo osebi ob takem postopanju še zagotovljeno spoštovanje
človekove osebnosti in njenega dostojanstva. Varuh meni, da
je (že samo) s tem, ko sta izključno zaradi postopanja sodišča
obe odločitvi glede posega v osebno svobodo postali pravnomočni istega dne (tj. 18. 3. 2015), nastalo stanje, ki je pomenilo
kršitev navedenih človekovih pravic. V takem položaju je bilo
udejanjenje pravnomočne odločitve o tem, da v pravico do
osebne svobode ni dopustno poseči, dejansko pogojeno z izpodbitjem druge sodne odločbe o isti stvari. Po mnenju Varuha
je nesprejemljivo, da posameznik, ki razpolaga s pravnomočno
odločbo sodnega oblastva, skladno s katero poseg v njegovo
pravico do osebne svobode ni dopusten, nosi breme izpodbijanja druge, zanj neugodne odločbe istega sodnega oblastva, ki
glede istovetne situacije nalaga prav tak poseg. Zaradi ustavnih
in konvencijskih zahtev po varstvu osebnosti in dostojanstva ter
poštenega postopka bi moralo po mnenju Varuha prevladati
dejstvo, da v istovetni zadevi obstaja pravnomočna sodna odločba, ki posega v osebno svobodo ne dopušča, in zato ne sme
dejansko obveljati odločitev, ki vsebuje strožji ukrep.
1 Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Varuh ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži ustavno pritožbo v zvezi s posamično zadevo, ki
jo obravnava. Skladno z drugim odstavkom 52. člena ZUstS Varuh
vloži ustavno pritožbo s soglasjem tistega, katerega človekove
pravice ali temeljne svoboščine v posamični zadevi varuje. V obravnavani zadevi je tako soglasje nasprotnega udeleženca priloženo.
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5. Varuh je prepričan, da gre pri tem tudi za negacijo ustavnih procesnih jamstev, ki izhajajo iz 22. in 23. člena
Ustave, saj je bil postopek, v katerem je nasprotnemu udeležencu formalnopravno sicer uspelo zavarovati svojo pravico
do osebne svobode, očitno le »formalni ritual, ki je bil sam
sebi namen«. Kumulacija vseh navedenih okoliščin po mnenju
Varuha zadošča za sklep, da ukrep, ki ga je odredilo sodišče
prve stopnje v predlagalni zadevi, šteje za arbitrarnega, saj
nasprotuje zahtevi po poštenem postopku, ki jo poudarja tudi
Evropsko sodišče za človekove pravice v zvezi z zakonsko
določenim postopkom odvzema prostosti. Varuh je prepričan,
da je stališča sodišč v njihovem končnem rezultatu nemogoče
šteti kot še skladna z namenom varstva osebne svobode,
tj. varstvom pred arbitrarnostjo. Pri tem Varuh poudari, da je
osebna svoboda tako pomembna vrednota, da mora biti njen
odvzem posledica odločitve v poštenem postopku, te poštenosti pa sodišča v danem primeru, četudi so prepoznala, da gre
za življenjsko istovetni zadevi, niso zagotovila.
6. Varuh tudi nasprotuje argumentu Vrhovnega sodišča,
po katerem bi lahko le kazenskopravni ukrep narekoval pravno
sklepanje, da bi moral obveljati sklep, ki manj posega v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika. Navedeni
argument Vrhovnega sodišča po mnenju Varuha ne prepriča iz
dveh razlogov. Prvič: tako pri kazenskopravnem ukrepu (npr.
priporu) kot pri zadržanju na oddelku pod posebnim nadzorom
psihiatrične bolnišnice oziroma pri vseh vrstah sprejema na
zdravljenje brez privolitve gre za poseg v pravico do osebne
svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave, torej za isto
ustavno varovano dobrino. Drugič: ni mogoče spregledati dejstva, da tudi glede kazenskopravnega ukrepa obstajajo zakonsko konkretizirana merila, po katerih (naj) se vrednoti (ne)sorazmernost posega v človekove pravice. Po mnenju Varuha ni
jasno, zakaj naj bi bilo le pri kazenskopravnem ukrepu mogoče
pravno sklepati, da obvelja sklep, ki manj posega v človekove
pravice, pri »nepravdnem ukrepu« po ZDZdr pa ne, češ da gre
v slednjem primeru le za »omejitev nekaterih ustavnih pravic«
po »zakonsko konkretiziranih merilih«. Po mnenju Varuha je
obrazložitev Vrhovnega sodišča v navedenem delu tako napačna, da jo je mogoče označiti za nasprotno 22. členu Ustave.
Varuh zato predlaga, naj Ustavno sodišče ugotovi, da so bile z
izpodbijanimi sklepi kršene pravice nasprotnega udeleženca iz
21., 22., 23. in 34. člena Ustave v zvezi z 19. členom Ustave.
7. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-563/15
z dne 12. 7. 2016 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V
skladu s prvim odstavkom 56. člena ZUstS je Ustavno sodišče
o sprejemu obvestilo Vrhovno sodišče. V skladu z drugim odstavkom 56. člena ZUstS je Ustavno sodišče sklep o sprejemu
in ustavno pritožbo poslalo tudi predlagateljema nepravdnega
postopka (tj. sinu in hčeri osebe, glede katere je tekel postopek
sprejema na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom),
ki na ustavno pritožbo nista odgovorila.
B. – I.
8. Predmet izpodbijanja z ustavno pritožbo so sklepi, izdani v nepravdnem postopku, v katerem je sodišče odločalo o
sprejemu osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v oddelek pod posebnim nadzorom brez njene privolitve.2 Z odločitvijo
sodišč prve in druge stopnje je bil odrejen sprejem nasprotnega
udeleženca na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom
za čas dveh mesecev. Revizijo, ki jo je zoper navedeno pravnomočno sodno odločbo vložil odvetnik nasprotnega udeleženca,
je Vrhovno sodišče zavrnilo. Kot izhaja iz ustavne pritožbe, ob
njeni vložitvi izpodbijani sklepi niso bili več veljavni in nasprotni
udeleženec ni bil več zadržan na zdravljenju brez privolitve.
9. Ustavno sodišče praviloma šteje, da v primeru, ko
izpodbijani posamični akt v času odločanja ne velja več, ni
izkazan pravni interes za odločanje Ustavnega sodišča. Zgolj
2 Postopek sprejema osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v oddelek pod posebnim nadzorom brez njene privolitve je
urejen v 39.–52. členu ZDZdr.
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ugotovitev kršitve človekove pravice, ne da bi bil izpodbijani posamični akt razveljavljen ali odpravljen (prvi odstavek 59. člena
ZUstS), namreč praviloma ne spreminja pritožnikovega pravnega položaja. Vendar pa Ustavno sodišče odloča drugače, kadar
gre za primere, v katerih je predmet ustavne pritožbe sodno
odločanje o odvzemu osebne svobode.3 Učinkovito varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v teh primerih zahteva, da
ima prizadeti posameznik možnost ustavnopravnega varstva
tudi v primeru, ko izpodbijani sklep ni več veljaven. Da gre v
primeru sprejema osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico
v oddelek pod posebnim nadzorom brez njene privolitve za
poseg v pravico te osebe do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave, izhaja že iz odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-60/03 z dne 4. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 131/03, in
OdlUS XII, 93). Glede na tako naravo odrejenega ukrepa mora
Ustavno sodišče tudi v tej zadevi upoštevati posebne kriterije
za presojo pravnega interesa, ki jih je izoblikovalo v zadevah,
v katerih presoja ukrepe, ki pomenijo poseg v osebno svobodo
prizadete osebe.
B. – II.
10. V obravnavani zadevi sta glede sprejema nasprotnega udeleženca na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v
oddelek pod posebnim nadzorom hkrati tekla dva nepravdna
postopka. Prvi, t. i. predlagalni postopek je stekel na predlog
družinskih članov,4 nekoliko kasneje je po uradni dolžnosti stekel še drugi, t. i. postopek v nujnem primeru,5 in sicer na podlagi obvestila direktorja sprejemne psihiatrične bolnišnice. Kot
izhaja iz izpodbijanih sklepov, je šlo za istovetni zadevi, saj sta
se nanašali na zdravljenje iste osebe iz istih razlogov v istem
časovnem obdobju. Oba postopka sta tekla pred istim krajevno
pristojnim sodiščem (tj. Okrajno sodišče v Ljubljani), vendar
pred različnima sodnikoma. Ob siceršnji istovetnosti obeh nepravdnih zadev in ob uporabi iste materialnopravne podlage
(tj. prvega odstavka 39. člena ZDZdr)6 sta sodišči prve stopnje
sprejeli dve vsebinsko nasprotni si odločitvi: v predlagalnem
postopku je bil odrejen sprejem nasprotnega udeleženca na
zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom psihiatrične
bolnišnice za čas dveh mesecev; v postopku v nujnem primeru
pa je sodišče sklenilo, da se nasprotni udeleženec odpusti iz
oddelka pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice. Obe
navedeni sodni odločbi sta postali pravnomočni istega dne, in
sicer z odločbama dveh različnih pritožbenih senatov Višjega
sodišča v Ljubljani z dne 18. 3. 2015. En pritožbeni senat je
potrdil odločitev sodišča prve stopnje, sprejeto v predlagalnem
postopku, s katero je bil odrejen sprejem nasprotnega udele3 V zvezi s tem glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-50/09,
Up-260/09 z dne 18. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 29/10, in OdlUS
XIX, 2).
4 Prvotni predlog je podala žena nasprotnega udeleženca, po
njeni smrti sta postopek nadaljevala njegova hči in sin.
5 To je potem, ko je Višje sodišče v Ljubljani s sklepom št. I
Cp 475/2015 z dne 19. 2. 2015 razveljavilo prvotni sklep sodišča
prve stopnje, ki je odrejal sprejem osebe na zdravljenje v oddelek
pod posebnim nadzorom za čas enega meseca, in je tako odpadla
pravna podlaga, na kateri je temeljilo zadržanje nasprotnega udeleženca na zdravljenju v oddelku pod posebnim nadzorom.
6 Prvi odstavek 39. člena ZDZdr določa pogoje za sprejem
osebe na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez njene privolitve, in sicer je tako zdravljenje dopustno, če so izpolnjeni
vsi navedeni pogoji:
– če oseba ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če
huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo
premoženjsko škodo sebi ali drugim,
– če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno presojo realnosti in
sposobnost obvladovati svoje ravnanje, in
– če navedenih vzrokov in ogrožanja iz prve in druge alineje
tega odstavka ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči (z
zdravljenjem v psihiatrični bolnišnici izven oddelka pod posebnim
nadzorom, z ambulantnim zdravljenjem ali z nadzorovano obravnavo).
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ženca na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice. Drug pritožbeni senat pa je potrdil odločitev
sodišča prve stopnje, sprejeto v postopku v nujnem primeru,
da se ta ista oseba odpusti iz oddelka pod posebnim nadzorom
psihiatrične bolnišnice.
11. Glede na trditve Varuha o nesprejemljivosti postopanja
sodišč z vidika več človekovih pravic in temeljnih svoboščin nasprotnega udeleženca (med drugim tudi pravic iz 19. in 21. člena Ustave) mora Ustavno sodišče presoditi, ali je navedeni procesni položaj sprejemljiv z vidika ustavnih jamstev nasprotnega
udeleženca, ki izvirajo iz pravice do osebne svobode (prvi
odstavek 19. člena Ustave), pa tudi z vidika njegove pravice
do varstva osebnosti in dostojanstva v postopku (prvi odstavek
21. člena Ustave). Pri tem se zastavlja vprašanje, ali so sodišča
procesnopravna (zakonska) pravila uporabila in razlagala na
ustavno skladen način, ob upoštevanju jamstev nasprotnega
udeleženca, ki izvirajo iz navedenih ustavnih določb.
12. Ustava zagotavlja pravico do osebne svobode v prvem odstavku 19. člena in za vse primere omejitve osebne
svobode vzpostavlja posebna jamstva. V drugem odstavku
19. člena Ustava določa, da se nikomur ne sme vzeti prostost,
razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon. Poseg
v pravico do osebne svobode je tako dopusten le v zakonsko določenih primerih in po zakonsko določenem postopku.
Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-60/03 poudarilo, da
pridržanje osebe na zdravljenju na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice brez privolitve pomeni hud poseg v človekove
pravice in temeljne svoboščine te osebe, zlasti tudi v pravico
do osebne svobode (prvi odstavek 19. člena Ustave). Pridržani
osebi mora biti zagotovljena pravica do sodnega varstva oziroma sodnega nadzora glede zakonitosti pridržanja. Osebna
svoboda je namreč tako pomembna ustavnopravna dobrina,
da je kakršenkoli poseg vanjo dopusten le na podlagi sodne
odločbe, izdane v postopku, v katerem so dosledno spoštovana
ustavna jamstva poštenega postopka (22. in 23. člen Ustave).7
Pravico do osebne svobode, podobno kot Ustava, zagotavlja
tudi prvi odstavek 5. člena Konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Ta vsebuje enako zapoved,
kot je določena v drugem odstavku 19. člena Ustave, s tem da
izčrpno določa primere, v katerih je dovoljeno posamezniku
vzeti prostost. Mednje se glede na točko e) prvega odstavka
5. člena EKČP uvršča tudi zakonito pridržanje duševno bolnih
oseb. Skladno z drugim odstavkom 5. člena EKČP je treba ob
odvzemu prostosti vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga razume,
o vzrokih za odvzem prostosti in česa ga dolžijo. V tretjem in
četrtem odstavku 5. člena EKČP določa procesna jamstva,
ki morajo biti zagotovljena v postopku odločanja o odvzemu
prostosti (takojšnja privedba osebe pred sodnika; sojenje v
razumnem roku; pravica začeti postopek, v katerem bo sodišče
hitro odločilo o zakonitosti odvzema prostosti in odredilo izpustitev, če je odvzem nezakonit).
13. Vrhovno vodilo pri odločanju v vsakem sodnem postopku mora biti spoštovanje osebnega dostojanstva. V ustavnosodni presoji je sprejeto stališče, da je človekovo dostojanstvo temeljna vrednota, ki prežema ves pravni red in ima zato
tudi objektivni pomen pri delovanju oblasti tako v konkretnih
postopkih kot tudi pri sprejemanju predpisov.8 Po vsebini gre
pri človekovem dostojanstvu za predpostavko, da ima vsak
človek enako in absolutno notranjo vrednost, ki mu pripada prav zato, ker je človek. Spoštovanje človekovega dostojanstva zato pomeni varstvo osebne vrednosti posameznika
pred neupravičenimi posegi in zahtevami države in družbe.
Kot temeljna vrednota ima človekovo dostojanstvo normativ7 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-60/03,
12.–14. točka obrazložitve, in št. Up-153/05 z dne 12. 5. 2005
(Uradni list RS, št. 53/05, in OdlUS XIV, 42).
8 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-109/10 z dne
26. 9. 2011 (Uradni list RS, št. 78/11, in OdlUS XIX, 26), 8. in 9. točka obrazložitve.

Uradni list Republike Slovenije
ni izraz v številnih določbah Ustave, zlasti je konkretizirano
v določbah, ki zagotavljajo posamezne človekove pravice in
temeljne svoboščine; te so namenjene prav varstvu različnih
vidikov človekovega dostojanstva.9 Ker spada dostojanstvo
posameznika med temeljne vrednote demokratične družbe, ga
mora država posebej aktivno varovati in ustvarjati možnosti za
njegovo čim učinkovitejše uresničevanje.10 Ko gre za varstvo
položaja posebej ranljivih skupin oseb, ima spoštovanje človekovega dostojanstva kot temeljne vrednote družbe še posebno
pomembno mesto.11
14. Posamezni vidiki človekovega dostojanstva se uresničujejo v konkretnih pravnih postopkih, pri čemer imajo pri
ugotavljanju morebitnih kršitev ključno vlogo sodišča in Ustavno sodišče.12 Z odločitvami sodišč in Ustavnega sodišča se ob
upoštevanju konkretnih okoliščin posameznih primerov oblikujejo meje dopustnemu ravnanju oblastnih organov.13 V prvem
odstavku 21. člena Ustave je posebej poudarjena zahteva po
spoštovanju človekove osebnosti in njegovega dostojanstva
v kazenskem in vseh drugih pravnih postopkih, v katerih je
posameznik udeležen. Gre za poseben izraz sicer splošnejše
pravice do osebnega dostojanstva in varnosti, ki jo vsakomur
zagotavlja 34. člen Ustave.14 Prav iz spoštovanja človekove
osebnosti in dostojanstva v postopku izvirajo tudi ustavna procesna jamstva iz 22. in 23. člena Ustave, ki tvorijo jedro pravice
do poštenega postopka in ki stranki postopka zagotavljajo, da
jo bo sodišče obravnavalo kot aktivnega udeleženca postopka
in ji omogočilo učinkovito obrambo njenih pravic in interesov –
da bo torej subjekt in ne zgolj objekt postopka.15 Le postopek,
ki udeležencu zagotavlja, da učinkovito varuje svoje pravice in
interese, in tako preprečuje, da bi postal zgolj predmet postopka, temelji na resničnem spoštovanju človekove osebnosti in
dostojanstva.16
15. Zahteva po spoštovanju človekove osebnosti in dostojanstva v postopku je toliko bolj poudarjena v sodnih postopkih,
v katerih se odloča o posegu v osebno svobodo posameznika.
Ena od najpomembnejših pravic, ki mora biti zagotovljena
pridržani osebi, je namreč pravica do sodnega varstva glede
zakonitosti pridržanja (prvi odstavek 23. člena Ustave in četrti
odstavek 5. člena EKČP). Neodvisen sodni nadzor, v okviru
katerega sodišče presodi, ali so izpolnjeni vsi zakonski pogoji
za sprejem osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v
oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve oziroma njeno
zadržanje na zdravljenju v tem oddelku, je bistvenega pomena
9 Zato

se v ustavnopravni teoriji človekovo dostojanstvo opredeljuje kot izvor človekovih pravic in kot predpogoj za spoštovanje
drugih človekovih pravic (primerjaj L. Šturm v: L. Šturm (ur.),
Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske
državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 362).
10 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-679/12 z dne
16. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 81/14, in OdlUS XX, 39), 8. točka
obrazložitve.
11 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-70/12 z dne
21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 24/14, in OdlUS XX, 23), 7. točka
obrazložitve.
12 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-109/10,
11. točka obrazložitve.
13 Prav tam.
14 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-6/08,
Up-1198/05, Up-786/06 z dne 3. 7. 2008 (Uradni list RS, št. 73/08,
in OdlUS XVII, 46), 12. točka obrazložitve.
15 Primerjaj odločbe Ustavnega sodišča št. Up-718/13 z dne
7. 10. 2015 (Uradni list RS, št. 80/15), 10. točka obrazložitve,
št. Up-879/12, U-I-234/12 z dne 24. 4. 2014 (Uradni list RS,
št. 35/14), 4. točka obrazložitve, št. Up-1352/11 z dne 9. 5. 2013
(Uradni list RS, št. 47/13), 6. točka obrazložitve, št. Up-570/10 z
dne 13. 10. 2011 (Uradni list RS, št. 93/11), 9. točka obrazložitve.
16 Primerjaj odločbe Ustavnega sodišča št. Up-718/13,
10. točka obrazložitve, št. Up-359/01 z dne 15. 11. 2001 (Uradni list RS, št. 96/01, in OdlUS X, 229), 6. točka obrazložitve,
št. Up-599/04 z dne 24. 3. 2005 (Uradni list RS, št. 37/05, in OdlUS XIV, 38), 18. točka obrazložitve.

Št.

67 / 29. 11. 2017 /

Stran

9335

za zagotovitev varstva pravic prizadete osebe.17 To varstvo ne
sme biti zagotovljeno le teoretično, pač pa mora biti zagotovljeno njegovo učinkovito uresničevanje v konkretnih postopkih.18
Če je sodni nadzor nad zakonitostjo pridržanja na zdravljenju
neučinkovit, odpove ključna pravna varovalka, ki osebam, glede katerih teče postopek odločanja o sprejemu na zdravljenje,
zagotavlja, da ne bo prišlo do arbitrarnih posegov v njihovo pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 19. člena Ustave.
16. Navedena ustavnopravna izhodišča so ključna tudi
za presojo obravnavane zadeve. Iz sklepa Višjega sodišča,
izdanega v vzporedni zadevi v postopku v nujnem primeru,19
izhaja ustavnopravno pravilno stališče, da »je popolnoma nedopustno voditi zoper eno in isto osebo dva ločena postopka
za prisilno hospitalizacijo iz istih razlogov v istem časovnem
obdobju« in da »tu ne gre za ᾽zahtevek᾽ ali za ᾽terjatev᾽, pač pa
za zdravljenje človeka z imenom in priimkom v točno določenem času in prostoru, kar je lahko predmet samo ene oziroma
enovite sodne presoje in odločitve«.20 Drugačno je stališče
Višjega sodišča v sklepu, izdanem v predlagalnem postopku, ki
je predmet izpodbijanja z ustavno pritožbo. Višje sodišče v tem
sklepu zapiše, da »v primeru, če sta v nepravdnih zadevah zoper isto osebo izdana dva diametralno nasprotna si sklepa, to
na odločitev o pritožbi v tej zadevi neposredno ne vpliva, torej
je to dejstvo za ta pritožbeni postopek irelevantno«, in da je »v
tem nepravdnem postopku sodišče prve stopnje z izpodbijanim
sklepom odločalo na podlagi ugotovljenih dejstev v tem postopku, v zadevi Pr 167/2015 pa na podlagi dejstev, ugotovljenih
v tistem postopku«. Vrhovno sodišče splošno pritrjuje stališču
o nevzdržnosti procesnega položaja, v katerem se vodita dva
vzporedna postopka za prisilno hospitalizacijo zoper isto osebo
iz istih razlogov v istem časovnem obdobju, in poudari, da bi
moralo sodišče prve stopnje takšen položaj preprečiti z ustreznim procesnim ravnanjem. Kljub temu Vrhovno sodišče meni,
da sklep Višjega sodišča v predlagalnem postopku ni obremenjen ne s kršitvijo pravila o litispendenci in tudi ne s kršitvijo
načela res iudicata (prvi odstavek 288. člena ZPP).
17. V pridržalnih zadevah po ZDZdr gre za nepravdni
postopek, v katerem je zaradi varstva pravice do osebne svobode nujno treba preprečiti, da bi hkrati tekla dva sodna postopka v isti zadevi.21 To pomeni, da sodišče v primeru, ko je
en postopek (na predlog) že v teku, nakar isto sodišče prejme
še obvestilo direktorja psihiatrične bolnišnice (ki bi narekovalo
sprožitev nujnega postopka po uradni dolžnosti),22 ne sme začeti še enega postopka, pač pa mora to obvestilo obravnavati
17 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-60/03, 13. točka
obrazložitve.
18 Postopek, s katerim se uresničuje sodno varstvo, mora
biti tudi vsebinsko učinkovit (tako odločba Ustavnega sodišča
št. U-I-161/10 z dne 9. 12. 2010, Uradni list RS, št. 107/10, in OdlUS XIX, 10, 6. točka obrazložitve).
19 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 720/2015 z dne
18. 3. 2015.
20 Iz navedenega sklepa Višjega sodišča, izdanega v vzporedni nepravdni zadevi, tudi izhaja, da so za odvračanje nevarnosti za
premoženje, ki jo v zvezi s svojimi nespametnimi poslovnimi odločitvami povzroča nasprotni udeleženec, na razpolago drugi pravni
postopki, in sicer postopek za odvzem ali omejitev poslovne sposobnosti (ki je bil glede na podatke iz tega sklepa zoper konkretno
osebo že v teku), ne pa postopek prisilne hospitalizacije, ki pomeni
hud poseg v osebno svobodo pridržane osebe (19. člen Ustave). V
postopku za odvzem oziroma omejitev poslovne sposobnosti je bil
nasprotnemu udeležencu tudi postavljen začasni skrbnik.
21 Tudi v klasičnih civilnih pravdah je nesprejemljiv procesni
položaj, v katerem bi sodišče o istem predmetu spora med istima
strankama odločalo v dveh ločenih postopkih. Pravila civilnega
procesnega prava zato ponujajo procesna orodja, ki služijo preprečevanju nastanka tovrstnih procesnih položajev oziroma njihovemu
razreševanju (npr. pravilo o litispendenci in načelo res iudicata; možnost združitve pravd zaradi skupnega obravnavanja in odločanja).
22 Prvi odstavek 61. člena ZDZdr določa, da postopek sprejema brez privolitve v nujnih primerih sodišče začne po uradni
dolžnosti, ko prejme obvestilo direktorja psihiatrične bolnišnice o
sprejemu osebe ali ko na kakšen drug način izve zanj.
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v okviru že začetega postopka. Ob dejstvu, da ZDZdr dopušča
tudi možnost, da dva nepravdna postopka stečeta pred dvema
različnima krajevno pristojnima sodišča,23 je dolžnost sodišča,
ki prejme obvestilo direktorja psihiatrične bolnišnice, ki narekuje sprožitev nujnega postopka, da pri sodišču, na območju
katerega ima oseba stalno ali začasno prebivališče, preveri,
ali je v teku postopek na podlagi predloga. Prav tako velja dolžnost sodišča, ki prejme predlog upravičenega predlagatelja za
zadržanje osebe na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici, da pri
sodišču, na območju katerega je sedež sprejemne psihiatrične bolnišnice, preveri, ali je v teku nujni postopek. V primeru
obstoja dveh vzporednih nepravdnih postopkov, v katerih se
odloča o sprejemu iste osebe na zdravljenje v psihiatrično
bolnišnico v oddelek pod posebnim nadzorom, ustavnoskladna
razlaga zakona narekuje, naj sodišče postopka združi. S takim
postopanjem sodišče prepreči položaj, kakršen je nastal v
obravnavani zadevi, ko je v dveh nepravdnih postopkih prišlo
do različnih vsebinskih odločitev glede zadržanja nasprotnega
udeleženca na zdravljenju. Tako tudi odpade potreba po morebitni naknadni pravni presoji, katera od dveh sodnih odločb
naj dejansko učinkuje (npr. primerjanje s kazenskopravnim
sklepanjem glede učinkovanja milejšega ukrepa).
18. Ob upoštevanju navedenih izhodišč je očitno, da so
sodišča v tem nepravdnem postopku povzročila ustavnopravno
nevzdržen procesni položaj. Sodišče prve stopnje namreč predmetne zadeve ni združilo z vzporedno nepravdno zadevo (čeprav je zanjo vedelo),24 prav tako je Višje sodišče kljub zavedanju o obstoju dveh vzporednih postopkov nadaljevalo odločanje.
Nevzdržnost procesnega položaja, ki je ni odpravilo niti Vrhovno
sodišče, je povzročila neučinkovitost sodnega nadzora glede zakonitosti zadržanja nasprotnega udeleženca na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici, saj je privedla do dveh pravnomočnih sklepov,
s katerima je bilo različno odločeno o obstoju zakonskih pogojev
za zadržanje nasprotnega udeleženca na zdravljenju. S tem je
bila kršena njegova pravica do osebne svobode (prvi odstavek
19. člena Ustave). Postopanje sodišč v konkretni situaciji hkrati
pomeni kršitev pravice nasprotnega udeleženca do spoštovanja
osebnosti in dostojanstva v postopku (prvi odstavek 21. člena
Ustave). Nasprotni udeleženec je bil namreč obravnavan kot
predmet postopka in ne kot njegov subjekt.
19. Glede na navedeno sta bili z izpodbijanimi sklepi sodišč kršeni pravici nasprotnega udeleženca do osebne svobode
(prvi odstavek 19. člena Ustave) ter do varstva osebnosti in
dostojanstva v nepravdnem postopku (prvi odstavek 21. člena
Ustave). Iz razlogov, navedenih v 9. točki obrazložitve te odločbe, se je Ustavno sodišče omejilo le na ugotovitev kršitve
navedenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, storjenih
v škodo nasprotnega udeleženca.
C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnici in sodniki
DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič - Horvat,
dr. Špelca Mežnar in Marko Šorli. Sodnik dr. Marijan Pavčnik je
bil pri odločanju v zadevi izločen. Ustavno sodišče je odločbo
sprejelo soglasno.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica
Prim. prvi odstavek 41. člena in 60. člen ZDZdr. O tem
vprašanju glej tudi C. Horvat, Res iudicata v pridržalnih zadevah,
Pravna praksa, št. 49–50 (2010), str. 19.
24 Kot je razvidno iz obrazložitve prvostopenjskega sklepa z
dne 5. 3. 2015, izdanega v predlagalnem postopku, je sodišče prve
stopnje vedelo za to, da vzporedno teče nujni postopek na podlagi
prejetega obvestila direktorja Psihiatrične klinike, v katerem se
presoja utemeljenost že pričetega zadržanja. Vendar je sodišče
prve stopnje štelo, da »ne gre za iste stranke postopka in tudi ne
za isti postopek po določbah Zakona o duševnem zdravju« in da
zato »ne gre za litispendenco ali odločanje o zadevi, v kateri je že
pravnomočno odločeno«.
23
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3172.

Odločba o prenehanju priznanja naravne
mineralne vode Radenska Classic – Petanjski
vrelec

Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdaja na predlog
družbe Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci, ki jo
zastopa direktor Marián Šefčovič, na podlagi 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in 21. člena Pravilnika o
naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list
RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi prenehanja
priznanja naravne mineralne vode naslednjo

ODLOČBO
o prenehanju priznanja naravne mineralne vode
Radenska Classic – Petanjski vrelec
Naravni mineralni vodi pod imenom Radenska Classic – Petanjski vrelec, ki je bila priznana z odločbama
št. 324-02-174/00 z dne 30. 8. 2001 in št. 324-17-2004/6 z dne
9. 4. 2004 ter katere priznanje je bilo objavljeno z Odločbo o priznanju naravnih mineralnih vod Radenska Classic, Radenska
Classic – Petanjski vrelec in Radenska – Light (Uradni list RS,
št. 61/04), preneha priznanje naravne mineralne vode.
Št. 332-26/2017/2
Ljubljana, dne 27. novembra 2017
EVA 2017-2330-0082
dr. Janez Posedi l.r.
generalni direktor
Uprave Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin

3173.

Odločba o priznanju naravne mineralne vode
Radenska Petanjski vrelec

Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdaja na predlog
družbe Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci, ki jo
zastopa direktor Marián Šefčovič, na podlagi 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in 21. člena Pravilnika
o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni
list RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi priznanja
označbe naravne mineralne vode naslednjo

ODLOČBO
o priznanju naravne mineralne vode
Radenska Petanjski vrelec
Voda iz izvira Petanjski vrelec v Radencih, ki se polni pod
imenom Radenska Petanjski vrelec, se prizna kot naravna
mineralna voda.
Št. 332-27/2017/2
Ljubljana, dne 17. novembra 2017
EVA 2017-2330-0083
dr. Janez Posedi l.r.
generalni direktor
Uprave Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
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Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 2017

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, oktober 2017
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2017 v primerjavi s
septembrom 2017 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra
2017 je bil 0,014.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca oktobra 2017 je bil 0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2017 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,018.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2017 v primerjavi s septembrom 2017 je bil 0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do oktobra 2017 je bil 0,015.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do oktobra 2017 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2017
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,010.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do oktobra 2017 v primerjavi s povprečjem leta
2016 je bil 0,013.
Št. 9621-157/2017/5
Ljubljana, dne 21. novembra 2017
EVA 2017-1522-0035
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Stran
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OBČINE
DOBREPOLJE
3175.

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne
pomoči pri odpravi posledic naravnih
in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine
Dobrepolje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
ter 6. in 23. člena Statuta Občine Dobrepolje – NPB(1) (Uradni
list RS, št. 28/08 in 14/17) je Občinski svet Občine Dobrepolje
na 20. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči
pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
iz sredstev proračuna Občine Dobrepolje
I. UVOD
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in
drugih nesreč, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika
in višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje pomoči upravičencem v Občini Dobrepolje ter nadzor
nad porabo sredstev.
(2) Občina Dobrepolje sredstva za enkratno denarno pomoč upravičencem zagotavlja iz sredstev vsakoletnega proračuna Občine Dobrepolje.
II. UPRAVIČENCI
2. člen
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Dobrepolje, ki so se zaradi naravne
ali druge nesreče trenutno znašli v težki materialni situaciji,
oziroma jim je bila povzročena škoda na premoženju, ki leži na
območju Občine Dobrepolje.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
(1) Enkratna denarna pomoč je namenjena za trenutno
premostitev nastalih težav pri občanih, povezanih z naravno
ali drugo nesrečo.
(2) Po tem pravilniku se denarna pomoč izplača upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del splošne naravne
nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države ali občine.
4. člen
(1) Naravna nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo, oziroma ogrozijo življenje in zdravje ljudi, živali ter
premoženje. Med naravne nesreče po tem pravilniku spadajo
poplava, zemeljski plaz, močan veter, neurje, udar strele, požar
kot posledica udara strele in podobno.
(2) Druge nesreče so dogodki, ki izvirajo iz dejanj ljudi, predmetov ali drugih nenaravnih dejavnikov, ki povzročajo
škodo. Mednje spadajo ekološke nesreče, požari, kritje drugih
stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti ter druge podobne nesreče, medtem ko se za druge
nesreče po tem pravilniku ne štejejo kraje, tatvine in druge
običajne poslovne škode.

IV. MERILA ZA DODELITEV POMOČI
5. člen
(1) Do dodelitve denarne pomoči pri odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč je upravičen posameznik, oziroma
družina, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in je na
Občino Dobrepolje podal vlogo za dodelitev enkratne denarne
pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
(2) Višina enkratne denarne pomoči v primeru nesreče,
ki je poškodovala stanovanjsko stavbo, znaša do 2.000,00 €,
za druge nestanovanjske stavbe (npr. gospodarska poslopja)
pa do 1.000,00 €.
V. POSTOPEK
6. člen
Postopek za uveljavitev pomoči se uvede na pisno zahtevo stranke. Postopek se lahko ob soglasju upravičenca uvede
tudi na vlogo Centra za socialno delo Grosuplje, humanitarnih
organizacij in društev, zdravstvenih in vzgojno-izobraževalnih
ter drugih zavodov.
7. člen
(1) Upravni organ obravnava vlogo in poda oceno o upravičenosti in višini denarne pomoči. Upravičenost do denarne
pomoči in njena višina se ugotavlja na podlagi v vlogi navedenih dejstev in predloženih dokazil, ogleda mesta nesreče, kadar
je to izvedljivo ter drugih verodostojnih virov.
(2) Na podlagi pridobljenih dokazil in mnenj upravni organ
izda sklep o dodelitvi enkratne denarne pomoči pri odpravi
posledic naravnih in drugih nesreč. Zoper sklep je dovoljena
pritožba pri županu Občine Dobrepolje.
(3) V primeru naravnih in drugih nesreč ali za ureditev
bivanjskih razmer se praviloma takšna pomoč nameni izključno za nabavo potrebnega materiala, lahko pa tudi za izvedbo
storitev za nujno sanacijo.
(4) Samo izjemoma se izredna pomoč nakaže upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na
njegov osebni račun.
8. člen
(1) Denarna pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih
nesreč se ne dodeli, če je bilo ugotovljeno, da je bil vzrok za
nastalo škodo neodgovorno ravnanje oškodovanca.
(2) Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev
prejemnikom opravljata občinska uprava in nadzorni odbor
občine.
(4) Če se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, mora prejemnik pridobljena sredstva vrniti skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2017
Videm, dne 21. novembra 2017
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.
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OBRAZEC - VLOGA ZA IZREDNO POMOČ
Ime, priimek:

________________________________________

Naslov:

________________________________________

Davčna številka:

________________________________________

Matična številka:

________________________________________

Št. TRR/banka:

________________________________________

Obrazložitev razlogov/situacije, zaradi katerih uveljavljate pravico do izredne enkratne
pomoči:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Navedba oseb(e), ki lahko vašo izraženo potrebo po pomoči dodatno podkrepi(jo):
(podatek ni obvezen)
________________________________________________________________________
Izjave:
Podpisani vlagatelj vloge za izredno pomoč izjavljam:
- Da Občini Dobrepolje za potrebe ugotavljanja upravičenosti do izredne pomoči
dovoljujem preveritev dohodkov in prejemkov, določenih po Zakonu o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, ki sem jih sam ali so jih moji družinski člani pridobili v zadnjih
treh mesecih pred vložitvijo zahtevka, vključno z dohodki iz premoženja in drugih virov,
- Da bom na poziv Občine za potrebe ugotavljanja upravičenosti do izredne pomoči
dopolnil vlogo z morebitnimi zahtevanimi dodatnimi dokazili,
- Da so podatki na tej vlogi resnični.
Ime, priimek: _________________________
Podpis: ______________________________
Datum: ______________________________
Druga dokazila:

(navedi)

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ILIRSKA BISTRICA
3176.

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2017

40

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in
Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine
Ilirska Bistrica na 23. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel

ODLOK
o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2017

41

1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»2. člen
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.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci
prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
A.

70

71

72

73

74

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
V EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
15.049.168
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.869.137
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
9.478.864
700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
8.241.651
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
984.965
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
252.248
706 DRUGI DAVKI
0
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.390.273
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREM.
868.245
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
11.200
712 DENARNE KAZNI
23.100
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
2.138
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
485.590
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
2.889.850
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
510.000
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
2.379.850
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.400
730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
1.400
TRANSFERNI PRIHODKI
1.288.781
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
932.257
741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.
IZ SRED. PRORAČUNA EU
356.524

42

43

B.
75

44

C.
50
55

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.593.215
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.982.463
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
782.747
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VAR.
141.853
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
2.870.426
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
67.951
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
119.485
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
5.021.823
410 SUBVENCIJE
241.398
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
2.940.377
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORG. IN USTANOVAM
497.128
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
1.342.921
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.291.606
420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
9.291.606
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
297.323
431 INVEST. TR. PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR.
UPOR.
200.000
432 INVEST. TR. PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
97.323
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–3.544.047
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
(750+751+752)
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
–
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZ.
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL.(IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
2.184.777
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2.184.777
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
531.383
550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
531.383
IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.
NA RAČ. (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.890.653
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.653.394
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.544.047
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA
1.890.653
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Struktura splošnega in posebnega dela proračuna sta
priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na
področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so
razdeljena na glavne programe in podprograme. Podprogrami
so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja proračunske
porabe pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom.«

Št. 354-79/2017
Ilirska Bistrica, dne 22. novembra 2017
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

KRANJ

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 5. člena
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12 in 109/12), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list
RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik št. 4, 30. 6.
2006) na 23. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel

SKLEP
o določitvi cene storitve oskrbe s pitno vodo
1. člen
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ilirska Bistrica,
za obdobje 1. 1. 2017–31. 12. 2017.
2. člen
Uvede se nova cena za izvajanje storitve oskrbe s pitno
vodo v okviru gospodarske javne službe »oskrbe s pitno vodo«
v Občini Ilirska Bistrica, in sicer:

Vodarina
Vodno povračilo
Skupaj vodarina

Cena brez
DDV €/m3
1,25
0,0788
1,3288

DDV 9,5%
0,1187
0,0074
0,1261

Cena
z DDV €/m3
1,3687
0,0862
1,4549

Omrežnina
Vodomer
oznaka

DN 13
DN 20
DN 25
DN 30
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100

EUR/mesec brez DDV
Faktor
Omrežnina
Omrežnina
omrežnine
odjemalci,
odjemalci,
ki ne opravljajo
ki opravljajo
pridobitne dejav- pridobitno denosti
javnost
1
3,71844
4,462128
1
3,71844
4,462128
3
11,15532
13,386384
3
11,15532
13,386384
10
37,1844
44,62128
35
55,7766
66,93192
50
185,922
223,1064
100
371,844
446,2128

9341

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.

Št. 410-237/2017
Ilirska Bistrica, dne 22. novembra 2017

Sklep o določitvi cene storitve oskrbe
s pitno vodo

Stran

3. člen
Sprememba cen se uporablja od 1. 1. 2018 dalje.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2017.
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3178.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence v Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list, RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni
svet Mestne občine Kranj na 32. seji dne 22. 11. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence v Mestni občini Kranj
1. člen
V Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 11/05, 17/14, v
nadaljevanju: Odlok) se spremenita in dopolnita tretji in četrti
odstavek 3. člena, ki se po novem glasita:
»V primeru, ko novorojenec nima staršev ali za katerega
starši ne skrbijo, je upravičenec do enkratnega denarnega
prispevka oseba, ki je njegov skrbnik oziroma rejnik po odločbi
centra za socialno delo, in pri njem novorojenec dejansko biva.
Skrbnik oziroma rejnik mora priložiti potrdilo centra za socialno
delo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma oddan v rejništvo.
Pogoj za dodelitev enkratnega denarnega prispevka je
prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj za upravičenca do enkratnega denarnega prispevka in novorojenca.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, mora imeti novorojenec pri upravičencu na območju Mestne občine Kranj
prijavljeno vsaj začasno prebivališče.«

glasi:

2. člen
Spremeni se tretja alineja 5. člena Odloka in se po novem

– »skrbnik oziroma rejnik – potrdilo centra za socialno
delo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma oddan v rejništvo.«
3. člen
V 7. členu in v drugem odstavku 9. člena Odloka se
besedilo »Občinska uprava« nadomesti z besedilom »Mestna
uprava«.
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena Odloka in se po novem glasi:
»Višina enkratnega denarnega prispevka po tem odloku
se začne izplačevati za otroke rojene od 1. 1. 2018 dalje in
znaša za novorojenega otroka 130,00 EUR.«
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5. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2018.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2017.
Št. 602-98/2017-14-(47/09)
Kranj, dne 22. novembra 2017

Št. 121-384/2017-11-(47/09)
Kranj, dne 22. novembra 2017

Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar

Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar

Zanj
Boris Vehovec l.r.
Podžupan

Zanj
Boris Vehovec l.r.
Podžupan

3180.
3179.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi
cene vzgojno-varstvenega programa za
gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni
vrtec Pod mavrico

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 ZUUJFO, 55/17), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05
in 93/15), in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na
32. seji dne 22. 11. 2017 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojnovarstvenega programa za gospodarsko družbo
Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico
1. člen
V Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa
za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod
mavrico (Uradni list RS, št. 30/16 in 54/17, v nadaljevanju:
sklep) se spremeni 1. člen sklepa, tako da se po novem glasi:
»Cena vzgojno-varstvenega programa v gospodarski
družbi Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico, znaša
mesečno na otroka:
Program
Dnevni programi
oddelek prvega starostnega obdobja

glasi:

Cena
497,00 €

«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena sklepa in se po novem

»Dnevni strošek živil za otroke v ceni programa iz 1. člena
znaša 1,75 € (zajtrk 0,38 €, malica 0,51 € kosilo 0,86 €).«
3. člen
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno
zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega
obdobja za 2,926% nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.«
4. člen
Črta se 5. člen sklepa.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene
vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec
d.o.o., Enota Kranj

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 ZUUJFO, 55/17), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05
in 93/15), in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na
32. seji dne 22. 11. 2017 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cene
vzgojno-varstvenega programa
v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj
1. člen
V Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa
v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 35/17 in
54/17, v nadaljevanju: sklep) se spremeni 1. člen sklepa, tako
da se po novem glasi:
»Cena vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj, znaša mesečno na otroka:
Program
Dnevni programi
oddelek prvega starostnega obdobja

Cena
484,08€

«

2. člen
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno
zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega
obdobja za 0,335% nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.«
3. člen
Črta se 5. člen sklepa.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2017.
Št. 602-97/2017-25-(47/09)
Kranj, dne 22. novembra 2017
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar
Zanj
Boris Vehovec l.r.
Podžupan
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Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Moravske Toplice

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 3. izredni
seji dne 24. 11. 2017 sprejel

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu
Občine Moravske Toplice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za OPN)
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
sprejme Občinski prostorski načrt Občine Moravske Toplice
(v nadaljevanju: OPN).
(2) OPN je prostorski akt, s katerim se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov
v prostor. OPN velja za celotno območje občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: občina) in je podlaga za izdajo dovoljenj
za posege v prostor.
(3) OPN je usklajen z smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora ter upravljavci gospodarske javne infrastrukture
oziroma s predpisi z njihovih delovnih področij. Na OPN je pridobljena tudi Odločba o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na
okolje, saj je bil zanj izveden postopek celovite presoje vplivov
na okolje in presoja sprejemljivosti na varovana območja.
2. člen
(vsebina OPN)
(1) OPN je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
(2) V strateškem delu OPN se za celotno območje občine
določijo:
– izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
– zasnova prostorskega razvoja občine;
– zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena;
– usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo;
– usmeritve za razvoj v krajini;
– usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
– usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
(3) V izvedbenem delu OPN se določijo:
– enote in podenote urejanja prostora;
– območja osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora;
– prostorski izvedbeni pogoji;
– območja, za katere se pripravijo občinski podrobni prostorski načrti (v nadaljevanju: OPPN).
(4) Sestavni deli OPN so:
– besedilo OPN: odlok (splošni določbi, strateški del OPN,
izvedbeni del OPN, prehodne in končne določbe) s prilogami;
– grafični deli OPN: grafični prikazi strateškega in izvedbenega dela;
– priloge OPN: Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih
aktov, Prikaz stanja prostora, Strokovne podlage, Smernice in
mnenja nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev
prostorskega akta, Povzetek za javnost, Okoljsko poročilo in
Dodatna gradiva.
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II. STRATEŠKI DEL OPN
1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
3. člen
(analiza stanja, teženj
in možnosti prostorskega razvoja občine)
(1) Občina leži v osrednjem in vzhodnem delu Prekmurja,
delno na robu panonske nižine, pretežno pa v gričevnatem
Goričkem, ki je opredeljeno kot Krajinski park Goričko (v nadaljevanju: KP Goričko). Celotno območje občine je izrazito
kmetijsko, v nižinskem delu prevladuje poljedelstvo, v gričevnatem delu pa tudi vinogradništvo in sadjarstvo. Kljub temu
kmetijstvo ni več vodilna gospodarska panoga, saj se z njim
ukvarja le 6,7 % celotnega prebivalstva. Poudarek je na razvoju
zdraviliškega turizma in na dejavnostih, ki so povezane s turizmom. Prebivalstvo v občini upada, indeks staranja se povečuje,
prisotno je pomanjkanje delovnih mest.
(2) Območje občine je zaradi odsotnosti večjih urbanih
središč in industrije v območju KP Goričko, v nižinskem delu
tudi zaradi komunalno opremljenih naselij, kvalitetno bivalno
okolje. Zato so prisotne težnje po širitvi poselitvenih območij,
predvsem v okolici lokalnega središča in v vinogradniških
območjih KP Goričko. V naselju Moravske Toplice narašča
težnja po širitvi turističnega območja, predvsem za ureditev
športno-rekreacijskih površin, s čimer se razširi turistična
ponudba. Na področju kmetijstva narašča težnja po intenzivni
obdelavi kmetijskih zemljišč z ogrevanjem in namakanjem.
Na Goričkem narašča težnja za razvoj dopolnilnih kmetijskih dejavnosti, vključno z vinogradništvom ter dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetiji. Na področju gospodarske javne infrastrukture se intenzivno ureja vodooskrba na Goričkem,
ki je vododeficitarno območje. V strnjenih nižinskih naseljih
in delih naselij se ureja tudi zbiranje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod.
(3) Razvojne možnosti občine so še naprej v razvoju zdraviliškega turizma, ki se z ureditvijo dodatnih površin razširi na
športno-rekreacijski turizem. Zaloge geotermalne vode nudijo
možnosti nadaljnje uporabe v turizmu in kmetijstvu. Možnosti v
kmetijstvu so zaradi raznolikosti območja neomejene: v nižinskem delu se kmetijska proizvodnja intenzivira z ogrevanjem
in namakanjem pod rastlinjaki, v gričevnatem delu so možnosti
za razvoj vinogradništva, sadjarstva in živinoreje ter dopolnilnih
kmetijskih dejavnosti kot podpora turizmu. Razvoj turizma na
podeželju je zaradi zavarovanega KP Goričko ena od možnih
razvojnih alternativ, usmerja se predvsem v razvoj nastanitvenih kapacitet kot počitniških objektov, ki so navezana na
zdravilišče Moravske Toplice.
4. člen
(razvojne potrebe v občini, državi in regiji)
(1) OPN temelji na usmeritvah iz Strategije prostorskega
razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije, in sicer se
dejavnosti v prostoru občine usmerjajo na način, da ustvarjajo
največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost
naravnega in bivalnega okolja. Zagotavlja se racionalna raba
prostora in varnost prebivalstva z ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev. Negativna stanja
v prostoru se izboljšujejo s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. V
občini, predvsem pa v občinskem središču Moravske Toplice
in večjih naselij v občini kot so Bogojina, Fokovci, Martjanci in
Prosenjakovci, se spodbuja razvoj dejavnosti, ki zagotavljajo
delovna mesta in s tem se zmanjšuje vsakodnevne delovne
migracije. Zagotavlja se kvaliteta bivalnega okolja z ustrezno in
racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti, dostopnostjo do družbene
javne infrastrukture, z zagotavljanjem ustrezne vodooskrbe in
z zagotavljanjem varstva ljudi, premoženja, kulturne dediščine
in okolja ter z ustreznim varstvom pred naravnimi in drugimi
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nesrečami. Prostorski razvoj se usmerja izven območij, ki jih
lahko ogrožajo naravne in druge nesreče.
(2) Prostorski razvoj naselij se usmerja na proste površine
znotraj naselij in zagotovitev dodatne komunalne opreme. V
večini naselij so širitve za stanovanjsko gradnjo in kmetijske
dejavnosti načrtovane le na robovih kot zaokrožitev/zapolnitev
območja naselja. Nove površine se zagotovi za razvoj turističnih dejavnosti na celotnem območju občine predvsem pa v
naselju Moravske Toplice.
(3) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se spodbuja obnova in posodobitev vodooskrbnih sistemov ter njihovo
povezovanje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. Ob finančni pomoči države se je izvedla vodooskrba celotnega Pomurja, ki predvideva, da se večina potrebne
pitne vode načrpa iz prodnatih vodonosnikov ravninskega dela
ob Muri. Povezali so se vsi vodovodni sistemi na območju upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer.
(4) V naseljih, kjer še ni kanalizacije, bo treba pospešeno
poiskati tehnične in prostorske rešitve za odvod in čiščenje,
vključno z meteornimi odpadnimi vodami. Meteorna kanalizacija se prednostno ureja ločeno.
(5) Razvoj kmetijstva sloni na obstoječih večjih posestnikih (bivša državna kmetijska gospodarstva) in na posameznikih, ki svoja gospodarstva šele razvijajo in se jih usmerja na
robove in izven naselij. Obstoječe kmetije se ohranja v podeželskih naseljih, na območju pretežno stanovanjske gradnje se jim
omogoči ohranjanje brez širitev. V kmetijstvu so podani pogoji
za intenzivno poljedelsko pridelavo in pridelavo v rastlinjakih z
uporabo geotermalne vode.
(6) Na območju občine so nahajališča proda in peska. V
primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin
bo občina po podrobnejših prostorskih preveritvah pretehtala
ali je smotrno določeno območje z osnovno namensko rabo
prostora opredeliti kot območje mineralnih surovin. Za namen
izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti OPPN. Za
nelegalne kope se predvidi ustrezne sanacijske ukrepe (brez
možnosti širjenja izkoriščanja mineralnih surovin), s katerimi
se bo izvršila ustrezna renaturacija ob upoštevanju specifike
krajinskih značilnosti in mikroreliefa. Sanacija nelegalnih kopov
se izvaja v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(7) Severni del občine je krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi, ki je pomembno na nacionalni ravni. Ohranjanje
in razvoj teh območij se zagotavlja z ustreznim načrtovanjem in
programiranjem ter zavarovanjem. Območje je zavarovano kot
KP Goričko, definirano kot ekološko pomembno območje (v nadaljevanju: EPO) s številnimi lokalnimi naravnimi vrednotami in
kot posebno varstveno območje (v nadaljevanju: Natura 2000).
Na območjih se biotska raznovrstnost in habitatni tipi rastlinskih
in živalskih vrst ohranjajo z rabo prostora, ki omogoča vzpostavitev in vzdrževanje ugodnega stanja teh vrst. Območja varstva
narave so obvezujoča za občino in vpeta v vse razvojne pobude,
sočasno pa se območja varstva narave na območju KP Goričko
izkoristi kot razvojni potencial na področju turizma in rekreacije
ob upoštevanju pogojev za varstvo narave.
(8) V občini so posebna ogrožena območja zaradi poplav
območja ob vodotokih. Poplavna območja predstavljajo oviro
za prostorski razvoj in razmeščanje dejavnosti. Občina zato
med cilje prostorskega razvoja uvršča tudi načela za usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih lahko ogrožajo
naravne in druge nesreče oziroma prostorski razvoj na teh
območjih načrtuje z ustreznimi zaščitnimi ukrepi iz občinskega
načrta zaščite in reševanja.
(9) Del občinskega ozemlja je sodilo v območje raziskovalnega prostora za geotermično energijo (centralni del), del pa
tudi v območje raziskovalnega prostora za ogljikovodike – nafta
in zemeljski plin (severni in južni del).
5. člen
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)
(1) Občina je neposredno povezana z drugimi lokalnimi in
regijskimi središči (Mursko Soboto in Lendavo) ter s sosednjimi
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občinami. Vzhodni del občine se zaradi prebivalstva madžarske
narodnosti povezuje tudi s sosednjo Republiko Madžarsko.
(2) Z Mestno občino Murska Sobota je občina povezana
predvsem zaradi zadovoljevanja nekaterih družbenih funkcij
(npr. srednje šole, zdravstvena oskrba, kultura, šport itd.), kar
omogoča neposredna cestna povezava.
6. člen
(izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine)
(1) Prostorski razvoj občine temelji na stanju prostora,
težnjah in možnostih, katerih osnovna izhodišča so:
– zdraviliški turizem, ki temelji na izkoriščanju geotermalne vode,
– najboljša kmetijska zemljišča kot osnova za:
– intenzivno kmetijsko pridelavo,
– proizvodnjo z namakanjem in ogrevanjem pod rastlinjaki ter
– razvoj dopolnilnih kmetijskih dejavnosti,
– možnosti za širjenje večjih kmetij, kmetijske proizvodnje ali selitev kmetijskih objektov, kmetijske proizvodnje ali
celih kmetij na nove površine, odmaknjene od stanovanjskih
objektov,
– vinogradniška območja z razvito pridelavo kakovostnih
geografskih vin ter območja sadjarstva v gričevnatem delu
občine,
– izboljšanje izobrazbene strukture v občini,
– demografska ogroženost, predvsem na Goričkem,
– lega občine ob pomembnih prometnih povezavah s
sosednjimi občinami in Evropo,
– lega v zavarovanem KP Goričko, kjer so izključene
agresivnejše gospodarske dejavnosti,
– naselje Moravske Toplice je lokalno središče in pomembno turistično naselje,
– izkoriščanje mineralnih surovin,
– lega občine ob priključku na avtocesto kot potencial za
razvoj gospodarskih dejavnosti,
– možnost razvoja drobne obrti v vseh naseljih občine.
(2) Med cilje prostorskega razvoja občina uvršča predvsem naslednje:
– zagotoviti dodatna delovna mesta v občini, predvsem v
turizmu in kmetijstvu;
– razviti gospodarske dejavnosti v večjih naseljih v občini,
za katere se zagotovi stavbna zemljišča za obrtne, servisne,
trgovske in druge dejavnosti;
– izkoristiti lego v KP Goričko z razvojem dopolnilnih
kmetijskih dejavnosti in vinogradništva ter razvojem območij
sekundarnih počitniških območij;
– izkoristiti razvojne potenciale občine, med katerimi je
prioritetna geotermalna voda, ki se uporablja v turistične namene. Velik potencial so tudi najboljša kmetijska zemljišča,
kjer se omogoči intenzivno pridelavo pod rastlinjaki z uporabo
geotermalne vode za ogrevanje;
– izkoristiti kakovosti okolja v območju KP Goričko in v
drugih območjih varstva narave;
– razvijati alternativne energetske vire, poleg geotermalne
vode razvijati ostale obnovljive vire energije (biomasa, sončna
energija);
– razvijati turistično dejavnost v občinskem središču, ki
ga podpirajo počitniška območja v KP Goričko ter dopolnilne
kmetijske dejavnosti;
– ustvariti kvalitetne pogoje bivanja z zagotovitvijo dodatnih bivalnih površin in dodatnih rekreacijskih površin;
– zagotoviti opremljenost vseh naselij z gospodarsko javno infrastrukturo, predvsem v gričevnatem delu občine;
– utrditi vlogo vodilne turistične občine v območju regije;
– ohraniti prostorsko identiteto naselij;
– celostno ohranjati in varovati objekte in območja kulturne dediščine;
– dopolniti funkcijo lokalnega središče naselja Moravske
Toplice z nadaljnjim razvojem turističnih in dopolnjujočih dejav-
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nosti, sanirati in vzpostaviti zeleni sistem v naselju, ohranjati
kulturno dediščino in razvijati identiteto lokalnega središča;
– ohranjati dopolnilno gradnjo v območjih razpršene poselitve zaradi ohranjanja poselitve in kmetijstva v KP Goričko
in v demografsko ogroženem območju Goričkega;
– varovati naravne vrednote in ohranjati biotsko pestrost,
ohranjati in vzdržno razvijati krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na regionalni in lokalni ravni
– območje Goričkega;
– izboljšanje trajnostne mobilnosti in spodbujanje fizične
integracije prometnih podsistemov.
(3) V občini so poleg območij namenske rabe še posebna
območja: to so poplavna območja in območja varstva narave,
ki predstavljajo oviro za prostorski razvoj in razmeščanje dejavnosti. Zato občina med cilje prostorskega razvoja uvršča tudi
načela za usmerjanje prostorskega razvoja izven naravovarstvenih območij in izven območij, ki jih lahko ogrožajo naravne
in druge nesreče. Dejavnosti se usmerja izven območij, ki so
ali bodo ogrožena zaradi naravnih in drugih nesreč.
2. Zasnova prostorskega razvoja občine
7. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
(1) Vsa nižinska naselja so omejena z najboljšimi kmetijskimi zemljišči, kar onemogoča nadaljnjo širitev, zato se poselitev prednostno usmerja v strnjena naselja in strnjene dele
naselij, kjer so že zagotovljene površine za stanovanjsko gradnjo. Poselitev se usmerja tudi v območja razpršene poselitve
zaradi ohranitve poseljenosti, ohranitve kmetijske dejavnosti
ter razvoja turističnih območij. Opredeljena so tudi posebna območja za počitniške hišice, vinske kleti ter zidanice, definirane v
gričevnatem delu občine, kjer ni možna gradnja stanovanjskih
objektov. Počitniške hišice, vinske kleti in zidanice pa tudi nimajo funkcije stalnega bivališča.
(2) V lokalnem središču naselju Moravske Toplice in večjih
ter bolj razvitih naseljih v občini, kot so Bogojina, Martjanci,
Fokovci in Prosenjakovci, občina ne zagotavlja dodatnih prostorskih možnosti za razvoj poselitve, zato se poselitev usmerja
v ostala naselja in zaselke, kjer so manj kvalitetna kmetijska
zemljišča. Poselitvena območja postajajo tudi nekatera vinogradniška območja, kjer je pretežni del gospodarskih in počitniških objektov že spremenjen v stanovanja.
(3) Kmetijske dejavnosti se ohranja in razvija v vseh
podeželskih naseljih, vaseh in zaselkih razen v območjih, ki
so pretežno namenjena za razvoj turističnih dejavnosti. Večje
kmetijske proizvodne objekte se usmerja izven naselij. Na
kmetijskih zemljiščih v nižinskem delu občine se zagotovi možnost intenzivne proizvodnje pod rastlinjaki z namakanjem in
ogrevanjem z geotermalno vodo.
(4) Razvoj gospodarskih in posebnih dejavnosti se usmerja v razvitejša naselja, kot sta Bogojina in Prosenjakovci. V
Moravskih Toplicah pa se zagotovi nadaljnji razvoj turističnih
dejavnosti.
(5) Centralne dejavnosti se razvija v občinskem središču
Moravske Toplice in v centrih z izrazitejšo centralno dejavnostjo
kot so Bogojina, Fokovci, Martjanci in Prosenjakovci. V ostalih
naseljih se zagotovi osnovna oskrba, servisi in obrt.
(6) Razvoj turizma je usmerjen v razvoj obstoječih območij, predvsem v lokalnem središču in v obstoječa vinogradniška
območja na Goričkem, kjer se razvija dopolnilne dejavnosti na
kmetijah. Načrtovan razvoj turističnih dejavnosti na območju
KP Goričko, ki morajo biti povezane z omejitvami in cilji KP
Goričko ter skladne z načrtom upravljanja in ostalimi dokumenti
KP Goričko.
(7) Za razvoj športno-rekreacijskih dejavnosti se poveča
obstoječa igrišča, na krajevnih travnatih rekreacijskih območjih
se uredi potrebno infrastrukturo. Rekreacijske dejavnosti se
širijo predvsem v naselju Moravske Toplice, ki služijo kot dopolnilna dejavnost obstoječim turističnim kompleksom.
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8. člen
(omrežje naselij, njihova vloga in funkcija)
(1) Omrežje naselij v občini, s svojo vlogo in funkcijo,
tvorijo vsa v OPN opredeljena naselja.
(2) Naselja v občini so nižinska obcestna naselja in naselja v razpršeni poselitvi, glede na morfologijo imajo vsa še pretežno kmečki značaj. Po funkciji so naselja bivalna območja, z
še ohranjeno kmetijsko dejavnostjo. Večje kmetije so ohranjene
v manjšem številu in pretežno v nižinskem delu občine. V občini
je tudi več območij gradnje vinogradniških objektov, ki prehajajo
v počitniška in stanovanjska naselja. Območja družbene infrastrukture so razvita v občinskem središču v Moravskih Toplicah
in v večjih naseljih, kot so Bogojina, Prosenjakovci, Fokovci in
Martjanci. V ostalih naseljih so omejena na posamične vaško-
gasilske domove, sakralne objekte in trgovine. Javne površine
so v vseh naseljih omejene na rekreacijske in športne površine.
(3) Občinsko središče Moravske Toplice je lokalno središče, ki zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja
možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje. Naselje je tudi pomembno zdraviliško
naselje. S širitvijo turističnih območij, predvsem športno-rekreacijskih površin postaja zdravilišče Moravske Toplice pomemben športno-turistični center. Funkcijsko bolj razviti naselji, sta
Bogojina in Prosenjakovci, ki sta družbena centra, ki zagotavljata možnosti za osnovno oskrbo, osnovno izobraževanje, z
razvojem gospodarskih in posebnih con pa tudi delovna mesta.
Ostala naselja v občini so funkcijsko manj pomembna. So
bivalna naselja, v nižinskem delu občine strnjena, z ohranjenimi kmečkimi gospodarstvi in zadovoljujejo osnovno preskrbo,
razvoj obrti, servisov, turizma in rekreacijo. Poseben pomen
imajo v občini vinogradniška območja, kjer poselitev ohranja in
razvija vinogradniško dejavnost, v teh območjih se zagotavlja
dodatne stanovanjske površine in spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti.
9. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja)
(1) Prometne povezave v občini in povezave s širšim območjem potekajo izključno po cestnem omrežju in pretežno v
smeri k regionalnim središčem Murski Soboti in Lendavi. Vzhodni del občine je povezan tudi s sosednjo Republiko Madžarsko.
(2) Pomembna prometna smer se odpira po regionalni cesti Bogojina–Beltinci, ki je priključena na avtocesto in predstavlja najbližjo povezavo občine z ostalo Slovenijo in Republiko
Madžarsko po avtocesti.
10. člen
(ostala pomembna območja)
(1) Severni del občine leži v KP Goričko, ki je prepoznavno območje naravnih kvalitet. V njem se varuje naravne vrednote ter ohranja biotska raznovrstnost in krajinska pestrost ter
omogočajo razvojne možnosti prebivalstva. Namen KP Goričko
je tudi povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja ter
čezmejno sodelovanje. Območje KP Goričko je tudi pomembno gospodarsko in turistično območje, v katerega se usmerja
razvoj vinogradništva in sadjarstva ter dopolnilne kmetijske dejavnosti, ki podpirajo razvoj kmečkega in počitniškega turizma.
(2) Posebna območja, ki so v občini opredeljena kot
kvalitetna in vredna območja, so območja varstva narave in
območja kulturne dediščine. V teh območjih se ohranja obstoječe stanje, razvija se le dejavnosti, ki ne spreminjajo pomena
krajine. Varuje tudi območja habitatnih tipov izven zavarovanih
območij (mokrotni travniki, vegetacija tekočih voda, gozdovi)
ter elementi krajine, pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti (mejice, grmovni in drevesni osamelci, itd). Območja
in objekte kulturne dediščine se celostno varuje. Poleg objekta
kulturne dediščine se varuje tudi njegovo vplivno območje.
(3) Ostala pomembna območja v občini so območja mineralnih surovin, predvsem je to še delujoča gramoznica v
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Ivancih, ki se po eksploataciji kot vodna površina nameni za
rekreacijske in turistične namene. Kot rekreacijske površine
so že urejene opuščene gramoznice v Mlajtincih, Lukačevcih
in Ivancih. Ostale opuščene gramoznice, kot npr. v Filovcih, se
bodo sanirale v rekreacijske namene. Na perspektivnih nahajališčih bo izkoriščanje dopustno, ko se bo območja z osnovno
namensko rabo prostora opredelilo kot območje mineralnih surovin in ko bo za namen izkoriščanja mineralnih surovin sprejet
OPPN (npr. gramoznica v Ivancih). Sanacija nelegalnih kopov
se bo izvajala v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov.
(4) Ob že definiranem, vendar še ne izgrajenem turističnem območju Rimska Čarda je načrtovana večja akumulacija,
ki bo poleg funkcije zadrževanja poplavnih vod, namenjena
tudi za rekreacijsko-športne dejavnosti. V prvotni fazi se izvede
suhi zadrževalnik, v drugi fazi pa se pristopi k ureditvi vodnega
zadrževalnika "Sebeborska akumulacija".
3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture
11. člen
(zasnova javne gospodarske infrastrukture)
(1) V zasnovi gospodarske javne infrastrukture je poudarek na komunalni ureditvi naselij in turističnih območjih, na
ureditvi lokalnih cest za izboljšanje prometne varnosti, na ureditvi dodatnih turističnih kolesarskih in pešpoti ter vzpostavitvi
lokalnega javnega prometa.
(2) Novih prometnih povezav občina ne načrtuje, razvoj
cestne infrastrukture se usmerja v posodobitev lokalnih cest
in poti s sanacijo cestišč, napravo pločnikov v naseljih in
kolesarskih poti med naselji ter ureditev dodatnih turističnih
poti na Goričkem. Po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
je predvidena nova železniška proga Beltinci (Murska Sobota–Lendava) in je v sklopu rekonstrukcije železniške proge
Ormož–Murska Sobota–Hodoš, obvozna proga mesta Murska
Sobota. Ena od variant načrtovane obvozne proge, v naselju
Noršinci tangira tudi občino.
Znotraj občinskega središča in sosednjih bolj urbaniziranih naseljih (Martjanci, Prosenjakovci, Bogojina, Fokovci) se za
izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje zagotavlja sklenjena
mreža pločnikov in kolesarskih stez, s čimer se omogoči varno
pešačenje in kolesarjenje prebivalcem ter istočasno boljša
dostopnost do raznih dejavnosti (šole, zdravstveni domovi,
trgovine, upravne stavbe ipd.). Ob objektih javnega značaja,
trgovskih centrih, itd. se uredijo ustrezna odstavna mesta za
kolesa.
Istočasno se zagotavlja zadostno število parkirnih mest
glede na namen območja. Pomembno je, da se pri načrtovanju
novih območij in objektov predvidi zadostno število parkirnih
mest tako za uporabnike novogradenj, kakor tudi za neposredno okolico. Obstoječe parkirne površine je potrebno ustrezno
rekonstruirati, obnoviti ter talno in prometno označiti.
Sistem javnega potniškega prometa je na področju avtobusnega prometa zadovoljivo razvit. Avtobusni promet je urejen tako na tranzitni medregijski ravni, v smeri proti okoliškim
regijskim središčem in naprej po ostali Sloveniji, kakor tudi na
lokalni medkrajevni ravni (šolski prevozi, lokalni prevozi). Tranzitni avtobusni promet je vzpostavljen predvsem ob državnih
cestah, kjer so urejena tudi avtobusna postajališča. Lokalni
medkrajevni promet je razvit po celotnem območju občine in
služi tako šolskemu kot tudi ostalemu potniškemu prevozu prebivalcev med samimi naselji, znotraj kakor tudi izven občine. Za
potrebe lokalnega medkrajevnega prometa so ponekod urejena
tudi avtobusna postajališča, v večini primerov pa se avtobus
ustavlja kar na cestišču. V prihodnosti bo občina še naprej
načrtovala sistem javnega potniškega prometa v povezavi s
sosednjimi občinami oziroma na ravni regije za zagotavljanje
dostopa do večjih zaposlitvenih centrov in centralnih naselij,
ki zadovoljujejo centralne dejavnosti (šolanje, oskrba ipd.).
Ohranjala se bo integracija šolskih in javnih linijskih prevozov
in smiselno načrtovala potrebna infrastruktura za njihovo iz-
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vedbo. V naseljih oziroma delih naselij, kjer postajališč javnega
avtobusnega prometa še nimajo urejenih, se le te načrtujejo, s
čimer se bo zagotovil tudi varen dostop do njih.
(3) Spodbuja se razvoj telekomunikacijskega omrežja za
vključitev najširšega kroga prebivalcev v informacijsko družbo. Spodbuja se tudi povezovanje in združevanje obstoječih
telekomunikacijskih (v nadaljevanju: tk) omrežij ter gradnjo ter
povezovanje optičnih in drugih omrežij.
(4) Ob povečanju obremenitev z električno energijo in
ob potrebah po dodatni moči, bodo na posameznih območjih
zgrajene nove transformatorske postaje s pripadajočim omrežjem. Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja,
posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe
proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi
objekti.
Pri nadaljnjem razvoju električne energije bo občina pri
načrtovanju v prostoru upoštevala vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, kot so veter, geotermalna energija, energija biomase in drugi viri z upoštevanjem učinkovitosti izbranega
sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.
Energija iz biomase temelji predvsem na uporabi odpadkov iz
kmetijstva in kmetijskih pridelkov in ne na predelavi kmetijskih
pridelkov. Plinovodno omrežje je v občini načrtovano dolgoročno v povezavi z ostalimi viri energije glede na interes občanov.
(5) Toplotna energija, pridobljena s črpanjem geotermalne
vode, se bo uporabljala v turizmu, kmetijstvu in za daljinsko
ogrevanje gospodinjstev/stanovanj. Dodatno se izkoriščanje
toplotne energije za ogrevanje usmerja v proizvodnjo na bioplinarnah.
(6) Spodbuja se povezovanje vodooskrbnih sistemov v
bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme.
V ta namen je bila občina vključena v regionalno zasnovo vodooskrbe Pomurja.
(7) Občina načrtuje izgradnjo kanalizacije tudi v naseljih,
kjer odvod fekalnih voda še ni rešen. Zaradi povečanih potreb
po čiščenju komunalnih odplak se ustrezno povečajo obstoječe
čistilne naprave. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s predpisi s področja
varstva in urejanja voda in predpisi s področja varstva okolja.
Na območjih, kjer ni predvidenega kanalizacijskega omrežja,
občina načrtuje in sofinancira nakup ter vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.
(8) Padavinska voda se zbira ločeno in se čim dalj zadrži
na mestu, kamor je padla. Odvaja se jih ločeno in se prioritetno
spelje v tla na ožji lokaciji ali se spelje v površinske odvodnike.
Padavinske vode se spelje v površinske odvodnike, na način,
da se ne poslabša vodni režim in stanje voda.
(9) V občini je večji vodotok potok Ledava ter vodotok
Curek, ki prečka državno mejo, ki sta vodotoka 1. reda in ostali
manjši potoki: Martjanski potok, Ratkovski potok, Bukovniški
potok ter ostali potoki, ki so vodotoki 2. reda. Vodne površine
so še opuščene gramoznice. Vode se izkorišča za oskrbne,
gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se
zagotavlja njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega
in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena.
Pri načrtovanju v prostoru se kot omejitev upošteva naravne
procese. Na poplavnih, erozijskih in plazljivih območjih se
ne načrtuje prostorskih ureditev in vnaša dejavnosti, ki lahko
te procese sprožijo. Na področju vodnega gospodarstva se
načrtuje čiščenje in ureditev manjših vodotokov in površinskih
odvodnikov, zaradi zagotovitve poplavne varnosti in možnosti
odvoda padavinskih voda iz naselij.
(10) Občina zagotavlja ločeno zbiraje odpadkov na izvoru
ter recikliranje in ponovno uporabo nekaterih ločeno zbranih
snovi. Predvsem so to odpadki, ki se lahko uporabijo kot biomasa za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. V občini je
zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov urejeno v vseh naseljih. V občini je predvidena ureditev zbirnega centra za ločeno
zbiranje odpadkov ob zadrugi v Fokovcih. Deponija za ruševine
in gradbeni material je na območju namenjenem za posebne
dejavnosti v Bogojini.
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(11) Naravovarstvene usmeritve pri umeščanju gospodarske javne infrastrukture v prostor:
– Gospodarsko javno infrastrukturo naj se prednostno načrtuje na že degradiranih območjih, ob obstoječih gospodarskih
conah ter infrastrukturnih koridorjih in izven naravovarstveno
občutljivih območij. Pri načrtovanju ali gradnji gospodarskih con
naj se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ohranja naj se celovitost prostora naravno
ohranjenih območij oziroma naj se vzpostavlja prehodnost prostora za prosto živeče živali (upoštevati mesta najpogostejših
prehodov živali in z ustreznimi tehničnimi rešitvami zagotavljati
prehodnost).
– Obstoječa območja gospodarske infrastrukture, ki negativno vplivajo na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost
naj se ustrezno sanira.
– Pri zajezitvah vodotokov in odvzemu voda naj se zagotavlja pogoje za ohranitev hidrološko-geomorfoloških lastnosti
vodotokov, vodnih in obvodnih biotopov ter ekološko povezanost biotopa pred in za zajezitvijo.
– Objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se
izogibajo vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom,
izjemnim krajinam ter naj se v največji meri načrtujejo znotraj
že obstoječih daljinskih vodov ali druge gospodarske javne
infrastrukture.
– Na odsekih cest, preko katere poteka selitev dvoživk
v času razmnoževanja, naj se v primeru rekonstrukcije ceste
oziroma njihovem vzdrževanju načrtuje ustrezne tehnične rešitve in varstvene ukrepe za neoviran prehod dvoživk na njihovih
ustaljenih selitvenih poteh.
– Umeščanje in izgradnja cevovodov za odpadno vodo in
objekte čistilnih naprav naj se v prostoru načrtuje tako, da se na
območju naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti
zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.
– Infrastruktura za izrabo alternativnih virov energije (npr.
sončni sprejemniki) se praviloma namešča v območjih gospodarskih con, poselitvenih območjih in na objektih. Na območjih
kmetijske rabe ali ostalih območjih se teh objektov ne namešča,
še posebno, če to ogroža ohranjanje biotske raznovrstnosti
in habitatov ogroženih in zavarovanih vrst ter vidno podobo
naravnih vrednot. Druga infrastruktura (npr. vetrnice) se nameščajo izven območij ohranjanja ogroženih vrst in habitatnih
tipov (npr. ptice, suha travišča) in čim bližje urbaniziranim
območjem, z možnostjo čim krajših navezav na energetsko
infrastrukturno omrežje.
– Z namenom zmanjšanja pritiska motornega prometa
na zavarovana območja, naj se na robovih območij uredi vstopno-izstopna mesta z zadostnim številom parkirnih mest in se
znotraj zavarovanih območij za obiskovalce uredijo trajnostne
oblike mobilnosti.
(12) Občina načrtuje izgradnjo infrastrukture na vseh območjih, ki so opredeljena kot stavbna zemljišča.
4. Določitev okvirnih območij naselij
12. člen
(okvirna območja naselij)
(1) Okvirna območja naselij:
– lokalno središče – občinsko središče Moravske Toplice;
– ostala naselja namenjena bivanju, ki imajo:
– razvito centralno dejavnost: Bogojina, Prosenjakovci,
Martjanci, Fokovci,
– razvito turistično dejavnost: Tešanovci, Kančevci,
Selo, Sebeborci, Bukovnica, Bogojina in
– ostala naselja.
(2) Samostojna strnjena naselja v občini so naselja, ki
obsegajo zemljišča, pozidana s stanovanjskimi in drugimi
stavbami, gradbenih inženirskih objektih ter urejenimi javnimi
površinami in presegajo velikost 10 objektov. To so naselja:
Noršinci, Lukačevci, Mlajtinci, Ivanci, Čikečka vas in Pordašinci
kot enovita naselja brez objektov izven naselij, torej brez razpršene poselitve in brez območij razpršene gradnje.
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(3) Ostala samostojna strnjena naselja, ki vključujejo tudi
izgrajena območja za gradnjo vinskih kleti, so naselja: Martjanci, Tešanovci, Bogojina, Filovci, Motvarjevci, Prosenjakovci,
Lončarovci, Ivanjševci, Berkovci in Središče.
(4) Naselja z več strnjenimi deli, ki presegajo velikost
10 objektov in vključujejo tudi območja razpršene poselitve so
naselja Andrejci, Moravske Toplice in Sebeborci. Ta naselja
imajo večji centralni del ter več manjših zaselkov, ki so del
razpršene poselitve, v vseh naseljih pa so tudi območja gradnje
vinskih kleti, ki so opredeljena kot razpršena gradnja ali kot
podeželska naselja z vinskimi kletmi.
13. člen
(opredelitev območij razpršene gradnje)
(1) Razpršena gradnja je po definiciji območje z nizko
gostoto naselitve, z nestrnjeno, redko razmestitvijo objektov v
prostoru, med katerimi je več kot 100 m nepozidanih oziroma
kmetijskih zemljišč, ki so komunalno neopremljena in predstavljajo negativen pojav v prostoru.
(2) Na območju občine sta poleg, posamičnih objektov
razpršene gradnje, evidentirani dve večji območji razpršene
gradnje v Ivanovcih in Sebeborcih, za kateri je predvidena sanacija razpršene gradnje. Območji se opredelita kot posebno
zaključeno območje poselitve, za kateri se izdela OPPN, kjer
gre za:
– območja s kmetijskimi objekti, ki se jim spreminja namembnost in se pretežno uporabljajo za bivanje,
– obstoječo razpršeno gradnjo, ki predstavlja poseben
vzorec poselitve na gričevnatih območjih (npr. vinogradniška
območja) in je vezana na kmetijsko pridelavo.
14. člen
(določitev območij razpršene poselitve)
(1) Kot razpršeno poselitev izven strnjenih delov naselij,
kjer je značilna nizka gostota poselitve, demografska ogroženost, starejši in razpršeni objekti, zgrajeni pred letom 1967 se
opredeli dele naselij Središče, Ivanjševci, Lončarovci, Kančevci, Ratkovci, Berkovci, Prosenjakovci, Pordašinci, Motvarjevci,
Bukovnica, Čikečka vas, Selo, Fokovci, Vučja Gomila, Suhi vrh,
Ivanovci, Krnci, Andrejci, Sebeborci, Moravci, Bogojina, Filovci,
Tešanovci in Križevci.
(2) Na območju občine se razpršena poselitev kot avtohtoni poselitveni vzorec ohranja na:
a) območjih izven naselij s posebnimi prostorskimi ureditvami, ki so:
– žage in mlini,
– lovski domovi, počitniški objekti,
– gostinski objekti izven strnjenih naselij,
– objekti s posebnimi kulturnimi in simbolnimi pomeni
(cerkve, gradovi, kapelice, znamenja ipd.),
– samotne domačije (kmetije, posamične stanovanjske
stavbe,) in zaselki,
– kmetijske stavbe ter njihove skupine (čebelnjaki, lovske
preže ipd.),
– turistični, rekreacijski in športni objekti.
b) območja s kmetijami, posamičnimi stanovanjskimi
stavbami, z vinskimi kletmi, zidanicami, počitniškimi hišicami,
vinotoči, kmečkimi turizmi.
(3) Izven naselij se ob pogoju, da gre za kompleksno
urejanje prostora, dislocirano ali na robovih, predvidi umestitev prostorskih ureditev, ki jih zaradi njihove funkcije ali drugih
posebnosti ni mogoče urejati v naseljih.
(4) Gradnja izven poselitvenih območij v občini je možna
za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, turistične dejavnosti, za športno-rekreacijske dejavnosti, za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb (gospodarska javna infrastruktura), za namene splošne rabe (lokalno grajeno javno dobro),
za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja
narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine, za rabo naravnih dobrin in sanacijo opu-
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ščenih območij izkoriščanja, za namene obrambe ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Večje kmetije ali farme
se načrtujejo v primerni oddaljenosti od obstoječe poselitve.
(5) Izven naselij se izjemoma omogoči umestitev dejavnosti, ki niso združljive z dejavnostmi v naseljih ali pa morajo biti
locirane v odprtem prostoru zaradi narave dejavnosti (rekreacijska območja, športna igrišča, adrenalinski parki, kopališča
ter čebelnjaki, staje za drobnico in konje, lovski in planinski
domovi, lovske opazovalnice, logarnice, objekti in naprave
gospodarske javne infrastrukture, žage, živinorejske farme ter
posebne oblike družbenih ali oskrbnih dejavnosti, kot so cerkev,
sanatorij, spomenik, razstave na prostem – forma viva ipd.).
(6) Na območjih, kjer je razpršena poselitev opredeljena
kot avtohtoni poselitveni vzorec, se obstoječe gradnje ohranjajo, oblikovno in funkcionalno nadgrajujejo ter komunalno
opremljajo. Na teh območjih je možna gradnja novih objektov
z enako ali združljivo namembnostjo glede na tipološke, morfološke in programske značilnosti območja pri čemer se upošteva tudi vzorec obstoječe razporeditve objektov na parceli ter
velikost objektov, s čimer se prispeva k ohranjanju in razvoju
kulturne krajine.
(7) Pri gradnji objektov na območju razpršene poselitve se
ohranja skladnost med funkcijami območja, grajeno strukturo
oblikovno dopolnjuje na način, da se ohranjajo kakovostne prostorske strukture, zagotavlja smotrna raba prostora in umešča
objekte v bližino grajenih struktur na način, da so vizualno manj
izpostavljeni. Ti objekti ne smejo ogroziti naravnih vrednot,
biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine, imeti škodljivih
vplivov na okolje ali povzročiti vidnega razvrednotenja prostora
kakovosti, naravnih virov ali oteževati dejavnosti, ki so vezane
na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo,
izkoriščanje mineralnih surovin). Stanovanjska gradnja je na
območjih razpršene poselitve dopustna izključno na območjih
zaokrožitve obstoječe stanovanjske pozidave.
15. člen
(obstoječa vinogradniška območja)
(1) V občini je vinogradniška območja možno evidentirati
znotraj območij razpršene poselitve, ki so se oblikovala kot
avtohtoni poselitveni vzorec v krajini z nizko gostoto pozidave,
kjer je zaslediti zidanice, vinske kleti, gospodarske objekte za
spravilo sadja, orodja in mehanizacije ter s posamičnimi domačijami (s stanovanjskimi objekti, samotne kmetije) in mešani
zaselki.
(2) Območja se urejajo tako, da se omejuje pregosta
pozidava, da se komunalno opremijo, uredijo dostopi, določa
ustrezno namembnost, tipologijo in oblikovanje objektov, določa ustrezne zasaditve in druge zunanje ureditve.
(3) Na vinogradniških območjih je na stavbnih zemljiščih
dopustna gradnja zidanic, vinskih kleti, vinotočev ter objektov,
ki služijo dejavnosti na območju in sekundarno občasnemu
bivanju in so opredeljena kot posebna območja, kjer ni možna
gradnja stanovanjskih objektov. Dopustna je tudi prenova, rekonstrukcija ali odstranitev obstoječih stanovanjskih objektov.
Na teh območjih je dopustna ureditev turistično-gostinskih dejavnosti v obsegu, značilnem za vinogradniška območja. Za
večja območja se izdela OPPN.
5. Usmeritve za prostorski razvoj občine
16. člen
(usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo)
(1) Razvoj naselij vključuje notranji razvoj, prenovo in
širitev naselij. V občini je glede na še nezazidana stavbna
zemljišča v nekaterih naseljih razvoj vseh naselij prednostno
usmerjen v notranji razvoj, to je zapolnitev nezazidanih stavbnih zemljišč v vrzelih in ostalih nezazidanih površinah.
(2) Notranji razvoj naselij je predvsem zapolnitev nezadostno izrabljenih površin, pri čemer se upošteva morfološke
in funkcijske značilnosti območja ali naselja. Zagotavlja se
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kvalitetne bivalne razmere v skladu z merili in pogoji za določitev velikosti parcel in objektov. V naseljih se zagotavlja tudi
zadostne javne površine, vzpostavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter ohranja in razvija
kvalitetne urbanistične zasnove in vzorce.
(3) Večje nezazidane površine so v Andrejcih, Bogojini,
Martjancih, Fokovcih, Selu, Prosenjakovcih, Vučji Gomili in
posamične vrzeli med obcestno zazidavo v nekaterih ostalih
naseljih. Nekatera zemljišča se izloči iz poselitvenih območij
zaradi lege v območjih režimov (npr. poplavno območje v Martjancih), zaradi neustrezne lege glede na možnosti komunalne
opreme (npr. Bogojina, Prosenjakovci) in tudi zaradi zahteve
lastnikov zemljišč, da se zemljišča ohrani v dejanski, to je kmetijski rabi (npr. predvsem na vinorodnih območjih).
(4) Prenova v naseljih je omejena na komunalno in oblikovno prenovo. S prenovo naselja se izboljšajo funkcionalne,
tehnične, prostorsko-oblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere v naselju ali delu naselja s
čimer je mogoče ustvariti kvalitetne pogoje za razvoj naselja.
V občini v naseljih ni večjih degradiranih območij. Nezadostno
izkoriščena so le posamična območja nezazidanih stavbnih
zemljišč, ki se zapolnijo v skladu z morfologijo naselja.
(5) Naselja, v katerih ni možno zagotoviti dovolj zemljišč
za stanovanjsko gradnjo znotraj obstoječih meja, se širijo tudi
navzven. To je predvsem lokalno središče in turistično naselje
Moravske Toplice, kjer se prostor namenja pretežno za dopolnilne turistične dejavnosti, manj pa za stanovanja. Manjkajoče
stanovanjske površine se zagotovi v razširjenih bližnjih zaselkih: Brzinšček, Rumičev breg, Zgornji Moravci, Sepov breg, kjer
bo možna mešana gradnja stanovanjskih in počitniških objektov. Ostale načrtovane širitve v glavnem skladne z morfologijo
naselja ter pomenijo zaokrožitev meje naselij, z načrtovanimi
novogradnjami pa bo izkoriščena tudi zgrajena gospodarska
javna infrastruktura.
(6) Poleg turističnih kompleksov v Moravskih Toplicah se
nova turistična območja za gradnjo počitniških naselij načrtujejo
v Tešanovcih, kjer se razširi turistično naselje »Panonska vas«
v Tešanovcih.
(7) Naravovarstvene usmeritve za razvoj poselitve:
– Poselitev naj se praviloma načrtuje v obstoječih poselitvenih območjih, ob prometnicah, ter na naravovarstveno manj
občutljivih območjih. Zagotovitev nastanitvenih kapacitet (stanovanja, počitniški objekti) na območjih z naravovarstvenimi
vsebinami, naj se prednostno zagotavlja v okviru obstoječega
stavbnega fonda z možnostjo navezave na ohranjanje kvalitetne kulturne dediščine.
– Pri načrtovanju širitve poselitvenih območij kakor tudi
gradnji objektov izven poselitvenih območij naj se zagotavlja
varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
– V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki
omogočajo gensko povezanost njihovih populacij (ekološko
pomembna območja) se poselitev prostorsko strukturira tako,
da se omogoči neovirane prehode živalim.
– Sprememba rabe iz kmetijskih v stavbna zemljišča naj
se izvede le v primerih, ko to ne bo imelo bistvenega vpliva
na ugodno stanje ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatnih
tipov, ki se ohranjajo prednostno glede na druge habitatne tipe,
prisotne na celotnem območju Republike Slovenije.
– Gradnja objektov naj se ne načrtuje ob vodotokih, na
poplavnih območjih ali erozijsko nestabilnih tleh, tako da se
zagotovi prostor za sanacijo morebitnih degradiranih površin
(povodni, plazovi ipd.) ter čim bolj naravna ponovna vzpostavitev (vodnih, obvodnih, gozdnih ipd.) habitatnih tipov.
– Gradnja novih objektov naj se načrtuje tako, da se ne
povzroča fragmentacije naravnih območij ter da se ohranja
mejice, grmišča, posamezna in skupine dreves.
17. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti)
(1) Razvoj dejavnosti v lokalnem središču Moravske Toplice je usmerjen v dopolnitev turističnih kapacitet, tako zdravi-
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liških kot nastanitvenih. Dodatno pa tudi v ureditev površin za
šport in rekreacijo. Poleg že urejenega igrišča za golf v neposredni bližini zdravilišča, je načrtovana ureditev večjih športnih
površin in objektov, kjer bodo možni treningi in tekmovanja.
Zaloge geotermalne vode nudijo možnosti nadaljnje uporabe
tudi v kmetijstvu zato se spodbuja tudi kmetijska proizvodnja
pod rastlinjaki.
(2) Glede na to, da je osnovni cilj prostorskega razvoja
občine zagotoviti površine, na katerih bi se razvile dejavnosti, ki
bodo zagotavljale nova delovna mesta, in ker v lokalnem središču zaradi usmeritev v turizem ni možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti, je načrtovan razvoj gospodarskih in posebnih
dejavnosti v naselju Bogojina. Ob izgradnji avtoceste je naselje
Bogojina dobilo novo funkcijo, leži namreč na priključni cesti
na avtocesto, ki povezuje občino s širšim območjem Slovenije.
(3) Razvoj dejavnosti v ostalih naseljih je omejen na razvoj kmetijstva, dopolnilnih kmetijskih dejavnosti ter servisnih,
obrtnih in manjših proizvodnih dejavnosti. Razvoj turizma na
podeželju je zaradi zavarovanega KP Goričko ena od možnih
razvojnih alternativ, usmerja se predvsem v razvoj nastanitvenih kapacitet kot počitniških objektov, ki so navezana na
zdravilišče Moravske Toplice. Možnosti v kmetijstvu so zaradi
raznolikosti območja neomejene. Tako se v nižinskem delu
kmetijska proizvodnja intenzivira z ogrevanjem in namakanjem
pod rastlinjaki, v gričevnatem delu so možnosti za razvoj vinogradništva, sadjarstva in živinoreje ter dopolnilnih kmetijskih
dejavnosti kot podpora turizmu.
(4) V vseh naseljih občine se omogoči razvoj turizma na
deželi, tudi kot nova turistična nastanitvena območja.
18. člen
(usmeritve za urbanistično oblikovanje)
(1) V vseh strnjenih obcestnih naseljih s še ohranjeno
podolžno obliko naselja (Noršinci, Lukačevci, Mlajtinci, Ivanci,
Tešanovci, Bogojina, Filovci, Sebeborci, Andrejci, Čikečka vas,
Prosenjakovci, Pordašinci, Lončarovci, Ivanjševci, Središče,
Berkovci) se ohranja značilno obcestno zazidavo z upoštevanjem zaporedne zazidave: ob cesti stanovanjski objekti,
v notranjosti gospodarski objekti z upoštevanjem obcestne
gradbene linije. Ohranja se rastoča domačija, zato se omogoči
nadaljnja gradnja gospodarskih objektov in pritiklin v ozadju
naselij. V ozadju se ohranjajo značilni zeleni robovi naselij,
kjer je dopustna le gradnja gospodarskih kmetijskih objektov.
(2) V strnjenih delih naselij v območjih razpršene poselitve
se upošteva racionalna izraba površin z zagotovitvijo ustreznih
javnih površin. Predvsem se zagotovi ustrezne širine dovoznih
cest in ulic ter površine za javne zelenice ob objektih družbene
infrastrukture (pretežno so to vaški domovi).
(3) V lokalnem središču Moravske Toplice se v starem
delu naselja ohranja značilnost kmečkega naselja, pri oblikovanju objektov pa se ohranja značilnosti prekmurske arhitekturne
tipologije. V spodnjem delu naselja in v zdraviliških kompleksih
ni posebnih strukturnih kvalitet, zato se oblikovanje podredi
namenu, upošteva se omejitev pri višinskih gabaritih (do P+3)
in oblikovanje večjih objektov v manjših, sestavljenih enotah.
6. Usmeritve za razvoj v krajini
19. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Razvoj v krajini je usmerjen predvsem v razvoj turističnih in rekreacijskih območij ter razvoj kmetijstva. V teh panogah
se izkoristi naravne danosti ob upoštevanju osnovne namenske
rabe zemljišč in upoštevanju varstvenih režimov.
(2) Usmeritve za razvoj kmetijstva:
– Kmetijska dejavnost se pretežno izvaja kot poljedelstvo
in živinoreja, v gričevnatem delu tudi vinogradništvo in sadjarstvo. Poljedelstvo se usmerja v intenzivno obdelavo z namakanjem in pridelavo pod rastlinjaki z ogrevanjem z geotermalno
vodo. Namakanje v nižinskem delu občine je problematično, saj

Št.

67 / 29. 11. 2017 /

Stran

9349

je to tudi območje pomembnejše podtalnice, ki je prvenstveno
namenjena za pitno vodo. Zato je namakanje omejeno na
pokrite površine pod rastlinjaki. V gričevnatem delu občine je
načrtovano namakanje sadovnjakov ter ureditev akumulacij na
potokih, iz katerih bi se zagotavljala namakalna voda.
– Spodbuja se rabo zaraščajočih se kmetijskih površin
na način, ki zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in območja
biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih travišč, na
EPO in območjih Natura 2000.
– Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno
vzpostavljajo omejki, živice, posamezna drevesa in skupine
dreves, gozdni otoki in vodna telesa.
– V območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih
operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, je treba
načrtovati omilitvene ali izravnalne ukrepe.
– Melioracije na območjih ohranjanja narave se izvaja le
na kmetijskih zemljiščih, kjer je mogoče zagotavljati ohranjanje
lastnosti naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.
– Postavljanje obor in ograjevanje zemljišč za pašo živine v odprti krajini na območjih ohranjanja narave se izvaja na
način, da je mogoč prehod prostoživečih vrst.
– Spodbuja se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava) ter tako izvajanje kmetijskih dejavnosti, ki zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti.
– Kmetijska pridelava v rastlinjakih naj se načrtuje izven
območij, namenjenih ohranjanju biotske in krajinske pestrosti.
Ohranjajo se naj ekstenzivni sadovnjaki.
– Ohranja se gozdne otoke in vegetacijo ob vodotokih
na območjih intenzivnejše kmetijske rabe. Na območjih kjer je
bila ob vodotokih gozdna in grmovna vegetacija izkrčena naj
se ponovno revitalizira v skladu z konkretnimi usmeritvami za
varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti
Zavoda RS za varstvo narave.
(3) Usmeritve za razvoj turizma in rekreacije:
– Turistična dejavnost izven naselij je usmerjena v ohranjanje in vzdrževanje krajinske podobe gričevnatega dela občine. Zagotavlja se tudi dodatne turistične pohodne in kolesarske
poti ter rekreacijska območja. Ob tem se prednostno uporabijo
obstoječe poti. Nova nastanitvena območja se prioritetno ureja
v območjih, ki so že definirana kot počitniška območja ter na
ostala atraktivna območja. V OPN se ohranja zemljišča v Bukovnici za načrtovan turistični kompleks, ohranja se turistična
območja za vinotoče, kmečke turizme, apartmajska naselja,
turistična območja ob gramoznicah ter druge atraktivne točke. Ohrani se tudi turistično območje v Rimski Čardi, kjer
je prav tako že z izvedbenim prostorskim aktom definirano
zdravilišče za psoriazo. V naselju Tešanovci se ob obstoječem
apartmajskem naselju zagotovijo dodatne površine za njegovo
razširitev. Ob gramoznici v Ivancih je načrtovano območje za
ureditev turističnega območja s kampom, saj bo gramoznica
po končanem izkoriščanju namenjena za turizem in rekreacijo.
– Rekreacijska območja so omejena na travnata igrišča,
ki so urejena v vseh naseljih oziroma na njihovem robu. Večja
rekreacijska območja izven naselij, razen območij, ki so namenjena za turizem (npr. ob kompleksu Vivat), niso načrtovana.
Opuščene gramoznice z vodno površino so ribniki z urejenimi
brežinami za prostočasne dejavnosti.
– Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništvo, kolesarstvo) in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi ter ne zahtevajo gradnje večjih (infrastrukturnih) objektov.
– Omrežje kolesarskih poti in pešpoti ter druge rekreacijske poti se na območjih ohranjanja narave načrtuje predvsem
po že obstoječih poteh ter ob upoštevanju pogojev in varstvenih
usmeritev za ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.
– V območjih z naravnimi kakovostmi se načrtuje prilagojene, nemnožične in neagresivne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju, pri čemer se turistično in rekreacijsko
infrastrukturo praviloma zagotavlja v poselitvenih območjih.
Načrtuje se prostočasne dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne
rekreacijske infrastrukture.
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– Razvoj turizma in rekreacije se usmerja v dvig kvalitete
in ne obsega ponudbe, še posebej na obremenjenih območjih
ali naravovarstveno občutljivejših območjih.
– Naravne vrednote se vključujejo v turistično ponudbo z
upoštevanjem omejevanja obiska v skladu s predpisi varstva
narave (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot).
– Rekreacijske površine, ki zahtevajo velike površine,
večje gradbene posege in predstavljajo večje onesnaževanje
se načrtujejo izven območij, ki so občutljiva za onesnaženje
(vodotoki, naravne vrednote …) in ob obstoječi poselitvi, izven
naravno bolj ohranjenih in neposeljenih območij.
(4) Usmeritve za razvoj gozdarstva:
– Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov
(npr. gozdne prometnice, protipožarne preseke) mora zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti zlasti na EPO in območjih Natura 2000.
– Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost
gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih
tipov, ki se prednostno ohranjajo (EPO in Natura 2000).
– Ohranjajo se gozdne površine na območjih, ki so zaradi
določenih značilnosti (strmina, lega, erozija) manj primerna za
druge rabe, ali v primerih, ko bi posegi zahtevali prostorsko
preobsežne ukrepe (npr. utrditve v betonu ipd.).
– V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki
omogočajo gensko povezanost njihovih populacij se ohranja
gozdove (in druge oblike naravnih prvin) v čim bolj naravnem
stanju.
– Krčitve gozdov na nekdanjih kmetijskih zemljiščih za
namene pridobivanja kmetijskih zemljišč na naravovarstvenih
območjih se lahko izvedejo le v skladu s konkretnimi usmeritvami Zavoda RS za varstvo narave.
(5) Usmeritve za razvoj voda:
– Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih naj zagotavlja varstvo naravnih
vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
– Obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov naj se
ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezno
nadomestitev teh površin.
– Načrtuje se ohranitev mlak, lokev, ki se namenjajo
ohranjanju biotske raznovrstnosti in tradicionalni rabi (zalivanje,
napajanje živali) ali drugim dejavnostim, s tem da se pri njihovi
obnovi upoštevajo načela varstva narave (ohranjanje položnih
brežin, naravne zarasti ipd.).
– Urejanje vodotokov naj bo vsestransko pretehtano in
naj upošteva naravno dinamiko porečja ter naj se izvaja s
sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev
(so)naravne rečne dinamike.
– Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega stanja. V primerih regulacij in hidromelioracij, pri katerih so bile uničene površine za zadrževanje
visokih voda naj se pretehta možnost sanacije reguliranih strug
in ponovne vzpostavitve retenzijskih površin za zadrževanje
visokih voda ob vodotoku.
– Preprečuje naj se onesnaževanje voda z ustreznimi
prostorskimi in tehničnimi rešitvami, onesnažena vodna telesa
(vodotoke, jezera ipd.) oziroma njihove dele naj se ustrezno
sanira.
– Pri zajezitvah vodotokov in odvzemu voda naj se zagotavlja pogoje za ohranitev hidrološko-geomorfoloških lastnosti
vodotokov, vodnih in obvodnih biotopov ter ekološko povezanost biotopa pred in za zajezitvijo.
– Gradnja hidroenergetskih objektov naj se prednostno
načrtuje na degradiranih delih vodotokov.
– Gradnja hidroenergetskih objektov na vodotokih, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben
status, se izvaja le v primeru upoštevanja pogojev, s katerimi se
zagotavljanja ekološko sprejemljiv pretok ter varstvo naravnih
vrednot in biotske raznovrstnosti.
– Ob vodotokih se ohranja obstoječa avtohtona vegetacija
ter se izvajajo ukrepi za preprečevanje pojavljanja in razširjanja
alohtonih (invazivnih) rastlinskih vrst.
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– Za namakanje kmetijskih površin naj se načrtuje izgradnja namakalnih sistemov.
– Odvzem vode iz vodotokov za namakanje kmetijskih
površin, ribogojstvo in delovanje obnovljenih ali prenovljenih
starih objektov, ki so vezani na izkoriščanje energije tekoče
vode mora zagotavljati pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih
habitatov ter ekološko povezanost habitatov pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode.
– Kopališka in druga infrastruktura naj se prednostno
načrtuje na degradiranih območjih na način, ki omogoča izboljšanje stanja vodnih in obvodnih vrst habitatov.
– Pri posegih, ki se navezujejo na posebno rabo voda, se
mora pridobiti vodno pravico, na podlagi zakonodaje s področja
upravljanja voda.
(6) V bližini naselja Ivanci deluje večja gramoznica, za
katero je bila načrtovana večja širitev, ki pa se v OPN več ne
prikazuje. Zemljišče se zopet nameni za kmetijsko in delno za
gozdno rabo. Del gozda se nameni tudi za turistično dejavnost.
(7) Na območju KP Goričko se spodbuja oblike kmetovanja, s katerimi se ohranja ali obnovi značilna kulturna kmetijska
krajina in ekstenzivna travišča. Na habitatnih tipih zaraščajočih
se travišč se spodbuja rabo kmetijskih površin na način, ki zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in območja biotske pestrosti.
(8) Na območjih, ki imajo po predpisih ohranjanja narave
poseben status (zavarovana območja, EPO, naravne vrednote,
območja Nature 2000) se načrtujejo in izvajajo komasacije in
agromelioracije pod posebnimi pogoji iz tega odloka in naravovarstvene službe.
(9) Z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti se zagotavlja in spodbuja ohranjanje mozaične krajine in s tem
povezane krajinske pestrosti.
(10) Ohranja se prepoznavnost značilnih reliefnih oblik,
predvsem tistih, ki dajejo prostoru identiteto.
(11) Usmeritve za razvoj mineralnih surovin:
– Raba mineralnih surovin se načrtuje racionalno z uporabo že obstoječih območij izrabe mineralnih surovin in njihove
širitve. Nove objekte se načrtuje le izjemoma in izven naravovarstveno občutljivih območij.
– Izvajanje dejavnosti rabe mineralnih surovin se načrtuje
tako, da se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje
biotske raznovrstnosti.
– Obstoječe kope v sicer naravno ohranjenih območjih
in na območjih z naravovarstvenim statusom, se prednostno
sanira s povrnitvijo v naravno stanje.
(12) Deponije zemljine in viškov izkopnega materiala, ki
nastanejo pri gradnji, naj se praviloma načrtuje izven območij
z naravovarstvenim statusom, izven območij ogroženih habitatnih tipov in habitatov ogroženih vrst, izven poplavnih in ostalih
ogroženih območij ter izven območij vodnih in priobalnih zemljišč. Na območjih z naravovarstvenim statusom se območja
deponiranja načrtuje tako, da zasipavanje ne bo ogrozilo naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Na enak način naj se
izvajajo tudi izboljšave oziroma melioracije kmetijskih zemljišč
(nasipavanje z zemljino).
(13) Sanacija degradiranih površin naj se izvede z vzpostavitvijo avtohtone gozdne vegetacije ali kmetijske rabe.
(14) V vseh površinah v odprti krajini je dopustno načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območij
naselij, ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični
dejavnosti, ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih
javnih služb (gospodarska javna infrastruktura), ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro), ki so namenjeni
izvajanju ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanju prepoznavnih
značilnosti krajine, ki so namenjeni športu in rekreaciji, za rabo
naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja ter
za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.
Naštete ureditve in posegi na najboljših kmetijskih zemljiščih
pod pogojem, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo.
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20. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja
zaščite in reševanja ter območja za obrambo)
(1) Kot območja, kjer je potrebno zagotavljati varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami so opredeljena območja, ki so
kakorkoli ogrožena z vidika naravnih in antropogenih procesov.
To so poplavna, erozijska, plazljiva in požarna območja.
(2) Poplavna območja na območju občine so ob vodotokih
Lipnica, Martjanskem potoku s pritoki ter Kobiljskem potoku.
(3) Posamezni deli občine so evidentirani kot erozijsko
območje, kjer se upošteva varstvene ukrepe oziroma se v teh
območjih ne načrtuje ureditev, ki lahko povzročijo ali pospešijo
erozijo in plazenje. Pri poseganju na erozijska območja je
potrebno predhodno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe
oziroma upoštevati predpise.
(4) Na poplavnih območjih, območjih z visoko podtalnico,
na območjih plazov, erozij in usadov je treba zagotoviti varne
življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in
omejevanje razvoja sorazmerno glede na izrazitost in pogostost naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje
ali njegove materialne dobrine. Na teh območjih se ne načrtuje
nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne
nesreče. Glede na stopnje potresne ogroženosti morajo biti
objekti protipotresno projektirani in grajeni. Potrebno je opredeliti potresno intenziteto in projektni pospešek tal. Pri planiranju
se upošteva tudi požarno ogroženost.
(5) V občini ni posebnih požarno ogroženih območij. V
vseh naseljih delujejo gasilska društva z običajno opremo za
interventno gašenje lokalnih požarov. Upoštevajo se ukrepi
varstva pred požarom, ki jih določa Zakon o varstvu pred
požarom. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi,
živali in premoženja, določeni odmiki med objekti ter prometne
in delovne površine za intervencijska vozila in zagotovljeni tudi
viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Upoštevajo se tudi
požarna tveganja.
(6) V vododeficitarnih območjih se prioritetno zagotavlja
urejeno oskrbo s pitno vodo prebivalcem. Dejavnosti, ki bi
pomenile izjemo povečanja potreb po vodi, se praviloma ne načrtuje v vododeficitarnih območjih. Okrepiti se mora sposobnost
oskrbe s pitno vodo v izrednih razmerah. Za vodo za gašenje
se uporabi manj kakovostne vodne vire.
(7) Občina ima v načrtu zaščite in reševanja definirano
območje za ruševine, in sicer na območju namenjeno za posebne dejavnosti v Bogojini. Posebnih območij za množične
pokope občina ne definira, saj so v vseh naseljih vaška pokopališča, ki zagotavljajo dovolj prostora v primeru potrebe po
množičnih pokopih. Tudi območij za pokop kadavrov v občini
ni, v primeru večjega pomora živali je določeno zbirno mesto
na območjih čistilnih naprav, od koder se jih odvaža na farmo
Nemščak (oddaljenost ca. 10 km). Prostori za zbiranje ljudi in
namestitev v primeru nesreče so v osnovnih šolah v Bogojini,
Fokovcih in Prosenjakovcih ter v vaško-gasilskih domovih po
posameznih naseljih, uporabijo se lahko tudi zdraviliški kompleksi v Moravskih Toplicah in ostali turistični nastanitveni objekti.
Možne lokacije za postavitev zasilnih bivališč so vsa športna
igrišča v posameznih naseljih.
(8) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s
cono potresne ogroženosti.
7. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
21. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Osnova za določitev namenske rabe je sedanja pretežna raba zemljišč (namenska in dejanska raba zemljišč) in
nove spremembe namenske rabe, ki sledijo težnjam in ciljem
prostorskega razvoja občine. Stavbna zemljišča so vsa zemljišča v poselitvenih območjih, to je v strnjenih naseljih, zaselkih
in posamičnih gradnjah ter zelene površine izven naselij (poko-
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pališča, rekreacijske površine …), prometne površine, turistične
in rekreacijske površine ipd. za katere je v izvedbenem delu
OPN določena podrobnejša namenska raba prostora glede
na pretežnost rabe. Posamične objekte, ki se jih opredeli kot
razpršeno gradnjo, se v OPN prikaže kot stavbišče (fundus)
brez pripadajočega stavbnega zemljišča.
(2) Kmetijska zemljišča so vsa zemljišča, ki so že v prostorskih sestavinah planov opredeljena za kmetijsko rabo, razen zemljišč, ki so že v prvi fazi namenjena za gradnjo ali druge
ureditve in so v OPN opredeljena kot stavbna zemljišča. Na območju načrtovanih vodnih akumulacij se površine opredelijo kot
vodna zemljišča. Suhi zadrževalniki se ohranijo kot kmetijska
zemljišča, kjer bo z EUP opredeljeno območje potencialnega
suhega zadrževalnika vode.
(3) Gozdna zemljišča so zemljišča, porasla z drevjem in
grmičevjem in so bila v prostorskih sestavinah planov opredeljena za gozdno rabo in so v pretežni meri povzeta v OPN ter
usklajena z dejansko rabo prostora.
(4) Kot vodna zemljišča so na območju občine opredeljene večje vodne površine (npr. potoki, Ledava, Martjanski potok,
Kobiljski potok, potok Lipnica, posamični ribniki, opuščene
gramoznice ter predvidene akumulacije). Vodna zemljišča so
površine pod vodo in pripadajoča zemljišča, ki so v katastrskih načrtih del vodne površine. Ostale vodne površine, kjer
je voda trajno ali občasno prisotna se opredelijo po pretežni
namenski rabi prostora in ne kot vodna zemljišča, pri čemer se
pri načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje na terenu
in vodotoke ter stoječe celinske vode obravnava kot vodna
zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami,
ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda. Priobalna zemljišča
pri vodah 1. reda so od meje vodnega zemljišča, znotraj naselij
oddaljena 15 m, izven naselij pa 40 m ter pri vodah 1. reda, ki
je kot takšno opredeljeno zaradi prečkanja državne meje, je
priobalno zemljišče 5 m od meje vodnega zemljišča. Pri vodah
2. reda znaša zunanja meja priobalnega zemljišča 5 m od meje
vodnega zemljišča.
(5) Območja drugih zemljišč so v občini območja mineralnih surovin. Na območju občine je pridobivalni prostor (gramoznica Ivanci), za katerega je bila podeljena rudarska pravica za
gospodarsko izkoriščanje proda in peska in se v OPN prikaže
kot površina nadzemnega pridobivalnega prostora. Gramoznica bo po opustitvi izkoriščanja kot vodna površina, namenjena
za rekreacijske in turistične namene.
(6) Podrobnejša namenska raba prostora se določi na
podlagi sedanje pretežne rabe in na podlagi načrtovane razmestitve dejavnosti. Vsa naselja, razen občinskega središča,
so podeželska naselja, pretežno namenjena površinam kmetij
z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju, zato se jih s podrobnejšo
namensko rabo prostora opredeli kot podeželska naselja s
stanovanjsko in kmetijsko funkcijo. V njih bo možno še naprej
razvijati kmetijsko in dopolnilno kmetijsko dejavnost. Posamezni zaselki in posamezna stavbna zemljišča z domačijami, vinogradniškimi objekti ipd. se v gričevnatem delu opredelijo kot
območja razpršene poselitve. Območja za centralne dejavnosti
so v naseljih posamični objekti, kot so vaško-gasilski domovi,
trgovine, sakralni objekti ipd.
8. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
22. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji določajo dopustne posege
in pogoje za njihovo izvedbo po posameznih enotah urejanja
prostora glede na osnovno ali podrobnejšo namensko rabo
prostora ter glede na značilnosti prostora in se prikažejo v izvedenem delu OPN. Z prostorskimi izvedenimi pogoji se določi
merila in pogoje za gradnjo objektov ter drugih posegov v prostor glede vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj
in drugih del ter vrste dopustnih objektov glede namen, njihovo
lego, velikost in oblikovanje, pogoje glede priključevanja objek-
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tov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
varstvene pogoje itd.
(2) V vseh naselij se ohranja značilna morfologija obcestnih naselij, to je obcestna pozidava z značilnim zaporedjem
gradnje stanovanjskih objektov ob cesti, v notranjosti parcele
gospodarski objekti. V vseh naseljih se ohranja tudi zeleni rob
naselja in ostale zelene površine.
(3) Pri gradnji individualnih stanovanjskih objektov v vseh
naseljih in delih naselij z ohranjenimi avtohtonimi značilnostmi,
se pri oblikovanju objektov upošteva značilnosti arhitekturne
tipologije območja, predvsem pri oblikovanju in obdelavi streh
in fasad. Pri parcelaciji zemljišč v naseljih se upošteva značilno obstoječo parcelacijo in tipologijo zazidave ter lastniško
strukturo zemljišč. Pri določanju pogojev za posege v prostor
se upoštevajo objekti in območja kulturne dediščine in naravovarstvena območja ter ostale omejitve in režimi v prostoru.
9. Usmeritve za prostorski razvoj naselja
Moravske Toplice
23. člen
(območje urbanističnega načrta)
(1) Urbanistični načrt je podlaga za celovito načrtovanje
urbanih središč. Izdela se za mesta in naselja mestnega značaja. V občini ni mest, občinsko središče, ki je opredeljeno,
kot lokalno središče z urbanim značajem je naselje Moravske
Toplice, zato se zanj izdela urbanistični načrt. Območje urbanističnega načrta za naselje Moravske Toplice zajema območja
stavbnih zemljišč, ki v sedanjih planskih aktih opredeljujejo območje naselja ter območja načrtovanih širitev za dodatne centralne, zdraviliške, turistične in športno-rekreacijske površine.
(2) Na območju urbanističnega načrta se v zasnovi prostorskega razvoja preveri obstoječa stavbna zemljišča in določi
nova razporeditev površin. Določi se površine za širitev ter
vzpostavi centralni del naselja.
(3) V naselju se za dolgoročni razvoj turistične dejavnosti
zagotovi dodatna zemljišča za nastanitvene, športne, rekreacijske dejavnosti. Osnovna potreba v naselju je omogočiti umestitev takih dejavnosti, ki bodo dopolnjevale obstoječi turizem
in zagotovila kar največ novih delovnih mest.
(4) Naselje nima izrazitega centralnega dela, zato so v
konceptu razvoja naselja načrtovane dodatne površine tudi za
te dejavnosti, in sicer vzdolž regionalne ceste, ki omogoča dobro
dostopnost do vseh funkcij. Naselje tudi nima osrednje rekreacijske cone, ki bi bila namenjena prebivalcem. Razen igrišča v
zdraviliškem kompleksu je v naselju le manjša travnata površina,
zato se znotraj naselja Moravske Toplice, upošteva težnja po
ureditvi tovrstnih površin, ki bodo namenjena prebivalcem.
(5) Na področju gospodarske javne infrastrukture je treba
rekonstruirati krajevne ulice z napravo pločnikov in kolesarskih
stez za zagotovitev večje varnosti pešcev in kolesarjev. Naselje
se opremi z javno razsvetljavo na javnih mestih, zagotovi se
dodatne parkirne površine ob javnih objektih. Zaradi povečanja
utrjenih površin, ki jih je treba odvodnjavati, se v naselju vključuje rešitve glede ureditve meteorno kanalizacije.
(6) V naselju Moravske Toplice se v pretežni meri še ohranja značilna obcestna morfologija. V celotnem zgornjem delu
naselja se v stanovanjskih območjih ohranja pravokotna parcelacija, obcestna pozidava, objekti v starejšem delu se oblikujejo po
vzoru domačij, ohranja in vzpostavlja se zeleni rob naselja ipd.
III. IZVEDBENI DEL OPN
1. Enote in podenote urejanja prostora
24. člen
(enote in podenote urejanja prostora)
(1) Enote in podenote urejanja prostora (v nadaljevanju:
EUP in pEUP) so določene na podlagi naravnih in ustvarjenih
značilnosti prostora in pretežne namenske rabe. EUP in pEUP
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so posamezna območja v občinskem središču Moravske Toplice, v ostalih strnjenih naseljih, samostojnih zaselkih, strnjenih
obcestnih vinogradniških naseljih ter ostala območja stavbnih
zemljišč (družbeni objekti, pokopališča, rekreacijska območja,
posebne površine). Posebne EUP so območja krajine, deljene
po režimih. V vsaki EUP in pEUP je določena osnovna namenska raba (v nadaljevanju: ONR) oziroma podrobnejša namenska raba prostora (v nadaljevanju: PNRP) ter podrobnejši
prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP).
(2) Pregled enot in podenot v občini je razviden iz Priloga 1: Pregled enot in podenot urejanja prostora v OPN Občine Moravske Toplice.
2. Območja namenske rabe prostora
25. člen
(območja namenska raba prostora)
(1) Namenska raba prostora se deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč,
– območja drugih zemljišč.
(2) Za celotno območje občine je za posamezno EUP
in pEUP glede na pretežno rabo določena osnovna oziroma
podrobnejša namenska raba prostora v skladu s Prilogo 1
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni
list RS, št. 99/07).
(3) Namembnost posameznih območij osnovne oziroma
podrobnejše namenske rabe prostora je opisana v navedem
Pravilniku iz drugega odstavka tega člena ter razvidna iz legende izvedbenega dela OPN.
3. PIP za načrtovanje prostorskih ureditev
in graditev objektov
3.1. PIP na stavbnih zemljiščih
26. člen
(PIP za posege na stavbnih zemljiščih)
PIP za načrtovanje posegov v prostor na stavbnih zemljiščih v lokalnem središču Moravske Toplice, nižinskih in ostalih
strnjenih naseljih, zaselkih in na stavbnih zemljiščih v razpršeni
poselitvi določajo:
– namembnost in vrsto objektov,
– tipologijo in oblikovanje območij,
– lego objektov,
– velikost in zmogljivost objektov,
– oblikovanje objektov,
– parcelacijo stavbnih zemljišč,
– ureditev zelenih in drugih javnih površin,
– priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb,
– varovanje zdravja ljudi,
– druge pogoje.
27. člen
(PIP za načrtovanje posegov v prostor)
(1) V vseh EUP in pEUP na območjih stavbnih zemljišč, in
ostalih zemljiščih, na katerih Odlok dovoljuje posege razen, če
za posamezno EUP in pEUP ni določeno drugače, so dopustni
naslednji posegi:
– izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega gradnjo
novega objekta, dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo objekta
in odstranitev objekta ali njegovega dela,
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– sprememba namembnosti objekta,
– pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt,
– vzdrževanje objektov in naprav,
– dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju za vse našteto v tem odstavku: posegi).
(2) Posegi se nanašajo na vse vrste objektov glede zahtevnost gradnje: zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Pri gradnji in določanju velikosti in oblik pomožnih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov, se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov
in splošne pogoje glede nezahtevnih in enostavnih objektov
iz tega odloka. Pri oblikovanju stavb se upošteva arhitekturna
tipologija oziroma tradicionalna arhitektura na območju občine.
(3) V EUP in pEUP so na posameznih površinah PNRP
dopustni posegi iz (2) odstavka tega člena za nezahtevne
in enostavne objekte po predpisih o vrsti objektov glede na
zahtevnost in določilih, ki so za posamezno PNRP določena v
Prilogi 2 (Preglednica z nezahtevnimi, enostavnimi in začasnimi
objekti, ki so dopustni za posamezna območja podrobnejše
namenske rabe), če ni v posameznih členih tega odloka določeno drugače.
(4) Kot sestavni del izvedbenega dela OPN se štejejo
tudi Prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske
javne infrastrukture, kjer so prikazi obstoječe in predvidene
gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: GJI) in se
na prikazanem koridorju, pod oznako iz Priloge 2, Pravilnika o
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje
in območji za razvoj in širitev naselij lahko izvajajo posegi iz
prvega odstavka tega člena predvidene ali obstoječe infrastrukture pod pogoji, ki so za posamezni infrastrukturni objekt
navedeni v odloku.
(5) Kot prometne površine se smatrajo tudi vse površine,
ki v grafičnih prikazih OPN niso opredeljene s PNRP prometne infrastrukture, temveč so del ONR zemljišč ali del druge
PNRP ter so razvidne iz grafičnih prikazov stanja prostora
(v Prikazih GJI) ali iz grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN
(v Prikazu območij EUP in GJI (obstoječe ali predvidene)), ali
so kategorizirane občinske ceste ali evidentirane v zemljiško
katastrskem prikazu ali razvidne iz digitalne topografske karte
ali evidentirane v prostoru (so po dejanski rabi pozidana in
sorodna zemljišča – prometne površine, poti).
(6) Vris prometnih površin z oznako PNRP PC je bil risan
na zemljiško parcelo ali dejansko stanje v prostoru. Podatek o
zemljiških parcelah je lahko pozicijsko nenatančen in se v določenih primerih razlikuje od dejanskega stanja v naravi ali od osi
kategorizirane ceste in drugih javnih evidenc. V teh primerih se
lahko pri uporabi grafičnih prikazov upošteva dejansko stanje
v naravi ali v primeru izrisa na dejansko stanje se lahko pri
uporabi grafičnih prikazov upošteva zemljiški kataster ali druge
evidence (kategorizacija cest ipd.).
(7) Pri določanju posegov za vrsto objektov za posamezno EUP in pEUP je podlaga podrobne opredelitve objektov
predpis o klasifikacije vrst objektov. Obstoječi objekti so tisti
objekti, ki so bili zgrajeni do sprejetja OPN.
(8) Poleg PIP za posamezno EUP in pEUP ali PNRP se
pri posegih v prostor upoštevajo tudi splošni in skupni PIP, če v
posameznih členih tega odloka ni določeno drugače.
(9) OPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
(10) Na vseh zemljiščih se lahko uveljavlja javni interes.
28. člen
(strokovne rešitve prostorskih ureditev
in urbanistični, arhitekturni ali krajinski natečaji)
(1) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN ali
druge prostorske ureditve iz OPN se lahko pridobijo z izdelavo
variantnih rešitev ali z javnim natečajem. Variantne rešitve
izdela več različnih načrtovalcev (najmanj tri). Izdelane morajo
biti tako, da jih je mogoče med seboj primerjati.
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(2) Kadar se strokovna rešitev prostorske ureditve pridobi
z izdelavo variantnih rešitev, se za njihovo pripravo, vrednotenja in primerjave uporabljajo predpisi, ki urejajo vsebino, obliko
in način priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev.
(3) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se
pridobijo z javnim natečajem, kadar gre za načrtovanje prostorske ureditve ob javnih površinah, prostorske ureditve z javnim
programom, za kompleksne prostorske ureditve, za prostorske
ureditve v vplivnem območju prostorskih dominant ali za prostorske ureditve, ki so same prostorske dominante.
(4) Kadar načrtovane ureditve zajemajo zavarovana območja ali objekte kulturne dediščine, se mora pred izvedbo javnega natečaja pridobiti natečajne podloge pristojnega Zavoda
za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS).
4. PIP za posamezne EUP, pEUP in posamezne PNRP
29. člen
(PIP po EUP)
(1) PIP so podani ločeno za območja EUP in pEUP na
stavbnih zemljiščih in ločeno za območja EUP v območju krajine. PIP na stavbnih zemljiščih združujemo po PNRP za EUP
in pEUP v:
– lokalnem središču Moravske Toplice za urbani centralni
del naselja, za stanovanjska območja, za kmečki del naselja in
za zelene površine,
– strnjenih naseljih in zaselkih za centralna območja
(šole), gospodarske cone, območja stanovanj, kmečka naselja,
kmetijska območja in ostale površine,
– razpršeni poselitvi za stanovanjska območja, kmečka
naselja, vinogradniška in mešana naselja in zaselke,
– izven naselij za turistične in ostale površine.
(2) PIP za EUP v odprtem prostoru (krajini) so podani za
območja posamezne PNRP za:
– kmetijska, gozdna in vodna zemljišča,
– območja nadzemnega pridobivanja,
– posamezna turistična in rekreacijska območja,
– zemljišča za namene akumuliranja vode,
– EUP znotraj območij varstva narave,
– EUP za trajno varovanje habitatov in ostale površine.
(3) Ločeno so podani PIP za območja EUP in pEUP, ki se
urejajo z obstoječimi državnimi načrti, OPPN-ji in za območja,
za katere je predvidena izdelava OPPN.
4.1. PIP na območju stavbnih zemljišč
30. člen
(centralni del v Moravskih Toplicah – CD, CU)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP MT 2 in MT 15, na območjih centralnih dejavnosti, z oznako PNRP CD in CU, ki so namenjena oskrbnim,
storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim, izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim,
na območju z oznako PNRP CU pa tudi bivanju, so dopustni
posegi, za objekte:
– stanovanjske stavbe s pomožnimi stavbami in pomožnimi objekti – razen na območju MT 15:
– eno (samostojne hiše, vile in podobne enostanovanjske stavbe), dvo- in večstanovanjske stavbe,
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine s
pomožnimi objekti – razen na območju MT 15:
– župnišče s spremljajočimi objekti v EUP MT 2,
– dom za starejše in stavbe z oskrbnimi stanovanji,
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe,
– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– stavbe za promet in izvajanje komunikacij, ki so skladne z namembnostjo območja ali so javnega namena,
– druge nestanovanjske stavbe, razen kmetijskih,
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– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških
objektov in odlagališč odpadkov),
– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2. Na parcelah s stanovanjskimi
objekti se lahko gradijo tudi objekti iz Priloge 2, ki so navedeni
v stolpcu z oznako PNRP SS.
(2) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
PNRP prometnih površin, z oznako PNRP PC, se upoštevajo
PIP iz 55. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju novih objektov se upošteva tipologija, upošteva se vzorec pozidave (lega objektov, usmerjenost
objektov, smer slemena, zaporednost odmikov ipd.), morfologija zazidave in regulacijske črte. Stavbe se locira vzdolž cestne
gradbene linije, v gradbeno linijo obstoječih objektov. Na območju sakralnih in družbenih objektov izrazite gradbene linije ni,
zato se novi objekti umeščajo tako, da se prilagodijo funkciji ob
upoštevanju vseh predpisanih odmikov ter faktorja zazidanosti.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m lahko manj, če s tem soglaša sosed, od javne
občinske ceste ali poti 4,0 m. Objekti centralnih dejavnosti se
lahko tudi stikajo s soglasjem lastnika sosednjega objekta.
Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je gradbena linija
obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če
s tem soglaša upravljavec ceste. Odmiki od meja in sosednjih
objektov morajo zagotavljati tudi možnost umestitve priključkov
GJI na predmetnem zemljišču. Odmiki od vodotokov in vodnih
površin 1. reda so 15,0 m, od ostalih vodnih površin 5,0 m.
Odmik od gozda je za eno drevesno višino.
(3) K cerkveni stavbi prizidava in postavitev objektov ali
naprav ni dovoljena, spominska obeležja in objekte za oglaševanje, namenjeno dejavnosti na območju, se lahko namesti
le na stranske fasade spremljajočih objektov, odstopanja so
možna na zahtevo ali v soglasju ZVKDS. Na območju parkovne
površine se poleg zasaditve lahko ureja in postavlja tudi urbana
oprema, ki mora biti oblikovno kvalitetna in enotna v naselju,
v EUP ali pEUP ter v soglasju z ZVKDS. Pri izbiri drevnine se
izbira avtohtone vrste.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost stavb na posamezni parceli se določa glede
na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest.
Velikost stavb na posamezni parceli ne sme presegati velikosti,
ki jo določa faktor zazidanosti gradbene parcele, ki znaša 0,6.
(2) Višina stavb je največ tri etaže (do K+P+2 ali K+P+1+M)
nad urejenim terenom. Višina stanovanjskih stavb v EUP MT 2 je
lahko do dve etaži nad terenom oziroma do K+P+1 ali K+P+M.
Sakralni in drugi javni objekti (kulturna/ večnamenska ali športna
dvorana, gasilski stolp ali drugi javni objekti) se višinsko prilagodijo namenu. Objekti so lahko podkleteni pri čemer se upošteva
višina talne vode in evidentirana poplavna območja.
(3) Posamezna parcela je lahko ograjena, območje sakralnega oziroma zavarovanega objekta v skladu z ZVKDS.
Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se
tako sporazumeta oba soseda.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tloris stavb je podolgovate ali lomljene oblike z daljšo
stranico vzporedno s cesto oziroma se prilagaja vzorcu obstoječe pozidave. Strehe na objektih so dvokapne s poljubnim
naklonom, opečne, rjave ali sive barve kritine. Sakralni objekti
se oblikovno prilagodijo namenu in v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem. Strehe na javnih in trgovskih objektih
so lahko ravne, enokapne ali dvokapne z manjšim naklonom.
Strehe se lahko tudi kombinirajo (del objekta z dvokapno streho, del z ravno ali enokapno). Kot dvokapna streha se šteje
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tudi vertikalno zamaknjena dvokapnica. Na strehe je možna
namestitev energetskih objektov (sončnih sprejemnikov ipd.),
ki ne smejo presegati slemena streh in so namenjene lastni
oskrbi. S vključitvijo ravnih in enokapnih streh ter sončnih sprejemnikov mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje
zaradi vizualnega vpliva na stavbno dediščino – Evangeličansko cerkev. Odmiki od vodotokov in vodnih površin 1. reda so
15,0 m, od ostalih vodnih površin 5,0 m. Odmik od gozda je za
eno drevesno višino.
(2) Na strehah objektov z mansardo se lahko uredijo
frčade, pultna okna in strešna okna. Strešna okna se lahko
namestijo na vseh strehah.
(3) Pri rekonstrukciji in vzdrževanju cerkvene stavbe se
varuje tlorisna in višinska zasnova stavbne dediščine, gradivo
in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (členitev,
strešine, kritina, stavbno pohištvo, barva, detajli), funkcionalna
zasnova, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico. Varuje se tudi širša okolica objekta. Pri oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov se upošteva oblikovne značilnosti
in materiale na obstoječih objektih. Za vsak poseg v objekt ali
okolico (vplivno območje) se pridobi soglasje pristojne ZVKDS.
(4) Objekti na območju EUP morajo biti enotno in kakovostno oblikovani. V celotnem naselju morajo biti kioski in stojnice
enake izvedbe in enake barve ter skladni z ostalo urbano opremo. Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
(5) Kandelabri, oglasne table na njih ter izveski na objektih, naj bodo po celotnem naselju oblikovno skladni. Tipski
kontejnerji (razen kakovostno oblikovani) ali plastični kioski so
prepovedani. Materiali naj bodo prednostno avtohtoni.
(6) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta,
lahko se tudi ogradi. Del stavbne parcele mora biti ozelenjen.
Pri ureditvi območja MT 15 se izdela načrt krajinske arhitekture.
(7) Ograje ne smejo biti bele plastične ter okrasne betonske. Višina ograje ob cesti ne sme presegati višine 1,20 m,
v notranjosti parcel je lahko visoka 1,60 m. Ograje ob cestnih
uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi
tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa po javni
cesti. Zaščitna mreža ob rekreacijskih površinah se višinsko
prilagodi namenu.
(8) Dovoli se svetle, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito
moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko rumena,
živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra ipd.) ni dopustna. Barva fasade naj bo
skladna z barvo stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade z
leseno oblogo, oblogo iz kamna, ki je v manjšem deležu.
(9) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev neprometne obvestilne
signalizacije se ureja v skladu z veljavnimi predpisi.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna
od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in
tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Širina parcel mora
zagotavljati sanitarne in požarne odmike med objekti.
(2) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti
varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah. Velikost
parcel mora zagotavljati tudi možnost priključka na GJI.
(3) Posamezna gradbena parcela mora imeti zagotovljeno
predpisano število parkirnih mest in pod pogoji iz splošnih in
skupnih PIP.
e) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) Območje EUP se priključi na krajevno omrežje GJI.
(2) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
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f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) EUP MT 2 je vplivno območje EŠD 10052 – Evangeličanske cerkve. V EUP se ohranja prostorska identiteta, pričevalnost in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve
in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti,
pomen in materialno substanco kulturnega spomenika. Posamezne objekte stavbne dediščine v EUP MT 2 se varuje tako,
da se ohranja tlorisna in višinska zasnova objekta, gradivo in
konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine, funkcionalna zasnova notranjega in pripadajočega zunanjega prostora ter
komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico. Varuje
se tudi širša okolica objekta.
(2) V EUP MT 2 se upošteva pogoje za varstvo kulturne
dediščine iz 74. člena tega odloka.
(3) EUP MT 2 (Pp) in MT 15 (Pm, Pp) sta delno ali v celoti
v poplavnem območju. V EUP MT 2 in MT 15 se pri načrtovanju
ureditev na območju poplavne nevarnosti upošteva Prilogo 1
in Prilogo 2 iz Uredbe 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. Pri
posegih na ta zemljišča se upošteva še splošne in skupne pogoje iz 82. člena tega odloka. Za EUP MT 2 se glede na vrsto
objekta in vrsto predvidene dejavnosti v objektu pred izdajo
gradbenega dovoljenja preveri ustreznost umestitve teh objektov v prostor. Za EUP MT 15 so izven območij poplav dovoljeni
posegi iz prvega odstavka a) točke tega člena.
(4) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v EUP
MT 15 se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne
sisteme ter jarke in se jih smiselno priključi na nove ureditve
oziroma se jih v največji možni meri varuje.
(5) Poleg navedenih pogojev veljajo še ostali splošni in
skupni pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva
okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
31. člen
(stanovanjska območja – SS)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP in pEUP z oznakami MT 3, MT 3/1, MT 11, MT
11/1, BG 1/2, MA 8/2, MA 8/4, MA 8/6 in MA 8/7 so na območjih
stavbnih zemljišč, ki so površine stanovanjskih naselij, namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, z oznako PNRP
SS, dopustni posegi za objekte:
– stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– eno (samostojne hiše, vile in podobne enostanovanjske stavbe), dvo- ali večstanovanjske stavbe,
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine s
pomožnimi objekti:
– dom za starejše in stavbe z oskrbnimi stanovanji,
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe (bife, kavarna, slaščičarna, okrepčevalnica, nastanitvene stavbe), ki ne presegajo predpisane
stopnje ravni hrupa predpisane za to območje. Obstoječe gostinske stavbe se lahko rekonstruirajo in vzdržujejo,
– trgovske in storitvene dejavnosti, lekarne in zdraviliške stavbe, stavbe za rehabilitacijo, veterinarske ambulante in
podobno, ob ali v stanovanjskem objektu vključno z obrtnimi
dejavnostmi, ki ne presegajo prepisane stopnje hrupa predpisane za to območje, poslovne in upravne stavbe,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo območja ali so javnega namena,
– druge nestanovanjske stavbe (razen kmetijskih),
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– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških
objektov in odlagališč odpadkov),
– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo:
– objekti iz Priloge 2.
(2) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
PNRP prometnih površin, z oznako PNRP PC, se upoštevajo
PIP iz 55. člena tega odloka.
(3) Na območju EUP MT 11, ki je namenjena urejanju
okoljske infrastrukture, z oznako PNRP O, se smiselno upoštevajo PIP, ki veljajo za navedeno namensko rabo v tem
odloku v 54. členu. Na območju so dopustni posegi za ureditev
avtobusne postaje.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju novih objektov se upošteva tipologija, upošteva se vzorec pozidave (lega objektov, usmerjenost
objektov, smer slemena, zaporednost odmikov ipd.), morfologija zazidave in regulacijske črte. Stavbe se locira vzdolž cestne
gradbene linije, v gradbeno linijo obstoječih objektov.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m oziroma manj, če s tem soglaša sosed. Pri umestitvi objekta na parcelo je potrebno dosledno upoštevati obstoječi
zaporedni sistem odmikov, kar pomeni, da se bližnji odmiki ponavljajo le na eni strani parcel, ki so pravokotne na cesto oziroma
se upošteva obstoječi vzorec pozidave. Bližnji odmik se določi
glede na pretežnost obstoječe pozidave. Odstopanja so možna,
če objekta zaradi drugih omejitev v prostoru (potek infrastrukturnega voda, poplavno območje ipd.) ni možno umestiti drugače.
(3) Daljši odmiki med objekti so tolikšni, kolikor znaša višina najvišjega sosednjega objekta oziroma manj, če se zagotovi
ustrezno osončenost, zasebnost, varnost in dostopnost bivalnih
prostorov ter druge tehnične pogoje pri vseh sosednjih objektih.
Odmiki od meja in sosednjih objektov morajo zagotavljati tudi možnost umestitve priključkov GJI na predmetnem zemljišču. Odmik
od javne občinske ceste ali poti je 4,0 m, lahko so manjši, če je
gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Odmik katerega koli
objekta od vodnih in priobalnih zemljišč je ob vodotokih drugega
reda najmanj 5,0 m ter ob vodotokih prvega reda v naseljih 15 m.
Odmik od gozdnega roba je za eno drevesno višino.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost obstoječih stavb se lahko poveča, če to dopušča faktor zazidanosti, ki je 0,4.
(2) Višina stanovanjskih in nestanovanjskih stavb je do
dve stanovanjski etaži nad terenom (največ K+P+1 ali največ
K+P+M). Na območju EUP MT 3 in MT 3/1 so lahko objekti
višine do K+P+1+terasno stanovanje.
(3) V primeru gradnje objekta višine do K+P+1 je prostor
pod streho lahko izkoriščen s strešnimi okni, kolenčni zid je
največ 50 cm, strešne frčade ali pultna okna na teh objektih
niso dovoljene.
(4) Objekti so lahko podkleteni, pri določanju kote kleti se
upošteva višina talne vode.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika stavb je podolgovate ali lomljene oblike. Daljša stranica stavbe je vzporedna s cesto oziroma se posnema obstoječi vzorec pozidave. Gradbeni inženirski objekti
se oblikovno prilagodijo namenu.
(2) Strehe na objektih so dvokapnice v naklonu od 25 do
45 stopinj, z opečno, rjavo ali sivo barvo kritine ter na območjih
tradicionalne tipologije gradnje pretežno opečne. Strehe se
lahko tudi kombinirajo (del objekta z dvokapno streho, del z
ravno ali enokapno), pod pogojem, da delež dvokapne strehe
prevladuje. Ravni ali enokapni del strehe je lahko v večjem
deležu, če se nahaja za dvokapnim delom objekta (v notra-
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njosti parcele), ki ni višji od dvokapnega dela objekta. Strehe
v EUP MT 11/1 ter na javnih, poslovnih in trgovskih objektih so
lahko tudi ravne, enokapne ali dvokapne z manjšim naklonom.
Štirikapne, ravne in enokapne strehe so dopustne, če gre za
zapolnitev vrzeli (zapolnitev vrzeli je možna, če sta vsaj dva
objekta z enim tipom strehe) ter štirikapne strehe, če so za
območje/naselje značilne. Kot dvokapna streha se šteje tudi
vertikalno zamaknjena dvokapnica. Na strehe je možna namestitev sončni sprejemnikov. Za vključitev ravnih in enokapnih
streh in sončnih sprejemnikov v MT 3 in MT 11 mora investitor
pridobiti kulturnovarstveno soglasje, zaradi vizualnega vpliva
na stavbno dediščino – Evangeličansko cerkev.
(3) Na strehah objektov z mansardo se lahko uredijo frčade,
pultna okna. Strešna okna se lahko namestijo na vseh strehah.
(4) Dovoli se svetle, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito
moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko rumena,
živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj bo skladna
z barvo stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade z leseno
oblogo, oblogo iz kamna, ki je v manjšem deležu.
(5) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele se ozeleni. Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da je na taki parceli urejen odvod padavinske
vode, s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.
(6) Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na
meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina ograje ob
cesti ne sme presegati višine 1,20 m, v notranjosti parcele do
1,60 m. Ograja ne smejo biti bele plastične ter okrasne betonske. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da omogočajo preglednost in ne
ovirajo prometa na javni cesti. Ograje ob zunanjih mejah enot
urejanja (to je ob cestah) morajo biti enake višine in oblikovane
enotno. Zaščitna mreža ob rekreacijskih površinah se višinsko
prilagodi namenu.
(7) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna. Namestitev neprometne obvestilne
signalizacije se ureja v skladu z veljavnimi predpisi.
(8) Urbana oprema mora biti oblikovno enotna ter skladna
v celotnem naselju, uporabi se enake materiale, ki so pretežno
avtohtoni.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna
od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in
tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Pri določanju velikosti
se upošteva tudi faktor zazidanosti. Parcele v obcestnem nizu
so pravokotne na cesto oziroma vzporedne z obstoječo parcelacijo. V notranjih območjih je oblika parcel lahko poljubna.
Širina parcel mora zagotavljati sanitarne in požarne odmike
med objekti. Za samostojne stanovanjske objekte širina novih
parcel ne sme biti manjša od 16 m.
(2) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti
varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah. Velikost
parcel mora zagotavljati tudi možnost priključka na GJI na
predmetni parceli. Pri novogradnjah mora biti, vsaj z ene strani,
omogočen dostop v notranjost parcele.
(3) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
e) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) EUP in pEUP se priključijo na krajevno omrežje GJI.
(2) Za vse EUP in pEUP veljajo splošni in skupni pogoji
iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
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f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V EUP MT 3 se upošteva pogoje za varstvo kulturne
dediščine iz 74. člena tega odloka.
(2) EUP in pEUP MT 3 (Pm, Ps, Pp), MT 11 (Pm, Ps, Pp),
MA 8/4 (Pm, Ps, Pp) in MA 8/6 (Pm, Pp) so v celoti ali delno
v poplavnem območju. Do izgradnje protipoplavnih ukrepov
(akumulacija Sebeborci) je potrebno upoštevati v EUP MA 8/4
določila o omejitvah novogradenj na območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe 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).
Novogradnja v EUP MA 8/4 je na območju dovoljena šele po
izvedenem ukrepu akumulacije v Sebeborcih. V EUP MT 3 in
MT 11 se pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti upošteva Prilogo 1 iz Uredbe 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. Za možnost poseganja na EUP MT 11 se mora izvesti
protipoplavni ukrep in sicer izgradnja visokovodnega nasipa
višine 1,0 m ob Lipnici. Pri načrtovanju ureditev na območju
EUP MT 3 in MT 11 se upošteva Prilogo 1 in Prilogo 2 iz Uredbe
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. EUP sta deloma v območju poplav in se glede na vrsto objekta in vrsto predvidene dejavnosti
v objektu pred izdajo gradbenega dovoljenja preveri ustreznost
umestitve teh objektov v prostor. Pri posegih na ta zemljišča se
upošteva še splošne in skupne pogoje iz 82. člena tega odloka.
(3) Na delu pEUP BG 1/2, ki se nahaja na erozijskem
območju veljajo pogoji iz 82. člena odloka.
(4) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v EUP
MT 11 in pEUP MT 11/1 se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne sisteme ter jarke in se jih smiselno priključi na
nove ureditve oziroma se jih v največji možni meri varuje.
(5) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8 poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
32. člen
(strnjena naselja v nižinskem delu – SK)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP z oznakami BG 1, FI 5, IC 3, LU 7, MA 8, ML 3,
MT 12, NO 2 in TE 2 so na območjih stavbnih zemljišč, ki so
površine podeželskih naselij, namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi in površinami kmetij z ali brez dopolnilnimi
dejavnostmi, z oznako PNRP SK, dopustni posegi za objekte:
– stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– eno- in dvostanovanjske stavbe (stanovanjske hiše,
kmečke hiše in druge podeželske hiše, podobne enostanovanjske stavbe in dvojčki) s pomožnimi objekti,
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine s
pomožnimi objekti:
– dom za starejše in stavbe z oskrbnimi stanovanji,
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe (razen hotelov in samostojnih apartmajev ali apartmajskih naselij (samostojni apartmaji le v EUP
MT 12),
– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske stavbe, do velikosti objekta 200 m2 prodajne
površine in druge stavbe za storitvene dejavnosti, vključno z
avtomehaničnimi, proizvodnimi, obrtnimi delavnicami skladišči,
hladilnicami in drugimi proizvodnimi delavnicami iz skupine in-
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dustrijskih stavb (razen tovarn), pod pogojem, da ne presegajo
mejne ravni hrupa predpisano za to območje,
– poslovne in upravne stavbe,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– druge nestanovanjske stavbe, v MT 12 dopustno le
vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev obstoječih kmetijskih
objektov (kot novogradnja možni le rastlinjaki s spremljajočimi
objekti ter nezahtevni in enostavni objekti), širitev kmetij ni
dopustna. Samostojne vinske kleti ali zidanice niso dopustne.
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti,
– energetski objekti (kotlovnice, sončne elektrarne ne
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(2) V EUP BG 1, BG 11, FI 5, IC 3, MA 8, ML 3, MT 12,
TE 2 in TE 5, so na območjih centralnih dejavnosti, z oznako PNRP CD in z oznako PNRP CU, ki so namenjena za
družbene, socialne, vzgojne, verske, kulturne in izobraževalne
dejavnosti ipd. in na območju z oznako PNRP CU tudi bivanju,
dopustni posegi za objekte:
– stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti, le na območju
CU:
– večstanovanjske stavbe s pomožnimi objekti,
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine s
pomožnimi objekti, le na območju z oznako PNRP CU:
– župnišče s spremljajočimi objekti,
– dom za starejše in stavbe z oskrbnimi stanovanji,
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– poslovne in upravne stavbe,
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali so javnega
namena,
– druge nestanovanjske stavbe, razen kmetijske,
– gostinske, trgovske stavbe in stavbe za storitvene
dejavnosti (razen v sakralnih in verskih stavbah),
– na območju EUP MA 8 z oznako PNRP CU lahko v
kombinaciji z bivanjem,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti,
– energetski objekti (kotlovnice, sončne elektrarne ne
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(3) Na območju EUP MT 12 in NO 2, ki je območje intenzivne kmetijske proizvodnje, z oznako PNRP IK, so dopustni
posegi za objekte:
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– druge nestanovanjske stavbe – le kmetijske s spremljajočimi objekti,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– energetski objekti (kotlovnice, sončne elektrarne ne
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(4) V EUP ML 3 in NO 2, ki sta namenjeni urejanju okoljske infrastrukture, z oznako PNRP O, se smiselno upoštevajo
PIP iz 54. člena tega odloka.
(5) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC in PO, se upoštevajo
PIP iz 55. člena tega odloka.
(6) Na območju PNRP v EUP FI 5, NO 2, MA 8, ML 3,
MT 12 in BG 1, ki je namenjena energetski infrastrukturi, z
oznako PNRP E, se upoštevajo PIP iz 56. člena tega odloka.
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(7) V EUP TE 2 je na območjih zelenih površin, z oznako
PNRP ZP, ki so namenjene za ureditev parkovnih površin,
dopustna zasaditev drevja in grmičevja, hortikulturne ureditve
in druge parkovne ureditve. Dopustna je tudi gradnja infrastrukturnih objektov in namestitev urbane opreme (sedežne klopi,
razsvetljava, skulpture, vodnjak ipd.) ter montažnih objektov
pritlične izvedbe (uta, nadstrešnica, paviljon ipd.) ter objekti
iz Priloge 2.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju novih objektov se upošteva vzorec
pozidave (lega objektov, usmerjenost objektov, smer slemena,
zaporednost odmikov ipd.), tipologija, morfologija zazidave in
regulacijske črte. Stanovanjske in družbene objekte se locira
vzdolž cestne gradbene linije, v gradbeno linijo obstoječih
objektov. Nezahtevne in enostavne objekte se prednostno
locira v notranjost parcele. Lahko so pravokotno priključeni
na stanovanjski objekt in pravokotno lomljeni, lahko so tudi
samostojni. Kmetijski objekti so lahko pravokotno priključeni
na stanovanjski objekt in pravokotno lomljeni, lahko so tudi
samostojni v notranjosti parcele.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m ali manj, če s tem soglaša sosed. Pri umestitvi
objekta na parcelo je potrebno dosledno upoštevati obstoječi
zaporedni sistem odmikov, kar pomeni, da se bližnji odmiki ponavljajo le na eni strani parcele oziroma se upošteva obstoječi
vzorec pozidave. Bližnji odmik se določi glede na pretežnost
obstoječe pozidave. Odstopanja so možna, če objekta zaradi
drugih omejitev (potek infrastrukturnega voda, poplavno območje, bližina vodotoka ipd.) ni možno umestiti drugače.
(3) Daljši odmiki med objekti so tolikšni, kolikor znaša višina najvišjega sosednjega objekta oziroma manj, če se zagotovi
ustrezno osončenost, zasebnost, varnost in dostopnost bivalnih
prostorov ter druge tehnične pogoje pri vseh sosednjih objektih.
Odmiki od meja in sosednjih objektov morajo zagotavljati tudi
možnost umestitve priključkov GJI na predmetnem zemljišču.
Odmik od javne občinske ceste ali poti je 4,0 m, lahko so
manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže
od navedenih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste.
Odmik katerega koli objekta od vodnih in priobalnih zemljišč
je ob vodotokih drugega reda najmanj 5,0 m ter ob vodotokih
prvega reda v naseljih 15 m. Odmik od gozdnega roba je za
eno drevesno višino.
(4) Na območju z oznako PNRP CD, CU so odmiki objektov lahko manjši oziroma se objekti lahko stikajo, če zmanjšani
odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, ne povzroča
nedopustnega vpliva na sosednje zemljišče, omogoča požarno
varnost ter vzdrževanje stavbe in z zmanjšanim odmikom soglaša lastnik sosednjega zemljišča/objekta.
(5) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se
gradijo na kmetijskih zemljiščih na robovih stavbnih zemljišč
veljajo PIP-i za EUP v kateri se nahaja kmetija/domačija.
(6) Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na
parcelno mejo, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograje ob
cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se
postavi tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa
po javni cesti.
(7) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev neprometne obvestilne
signalizacije se ureja v skladu z veljavnimi predpisi.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa
glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest. Velikost obstoječih objektov se lahko poveča, če to
dopušča faktor zazidanosti, ki znaša 0,4 na SK, 0,6 na CD in
CU ter 0,8 na IK.
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(2) Višina stanovanjskih stavb je do dve etaži nad terenom (največ K+P+1 ali največ K+P+M). Na objektih s K+P+M
ali objekti z mansardo so poleg strešnih oken možne strešne
frčade in pultna okna.
(3) Višina objektov namenjenih javnim/družbenim funkcijam, večstanovanjski objekti, stavbe za posebne namene
se prilagaja obstoječim objektom znotraj območja centralnih
dejavnosti in so lahko do tri etaže (do K+P+2 ali do K+P+1+M)
nad urejenim terenom. Višina objektov se lahko poveča, če
se poleg predpisanih dopustnih višin upošteva tudi vertikalni
gabarit prevladujočega tipa obstoječih stavb v EUP. Višina
sakralnih stavb, stavb za šport, gasilskih domov (stolpov) in
drugih javnih objektov, ki zahtevajo zaradi svoje funkcije višje gabarite, se prilagodi namenu. Sprememba višine objekta
mora biti utemeljena v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja s prikazom višin sosednjih objektov in
strokovno utemeljitvijo.
(4) V primeru gradnje objekta višine do K+P+1 ter do
K+P+2 je prostor pod streho lahko izkoriščen s strešnimi okni,
kolenčni zid je največ 50 cm, strešne frčade ali pultna okna na
teh objektih niso dovoljene.
(5) Višina kmetijskih objektov se prilagaja namenu, vendar ne smejo biti vidno izpostavljeni v širšem prostoru oziroma
predstavljati nove dominante v prostoru. Višji objekti morajo
biti vkomponirani v silhueto naselja in prikazani v projektni
dokumentacij. Silosi so lahko visoki do 13,0 m. Stolpni silosi
ne smejo biti umeščeni na vhodu v naselje, kjer bi bili vidno
izpostavljeni. Prednostno se umeščajo v ozadju domačije ter
se jih izdatno obsadi.
(6) Objekti so lahko podkleteni, pri določanju kote kleti se
upošteva višina talne vode.
(7) Velikost in kapaciteta kmetijskih proizvodnih objektov
je omejena z velikostjo in lego parcele, na kateri se gradijo in
velikostjo kmetijskih zemljišč, na katere se odvaža gnoj in gnojevka. V skladu s predpisi o mejnih vrednostih vnosa nevarnih
snovi in gnojil v tla je pri gnojenju z živinskimi gnojili za letni
vnos za 1GVŽ* treba zagotoviti od 0,4 do 0,5 ha kmetijskih
zemljišč. *1 GVŽ je 500 kg žive teže živali
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Vsi objekti morajo biti oblikovani v skladu s arhitekturno tipologijo območja. Stanovanjski objekti v vseh EUP iz
prvega odstavka a) točke tega člena so praviloma pritlične
hiše izrazito podložnega pravokotnega tlorisa, lahko lomljena
v L ali U, lahko združena z gospodarskimi kmetijskimi objekti
v enoten objekt.
(2) Tlorisna oblika javnih objektov (družbeni, trgovski,
gostinski in drugi javni objekti) ter kmetijskih objektov se lahko
prilagaja namenu, vendar mora v osnovi biti prav tako podolžna, ki je lahko lomljena ali sestavljena. Izjeme so deli stavb in
objekti, ki morajo biti zaradi funkcionalnih zahtev drugih oblik
(silosi ipd.).
(3) Strehe morajo biti simetrične dvokapnice v naklonu od
30 do 45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z
opečno, sivo ali rjavo barvo kritine ter na območjih tradicionalne
tipologije gradnje pretežno opečne. Smeri slemen so praviloma
vzporedne s cesto oziroma se upošteva obstoječi vzorec smeri
slemen. Štirikapne strehe so dopustne, če gre za zapolnitev
vrzeli med štirikapnimi objekti ali če so za območje značilne.
Enokapne in ravne strehe oziroma strehe z manjšimi nakloni so
možne na prizidkih, ki so manjši od osnovnega objekta, na pomožnih objektih (enostavnih, nezahtevnih in ostalih pomožnih
objektih) ter na večjih in širših nestanovanjskih objektih (širine
več kot 10 m). Del stavbe se lahko kombinira z ravno ali enokapno tako, da je ca. 2/3 objekta dvokapna streha (zajema večji
del stavbe in vizualno prevladuje ter sledi vzorcu pozidave) ter
max. 1/3 objekta ravna ali enokapna streha, ki mora biti nižje
od slemena dvokapnice. Ravni ali enokapni del strehe je lahko
v večjem deležu, če se nahaja v notranjosti dvokapnega dela
objekta, ki ni višji od dvokapnega dela objekta. Manjši nakloni
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strešin so dopustni pri nestanovanjskih objektih in pri enostavnih ter nezahtevnih objektih. Kot dvokapna streha se šteje tudi
vertikalno zamaknjena dvokapnica. Na strehah se lahko uredijo
frčade, strešna in pultna okna. Na strehe se lahko namestijo
tudi sončni sprejemniki.
(4) Pomožni objekti, zgrajeni na zemljiških parcelah, ki
pripadajo osnovni stavbi, morajo biti oblikovno skladni z osnovnim objektom.
(5) Oblikovanje vseh nestanovanjskih objektov naj bo
čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani tipologiji prostora. Pri
določanju višine objektov je potrebno upoštevati tudi vertikalni
gabarit zaselka ali domačije, tako da novi objekti na izstopajo
iz celotne podobe naselja, zaselka ali domačije razen, kadar
gre za dominantne objekte v prostoru tako po funkciji, kot po
oblikovanju (kapele, cerkve …).
(6) Dovoli se svetle, pastelne barve fasad. Uporaba
signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru
izrazito moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko
rumena, živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena,
živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj
bo skladna z barvo stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade
z leseno oblogo, oblogo iz kamna, ki je v manjšem deležu, ki
je avtohton.
(7) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da je na
taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči
zamakanje sosednjih zemljišč. V ozadju domačij se zasadijo
stare sorte sadnega drevja.
(8) Višina ograje ob cesti ne sme presegati višine 1,20 m,
v notranjosti parcele do 1,60 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da
omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti.
Ograje ob zunanjih mejah enot urejanja (to je ob cestah) morajo biti enotne višine. Bele plastične in okrasne betonske so
prepovedane. Pri zasaditvi se uporabi rastline, ki jih je možno
oblikovati in vzdrževati s striženjem.
(9) Zaščitna mreža ob rekreacijskih površinah se višinsko
prilagodi namenu, ograje ob parcelni meji pa so lahko višine
1,8 m. Dovoljene so transparentne kovinske ali žične ograje,
ki se lahko kombinirajo z listnato živo mejo. Masivne, zidane in
plastične ograje na teh območjih niso dovoljene.
(10) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev neprometne obvestilne
signalizacije se ureja v skladu z veljavnimi predpisi.
(11) Urbana oprema mora biti oblikovano enotna ter skladna v celotnem naselju, uporabi se enotne materiale.
(12) Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo
namenu.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna
od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in
tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Parcele v obcestnem
nizu so pravokotne na cesto oziroma vzporedne z obstoječo
parcelacijo. V notranjih območjih je oblika parcel lahko poljubna. Širina parcel mora zagotavljati sanitarne in požarne odmike
med objekti. Za samostojne stanovanjske objekte širina novih
parcel ne sme biti manjša od 16 m.
(2) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti
varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah. Velikost
parcel mora zagotavljati tudi možnost priključka na GJI na
predmetni parceli. Pri novogradnjah mora biti, vsaj z ene strani,
omogočen dostop v notranjost parcele.
(3) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
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e) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V EUP BG 1, FI 5, IC 3, MA 8, NO 2 in TE 2 se upošteva pogoje za posamezno enoto kulturne dediščine iz 74. člena
tega odloka. Novi načrtovani objekti naj imajo takšne gabarite
kot okoliški objekti in naj se ohranja vzorec pozidave (kombinacija objekta s pripadajočim sadovnjakom).
(2) EUP BG 1, ki je v EPO, v območju Natura 2000 in
v območju KP Goričko, se pri načrtovanju posegov v prostor
upošteva splošne in skupne pogoje iz 75. člena tega odloka.
(3) V EUP BG 1 in TE 2, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni
bližini pa naj se namestiti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro).
V največji možni meri je potrebno ohranjati travniške površine.
V EUP BG 1 se v primeru gradenj novih objektov okolica
(izven območja funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja. Novi načrtovani objekti, naj imajo takšne
gabarite kot okoliški objekti in naj se ohranja vzorec pozidave
(kombinacija objekta s pripadajočim travniškim sadovnjakom).
V EUP TE 2 se pri izvajanju ureditev naj ne posega v obrežno
zarast ali strugo potoka. Na nepozidanih površinah naj se v
največji možni meri ohranja travišča.
(4) EUP BG 1 je v erozijsko ogroženem območju, zato se
upoštevajo pogoji iz 82. člena tega odloka.
(5) EUP FI 5 (Pm, Pp), IC 3 (Pm, Ps, Pp), LU 7 (Pm, Ps),
MA 8 (Pm, Ps, Pp), ML 3 (Pp), MT 12 (Pp), NO 2 (Pm, Ps, Pp)
in TE 2 (Pm, Pp) so v celoti ali delno v poplavnem območju. Do
izgradnje protipoplavnih ukrepov (Sebeborske akumulacije) je
potrebno na EUP IC 3, MA 8 upoštevati določila o omejitvah
novogradenj na območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe 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). Novogradnja je na območju
poplav v EUP IC 3 in MA 8 dovoljena šele po izvedenem ukrepu
akumulacije v Sebeborcih. Pri posegih na ta zemljišča upošteva
še splošne in skupne pogoje iz 82. člena tega odloka.
(6) EUP FI 5 je v tretjem varstvenem pasu vodnega vira,
zato se pri posegih upošteva občinski predpis o vodovarstvenih
območjih vodnih virov.
(7) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v EUP
FI 5, MT 12 in TE 2 se pri posegih v prostor preveri izvedene
drenažne sisteme ter jarke in se jih smiselno priključi na nove
ureditve oziroma se jih v največji možni meri varuje.
(8) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
33. člen
(zelena površina ob ribniku na igrišču za golf
v Moravskih Toplicah – ZS)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) EUP MT 21 so na območjih stavbnih zemljišč, ki so
zelene površine za oddih, rekreacijo in šport, z oznako PNRP
ZS, in je zaščitni pas ob ribniku, dopustni posegi, za objekte:
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– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, če služijo
dejavnosti na območju in so montažne izvedbe,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen pokopališč
in odlagališč odpadkov),
– ostalo: objekti iz Priloge 2 ter postavitev urbane opreme.
(2) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
PNRP prometnih površin, z oznako PNRP PC in PO, se upoštevajo PIP iz 55. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m.
(2) Objekti so pritlične izvedbe, lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike. Strehe dvokapne, ravne ali enokapne v opečni, sivi ali rjavi barvi. Lahko so krite s slamo ali
ozelenjene. Objekti so montažne izvedbe. Objekti in urbana
oprema morajo biti enotno oblikovani z upoštevanjem tradicionalne arhitekture območja.
(3) Objekti naj bodo prednostno iz avtohtonih materialov
v naravnih barvah, ki ne bodo izstopale v okolici.
(4) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta,
del parcele se ozeleni z avtohtonim drevjem in grmovjem.
(5) Spominska obeležja in urbana oprema se postavi
na prostih površinah tako, da ne ovirajo osnovne dejavnosti.
Namestitev velikih reklamnih panojev na zelenice in fasade
ni dopustna.
(6) V kolikor gre za ureditev območja v sklopu golf
igrišča se upošteva oblikovalske ter zasaditvene pogoje iz
ureditvenega načrta igrišča za golf. Ograja je možna, če je
tako predvideno v ureditvenem načrtu igrišča za golf in je del
ograje, ki obdaja igrišče za golf.
(7) Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo
namenu.
c) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) Za EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja
tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na
GJI in grajeno javno dobro.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih
potreb
(1) V EUP se upošteva, da se območje nahaja na območju poplav (Pm, Ps, Pp). Pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti je potrebno upoštevati Prilogo 1
iz Uredbe 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. Na območju
srednje poplavne nevarnosti (Ps) gradnja objektov in nadvišanje terena, ki bi imeli bistven negativni vpliv na vodni režim
in poplavno nevarnost na tem območju ni dovoljena.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva
okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
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34. člen
(centralna območja – šole – CD, BC, ZS)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP in pEUP BG 3, FO 8, PR 2, PR 4/1, FO 4 in TE 10
so na območjih centralnih dejavnosti z oznako PNRP CD, ki so
namenjena za družbene, socialne, vzgojno-varstvene, kulturne in
izobraževalne dejavnosti ipd., dopustni posegi za objekte:
– stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– večstanovanjske stavbe s poslovnimi in storitvenimi
dejavnosti le v EUP v FO 4,
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
– druge nestanovanjske stavbe (razen kmetijskih), če
služijo dejavnosti na območju,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen pokopališč in
odlagališč odpadkov (v EUP FO 8 se v ozadju območja lahko
uredi zbirni center za odpadke)),
– energetski objekti (kotlovnice, sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2 ter kmetijski objekti, če služijo dejavnosti na območju (npr. čebelnjak, lopa za šolski vrt,
kmečka lopa …).
(2) V EUP BG 3 so na območjih namenjenih športnim
dejavnostim, z oznako PNRP BC, dopustni posegi za objekte:
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– stavbe splošnega družbenega pomena namenjeni
vzgoji, izobraževanju, športu, kulturi s spremljajočimi objekti,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen pokopališč in
odlagališč odpadkov),
– energetski objekti (kotlovnice, sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2 ter kmetijski objekti, če služijo
dejavnosti na območju (npr. čebelnjak, lopa za šolski vrt …).
(3) V EUP PR 2 so na območjih namenjenim rekreacijskim
dejavnostim, z oznako PNRP ZS, dopustni posegi, za objekte:
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen pokopališč in
odlagališč odpadkov),
– ostalo: objekti iz Priloge 2 ter kmetijski objekti, če služijo
dejavnosti na območju (npr. premični ali montažni čebelnjak,
montažna lopa za šolski vrt …). Nadzemni objekti so montažne
izvedbe.
(4) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC in PO, se upoštevajo
PIP iz 55. člena tega odloka.
(5) Na območju v EUP BG 3 z oznako PNRP K1 se poleg
primarne rabe lahko vzdržuje in odstrani obstoječe zeleno
igrišče. Na območju je poleg posegov iz 57. člena, možno
vzdrževanje in ostranitev obstoječih ograj, nadstrešnic, klopi,
košev za smeti, zaščitne mreže ipd. obstoječih objektov, ki
služijo dejavnosti na območju.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmiki
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od javnih cest so lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih
objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Odmiki od vodotokov in vodnih površin
1. reda so 15,0 m, od ostalih vodnih površin 5,0 m. Odmik od
gozda je za eno drevesno višino.
(2) Velikost obstoječih objektov se lahko poveča do predpisanega faktorja zazidanosti. Objekti so lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike. Višina objektov je največ tri etaže
(do K+P+2 ali do K+P+1+M) nad urejenim terenom, višina
šolskega objekta je lahko štiri etaže nad urejenim terenom
(do K+P+3 ali do K+P+2+M). Objekti so lahko podkleteni, pri
določanju kote kleti se upošteva višina talne vode. Na strehah
objektov so lahko strešna okna. Namestijo se lahko tudi sončni
sprejemniki. Faktor zazidanosti je 0,6.
(3) Streha na vseh objektih je lahko v poljubnem naklonu
ali ravna s poljubno kritino, ki mora biti opečne, sive ali rjave
barve. Kot dvokapna streha se šteje tudi vertikalno zamaknjena
dvokapnica.
(4) Dovoli se svetle, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito
moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko rumena,
živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra ipd.) ni dopustna. Barva fasade naj bo
skladna z barvo stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade z
leseno oblogo, ki je v manjšem deležu.
(5) Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na
meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograje ob parcelni
meji so višine do 1,8 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in
ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da omogočajo
preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti. Dovoljene so
transparentne kovinske ali žične ograje, ki se lahko kombinirajo
z listnato živo mejo. Masivne, zidane in bele plastične ograje
niso dovoljene. Pri zasaditvi se uporabi rastline, ki jih je možno
oblikovati in vzdrževati s striženjem in so avtohtone. Zaščitna
mreža ob rekreacijskih površinah se višinsko prilagodi namenu.
(6) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta v
utrjeno dvorišče, del parcele se ozeleni.
(7) Spominska obeležja in urbana oprema se postavi na
prostih površinah tako, da ne ovirajo osnovne dejavnosti. Namestitev velikih reklamnih panojev na zelenice in fasade ni dopustna.
(8) Urbana oprema mora biti oblikovano enotna, uporabi
se enake materiale, ki so pretežno avtohtoni. Za kompleksnejše ureditve okoli objektov se izdela načrt krajinske arhitekture.
(9) Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo
namenu.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Pri nadaljnjih gradnjah se upošteva faktor zazidanosti
parcele, ki znaša 0,6. Širina parcel mora zagotavljati sanitarne
in požarne odmike med objekti.
(2) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti
varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah. Velikost
parcel mora zagotavljati tudi možnost priključka na GJI.
(3) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
č) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) EUP in pEUP PR 2, FO 4, FO 8 in PR 4/1 so v območju
EPO, v območju Natura 2000 in v območju KP Goričko, zato se
na teh EUP upoštevajo pogoji iz 75. člena tega odloka.
(2) V pEUP PR 4/1, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti.
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Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa
naj se namestiti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji
možni meri je potrebno ohranjati območja travniških površin. V
primeru gradenj novih objektov naj se okolica (izven območja
funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja.
(3) Na delu EUP in pEUP BG 3, FO 4, FO 8, PR 2 in PR
4/1, ki so v erozijsko ogroženem območju, se upošteva pogoje
iz 82. člena tega odloka.
(4) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja
in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
35. člen
(osrednja ali večja naselja v gričevnatem delu občine – SK)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP AD 7, BE 1, BU 1, ČI 2, FO 2, IN 5, IV 3, KA 5,
KR 1, LO 2, MO 2, MO 5, MT 29, PO 1, PR 4, PR 7, RA 2, SB 5,
SE 11, SR 3, SV 1 in VG 3 so na območjih stavbnih zemljišč, ki
so površine podeželskih naselij, namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi in površinam kmetij z ali brez dopolnilnimi
dejavnostmi, z oznako PNRP SK, dopustni posegi za objekte:
– stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– eno- in dvostanovanjske stavbe (stanovanjske hiše,
kmečke hiše in druge podeželske hiše, podobne enostanovanjske stavbe in dvojčki, počitniške hišice so dovoljene le v EUP
SV 1),
– stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– večstanovanjski objekt le v EUP PR 4 (med osnovno
šolo in obstoječo gospodarsko cono),
– župnišče s spremljajočimi objekti,
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe – penzioni, gostišča in podobne
stavbe za nastanitev, kmetije z nastanitvijo, turistične kmetije,
z ali brez restavracij (kampi, šotorišča, kot del dejavnosti in v
skladu z predpisi), gostilne, restavracije in točilnice, mladinska
prenočišča, počitniški domovi in druge gostinske stavbe, ki niso
razvrščene drugje,
– trgovske stavbe, do velikosti objekta 200 m2 prodajne
površine in druge stavbe za storitvene dejavnosti, vključno z
avtomehaničnimi, proizvodnimi, obrtnimi delavnicami skladišči,
hladilnicami in drugimi proizvodnimi delavnicami iz skupine industrijskih stavb (razen tovarn), pod pogojem, da ne presegajo
mejne ravni hrupa predpisano za to območje,
– poslovne in upravne stavbe,
– stavbe splošnega družbenega pomena – dvorane za
družabne prireditve, muzeji in knjižnice, stavbe za izobraževanje
in znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo
– in sicer samo zasebne ambulante in veterinarske ambulante,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
– druge nestanovanjske stavbe. Vinske kleti in zidanice
ob pogoju, da ima investitor v lasti ali izkazanem najemu vinograd ali sadovnjak v velikosti 3000 m2.
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi ter spremljajoči objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti, razen pokopališč in
odlagališč odpadkov,
– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
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(2) V EUP AD 8, BE 1, BU 1, ČI 2, FO 2, IV 3, KA 5, KR 1,
LO 2, MO 5, MT 29, PO 1, PR 4, RA 2, SB 5, SR 3, SV 1 in VG
3, so na območju centralnih dejavnosti, z oznako PNRP CD
in PNRP CU, ki so namenjene za družbene, socialne, verske,
vzgojne, kulturne in izobraževalne dejavnosti in na območju
z oznako PNRP CU tudi bivanju, dopustni posegi za objekte:
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine s
pomožnimi objekti:
– dom za starejše in stavbe z oskrbnimi stanovanji,
– župnišče s spremljajočimi objekti,
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe (razen hotelov in samostojnih apartmajev),
– trgovske (do 200 m2 prodajne površine) in druge stavbe za storitvene dejavnosti, vključno z obrtnimi, proizvodnimi
delavnicami ter skladišči iz skupine industrijskih stavb, pod
pogojem, da ne presegajo mejne ravni hrupa predpisano za to
območje in niso objekti, ki prekomerno onesnažujejo okolje in
motijo bivalno okolje,
– poslovne in upravne stavbe,
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
– druge nestanovanjske stavbe (razen kmetijskih),
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi ter spremljajoči objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen pokopališč in
odlagališč odpadkov),
– energetske objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(3) Na območju EUP PR 7, ki je območje intenzivne
kmetijske proizvodnje, z oznako PNRP IK, so dopustni posegi
za objekte:
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– druge nestanovanjske stavbe, le kmetijske in pomožne stavbe,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– energetski objekti (kotlovnice, sončne elektrarne ne
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(4) V EUP KR 1 na območjih zelenih površin, ki so namenjene športu in rekreaciji, z oznako PNRP ZS, so dopustni
posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti: stavbe za
šport pod pogojem, da gre za funkcionalno razširitev objektov,
ki se nahajajo na namenski rabi BC,
– tribune,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (kot so nadstrešnice, oder za sodnika, oziroma objekti namenjeni dejavnosti
na območju),
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti namenjeni dejavnosti
na območju,
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(5) V EUP KR 1 so na območjih stavbnih zemljišč, z oznako PNRP BC, dopustni posegi, za objekte:
– nestanovanjski objekti s pomožnimi objekti:
– stavbe za šport s spremljajočimi objekti in napravami,
ki so namenjeni dejavnosti na območju,
– gostinske stavbe (bife),
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
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– drugi objekti, ki niso uvrščeni drugje, ki služijo dejavnosti na območju,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti namenjeni dejavnosti
na območju,
– energetski objekti (kotlovnica in sončne elektrarne na
strehah objektov s spremljajočimi objekti),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(6) Na območjih drugih namenskih rab se upoštevajo PIP,
ki veljajo za PNRP z oznako PC, PO in VC iz 55. in 59. člena
tega odloka.
(7) Na območju PNRP, ki so namenjena energetski infrastrukturi, z oznako PNRP E, in ki je namenjena komunikacijski
infrastrukturi, z oznako PNRP T, se upoštevajo PIP iz 56. tega
odloka.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju novih objektov se upošteva tipologija, upošteva se vzorec pozidave (lega objektov, usmerjenost
objektov, smer slemena, zaporednost odmikov ipd.), morfologija zazidave in regulacijske črte. Stanovanjske in javne
objekte se locira vzdolž cestne gradbene linije, v gradbeno
linijo obstoječih objektov, z daljšo stranico vzporedno s cesto
oziroma v skladu z vzorcem pozidave. Kmetijski objekti so lahko pravokotno priključeni na stanovanjski objekt in pravokotno
lomljeni, lahko so tudi samostojni v notranjosti parcele. Nezahtevne in enostavne objekte se prednostno locira v notranjosti
parcele. Lahko so pravokotno priključeni na stanovanjski objekt
in pravokotno lomljeni, lahko so tudi samostojni. Objekte za
kmetijsko proizvodnjo in pomožne objekte se gradi v notranjosti
parcele, razen na območjih, kjer je tradicionalna zasnova razporeditve objektov drugačna, kar mora biti prav tako prikazano
in utemeljeno v projektni dokumentaciji.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m, s soglasjem soseda tudi manj. Za vse objekte
na eni parceli velja zaporedni odmik od parcelne meje, kar
pomeni, da se bližnji odmiki ponavljajo le na eni strani parcele
oziroma se upošteva obstoječi vzorec pozidave. Bližnji odmik
se določi glede na pretežnost obstoječe pozidave. Odstopanja so možna, če objekta zaradi drugih omejitev (potek
infrastrukturnega voda, poplavno območje, bližina vodotoka
ipd.) ni možno umestiti drugače. Daljši odmiki med objekti so
praviloma tolikšni, kolikor znaša višina najvišjega sosednjega
objekta oziroma manj, če se zagotovi ustrezno osončenost,
zasebnost, varnost in dostopnost bivalnih prostorov ter druge
tehnične pogoje pri vseh sosednjih objektih. Odmiki od meja in
sosednjih objektov morajo zagotavljati tudi možnost umestitve
priključkov GJI na predmetnem zemljišču. Odmik od javne občinske ceste ali poti je 4,0, lahko je manjši, če je gradbena linija
obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če
s tem soglaša upravljavec ceste. Odmik katerega koli objekta
od vodnih in priobalnih zemljišč je ob vodotokih drugega reda
najmanj 5,0 m ter ob vodotokih prvega reda v naseljih 15 m.
Odmik od gozdnega roba je za eno drevesno višino.
(3) Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na
parcelno mejo, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograje ob
cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se
postavi tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa
po javni cesti.
(4) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
(5) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se
gradijo na kmetijskih zemljiščih na robovih stavbnih zemljišč
veljajo PIP-i za EUP v kateri se nahaja kmetija/domačija.
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c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost novih objektov in povečanje obstoječih objektov se določa ob upoštevanju faktorja zazidanosti stavbne
parcele, ki znaša na SK 0,4, na CD, CU in BC 0,6, na IK pa 0,8.
(2) Višina objektov na SK sta dve etaži (do K+P+1 ali do
K+P+M) nad urejenim terenom. Objekti so lahko podkleteni, pri
določanju kote kleti se upošteva višina talne vode. V primeru
gradnje K+P+M ali objekti z mansardo, so poleg strešnih oken
možne strešne frčade in pultna okna. Kleti so lahko grajene
samostojno in prekrite z zemljo (ozelenjene).
(3) V primeru gradnje objekta višine do K+P+1 je prostor
pod streho lahko izkoriščen s strešnimi okni, kolenčni zid je
največ 50 cm, strešne frčade ali pultna okna na teh objektih
niso dovoljene.
(4) Višina objektov namenjenih javnim/družbenim funkcijam, večstanovanjski objekti, stavbe za posebne namene
se prilagaja obstoječim objektom znotraj območja centralnih
dejavnosti in so lahko do tri etaže (do K+P+1+M) nad urejenim
terenom. Višina sakralnih stavb, objektov za šport, gasilskih
domov (stolpov) in drugih javnih objektov, ki zahtevajo zaradi
svoje funkcije višje gabarite, se prilagodi namenu. Sprememba
višine objekta mora biti utemeljena v projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja s prikazom višin sosednjih
objektov in strokovno utemeljitvijo.
(5) Višina kmetijskih objektov se prilagaja namenu, vendar ne smejo biti vidno izpostavljeni v širšem prostoru oziroma
predstavljati nove dominante v prostoru. Višji objekti morajo
biti vkomponirani v silhueto naselja in prikazani v projektni
dokumentacij. Silosi so lahko visoki do 13,0 m. Stolpni silosi
ne smejo biti umeščeni na vhodu v naselje, kjer bi bili vidno
izpostavljeni. Prednostno se umeščajo v ozadju domačije ter
se jih izdatno obsadi.
(6) Velikost in kapaciteta kmetijskih proizvodnih objektov
je omejena z velikostjo in lego parcele, na kateri se gradijo in
velikostjo kmetijskih zemljišč, na katere se odvaža gnoj in gnojevka. V skladu s predpisi o mejnih vrednostih vnosa nevarnih
snovi in gnojil v tla je pri gnojenju z živinskimi gnojili za letni
vnos za 1GVŽ* treba zagotoviti od 0,4 do 0,5 ha kmetijskih
zemljišč. *1 GVŽ je 500 kg žive teže živali
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika stanovanjskih stavb je lahko kvadratna
ali podolžna, lahko je lomljena v L ali U, lahko združena z gospodarskimi kmetijskimi objekti v enoten objekt.
(2) Tlorisna oblika javnih objektov (družbeni, trgovski,
gostinski in drugi javni objekti) ter kmetijskih objektov se lahko
prilagaja namenu, vendar mora v osnovi biti prav tako podolžna, ki je lahko lomljena ali sestavljena. Izjeme so deli stavb in
objekti, ki morajo biti zaradi funkcionalnih zahtev drugih oblik
(silosi ipd.).
(3) Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z nakloni od
35 do 45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta,
z opečno, sivo ali rjavo barvo kritine ter na območjih tradicionalne tipologije gradnje pretežno opečne. Štirikapne strehe so
dopustne, če gre za zapolnitev vrzeli med štirikapnimi objekti
ali če so za območje značilne. Manjši nakloni strešin so dopustni pri kmetijskih in nestanovanjskih objektih ter pri pomožnih,
enostavnih in nezahtevnih objektih. Na strehe se lahko namestijo tudi sončni sprejemniki. Del stavbe se lahko kombinira z
ravno ali enokapno tako, da je ca. 2/3 objekta dvokapna streha
(zajema večji del stavbe in vizualno prevladuje ter sledi vzorcu
pozidave) ter max. 1/3 objekta ravna ali enokapna streha, ki
mora biti nižje od slemena dvokapnice. Ravni ali enokapni del
strehe je lahko v večjem deležu, če se nahaja v notranjosti
dvokapnega dela objekta, ki ni višji od dvokapnega dela objekta. Kot dvokapna streha se šteje tudi vertikalno zamaknjena
dvokapnica.
(4) Na novogradnjah so dopustni odprte in zaprte lože.
Dovoli se svetle, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih,
kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče,
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izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko rumena, živo rdeča,
vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno
modra) ni dopustna. Barva fasade naj bo skladna z barvo
stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade z leseno oblogo,
oblogo iz kamna, ki je v manjšem deležu. Gradbeni inženirski
objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
(5) Oblikovanje vseh nestanovanjskih objektov naj bo
čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani tipologiji prostora. Pri
določanju višine objektov je potrebno upoštevati tudi vertikalni
gabarit zaselka ali domačije, tako da novi objekti na izstopajo
iz celotne podobe naselja, zaselka ali domačije razen, kadar
gre za dominantne objekte v prostoru tako po funkciji, kot po
oblikovanju (kapele, cerkve …).
(6) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da je na
taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči
zamakanje sosednjih zemljišč. V EUP se v ozadju domačij
zasadijo stare vrste sadnega drevja.
(7) Višina ograje ob javnih cestah in dovozih ne sme
presegati višine 1,20 m, višja je lahko v notranjosti parcele
(do 1,60 m). Ograje ob zunanjih mejah enot urejanja (to je ob
dovoznih cestah) morajo biti enake višine in oblikovane enotno.
Ograje so lahko lesene, kovinske, žične, betonske in zasajene.
Pri zasaditvi se uporabi rastline, ki jih je možno oblikovati in
vzdrževati s striženjem.
(8) Ograje ob parcelni meji so višine do 1,8 m. Dovoljene
so transparentne kovinske ali žične ograje, ki se lahko kombinirajo z listnato živo mejo. Masivne, zidane, okrasne betonske
in plastične ograje na teh območjih niso dovoljene. Ob igrišču
ali na robu rekreacijske površine se lahko postavi zaščitna
mreža. Zaščitna mreža ob rekreacijskih površinah se višinsko
prilagodi namenu.
(9) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev neprometne obvestilne
signalizacije se ureja v skladu z veljavnimi predpisi.
(10) Urbana oprema v eni EUP mora biti oblikovana enotno, uporabi se enake materiale.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna
od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in
tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Pri določanju velikosti
se upošteva tudi faktor zazidanosti. Parcele v obcestnem nizu
so pravokotne na cesto oziroma vzporedne z obstoječo parcelacijo. V notranjih območjih je oblika parcel lahko poljubna. Širina parcel mora zagotavljati sanitarne in požarne odmike med
objekti. Za samostojne stanovanjske objekte širina novih parcel
ne sme biti manjša od 16 m, razen če gre za strnjeno zazidavo.
(2) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti
varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah. Velikost
parcel mora zagotavljati tudi možnost priključka na GJI na
predmetni parceli. Pri novogradnjah mora biti, vsaj z ene strani,
omogočen dostop v notranjost parcele.
(3) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
e) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) EUP se priključijo na krajevno omrežje GJI. Komunalne odpadne vode se do izgradnje krajevne kanalizacije in
skupne čistilne naprave odvajajo v individualne male čistilne
naprave ali v greznice. Vsebina greznic se odvaža na čistilno
napravo.
(2) Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov
so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za
posamezen objekt oziroma če s posegom soglaša upravljavec
tega objekta.
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(3) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) EUP AD 7, AD 8, BE 1, BU 1, ČI 2, FO 2, IN 5, IV 3,
KA 5, KR 1, LO 2, MO 2, MO 5, MT 29, PO 1, PR 4, PR 7,
RA 2, SE 11, SR 3, SV 1 in VG 3, ki so v EPO, v območju Natura 2000 in v območju krajinskega parka Goričko, EUP BE 1,
LO 2, MO 2, PR 4 in RA 2 v naravni vrednoti ter EUP SB 5 v
EPO se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva pogoje iz
75. člena tega odloka.
(2) V EUP AD 7, BE 1, ČI 2, FO 2, IN 5, IV 3, KA 5, LO 2,
MO 2, MO 5, MT 29, PO 1, PR 4, PR 7, RA 2, SB 5, SR 3, SV 1
in VG 3, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je
potrebno poškodovana drevesa nadomestiti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj se namestiti
gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega
skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji možni meri je
potrebno ohranjati travniške površine. V primeru gradenj novih
objektov naj se okolica (izven območja funkcionalnih zemljišč)
zasadi s starimi sortami sadnega drevja razen v EUP SR 3.
V EUP AD 7, BE 1, IV 3 in MO 5 se na stare sorte sadnega
drevja umesti v neposredni bližini po eno gnezdilnico za velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro.
Na območju EUP BE 1, BU 1, ČI 2, FO 2, IN 5, KA 5,
KR 1, MO 2, MO 5, MT 29, PO 1, PR 4 in PR 7 naj imajo novi
načrtovani objekti takšne gabarite kot okoliški objekti ter naj se
ohranja vzorec pozidave (kombinacija objekta s pripadajočim
travniškim sadovnjakom).
Na KR 1 se v obrežno zarast potoka, ki teče po severni
meji, ne posega in se v nočnem času igrišča ne osvetljuje. V
največji možni meri je potrebno ohranjati površine ekstenzivnih
travniških sadovnjakov in pripadajočih travniških površin ter
v primeru gradenj novih objektov se okolica (izven območja
funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja.
V EUP LO 2 v območje naravne vrednote (potok Curek –
7519) ni dovoljeno posegati.
V EUP PR 7 in RA 2 se na nepozidanih površinah predvidene širitve ohranjajo travišča, posamezna drevesa in mejice.
V EUP PR 4 in RA 2 v območje naravne vrednote (Ratkovski potok) ni dovoljeno posegati.
V EUP SV 1 je v največji možni meri potrebno ohranjati
travniške površine (Polnaravna suha travišča in grmiščne faze
na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (pomembna rastišča
kukavičevk). V EUP SV 1 ni dovoljeno tlakovanje širše okolice
okrog objekta.
(3) V EUP MO 2 se na območju delov parcel št. 981 in 982
k.o. Motvarjevci pri izvedbi ohranja mejica na vzhodnem robu
omenjenih parcel. V čim večji meri je treba vzpostaviti in ohranjati travniške površine v okolici. Na območju EUP MO 2 na
območju delov parcel št. 983, 984 in 985 vse k.o. Motvarjevci,
pri posegih ohranja mejica (območje občasne struge) na zahodnem in južnem robu omenjenih parcel. Pozidava naj se omeji
na območje severno (proti cesti) od občasne struge s potokom
in njeno zarastjo, vanjo pa naj se ne posega. Na nepozidanih
površinah naj se ohranja travišče in mejica.
(4) V EUP BE 1, BU 1, ČI 2, LO 2, MO 2, MO 5, PO 1,
PR 4, RA 2, SE 11 in VG 3, kjer je evidentirana kulturna dediščina se upošteva pogoje iz 74. člena tega odloka.
(5) Na delu EUP AD 7, AD 8, BE 1, BU 1, FO 2, IN 5, IV 3,
KA 5, KR 1, LO 2, MO 5, MT 29, PR 4, PR 7, RA 2, SB 5, SE 11,
SR 3, SV 1 in VG 3, ki so v erozijsko ogroženem območju, se
upošteva pogoje iz 82. člena tega odloka.
(6) Na območju požarne ogroženosti v EUP SV 1 se upošteva določila 82. člena tega odloka.
(7) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
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ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
36. člen
(ostala manjša naselja in zaselki v gričevnatem
delu občine – SK)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) EUP in pEUP AD 2, AD 4, AD 5, AD 7/1, BG 10, BU 7,
FI 2, FI 3, FI 11, FI 12, FI 14, FI 15, FO 5, FO 6, IN 1, IN 4, KA 7,
KR 3, LO 3, MT 26, MT 28, MT 29/1, MT 29/2, MT 31, RA 4, RA 3,
SB 1, SB 3, SE 2, SE 3, SE 7, SE 8, SE 10, VG 1, VG 4 in VG 8 so
na območjih stavbnih zemljišč, ki so površine podeželskih naselij,
namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi in površinam
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, z oznako PNRP SK ter na območju razpršene poselitve z oznako PNRP A v BG 10, namenjene
bivanju s spremljajočimi dejavnostmi in površinam kmetij z ali brez
dopolnilnih dejavnosti, dopustni posegi, za objekte:
– stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– eno- in dvostanovanjske stavbe (stanovanjske hiše,
kmečke hiše in druge podeželske hiše, počitniške hišice (slednje v EUP IN 4 niso dovoljene), podobne enostanovanjske
stavbe in dvojčki),
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe – penzioni, gostišča in podobne
stavbe za nastanitev, kmetije z nastanitvijo, turistične kmetije,
z ali brez restavracij (kampi, šotorišča, kot del dejavnosti in
skladu z predpisi), gostilne, restavracije in točilnice, druge
gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev – in sicer samo
mladinska prenočišča, počitniški domovi in druge gostinske
stavbe, ki niso razvrščene drugje,
– trgovska dejavnost, če gre za dopolnilno dejavnost na
kmetiji ali prodajo izdelkov proizvodnje ali druga »butična« prodaja
(prodaja kruha, zelišč, suvenirja …) in druge stavbe za storitvene
dejavnosti, vključno z obrtnimi, proizvodnimi delavnicami ter skladišči iz skupine industrijskih stavb (razen tovarn), pod pogojem,
da ne presegajo mejne ravni hrupa predpisano za to območje,
– poslovne in upravne stavbe – pisarne in poslovni
prostori lokalnih skupnosti, krajevnih uradov, različnih društev
ipd., druge poslovne stavbe – stavbe s pisarnami in poslovnimi
prostori, ki so namenjeni lastnemu poslovanju podjetij, kot del
stanovanjskega objekta, kot prizidek k stanovanjskemu objektu
ali kot del druge dejavnosti,
– stavbe splošnega družbenega pomena, kot so dvorane za družabne prireditve, muzeji, knjižnice, informacijska središča in podobno, vzgoja in izobraževanje na domu, vremenske postaje, observatoriji, zdraviliške dejavnosti, veterinarske
ambulante, oboje z lekarno, stavbe za kombinirane nastanitev,
nege in zdravstvene oskrbe in podobno, pomožne stavbe,
športni objekti in tribune na športnih igriščih,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo območja in služijo javni rabi,
– druge nestanovanjske stavbe. Vinske kleti in zidanice
ob pogoju, da ima investitor v lasti ali izkazanem najemu vinograd ali sadovnjak v velikosti 3000 m2.
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi ter spremljajoči objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti, razen pokopališč in
odlagališč odpadkov,
– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
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(2) V EUP IN 4 so na območjih centralnih dejavnosti,
z oznako PNRP CD, ki so namenjene družbenim, vzgojnim,
kulturnim, sakralnim, izobraževalnim dejavnostim ipd., dopustni
posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe (razen hotelov in samostojnih apartmajev),
– trgovske (do 200 m2 prodajne površine) in druge
stavbe za storitvene dejavnosti s skladišči,
– poslovne in upravne stavbe,
– stavbe splošnega družbenega pomena,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo območja in služijo javni rabi,
– druge nestanovanjske stavbe (razen kmetijskih),
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi ter spremljajoči objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti, razen pokopališč in
odlagališč odpadkov,
– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(3) V EUP SB 1 in BG 10 na območju kmetijskih zemljišč,
z oznako PNRP K1, veljajo pogoji iz 57. člena tega odloka.
(4) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC in PO, se upoštevajo
PIP iz 55. člena tega odloka.
(5) Na območju PNRP, ki so namenjena energetski in
komunikacijski infrastrukturi, z oznako PNRP E in T, se upoštevajo PIP iz 56. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju novih objektov se upošteva tipologija, upošteva se vzorec pozidave (lega objektov, usmerjenost
objektov, smer slemena ipd.), morfologija zazidave in regulacijske črte. Stanovanjske in javne objekte se locira vzdolž cestne
gradbene meje, v gradbeno linijo obstoječih objektov, z daljšo
stranico vzporedno s cesto oziroma se upošteva obstoječi vzorec pozidave. Nezahtevne in enostavne objekte se prednostno
locira v notranjosti parcele. Lahko so pravokotno priključeni na
stanovanjski objekt in pravokotno lomljeni, lahko so tudi samostojni v notranjosti parcele. Objekte za kmetijsko proizvodnjo
in pomožne objekte se gradi v notranjosti parcele, razen na
območjih, kjer je tradicionalna zasnova razporeditve objektov
drugačna, kar mora biti prav tako prikazano in utemeljeno v
projektni dokumentaciji. Kmetijski objekti so lahko pravokotno
priključeni na stanovanjski objekt in pravokotno lomljeni, lahko
so tudi samostojni v notranjosti parcele.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m, s soglasjem soseda tudi manj. Za vse objekte
na eni parceli velja zaporedni odmik od parcelne meje, kar
pomeni, da se bližnji odmiki ponavljajo le na eni strani parcele
oziroma se upošteva obstoječi vzorec pozidave. Bližnji odmik
se določi glede na pretežnost obstoječe pozidave. Odstopanja so možna, če objekta zaradi drugih omejitev (potek
infrastrukturnega voda, poplavno območje, bližina vodotoka
ipd.) ni možno umestiti drugače. Daljši odmiki med objekti so
praviloma tolikšni, kolikor znaša višina najvišjega sosednjega
objekta oziroma manj, če se zagotovi ustrezno osončenost,
zasebnost, varnost in dostopnost bivalnih prostorov ter druge
tehnične pogoje pri vseh sosednjih objektih. Odmiki od meja in
sosednjih objektov morajo zagotavljati tudi možnost umestitve
priključkov GJI na predmetnem zemljišču. Odmik od javne občinske ceste ali poti je 4,0, lahko je manjši, če je gradbena linija
obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in če
s tem soglaša upravljavec ceste. Odmik katerega koli objekta
od vodnih in priobalnih zemljišč je ob vodotokih drugega reda
najmanj 5,0 m ter ob vodotokih prvega reda v naseljih 15 m.
Odmik od gozdnega roba je za eno drevesno višino.
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(3) Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na
parcelno mejo, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograje ob
cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se
postavi tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa
po javni cesti. Bele plastične ograje in okrasne betonske so
prepovedane.
(4) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.
(5) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se
gradijo na kmetijskih zemljiščih na robovih stavbnih zemljišč
veljajo PIP-i za EUP v kateri se nahaja kmetija/domačija.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost novih objektov in povečanje obstoječih objektov se določa glede na velikost parcele in glede na obvezne
odmike od javnih cest in ob upoštevanju faktorja zazidanosti
stavbne parcele, ki znaša na SK 0,4, na CD pa 0,6.
(2) Višina kmetijskih objektov se prilagaja namenu, vendar ne smejo biti vidno izpostavljeni v širšem prostoru oziroma
predstavljati nove dominante v prostoru. Višji objekti morajo
biti vkomponirani v silhueto naselja in prikazani v projektni
dokumentacij. Silosi so lahko visoki do 13,0 m. Stolpni silosi
ne smejo biti umeščeni na vhodu v naselje, kjer bi bili vidno
izpostavljeni. Prednostno se umeščajo v ozadje domačije ter se
jih izdatno obsadi. Kleti so lahko grajene samostojno in prekrite
z zemljo (ozelenjene).
(3) Velikost in kapaciteta kmetijskih proizvodnih objektov
je omejena z velikostjo in lego parcele, na kateri se gradijo in
velikostjo kmetijskih zemljišč, na katere se odvaža gnoj in gnojevka. V skladu s predpisi o mejnih vrednostih vnosa nevarnih
snovi in gnojil v tla je pri gnojenju z živinskimi gnojili za letni
vnos za 1GVŽ* treba zagotoviti od 0,4 do 0,5 ha kmetijskih
zemljišč. *1 GVŽ je 500 kg žive teže živali
(4) Višina objektov namenjenih javnim/družbenim funkcijam, večstanovanjski objekti, stavbe za posebne namene
se prilagaja obstoječim objektom znotraj območja centralnih
dejavnosti in so lahko do tri etaže (do K+P+1+M) nad urejenim terenom. Višina objektov se lahko poveča, če se poleg
predpisanih dopustnih višin upošteva tudi vertikalni gabariti
prevladujočega tipa obstoječih stavb v EUP. Višina sakralnih
stavb, objektov za šport, gasilskih domov (stolpov) in drugih
javnih objektov, ki zahtevajo zaradi svoje funkcije višje gabarite, se prilagodi namenu. Sprememba višine objekta mora biti
utemeljena v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja s prikazom višin sosednjih objektov in strokovno
utemeljitvijo.
(5) Višina objektov je dve etaži nad urejenim terenom (do
K+P+1 ali do K+P+M). V primeru gradnje K+P+M ali K+P+1+M
so poleg strešnih oken možne strešne klasične frčade in pultna
okna. Objekti so lahko podkleteni, pri določanju kote kleti se
upošteva višina talne vode.
(6) V primeru gradnje objekta višine do K+P+1 je prostor
pod streho lahko izkoriščen s strešnimi okni, kolenčni zid je
največ 50 cm, strešne frčade ali pultna okna na teh objektih
niso dovoljene.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika objektov je lahko kvadratna ali podolžna, lahko je lomljena v L ali U, lahko združena z gospodarskimi kmetijskimi objekti v enoten objekt. Vsi objekti morajo biti
oblikovani v skladu s arhitekturno tipologijo območja.
(2) Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z nakloni od
35 do 45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta, z
opečno, sivo in rjavo kritino ter na območjih tradicionalne tipologije gradnje pretežno opečne. Turistični ter gostinski objekti
imajo lahko kritino iz slame. Štirikapne strehe, so dopustne,
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če gre za zapolnitev vrzeli med štirikapnimi objekti ter, če so
za območje značilne. Manjši nakloni strešin so dopustni pri
večjih kmetijskih objektih ter na trgovskih, poslovnih in javnih
objektih. Manjši nakloni dvokapnih streh, ravne in enokapne
strehe (do 15 stopinj) so možni tudi na pomožnih, enostavnih
in nezahtevnih objektih. Del stavbe se lahko kombinira z ravno ali enokapno tako, da je ca. 2/3 objekta dvokapna streha
(zajema večji del stavbe in vizualno prevladuje ter sledi vzorcu
pozidave) ter max. 1/3 objekta ravna ali enokapna streha, ki
mora biti nižje od slemena dvokapnice. Ravni ali enokapni del
strehe je lahko v večjem deležu, če se nahaja za dvokapnim
delom objekta (v notranjosti parcele), ki ni višji od dvokapnega dela objekta. Kot dvokapna streha se šteje tudi vertikalno
zamaknjena dvokapnica. Na strehe se lahko namestijo sončni
sprejemniki. V kolikor geomehansko poročilo dovoljuje poseg
v teren, so objekti lahko tudi vkopani v pobočje z zeleno streho
oziroma prekriti z zemljo in spojeni z okoliškim reliefom (razen
na območju obcestne gradnje in v primeru zapolnitve vrzeli). Na
strehah se lahko uredijo frčade, pultna in strešna okna.
(3) Oblikovanje vseh nestanovanjskih objektov naj bo
čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani tipologiji prostora. Pri
določanju višine objektov je potrebno upoštevati tudi vertikalni
gabarit zaselka ali domačije, tako da novi objekti na izstopajo
iz celotne podobe naselja, zaselka ali domačije razen, kadar
gre za dominantne objekte v prostoru tako po funkciji, kot po
oblikovanju (kapele, cerkve …).
(4) Okenske odprtine na objektih so pokončne, razporedi
se jih simetrično. Na novogradnjah so dopustne odprte in zaprte lože (balkoni so prepovedani). Objekti za lastne potrebe,
zgrajeni na zemljiških parcelah, ki pripadajo osnovni stavbi,
morajo biti oblikovani in obdelani podobno, kot osnovni objekt.
(5) Dovoli se svetle, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito
moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko rumena,
živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj bo skladna
z barvo stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade z leseno
oblogo, oblogo iz kamna, ki je v manjšem deležu ter avtohton.
Talni zidec naj bo temnejših rjavih, peščenih in sivih barv.
(6) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele pri domačijah je kmečko dvorišče. Možno je delno
nasutje terena na parceli ob pogoju, da je na taki parceli urejen
odvod padavinske vode, s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč. V EUP se v ozadju domačij zasadijo stare vrste
sadnega drevja.
(7) Višina ograje ob javnih cestah in dovozih ne sme
presegati višine 1,20 m, višja je lahko v notranjosti parcele
(do 1,60 m). Ograje ob zunanjih mejah enot urejanja (to je ob
dovoznih cestah) morajo biti enake višine in oblikovane enotno.
Ograje so lahko lesene, kovinske, žične, betonske in zasajene.
Bele plastične ograje in okrasne betonske so prepovedane. Pri
zasaditvi se uporabi avtohtone rastline, ki jih je možno oblikovati in vzdrževati s striženjem.
(8) Zaščitna mreža ob rekreacijskih površinah se višinsko
prilagodi namenu. Ograje ob parcelni meji so višine do 1,8 m.
Dovoljene so transparentne kovinske ali žične ograje, ki se
lahko kombinirajo z listnato živo mejo. Masivne, zidane in plastične ograje na teh območjih niso dovoljene.
(9) Urbana oprema v enoti urejanja prostora mora biti
oblikovana enotna, uporabi se enake materiale.
(10) Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo
namenu.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna
od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in
tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Pri določanju velikosti
se upošteva tudi faktor zazidanosti, ki znaša na SK 0,4 in na
CD 0,6. Parcele v obcestnem nizu so pravokotne na cesto oziroma vzporedne z obstoječo parcelacijo. V notranjih območjih
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je oblika parcel lahko poljubna. Širina parcel mora zagotavljati
sanitarne in požarne odmike med objekti. Za samostojne stanovanjske objekte širina novih parcel ne sme biti manjša od 16 m,
razen če gre za strnjeno zazidavo.
(2) Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti
varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah. Velikost
parcel mora zagotavljati tudi možnost priključka na GJI na
predmetni parceli. Pri novogradnjah mora biti, vsaj z ene strani,
omogočen dostop v notranjost parcele.
(3) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
e) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V EUP BG 10, FI 2, FI 3, FO 6, IN 1, SE 3 in BU 7,
kjer je evidentirana kulturna dediščina se upošteva pogoje iz
74. člena tega odloka.
(2) EUP in pEUP AD 2, AD 4, AD 5, AD 7/1, BG 10, BU 7,
FI 2, FI 3, FI 11, FI 12, FI 14, FI 15, FO 5, FO 6, IN 1, IN 4, KA 7,
KR 3, LO 3, MT 26, MT 28, MT 29/1, MT 29/2, MT 31, RA 3,
RA 4, SB 3, SE 2, SE 3, SE 7, SE 8, SE 10, VG 1, VG 4 in VG 8
so v EPO, v območju Natura 2000 in v območju KP Goričko in
EUP SB 1 le v EPO, zato se v teh EUP in pEUP upošteva tudi
usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in
zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti iz
75. člena tega odloka.
(3) V EUP in pEUP AD 2, AD 4, AD 5, AD 7/1, BG 10,
BU 7, FI 2, FI 3, FI 12, FI 14, FI 15, FO 5, FO 6, IN 1, IN 4,
KA 7, LO 3, MT 26, MT 28, MT 29/2, MT 31, RA 3, RA 4, SB 3,
SE 10, SE 17, SE 7, SE 8, VG 1, VG 4 in VG 8, kjer bo prišlo do
posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana
drevesa nadomestiti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v
neposredni bližini naj se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske
in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji možni meri je potrebno ohranjati travniške
površine. V primeru gradenj novih objektov naj se okolica
(izven območja funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami
sadnega drevja, razen v EUP in pEUP VG 4, AD 2, AD 4, AD 5,
AD 7/1 in VG 8, se nanje umesti po eno gnezdilnico za velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro. Na območju EUP in
pEUP AD 5, AD 7/1, BG 10, BU 7, FI 14, FI 15, FI 2, FI 3, FO 5,
FO 6, IN 1, IN 4, KA 7, KR 3, LO 3, MT 26, MT 28, MT 29/2,
MT 31, RA 3 in RA 4 novi načrtovani objekti naj imajo takšne
gabarite kot okoliški objekti in naj se ohranja vzorec pozidave
(kombinacija objekta s pripadajočim travniškim sadovnjakom).
V EUP FI 11 je v največji možni meri potrebno ohranjati travniške površine.
V EUP KR 2 in SE 2 je v največji možni meri potrebno
ohranjati površine ekstenzivnih travniških sadovnjakov in pripadajočih travniških površin. V primeru gradenj novih objektov
naj se okolica (izven območja funkcionalnih zemljišč) zasadi
s starimi sortami sadnega drevja. V EUP SE 3 se v največji
možni meri ohranja travniške površine (Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia)
(pomembna rastišča kukavičevk)). V EUP SE 7 in SE 8 se v
največji možni meri ohranja travniške površine (Polnaravna
suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco
Brometalia) (pomembna rastišča kukavičevk)). Na EUP SE 7 in
SE 8 ni dovoljeno tlakovanje širše okolice okrog objekta.
(4) EUP in pEUP AD 2, AD 4, AD 5, AD 7/1, BG 10, BU 7,
FI 2, FI 11, FI 12, FI 14, FO 5, FO 6, IN 1, IN 4, KA 7, KR 3,
LO 3, MT 28, MT 29/1, MT 29/2, MT 31, RA 3, RA 4, SB 1,
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SB 3, SE 2, SE 3, SE 7, SE 8, SE 10, VG 1, VG 4 in VG 8 so
v erozijsko ogroženem območju, zato se upošteva pogoje iz
82. člena tega odloka.
(5) EUP FI 3 in FI 15, ki se nahajata na vodovarstvenem
območju, se pri posegih v prostor upošteva določila odloka, ki
varuje vodni vir.
(6) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
37. člen
(vplivna območja kulturne dediščine)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP z oznakami BG 4 (EŠD 30 – cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini, ki je sakralna stavbna dediščina),
KA 4 (EŠD 3056 – cerkev Sv. Benedikta v Kančevcih, ki je
sakralna stavbna dediščina in EŠD 28585 – Kančevci – stara
šola, ki je profana stavbna dediščina), MA 6 (EŠD 450 – cerkev Sv. Martina v Martjancih, ki je sakralna stavbna dediščina
in EŠD 20563 – stara šola v Martjancih, ki je profana stavbna
dediščina), PR 5 (EŠD 24767 – grad Matzenau, ki je vrtno
arhitekturna dediščina) in SE 12 (EŠD 24779 – evangeličanska cerkev v Selu, ki je sakralna stavbna dediščina), so na
območjih centralnih dejavnosti, z oznako PNRP CD, CU, ki so
namenjena za družbene socialne, vzgojne, kulturne in izobraževalne dejavnosti ipd. in na območju z oznako PNRP CU tudi
bivanju, dopustni posegi, za objekte:
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine s
pomožnimi objekti:
– župnišče s spremljajočimi objekti (razen v EUP PR 5
in na območju zavarovanih sakralnih objektih (cerkvah),
– dom za starejše in stavbe z oskrbnimi stanovanji
(razen v EUP PR 5, v EUP BG 4 le v obstoječih objektih vplivnega območja kulturne dediščine, v EUP KA 4 le izven stavbne
dediščine in vplivnega območja kulturne dediščine, v EUP
MA 6 le v vplivnem območju kulturne dediščine, v EUP SE 12
le izven območja stavbne dediščine in vplivnega območja kulturne dediščine),
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– stavbe splošnega družbenega pomena (za verske
dejavnosti, vzgojo, izobraževanje in kulturo),
– gostinske stavbe vse razen hotelov (v EUP BG 4 le
v obstoječih objektih vplivnega območja kulturne dediščine, v
EUP MA 6 – le v vplivnem območju kulturne dediščine, v EUP
KA 4 in SE 12 izven stavbne dediščine in vplivnega območja
kulturne dediščine),
– poslovne in upravne stavbe (le za poslovanje dejavnosti v EUP PR 5, v EUP BG 4 le v obstoječih objektih vplivnega območja kulturne dediščine, v EUP KA 4 in SE 12 izven
stavbne dediščine in vplivnega območja kulturne dediščine,
v EUP MA 6 – le v vplivnem območju kulturne dediščine in
objektu stavbne dediščine),
– stavbe za storitvene dejavnosti (razen v EUP PR 5,
v EUP BG 4 le v obstoječih objektih vplivnega območja kulturne dediščine, v EUP MA 6 – le v vplivnem območju kulturne
dediščine, v EUP KA 4 in SE 12 – izven stavbne dediščine in
vplivnega območja kulturne dediščine),
– druge nestanovanjske stavbe (razen kmetijskih). V
EUP KA 4 kmetijske stavbe izven območja stavbne dediščine
in vplivnega območja kulturne dediščine, pod pogojem, da so
namenjene dejavnosti na območju (za samooskrbo ali kot del
ponudbe, ki niso namenjene intenzivni kmetijski proizvodnji). V
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EUP MA 6 le rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev obstoječe kmetijske dejavnosti.
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti, razen odlagališč
odpadkov in vojaških objektov,
– energetski objekti (kotlovnice s spremljajočimi objekti
s pripadajočo opremo in inštalacijami), ki ni samostojen objekt,
– ostalo: objekti iz Priloge 2 in posegi na zahtevo ZVKDS.
(2) V EUP PR 5 je na območjih zelenih površin, z oznako
PNRP ZP, ki so namenjene za ureditev parkovnih površin,
dopustna zasaditev drevja in grmičevja, hortikulturne ureditve
in druge parkovne ureditve. Dopustna je tudi gradnja infrastrukturnih objektov za delovanje dejavnosti na območju ter
kot povezava med sosednjimi območji (slednje le, če ni drugih
prostorskih možnosti), parkovne ureditve in namestitev urbane
opreme (klopi, razsvetljava, skulpture, vodnjak ipd.) ter montažnih objektov pritlične izvedbe (uta, nadstrešnica) ter objekti iz
Priloge 2. V območju parka se v čim večji meri ohranja obstoječa naravna vegetacija.
(3) V EUP SE 12, na območju stavbnih zemljišč, namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, z oznako PNRP SK,
so dopustni posegi z namembnostjo in vrstami posegov v prostor, ki so navedeni v 35. členu za PNRP z oznako SK.
(4) V EUP PR 5, se na stavbnih zemljiščih razpršene
poselitve, z oznako PNRP A, ki so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim, ureja v skladu z določili 51. člena tega
odloka za PNRP z oznako A in pod pogoji in soglasjem ZVKDS.
(5) V EUP BG 4, na območjih stavbnih zemljišč, ki so druge urejene zelene površine, z oznako PNRP ZD, je dopustno
vzdrževanje obstoječih površin, zasaditev drevja in grmičevja,
postavitev urbane opreme, montažnih objektov, povezovalnih
potk. Dopustna je tudi gradnja infrastrukturnih objektov, ki je
namenjena delovanju dejavnosti na območju ali kot povezovalni vodi, če ni drugih prostorskih možnosti. Za večje in
kompleksnejše parkovne ureditve se izdela OPPN ter načrt
krajinske arhitekture.
(6) V EUP PR 5 na kmetijskih zemljiščih, z oznako
PNRP K2, veljajo pogoji iz 57. člena tega odloka in pod pogoji
in soglasjem ZVKDS.
(7) V EUP PR 5 se na gozdnih zemljiščih, z oznako
PNRP G, upoštevajo PIP iz 58. člena tega odloka in pod pogoji
in soglasjem ZVKDS ter pristojnega zavod za gozdove.
(8) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC in PO, se upoštevajo
PIP iz 55. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Pri umeščanju novih stavb se upošteva vzorec pozidave (lega objektov, usmerjenost objektov, zaporednost odmikov ipd.), tipologija, morfologija zazidave in regulacijske črte.
Stavbe se locira v gradbeno linijo obstoječih objektov, z daljšo
stranico vzporedno s cesto oziroma se posnema obstoječa
postavitev objektov (smer slemena …). Na območju sakralnih
in družbenih objektov, kjer ni izrazite gradbene linije, se novi
objekti umeščajo tako, da se prilagodijo funkciji ob upoštevanju
vseh predpisanih odmikov.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m oziroma manj, če s tem soglaša sosed, od javne
občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmiki od javnih cest so lahko
manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže
od navedenih odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste.
Odmiki od vodotokov in vodnih površin 1. reda so 15,0 m, od
ostalih vodnih površin 5,0 m. Odmik od gozdnega roba je eno
drevesno višino.
(3) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih
cest. Velikost obstoječih objektov v EUP PR 5 s stanovanjsko
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namembnostjo se lahko poveča do predpisanega faktorja zazidanosti. Faktor zazidanosti na območju z oznako PNRP CD
in CU je 0,6.
(4) Vsi objekti morajo biti oblikovani v skladu z arhitekturno tipologijo območja. Objekti so podložnega pravokotnega
tlorisa, lahko lomljeni v L ali U, lahko združeni z gospodarskimi
kmetijskimi objekti v enoten objekt ali stojijo ločeno.
(5) Tlorisna oblika javnih objektov (družbeni, trgovski,
gostinski in drugi javni objekti) ter kmetijskih objektov se lahko
prilagaja namenu, vendar mora v osnovi biti prav tako podolžen, ki je lahko lomljen ali sestavljen. Izjeme so deli stavb in
objekti, ki morajo biti zaradi funkcionalnih zahtev drugih oblik
(silosi, cerkve, kapele ipd.).
(6) Višina objektov je največ dve etaži nad urejenim terenom (do K+P+1 ali do K+P+M), razen objektov, ki se višinsko
prilagodijo namenu (cerkev, kapela, grad ipd.). Strehe na stanovanjskih, gospodarskih in pomožnih objektih so dvokapne
z opečno kritino oziroma naklonom in kritino, ki jo zahteva
ZVKDS. Lahko so krite s slamo. Naklon strehe in kritina na sakralnih objektih se prilagodi namenu in pod pogoji in soglasjem
ZVKDS. Na strehah (razen na sakralnih objektih) je dopustna
namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih
zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh in so namenjene lastni oskrbi. Silosi so lahko visoki
do 13,0 m. Stolpni silosi ne smejo biti umeščeni na vhodu v
naselje, kjer bi bili vidno izpostavljeni. Prednostno se umeščajo
v ozadju domačije ter se jih izdatno obsadi. Vsi posegi in oblikovanje mora biti skladno z pogoji ZVKDS, pridobljeno mora
bit tudi njihovo soglasje.
(7) Višje obstoječe objekte od predpisanih se lahko obnavlja v obstoječih višinskih gabaritih. Objekti so lahko podkleteni,
pri določanju kote kleti se upošteva višina talne vode.
(8) Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na
parcelno mejo, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograje ob
cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah se
postavi tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa
po javni cesti. Višina ograje ob javnih cestah in dovozih ne sme
presegati višine 1,20 m, višja je lahko v notranjosti parcele (do
1,60 m). Ograje so lahko lesene, kovinske, žične, betonske in
zasajene. Bele plastične ograje in okrasne betonske so prepovedane. Pri zasaditvi se uporabi avtohtone rastline, ki jih je
možno oblikovati in vzdrževati s striženjem. Zaščitna mreža ob
rekreacijskih površinah se višinsko prilagodi namenu.
(9) Dovoli se svetle, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito
moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko rumena,
živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj bo skladna z
barvo stavbnega pohištva. Barva fasade ter dodatki na njej, se
mora opredeliti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
in je skladna z pogoji in soglasjem ZVKDS.
(10) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se
gradijo na kmetijskih zemljiščih na robovih stavbnih zemljišč
veljajo PIP-i za EUP v kateri se nahaja kmetija/domačija.
(11) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta
v utrjeno dvorišče, del parcele se ozeleni. Pri novogradnjah
ali rekonstrukcijah javnih objektov in kompleksnejših zunanjih
ureditvah se izdela načrt krajinske arhitekture. Pri zasaditvah
se uporablja avtohtone vrste drevja in grmičevja.
(12) Spominska obeležja in urbana oprema se postavi
na prostih površinah tako, da ne ovirajo osnovne dejavnosti.
Namestitev velikih reklamnih panojev na zelenice in fasade
objektov ni dopustna.
(13) Pri legi objektov, velikostih, oblikovanju in materialih
so možna odstopanja, če tako zahteva ZVKDS. Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Pri gradnjah se upošteva faktor zazidanosti parcele,
ki znaša 0,6 ter predpisane odmike. Pri novogradnjah indivi-
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dualnih hiš mora biti, vsaj z ene strani, omogočen dostop v
notranjost parcele.
(2) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
č) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) Za vse EUP in pEUP veljajo splošni in skupni pogoji
iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V EUP BG 4, KA 4, MA 6, PR 5 in SE 12 se upošteva
pogoje za varstvo kulturne dediščine iz 74. člena tega odloka.
(2) V EUP PR 5 so dovoljeni le posegi za ohranitev obstoječih parkovnih ureditev. Pri posegih na EUP PR 5 se ohranjajo
starejša, vitalna drevesa. Oblikovanje območja in morebitna
nova zasaditev dreves mora biti skladna z obstoječo zasnovo
parka.
(3) Projektne pogoje in soglasje ZVKDS mora pridobiti investitor, ki meji ali se ugotovi, da bo imel objekt ali ureditev vizualni vpliv na zavarovana ali vplivna območja kulturne dediščine.
(4) EUP BG 4, KA 4, PR 5 in SE 12 so v območju EPO, v
območju Natura 2000 in v območju KP Goričko ter EUP PR 5
tudi na območju naravne vrednote, zato se v teh EUP upošteva
tudi usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti iz
75. člena tega odloka.
(5) V EUP BG 4 in PR 5, kjer bo prišlo do posegov v
ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa
nadomestiti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske
in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji možni meri je potrebno ohranjati območja
travniških površin.
V EUP KA 4 se na nepozidanih površinah predvidenih
širitev v največji možni meri ohranjajo travišča, posamezna
drevesa in mejice.
V EUP SE 12 je v največji možni meri potrebno ohranjati
travniške površine (Suha volkovja in podobna kisla travišča pod
gozdno mejo). Posegi v območje gozdnega roba niso dovoljeni.
Gozdni rob je treba ohranjati.
(6) EUP BG 4, KA 4, PR 5 in SE 12 so v erozijsko ogroženem območju zato se upošteva pogoje iz 82. člena tega odloka.
(7) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
38. člen
(gospodarske cone – IG)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP in pEUP z oznakami MA 8/1, MO 3, PR 3 in
PR 10 na območjih stavbnih zemljišč, ki so območja gospodarskih con, namenjena obrtnim, skladiščnimi, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim, z oznako PNRP
IG, so dopustni posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe – brez nastanitve in kod del dejavnosti,
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– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
– industrijske stavbe in skladišča (v MA 8/1, MO 3 in
PR 10 dejavnosti, ki ne presegajo mejne ravni hrupa in niso
objekti, ki bi povzročali prekomerne negativne vplive na okolje),
– druge nestanovanjske stavbe,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti,
– energetski objekti (kotlovnice, toplarne ter sončne
elektrarne na strehah objektov, mala vetrna elektrarna do največje nazivne moči naprave 11 kVA za samooskrbo oziroma
delovanje dejavnosti) s spremljajočimi objekti in pripadajočo
opremo ter inštalacijami,
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(2) Na območju PNRP v EUP MO 3 in PR 3, ki so namenjena energetski infrastrukturi, z oznako PNRP E, se upoštevajo PIP iz 56. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju objektov se upošteva regulacijske črte,
lego obstoječih objektov in odmike od javnih cest.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 4,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Ob cesti
se upoštevata gradbena linija in gradbena črta, ki sta določeni
z linijami obstoječih objektov. V gradbeno linijo se umeščajo
upravni, pisarniški, trgovski objekti ipd. objekti, v notranjost se
umesti gospodarski del.
(3) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako,
da ne ovira prometa. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev neprometne obvestilne
signalizacije se ureja v skladu z veljavnimi predpisi.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost obstoječih objektov se lahko poveča do faktorja zazidanosti 0,8. Objekti so lahko kvadratne, podolgovate
ali lomljene oblike. Višina objektov je največ 9 m nad urejenim
terenom. Objekti so lahko podkleteni, pri določanju kote kleti
se upošteva višina talne vode.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika objektov je praviloma podolžna, lomljena. Izjeme so deli stavb in objekti, ki morajo biti zaradi funkcionalnih in tehnoloških zahtev drugih oblik (silosi, lagune ipd.).
Ob obcestnem nizu so strehe dvokapne s poljubnim naklonom in smerjo slemena po daljši stranici objekta oziroma se
posnema obstoječa postavitev objektov. Gospodarski objekti,
nezahtevni in enostavni so lahko z enokapnimi in ravnimi strehami. Kritina je opečne (predvsem na dvokapnih objektih, ki so
del obcestne pozidave v EUP), sive ali rjave barve. Na strehah
so dopustne frčade, pultna okna, strešna okna ter namestitev
sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju
obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh
in so namenjene lastni oskrbi.
(2) Fasade so neizstopajočih barv (sivih, bež, olivno
zelenih, pastelnih odtenkih), lahko so obdelane z različnimi
materiali. Pomožni objekti, zgrajeni na zemljiških parcelah,
ki pripadajo osnovni stavbi, morajo biti oblikovani skladno z
osnovnim objektom.
(3) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele je lahko ozelenjen. Izdatno se zasadi zunanji rob
območja z oznako PNRP IG. Ob novih ureditvah se izdela načrt
krajinske arhitekture.
(4) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora
biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako spo-
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razumeta oba soseda. Višina ograje se prilagodi namenu.
Lahko je žična, ki je ozelenjena ali betonska, ki je sestavljena
iz betonskih panel. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob
drugih prometnih površinah se postavi tako, da omogočajo
preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti ter v EUP in
pEUP MA 8/1, MO 3 in PR 1 tako, da je skladna (višinsko in
oblikovno) z naseljem ali krajino.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna
od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in
tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Vsaka samostojna
gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste.
Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s
predpisi o javnih cestah.
(2) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
e) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) Za vse EUP in pEUP veljajo splošni in skupni pogoji
iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) EUP MO 3, PR 3 in PR 10 so na EPO, v območju
Natura 2000 in v območju KP Goričko, zato se upoštevajo tudi
pogoji iz 75. člena tega odloka.
(2) pEUP MA 8/1 (Pm, Pp) je na poplavnem območju.
Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še skupne pogoje iz
82. člena tega odloka.
(3) EUP MO 3, PR 3 in PR 10 so na erozijsko ogroženem
območju, zato se upošteva pogoje iz 82. člena tega odloka.
(4) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) V EUP in pEUP MA 8/1, MO 3 in PR 3 se ob umeščanju dejavnosti z oznako PNRP IG zagotovi ustrezna protihrupna zaščita v skladu z veljavno zakonodajo (v smeri proti
obstoječim in predvidenim stanovanjskim objektom je potrebna
postavitev ustrezne protihrupne ograje in zasaditev dreves).
Pred umestitvijo novih dejavnosti na območje z oznako PNRP
IG v EUP PR 3 in MO 3 se naj izdela Strokovna ocena vplivov
na okolje (za segment hrup in zrak). V pEUP MA 8/1 se za
stanovanjske novogradnje ob območju z oznako PNRP IG zagotovi ustrezna pasivna protihrupna zaščita objektov (fasade,
okna, razporeditev prostorov itd.).
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
39. člen
(intenzivna kmetijska proizvodnja – IK)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP in pEUP AD 6, BU 5, IC 3/1, MA 2, MO 4, NO 5,
NO 6, SE 17 in TE 8 so na območjih stavbnih zemljišč, ki so
območja namenjena območjem proizvodnih dejavnosti s površinami za objekte za kmetijsko proizvodnjo, z oznako PNRP IK,
dopustni posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe za namene kmetijske proizvodnje ali predelave pridelkov s pomožnimi objekti:
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– poslovne in upravne stavbe – za delovanje dejavnosti
na območju,
– gostinske stavbe – kot del dejavnosti (degustacijska
soba, vinotoč, kmečki turizem, bife ipd.)
– trgovske stavbe za prodajo izdelkov in druge stavbe
za storitvene dejavnosti – za delovanje dejavnosti na območju,
– nestanovanjske kmetijske stavbe in spremljajoče pomožne objekte in naprave, ki služijo upravljanju in delovanju
dejavnosti, na območju EUP NO 5 le rastlinjake in spremljajoče
objekte in naprave, ki služijo upravljanju in delovanju dejavnosti
na območju,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture – za namen delovanja
kmetijske in dopolnilne dejavnosti na območju,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– energetski objekti (kotlovnice, toplarne ter sončne
elektrarne na strehah objektov s spremljajočimi objekti, mala
vetrna elektrarna za samooskrbo oziroma delovanje dejavnosti
na območju do največje nazivne moči naprave za samooskrbo
11 kVA) s pripadajočo opremo in inštalacijami – vse za namen
delovanja dejavnosti na območju,
– drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje,
– ostalo: objekti iz Priloge 2 in drugi pomožni objekti potrebni za obratovanje kmetijske dejavnosti.
(2) Na vseh EUP in pEUP so bioplinarne prepovedane,
razen rekonstrukcije, sprememba namembnosti, vzdrževanje in
odstranitev objektov potrebnih za delovanje bioplinarne v EUP
MO 4 (obstoječe kmetijsko gospodarstvo z bioplinarno), če gre
za posege v smeri tehničnih izboljšav ali odpravo negativnih
vplivov na okolje.
(3) Na območju EUP BU 5, IC 3/1, NO 5, NO 6 in SE 17 z
oznako PNRP IK ne sme biti več kot 20 % namenjeno spremljajočim dejavnostim oziroma več kot 20 % poslovnim, upravnim,
gostinskim, trgovskim, storitvenim dejavnostim, Samostojna
parkirišča in samostojni energetski objekti kot so samostojna
polja sončnih elektrarn, samostojna polja vetrnih elektrarn ipd.
so prepovedana.
(4) Na območju PNRP, ki so namenjena komunikacijski
infrastrukturi, z oznako PNRP T, se upoštevajo PIP iz 56. člena
tega odloka.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju objektov se upošteva regulacijske črte,
lego obstoječih objektov in odmike od javnih cest. Nove objekte
se locira vzporedno/pravokotno z obstoječimi objekti in prednostno vzporedno z dovoznimi potmi.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 4,0 m ali manj, če s tem soglaša sosed, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Ob cesti se upoštevata gradbena linija,
ki je določena z linijami obstoječih objektov. Nove samostojne
kmetijske/gospodarske stavbe, ki niso domačije/upravne-poslovne stavbe gospodarstva, se locira min. v 10 m odmiku
od ceste. Če gre za gradnjo ob domačiji ali gospodarstvo se
kmetijske in spremljajoče objekte umešča v notranjost parcele, ki zajema prostor za in ob domačiji/upravnem-poslovnem
objektu gospodarstva. Objekti se lahko umestijo samostojno
ali so prislonjeni/prizidani k stavbi.
(3) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev neprometne obvestilne
signalizacije se ureja v skladu z veljavnimi predpisi.
c) Pogoji glede velikosti
(1) Višina upravnih/poslovnih objektov je P+M, gospodarski objekti so lahko višine treh etaž (do K+P+2) nad terenom
ali 13,5 m. Izjemoma so dopustni gospodarski objekti višjih
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gabaritov, če to izhaja iz tehnoloških zahtev ali prilagoditvi
zahtevam predpisov, kar se mora v projektni dokumentaciji
posebej utemeljiti. Ne glede na možna odstopanja objekti in
naprave ne smejo biti vidno izpostavljeni v širšem prostoru oziroma predstavljati nove dominante v prostoru. Slednje mora biti
analizirano, utemeljeno in prikazano v projektni dokumentaciji
(prikaz silhuete naselja z novim objektom). Objekti so lahko
podkleteni, pri določanju kote kleti se upošteva višina talne
vode. Faktor zazidanosti je 0,8.
(2) Velikost obstoječih kmetijskih objektov se lahko poveča do skupne kapacitete območja 400 GVŽ (1 GVŽ je 500 kg
žive teže živali). Pri določanju velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje
za gradnjo teh objektov.
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika objektov je praviloma podolžna, lahko
je lomljena. Izjeme so deli stavb in objekti, ki morajo biti zaradi
funkcionalnih in tehnoloških zahtev drugih oblik (silosi, lagune
ipd).
(2) Fasade so neizstopajočih barv, v pastelnih odtenkih,
(sivih, bež, olivno zelenih, pastelnih odtenkih), obdelava je
glede na namembnost objektov poljubna. Plinohrami (strehe
fermentorja) na lagunah v EUP MO 4 morajo biti v temnejših
zelenih (olivno zelene …) ali sivih odtenkih, tako da niso izstopajoče v odprtem prostoru (v kolikor pride do zamenjave
le teh).
(3) Strehe objektov so dvokapne z naklonom do 45 stopinj. Kritine so opečne, sive ali rjave barve, razen na rastlinjakih, silosih, lagunah in podobnih objektih, ki so poljubne.
V primeru turizma na kmetiji so lahko tudi krite s slamo. Na
strehah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, ki
ne smejo presegati slemena streh in vizualno izstopati in so
namenjene lastni oskrbi.
(4) Oblikovanje objektov v območju bioplinarne je specifično in se prilagodi tehnološkim zahtevam.
(5) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Silosi in podobni izstopajoči objekti se umeščajo tako, da niso
vizualno izpostavljeni (v ozadju objektov, v notranjosti parcele,
pod pobočjem, za vegetacijo ipd.). Del parcele mora biti ozelenjen. Gnojišča ob kmetijskih objektih se ustrezno zavaruje
pred pogledi. Na obrobju EUP in pEUP ali kompleksa se izvede
izdatna drevesna in grmovna zasaditev tako, da objekti ne
bodo izpostavljeni pogledom, nižje ali le grmovna zasaditev se
umesti ob rastlinjake.
(6) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora
biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Območja so lahko ograjena v višini do 2,5 m.
Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih
površinah se postavi tako, da omogočajo preglednost in ne
ovirajo prometa po javni cesti.
(7) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se
gradijo na kmetijskih zemljiščih na robovih stavbnih zemljišč
veljajo PIP-i za EUP in pEUP v kateri se nahaja kmetijska
proizvodnja.
(8) Zunanji robovi EUP in pEUP se izdatno obsadijo z avtohtono drevnino. Del parcele mora biti ozelenjen. Na območjih
EUP TE 8, MO 4 in MA 2 je v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja tudi projekt krajinske arhitekture.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna
od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in
tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Vsaka samostojna
gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste.
Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s
predpisi o javnih cestah.
(2) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
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e) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) Pri posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponikajo
ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z
zadrževanjem.
(2) Priključitev objektov, kjer se pričakuje povečana poraba vode ali poraba vode v tehnološke namene, se lahko izvede
le po predhodni proučitvi zadostnih količin vode iz javnega
vodnega vira.
(3) Za vse EUP in pEUP veljajo splošni in skupni pogoji
iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) EUP AD 6, BU 5, MO 4 in SE 17, ki se nahajajo v
EPO, v območju Natura 2000 in v območju KP Goričko, se pri
načrtovanju posegov v prostor upošteva pogoje iz 75. člena
tega odloka.
(2) V EUP AD 6, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne
sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti. Na
starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj
se namestiti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste
ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji
možni meri je potrebno ohranjati travniške površine.
V EUP SE 17 je v največji možni meri potrebno ohranjati
travniške površine, pri čemer naj se ureditve in morebitno utrjevanje dostopnih površin izvaja v južnem in vzhodnem delu,
na način da se ohranja sklenjenost travniških površne zahodno
od območja.
(3) Na delu EUP AD 6, BU 5, MO 4 in SE 17, ki se nahajajo na erozijskih območjih, se upoštevajo ukrepi iz 82. člena
odloka.
(4) Na delu EUP in pEUP IC 3/1 (Pm, Pp), NO 5 (Pm, Pp)
in TE 8 (Pm, Pp) se upošteva, da so na poplavnem območju.
Do izgradnje protipoplavnih ukrepov (Sebeborske akumulacije)
v IC 3/1 je potrebno upoštevati določila o omejitvah gradenj na
območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe 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). Novogradnja je na območju IN 3/1 dovoljena šele po izvedenem ukrepu akumulacije v Sebeborcih.
Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še skupne pogoje iz
82. člena tega odloka.
(5) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Pri vseh vhodih in uvozih v EUP in pEUP morajo biti
urejene dezinfekcijske bariere.
(2) V EUP in pEUP IC 3/1 in MO 4 se ob umeščanju
dejavnosti v z oznako PNRP IK zagotovi ustrezna protihrupna
zaščita v skladu z veljavno zakonodajo (v smeri proti obstoječim in predvidenim stanovanjskim objektom je potrebna
postavitev ustrezne protihrupne ograje in zasaditev dreves).
Za stanovanjske novogradnje ob območju IK v pEUP IC 3/1
se naj zagotovi ustrezna pasivna protihrupna zaščita objektov
(fasade, okna, razporeditev prostorov itd.). Pred umestitvijo
novih dejavnosti na območje z oznako PNRP IK v EUP MO 4
se naj izdela Strokovna ocena vplivov na okolje (za segment
hrup in zrak).
(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
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40. člen
(rekreacijska območja – BC in ZS)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP in pEUP BG 8, FI 6, IC 3/2, NO 3, MA 7, ML 4,
MT 36, SB 6, SE 1, SV 4, TE 7 in VG 2 na območjih stavbnih
zemljišč, z oznako PNRP BC, namenjene za šport in rekreacijo,
so dopustni posegi, za objekte:
– stanovanjski objekti s pomožnimi objekti:
– počitniške hišice za turistične namene,
– nestanovanjski objekti s pomožnimi objekti:
– stavbe splošnega družbenega pomena; stavbe za
šport s spremljajočimi objekti in napravami, ki so namenjeni
dejavnosti na območju, stavbe za kulturo in razvedrilo, muzej
in knjižnice,
– gostinske stavbe (bife, točilnice),
– večnamenski objekt le v pEUP IC 3/2,
– gasilski dom le v EUP NO 3,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, ki služijo dejavnosti na območju,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti namenjeni dejavnosti
na območju,
– energetski objekti (kotlovnica in sončne elektrarne na
strehah objektov, s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(2) V vseh EUP in pEUP BG 8, FI 6, IC 3/2, MA 7, ML 4,
MO 10, MT 36, NO 3, SB 6, SE 1, SV 4, TE 7 in VG 2, na območjih zelenih površin, ki so namenjene športu in rekreaciji, z
oznako PNRP ZS, so dopustni posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– stavbe za šport s spremljajočimi objekti in napravami,
ki so namenjeni dejavnosti na območju, pod pogojem, da gre
za funkcionalno razširitev objektov, ki se nahajajo na namenski
rabi BC,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (montažne, kot
so nadstrešnice, oder za sodnika oziroma objekti namenjeni
dejavnosti na območju),
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti namenjeni dejavnosti na območju (razen objektov za ravnanje z odpadki in
pokopališč),
– energetski objekti (sončne elektrarne na strehah
objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(3) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC in PO, se upoštevajo
PIP iz 55. člena tega odloka.
(4) Na območju PNRP, ki so namenjena energetski infrastrukturi, z oznako PNRP E, in na območju PNRP, ki so
namenjena komunikacijski infrastrukturi, z oznako PNRP T, se
upoštevajo PIP iz 56. člena tega odloka.
(5) Na območju v EUP SE 1 z oznako PNRP K2 se poleg
primarne rabe lahko vzdržuje in odstrani obstoječe nogometno
igrišče. Na območju je poleg posegov iz 57. člena, možno
vzdrževanje in ostranitev obstoječih ograj, nadstrešnic, klopi,
košev za smeti, zaščitne mreže ipd. objektov, ki služijo dejavnosti na območju.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Nove objekte se locira na ustrezni prosti površini.
Objekti so lahko višine največ do P+M. Strehe so dvokapne s
poljubnim naklonom, enokapne (do 15 stopinj) ali ravne. Kritina
naj bo rjave, sive, opečne barve. Lahko je tudi ozelenjena. Na
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strehah so dopustne frčade, pultna okna in strešna okna ter
namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih
zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh in so namenjene lastni oskrbi. Tribuna in podobni
objekti se oblikovno prilagodijo namenu. Objekt je lahko tudi v
montažni ali tipski izvedbi.
(2) Oblika in obdelava objektov in urbane opreme se podredi namenu. Znotraj posameznega območja naj bodo objekti
in oprema oblikovno skladna.
(3) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m oziroma manj, če s tem soglaša sosed. Postavljeni morajo biti tako, da niso v nasprotju s požarnimi, sanitarnimi
in drugimi predpisi. Od javne občinske ceste ali poti je odmik
4,0 m.
(4) Dovoli se neizstopajoče, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru
izrazito moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko
rumena, živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena,
živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj
bo skladna z barvo stavbnega pohištva. Objekti so lahko tudi
leseni (brune kot fasada so prepovedane).
c) Ureditev parcele
(1) Ob objektu se lahko uredi utrjeno parkirišče. Ostali del
območja izven travnatega igrišča se zatravi, lahko se zasadi z
drevjem in grmičevjem. Otroška igrišča se izvede v skladu z
veljavnimi standardi.
(2) Ograja ob parcelni meji je do višine 1,2 m. Ob igrišču
ali na robu rekreacijske površine se lahko postavi zaščitna
mreža. Zaščitna mreža ob rekreacijskih površinah se višinsko
prilagodi namenu.
(3) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev neprometne obvestilne
signalizacije se ureja v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Uredi se lahko razsvetljava območja ali igrišča. Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih mest in pod
pogoji iz splošnih in skupnih PIP. Gradbeni inženirski objekti
se oblikovno prilagodijo namenu.
č) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) Vse priključke na GJI se prednostno izvede zemeljsko,
v kolikor ni drugih možnosti pa zračno ter pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(2) Za vse EUP in pEUP veljajo splošni in skupni pogoji
iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) EUP MO 10, SE 1, SV 4 in VG 2 so v EPO, v območju
Natura 2000 in v območju KP Goričko. V EUP SE 1 je v največji možni meri potrebno ohranjati območja travniških površin.
Na vseh EUP se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva
pogoje iz 75. člena.
(2) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v EUP
FI 6, TE 7 in MT 36 se pri posegih v prostor preveri izvedene
drenažne sisteme ter jarke in se jih smiselno priključi na nove
ureditve oziroma se jih v največji možni meri varuje.
(3) V EUP SB 6, SE 1 in VG 2, ki so v erozijsko ogroženem območju, se upošteva pogoje iz 82. člena tega odloka.
(4) Pri posegih v EUP MA 7 (Pm, Pp), TE 7 (Pp), NO 3
(Pm, Pp) se upošteva, da se nahajajo na poplavnem območju.
Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še skupne pogoje iz
82. člena tega odloka. Pri načrtovanju ureditev je treba v čim
večji meri ohraniti obstoječe retenzijske (razlivne) površine in
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je treba vse ureditve načrtovati tako, da se poplavna varnost
ne bo poslabšala.
(6) EUP SV 4 se nahaja na območju požarne ogroženosti,
zato se upošteva določila 82. člena tega odloka.
(7) V EUP MA 7 se upošteva pogoje za posamezno enoto
kulturne dediščine in njegovo vplivno območje iz 74. člena tega
odloka.
(8) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
41. člen
(območja pokopališč – ZK)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) EUP in pEUP AD 8/1, BE 2, BG 5, BU 2, ČI 1, FI 4,
FO 1, IC 2, IN 6, IV 1, IV 2, KA 1, KA 4/1,KR 2, LO 1, LU 4,
MA 5, ML 2, MO 1, MT 25, MT 30, NO 1, PO 3, PR 9, RA 1,
SB 4, SE 4, SE 6, SR 2, TE 1 in VG 7 so na območju stavbnih
zemljišč, ki so centralne dejavnosti (mrliške vežice s spremljajočimi objekti), z oznako PNRP CD in zelene površine,
namenjene za pokop in spominu na umrle, z oznako PNRP ZK,
dopustni posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– na območju CD – obredne stavbe, pokopališke stavbe in spremljajoči servisni objekti, druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (le pomožne stavbe), na območju z oznako PNRP
ZK pod pogojem, da se funkcionalno navezujejo na obstoječi
objekt oziroma na območje opredeljeno z oznako PNRP CD,
– gradbeni inženirski objekti:
– gradnja gradbenih inženirskih objektov, če so namenjeni dejavnostim na območju ali če gre za povezovalne vode
in ni drugih prostorskih možnosti. Slednji pod pogojem, da
potekajo po robovih ali koridorjih, kjer ni obstoječih ali predvidenih grobnih polj.
– pokopališča, grobovi, prostor za raztrositev in prostor
za anonimne pokope, parkovna ureditev, spomeniki, žarni zidovi, zvoniki, urbana, potke in druga oprema,
– energetski objekti (na strehah se lahko namestijo
sončni sprejemniki za lastno oskrbo in kotlovnice v ali ob
vežici),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(2) Na območju EUP MT 25, ki je namenjeno urejanju
okoljske infrastrukture, z oznako PNRP O, se smiselno upoštevajo PIP, ki veljajo za navedeno namensko rabo v tem odloku
v 54. členu.
(3) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC in PO, se upoštevajo
PIP iz 55. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Nove mrliške vežice se locira na mesto obstoječih
oziroma na ustrezni prosti površini na območju z oznako PNRP
CD, na območje z oznako PNRP ZK se z objektom posega, če
ni drugih prostorskih možnosti. Oblika objektov je poljubna, ki
upošteva urbano tipologijo in arhitekturne elemente prostora.
(2) Strehe so dvokapne, opečne, rjave ali sive barve. Na
strehah se lahko namestijo strešna okna ter sončni sprejemniki
za lastno oskrbo, ki ne smejo biti izpostavljena pogledom.
(3) Dovoli se neizstopajoče, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru
izrazito moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko
rumena, živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena,
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živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj
bo skladna z barvo stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade
z leseno oblogo, oblogo iz kamna (avtohtonega), ki je v manjšem deležu.
(4) Spomenike, spominska obeležja in urbano opremo
se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih
pogledov na objekte ali območja.
(5) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja
in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti
in utrjenih parkirišč. Utrjene površine med grobovi so lahko
travnate, lahko se izvedejo s tlakovci ali se nasuje naravni
material. Parkirišča so lahko asfaltirana, tlakovana ali gramozirana. Pri zasaditvi se uporabi avtohtono vegetacijo. Območje
pokopališča se lahko ogradi.
(6) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP. Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
c) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) V EUP in pEUP se lahko uredi javna razsvetljava, ki
pa mora biti minimalna in v skladu s predpisi. Prednostno se
uporabljajo svetlobna tipala.
(2) Za vse EUP in pEUP veljajo splošni in skupni pogoji
iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V EUP in pEUP AD 8/1, KA 4/1, KR 2, MA 5, SB 4,
SE 4 in VG 7 se upošteva pogoje za varstvo kulturne dediščine
iz 74. člena tega odloka.
(2) Vse EUP in pEUP AD 8/1, BE 2, BG 5, BU 2, ČI 1,
FO 1, IN 6, IV 1, IV 2, KA 1, KA 4/1, KR 2, LO 1, MO 1, MT 30,
PO 3, PR 9, RA 1, SE 4, SE 6, SR 2 in VG 7 so v EPO, v
območju Natura 2000 in v območju KP Goričko in EUP SB 4,
ki se nahaja v EPO, se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva pogoje iz 75. člena tega odloka. V EUP PR 9 in SR 2 se
širitev pokopališča na gozdne površine lahko izvede šele po
zapolnitvi ostalega dela pokopališča. V EUP IV 2, KA 1, PO 3
je v največji možni meri potrebno ohranjati travniške površine
na nepozidanem delu območja. V EUP PO 3, ki je namenjeno
za ostale prometne površine, z oznako PNRP PO, se v največji
možni meri ohranja travniške površine.
(3) V EUP BE 2 in BU 2, kjer bo prišlo do posegov v
ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa
nadomestiti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske
in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji možni meri je potrebno ohranjati območja
travniških površin.
(4) EUP IC 2 (Pp), MA 5 (Pm, Ps, Pp), NO 1 (Pm) so
v celoti ali delno v poplavnem območju. V EUP MA 5 je do
izgradnje protipoplavnih ukrepov (Sebeborske akumulacije)
potrebno upoštevati določila o omejitvah novogradenj na območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe 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). Novogradnja je na območju dovoljena
šele po izvedenem ukrepu akumulacije v Sebeborcih. Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še skupne pogoje iz 82. člena
tega odloka.
(5) Na delu EUP in pEUP AD 8/1, BE 2, BG 5, BU 2, FI 4,
FO 1, IN 6, IV 1, IV 2, KA 1, KA 4/1, KR 2, LO 1, MT 30, RA 1,
SB 4, SE 4, SE 6, SR 2 in VG 7, ki se nahajajo na erozijskih
območjih, se upoštevajo ukrepi iz 82. člena odloka.
(6) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v EUP
MT 25 se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne
sisteme ter jarke in se jih smiselno priključi na nove ureditve
oziroma se jih v največji možni meri varuje.

Uradni list Republike Slovenije
(7) Na območju požarne ogroženosti v EUP SE 4 se upošteva določila 82. člena tega odloka.
(8) V vseh EUP se namestijo opozorilne table, ki opozarjajo na omejeno uporabo fitofarmacevtskih sredstev.
(9) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
42. člen
(turistična območja – BT)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP BG 13, BG 16, BG 17, PR 1 in SB 14, na območju stavbnih zemljišč, ki so površine za turizem, z oznako
PNRP BT, so dopustni posegi, za objekte:
– stanovanjske stavbe pod pogojem, da služijo dejavnosti
na območju s pomožnimi objekti:
– počitniške hišice (razen v EUP BG 17),
– stanovanja le v EUP SB 14 in PR 1,
– nestanovanjske stavbe pod pogojem, da služijo dejavnosti na območju s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe, turistične nastanitvene stavbe,
– pisarniške in turistične stavbe,
– stavbe splošnega družbenega pomena (objekti za
kulturo in razvedrilo, muzeji, manjši športni objekti ipd.),
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
(kmetijske za namene turizma),
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških
objektov in odlagališč),
– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(2) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC, se upoštevajo PIP iz
55. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege objektov
(1) Pri umeščanju objektov se upošteva gradbene linije in
odmike od javnih cest.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m, odmiki med ostalimi objekti so praviloma
tolikšni, kolikor znaša višina najvišjega objekta v območju
oziroma manj, če se zagotovi ustrezno osončenost, zasebnost, varnost in dostopnost prostorov v katerih se dalj časa
zadržujejo ljudje. Odmiki od meja in sosednjih objektov morajo
zagotavljati tudi možnost umestitve priključkov GJI na predmetnem zemljišču. Odmiki od javnih cest ali poti so 4,0 m.
Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je gradbena linija
obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmikov in
če s tem soglaša upravljavec ceste. Odmiki od vodotokov
in vodnih površin 1. reda so 15,0 m, v odprti krajini 40,0 m,
od ostalih vodnih površin 5,0 m. Odmik od gozda je za eno
drevesno višino.
(3) Oblikovanje objektov naj bo čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani tipologiji prostora.
(4) Ograja se lahko postavi znotraj parcelne meje ali v
parcelno mejo, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograja
ter ubrana oprema naj bo na posameznem območju enotna,
izdelana pretežno iz avtohtonih materialov.
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c) Pogoji glede velikosti
(1) Velikost objektov se določa glede na velikost parcele
in glede na odmike od javnih cest in od obstoječih objektov.
Velikost objektov ne sme presegati velikosti, ki jo določa faktor
zazidanosti gradbene parcele, ki znaša 0,6.
(2) Višina objektov je največ P+2+M nad urejenim terenom. Objekti so lahko podkleteni, pri določanju kote kleti se
upošteva višina talne vode. V kolikor geomehansko poročilo
dovoljuje poseg v teren, so objekti lahko tudi vkopani v pobočje
z zeleno streho oziroma prekriti z zemljo in spojeni z okoliškim
reliefom (razen na območju obcestne gradnje in v primeru
zapolnitve vrzeli).
č) Pogoji glede oblikovanja
(1) Objekti so podolžnega tlorisa, ki je lahko lomljen. Streha so dvokapne z naklonom od 30–45 stopinj. Deli stavbe so
lahko z ravno ali enokapno streho. Dvokapni del mora vizualno
in v deležu prevladovati. Dvokapni del stavbe, ki mora vizualno
prevladovati, se lahko kombinira z ravnim ali enokapnim delom
stavbe. Ravni in enokapni del stavbe se nahaja v notranjosti
dvokapnega dela objekta, ki ni višji od dvokapnega dela objekta. Kritina v opečni, rjavi ali sivi barvi. Streha je lahko krita s
slamo ali ozelenjena. Pri objektih, ki presegajo širino 14 m je
dvokapna streha lahko izvedena v manjšem naklonu. Na strehah so dopustne frčade, pultna in strešna okna ter namestitev
sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju
obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh
in so namenjene lastni oskrbi.
(2) Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo
namenu.
(3) Dovoljene so svetle, pastelne barve fasad. Uporaba
signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko rumena,
živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj bo skladna z
barvo stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade z leseno oblogo, oblogo iz kamna (avtohtonega), ki je v manjšem deležu.
(4) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele mora biti ozelenjen. Utrjene površine se izvede s
tlakovci ali naravnimi – avtohtonimi materiali.
(5) Parcela je lahko ograjena. Višina ograje ne sme presegati višine 1,5 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob
drugih prometnih površinah se postavi tako, da omogočajo
preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti. Bele plastične
ograje in okrasne betonske so prepovedane. Višina zaščitnih
mrež ob rekreacijskih površinah se višinsko prilagodijo namenu.
(6) Objekti za lastne potrebe, zgrajeni na zemljiških parcelah, ki pripadajo k osnovni stavbi, morajo biti oblikovani na
enak način.
(7) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev neprometne obvestilne
signalizacije se ureja v skladu z veljavnimi predpisi.
(8) Pri zasnovi objektov in razporeditvi objektov na območju se upošteva/posnema kvalitetne značilnosti območja
in sicer morfologijo naselij, lego objektov na parceli, tipologijo
objektov (tloris, strm kap strehe, opečna ali slamnata kritina),
materiale in parcelacijo.
d) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna
od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in
tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Vsaka samostojna
gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste.
Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s
predpisi o javnih cestah.
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(2) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
e) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) EUP se priključijo na krajevno omrežje GJI, v kolikor
kanalizacija ni predvidena, se komunalne odpadne vode odvaja
v male čistilne naprave.
(2) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) EUP PR 1, BG 13, BG 16 in BG 17 so v EPO, v območju Natura 2000 in v območju KP Goričko. V EUP se pri
načrtovanju posegov v prostor upošteva pogoje iz 75. člena
tega odloka.
(2) V EUP BG 16, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne
sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti.
Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa
naj se namestiti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane
vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V
največji možni meri je potrebno ohranjati travniške površine. V
primeru gradenj novih objektov naj se okolica (izven območja
funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja.
Novi načrtovani objekti naj imajo takšne gabarite kot okoliški
objekti in naj se ohranja vzorec pozidave (kombinacija objekta
s pripadajočim travniškim sadovnjakom).
(3) Na delu EUP PR 1, BG 13, BG 16 in BG 17, ki se
nahajajo na erozijskih območjih z običajnimi in zahtevnimi
zaščitnimi ukrepi, se upoštevajo ukrepi iz 82. člena odloka.
(4) Pri EUP BG 13 (Pp) in SB 14 (Pm, Ps, Pp) se upošteva, da se nahajata na poplavnem območju. Pri posegih na
ta zemljišča se upošteva še skupne pogoje iz 82. člena tega
odloka.
(5) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
43. člen
(zavetišče za živali – BD)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP LU 1, ki so površine drugih območij, z oznako
PNRP BD, so na območjih stavbnih zemljišč dopustni posegi,
za objekte:
– nestanovanjske stavbe namenjene dejavnosti na območju s pomožnimi objekti:
– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske stavbe s storitvenimi dejavnostmi,
– veterinarske klinike in veterinarske ambulante in podobno,
– druge nestanovanjske stavbe namenjene dejavnostim na območju,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti namenjeni dejavnosti
na območju (razen vojaških objektov in odlagališč odpadkov),
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– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Višina stavb je do P+M, v primeru ravne strehe, dve
etaži nad terenom. Naklon in kritina strehe se prilagodi obstoječemu naklonu in kritini stavbe. V primeru novogradnje so
strehe lahko dvokapne s strešnimi ali pultnimi okni, ravne ali
enokapne. Tlorisna oblika stavb je pravokotnih oblik. Gradbeni
inženirski objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m. Odmike od javnih cest ali poti se uskladi z upravljavcem ceste ali poti. Odmiki od meja in sosednjih objektov
morajo zagotavljati tudi možnost umestitve priključkov GJI na
predmetnem zemljišču. Odmiki od vodotokov in vodnih površin
1. reda so 15,0 m, v odprti krajini 40,0 m, od ostalih vodnih površin 5,0 m. Odmik od gozda je za eno drevesno višino.
(3) Območje je lahko ograjeno. Ograja se lahko postavi
znotraj parcelne meje ali v parcelno mejo, če se tako sporazumeta oba soseda.
(4) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
c) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) Za EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja
tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na
GJI in grajeno javno dobro.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
(1) EUP je v poplavnem območju Martjanskega potoka
(Pm, Ps). Do izgradnje protipoplavnih ukrepov (Sebeborske
akumulacije) je potrebno upoštevati določila o omejitvah novogradenj na območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe
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). Novogradnja je na območju
dovoljena šele po izvedenem ukrepu akumulacije v Sebeborcih. Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še skupne pogoje
iz 82. člena tega odloka.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
44. člen
(območja lovskih domov – BCld)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP BG 18, IN 8, LU 8, ML 6, MT 35, PR 13 in
VG 15 (smolarska koča), na območjih stavbnih zemljišč, ki so
območja namenjena športnim/rekreacijskim/društvenim dejavnostim, z oznako PNRP BCld, so dopustni posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe, ki služijo dejavnosti na območju, s pomožnimi objekti:
– gostinske in turistične nastanitvene stavbe,
– poslovne in upravne stavbe,
– stavbe za družbene dejavnosti,
– druge nestanovanjske stavbe,
– smolarska koča in lovski domovi,
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– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških
objektov in odlagališč),
– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(2) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC, se upoštevajo PIP iz
55. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Novi objekt se locira na mestu obstoječega oziroma
na ustrezni prosti površini stavbnega zemljišča. Oblika objekta
je pravokotnih oblik, streha v naklonu, kritina opečne, rjave ali
sive barve. Na strehah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov
energije, ki ne smejo presegati slemena streh in so namenjene
lastni oskrbi. Streha je lahko krita s slamo ali ozelenjena. Etažnost objekta je do P+1 ali P+M. Pri objektih P+1 pod streho
ni kolenčnega zidu, na strehi so le strešna okna. Na strehi
mansarde so lahko frčade, pultna okna in strešna okna. Objekti
so lahko podkleteni.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m. Odmiki od meja morajo zagotavljati tudi možnost
umestitve priključkov GJI na predmetnem zemljišču. Odmike
od javnih cest ali poti se uskladi z upravljavcem ceste ali poti.
Odmiki od vodotokov in vodnih površin 1. reda so 15,0 m, v
odprti krajini 40,0 m, od ostalih vodnih površin 5,0 m. Odmik
od gozda je za eno drevesno višino.
(3) Dovoli se neizstopajoče, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru
izrazito moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko
rumena, živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena,
živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj
bo skladna z barvo stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade
z leseno oblogo, oblogo iz kamna, ki je v manjšem deležu.
Objekti so lahko tudi leseni (brune kot fasada so prepovedane).
(4) Ograja se lahko postavi znotraj parcelne meje ali v
parcelno mejo, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograja je
lahko lesena do višine 1,2 m ali žična – transparentna do 2,2 m,
ki se lahko obsadi.
(5) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele mora biti ozelenjen. Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin,
ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se
izvede z avtohtonim materialom (gramoz, lubje), s tlakovci. Pri
zasaditvi se uporabi avtohtono vegetacijo.
(6) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako,
da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov na
objekte ali območja. Namestitev velikih reklamnih panojev ni
možna. Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo
namenu.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
č) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
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(1) EUP BG 18, IN 8, MT 35, PR 13 in VG 15, ki so v
EPO, v območju Natura 2000 in v območju KP Goričko, se pri
načrtovanju posegov v prostor upošteva pogoje iz 75. člena
tega odloka.
(2) V EUP IN 8, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne
sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti. Na
starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj
se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste
ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji
možni meri je potrebno ohranjati območja travniških površin. V
primeru gradenj novih objektov naj se okolica (izven območja
funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja.
Novi načrtovani objekti, naj imajo takšne gabarite kot okoliški
objekti in naj se ohranja vzorec pozidave (kombinacija objekta
s pripadajočim travniškim sadovnjakom).
(3) EUP LU 8 (Ps) je v celoti v poplavnem območju. Do
izgradnje protipoplavnih ukrepov (Sebeborske akumulacije)
je potrebno upoštevati določila o omejitvah novogradenj na
območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe 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). Novogradnja je na območju
dovoljena šele po izvedenem ukrepu akumulacije v Sebeborcih. EUP ML 6 (POPL), ki se nahaja na območju poplav
iz opozorilne karte poplav, novogradnja stavb ni možna. Na
EUP ML 6 se obstoječi objekti, ki se nahajajo na območju
poplav lahko rekonstruirajo, vzdržujejo in odstranijo. Pri
posegih na ta zemljišča se upošteva še skupne pogoje iz
82. člena tega odloka.
(4) Na delu EUP BG 18, IN 8, MT 35, PR 13 in VG 15, ki
se nahajajo na erozijskih območjih z običajnimi in zahtevnimi
zaščitnimi ukrepi, se izvajajo ukrepi iz 82. člena odloka.
(5) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
45. člen
(črpalka v Martjancih – CD)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP MA 11, na območjih stavbnih zemljišč, ki so
območja centralnih dejavnosti, z oznako PNRP CD, so dopustni
posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe za namene dejavnosti na območju ali kot dopolnitev dejavnosti s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe – kot del dejavnosti na območju,
– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
vključno z bencinskim servisom s spremljajočimi objekti (vulkanizer, avtopralnica ipd.),
– rezervoarji, silosi, skladišča,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje in objekti za
potrebe izvajanja dejavnosti na območju,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti in objekti za potrebe
izvajanja dejavnosti na območju (razen vojaških objektov in
odlagališč),
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– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(2) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC, se upoštevajo PIP iz
55. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Nove objekte se locira na mestu obstoječih oziroma na
ustrezni prosti površini, v velikosti, ki jo dopušča faktor zazidanosti parcele, ki znaša 0,6. Oblika objektov se prilagodi namenu,
strehe v naklonu (dvokapne ali enokapne (sledenje do 15 stopinj)) ali ravne, kritina poljubna. Etažnost objektov ne sme presegati dveh etaž (do K+P+1 ali K+P+M) nad urejenim terenom.
(2) Dovoli se neizstopajoče, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru
izrazito moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko
rumena, živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena,
živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj
bo skladna z barvo stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade
z leseno oblogo, oblogo iz kamna, ki je v manjšem deležu.
(3) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m, odmiki med ostalimi objekti so praviloma tolikšni,
kolikor znaša višina najvišjega objekta v območju oziroma
manj, če se zagotovi ustrezno osončenost, zasebnost, varnost
in dostopnost prostorov v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje.
Odmiki od meja in sosednjih objektov morajo zagotavljati tudi
možnost umestitve priključkov GJI na predmetnem zemljišču.
Odmike od javnih cest ali poti se uskladi z upravljavcem ceste
ali poti. Odmiki od vodotokov in vodnih površin 1. reda so
15,0 m, v odprti krajini 40,0 m, od ostalih vodnih površin 5,0 m.
Odmik od gozda je za eno drevesno višino.
(4) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele mora biti ozelenjen. Rastline naj bodo avtohtone.
Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
(5) Območje se lahko ogradi, ograja se prilagodi namenu
in ne presega višine 1,8 m. Ograja se lahko postavi znotraj
parcelne meje ali v parcelno mejo, če se tako sporazumeta
oba soseda.
(6) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako,
da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev neprometne obvestilne
signalizacije se ureja v skladu z veljavnimi predpisi.
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46. člen
(rotunda Selo)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP SE 5, na območju stavbnih zemljišč, ki so območja centralnih dejavnosti, z oznako PNRP CD, je dopustna
le izvedba gradbenih in drugih del, ki obsegajo rekonstrukcijo
in vzdrževanje obstoječega objekta. Drugi posegi ali druge
spremembe so možne le na zahtevo ZVKDS.
(2) Na območju kmetijskih zemljišč, z oznako PNRP K1,
K2, G, ki so v EUP SE 5, je dopustna travniška raba kmetijskih
zemljišč in vzdrževanje obstoječega drevja. Pod pogojem, da
se ne spreminja osnovna raba in da se zemljišče po posegu
vzpostavi v prvotno stanje, je dopustna še postavitev:
– gradbeni inženirski objekti (na K1, K2 le tisti, ki so dopustni na kmetijskih zemljiščih oziroma skladno s 57. členom): le
za namene delovanja, vzdrževanja kulturnega spomenika pod
pogoji v soglasju ZVKDS.
(3) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC, se upoštevajo PIP iz
55. člena tega odloka.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Pri rekonstrukciji in vzdrževanju objekta se varuje tlorisna in višinska zasnova stavbne dediščine, gradivo in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (členitev, strešine,
kritina, stavbno pohištvo, barva, detajli), funkcionalna zasnova,
komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico. Varuje
se tudi širša okolica objekta. Pri oblikovanju nezahtevnih in
enostavnih objektov se upošteva oblikovne značilnosti in materiale na obstoječih objektih.
(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin v EUP je možna le na podlagi ustreznega
krajinskega načrta in v sodelovanju z ZVKDS. Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo namenu. Umešča se jih
podzemno, razen objektov, ki iz funkcionalnih ali tehnoloških
razlogov ne morejo biti vkopani (razsvetljava, vodnjak ipd.).
(3) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako,
da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov na
objekt ali območje in v soglasju z ZVKDS.
c) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro

č) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro

(1) V EUP se lahko uredi javna razsvetljava, ki pa mora
biti minimalna in v skladu s predpisi. Prednostno se uporabljajo
svetlobna tipala, ki se ureja skladno s predpisom mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
(2) Za EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja
tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na
GJI in grajeno javno dobro.

(1) Za EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja
tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na
GJI in grajeno javno dobro.

d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

(1) V EUP se upošteva pogoje za varstvo kulturne dediščine iz 74. člena tega odloka.
(2) Posegi v EUP so dopustni pod pogoji ZVKDS.
(3) EUP je v območju EPO, v območju Natura 2000 in v
območju KP Goričko, zato se pri načrtovanju posegov v prostor
upošteva pogoje iz 75. člena tega odloka. V največji možni meri
je potrebno ohranjati travniške površine.
(4) Na območju požarne ogroženosti v EUP se upošteva
določila 82. člena tega odloka.
(5) Na delu EUP, ki se nahaja na erozijskih območjih, se
upoštevajo ukrepi iz 82. člena odloka.
(6) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva oko-

c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.

(1) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
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lja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
47. člen
(staro pokopališče – ZK)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP MA 12, je na območjih zelenih površin, ki so
namenjena zelenim površinam, z oznako PNRP ZK (opuščeno
staro pokopališče), je dopustna parkovna ureditev ter gradnja
oziroma postavitev:
– gradbenih inženirskih objektov za namene dejavnosti
na območju,
– urbano opremo in montažni objekti, ki niso namenjeni
bivanju,
– objekti iz Priloge 2.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Območje je lahko ograjeno. Ograja mora biti transparentna (kovinska, žična), lahko je obsajena oziroma samostojna
strižena živica iz avtohtonih rastlin, umešča se jo znotraj meje
ali na parcelno mejo ob soglasju soseda. Ostala drevnina se
izbere med avtohtonimi rastlinami.
(2) Objekti na območju so pritlični, montažni in oblikovno
skladni. Strehe so opečne, rjave ali sive barve. Fasade so
svetlih, neizstopajočih barv, ki se lahko kombinirajo z lesom
ali kamnom. Objekti so lahko leseni (brune kot fasada so
prepovedane). Ob kompleksnejših ureditvah se izdela načrt
krajinske arhitekture. Gradbeni inženirski objekti se oblikovno
prilagodijo namenu. Umešča se jih podzemno, razen objektov,
ki iz funkcionalnih ali tehnoloških razlogov ne morejo biti vkopani (razsvetljava, vodnjak ipd.).
(3) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m. Odmiki od meja morajo zagotavljati tudi možnost
umestitve priključkov GJI na predmetnem zemljišču. Odmiki
od občinske ceste so najmanj 4,0 m. Odmiki od javnih cest so
lahko manjši, če s tem soglaša upravljavec ceste. Odmiki od
vodotokov in vodnih površin 1. reda so 15,0 m, v odprti krajini
40,0 m, od ostalih vodnih površin 5,0 m. Odmik od gozda je za
eno drevesno višino.
(4) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako,
da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev ni dopustna.
(5) V primeru ureditve območja, namenjenega obiskom
večjega števila ljudi, se zagotovijo parkirna mesta pod pogoji
iz splošnih in skupnih PIP.
c) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) Za EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Za EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni pogoji
iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter obrambnih potreb.
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d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
48. člen
(opuščene gramoznice – ZS)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP IC 4 in IC 9 so na območju površin za oddih,
rekreacijo in šport, z oznako PNRP ZS ob vodni površini, dopustni posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– montažne objekte za namene turistične in rekreacijske dejavnosti,
– gradbeni inženirski objekti namenjeni dejavnosti na
območju ter povezovalni objekti in naprave do ostalih stavbnih
zemljišč, če ni drugih možnosti umestitve:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti za namene športa
in rekreacije,
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(2) Na območju vodnih površin, z oznako PNRP VC, je
dopustna naprava lesenih pomolov ter posegov iz 59. člena
tega odloka ter objekti iz Priloge 2.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Streha je lahko dvokapna, ravna ali enokapna (do
15 stopinj), z opečno, sivo ali rjavo bravo kritine. Objekti in
oprema naj bodo oblikovno skladni. Fasade so svetlih, neizstopajočih barv, ki se lahko kombinirajo z lesom ali kamnom.
Objekti so lahko leseni (brune kot fasada so prepovedane). Ob
kompleksnejših ureditvah se izdela načrt krajinske arhitekture.
Objekti morajo biti pritlični in so v montažni izvedbi. Gradbeni
inženirski objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
c) Ureditev parcele
(1) Na območju se lahko uredi utrjeno parkirišče, druge
utrjene površine (igrišča, terasa ipd.) in potke. Utrjene površine
ne smejo biti utrjene z asfaltom. V strugo in brežine vodotoka
se ne sme posegati. Ostali del območja izven vodne površine
se zatravi, lahko se zasadi z drevjem in grmičevjem. Pri dopolnilni zasaditvi se uporabijo avtohtone vrste drevja in grmičevja.
Okoli območja se lahko postavi žična ograja do višine 1,6 m
znotraj meje ali na parcelno mejo ob soglasju soseda.
(3) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m. Odmiki od meja morajo zagotavljati tudi možnost
umestitve priključkov GJI na predmetnem zemljišču. Odmiki
od občinske ceste so najmanj 4,0 m. Odmiki od javnih cest so
lahko manjši, če s tem soglaša upravljavec ceste. Odmiki od
vodotokov in vodnih površin 1. reda so 15,0 m, v odprti krajini
40,0 m, od ostalih vodnih površin 5,0 m. Odmik od gozda je za
eno drevesno višino.
(4) V primeru ureditve območja, namenjenega obiskom
večjega števila ljudi, se zagotovijo parkirna mesta pod pogoji
iz splošnih in skupnih PIP.
č) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
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(1) EUP IC 4 (Pm, Ps, Pv, Pp) in IC 9 (Pm, Ps, Pv, Pp) sta v
celoti ali delno v poplavnem območju. Do izgradnje protipoplavnih ukrepov (Sebeborske akumulacije) je potrebno upoštevati
določila o omejitvah novogradenj na območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe 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).
Novogradnja je na območju dovoljena šele po izvedenem ukrepu akumulacije v Sebeborcih. Pri posegih na ta zemljišča se
upošteva še splošne in skupne pogoje iz 82. člena tega odloka.
(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
49. člen
(površine vinskih kleti – Avk)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP EU 6, so na območju površin za vinske kleti, z
oznako PNRP Avk, dopustni posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– gostinske stavbe (vinotoči, kmečki turizem),
– kleti, vinske kleti, zidanice in pripadajoči objekti. Vinski objekti in zidanice pod pogojem, da ima lastnik v lasti ali
izkazanem najemu vinograd ali sadovnjak v velikosti 3000 m2,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– gradbeni inženirski objekti namenjeni dejavnosti na
območju:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti za namene športa
in rekreacije,
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
tov

b) Pogoji glede lege objektov, velikosti in oblikovanja objek-

(1) Nove stavbe v območjih razpršene poselitve se locira
v okviru stavbnega zemljišča, z oznako PNRP Avk. Pri tem
se upošteva tradicionalna zasnova razporeditve objektov na
parceli in v gričevnatem delu terenske razmere. Pri umeščanju
objektov se upošteva obcestna gradbena linija.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m. Odmiki objektov so lahko manjši, če zmanjšani
odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, zagotavlja
požarno varstvene zahteve in vzdrževanje stavb ter z zmanjšanim odmikom soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Odmiki od
občinske ceste so najmanj 4,0 m, od potokov in vodnih površin
1. reda 15,0 m, v odprti krajini 40,0 m, od ostalih vodnih površin
5,0 m. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če s tem soglaša
upravljavec ceste. Odmik od gozda je za eno drevesno višino.
(3) Višina stavb je do K+P+M. Na stavbah so poleg
strešnih oken lahko tudi frčade in pultna okna. Oblikovanje
nestanovanjskih stavb naj bo čim bolj prilagojeno prevladujoči
urbani tipologiji prostora. Kleti so lahko grajene samostojno in
prekrite z zemljo (ozelenjene).
(4) Streha je enakostranična dvokapnica, naklon strehe je
35–45 stopinj z opečno barvo kritine ali krita s slamo, s smerjo
slemena po daljši stranici objekta.
(5) Fasade so svetlih, neizstopajočih barv, ki se lahko
kombinirajo z lesom. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito moteče, izstopajo in
so neavtohtone (npr. citronsko rumena, živo rdeča, vijolična,
živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra) ni
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dopustna, kakor tudi risanje okraskov in poševnic na fasadah.
Letve lesenih oblog morajo biti pravokotne. Talni zidec naj bo
temnejših rjavih, peščenih ali sivih barv. Objekti so lahko leseni
(brune kot fasada so prepovedane). Okenske odprtine na čelni
fasadi so pokončne, razporejene simetrično. Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
(6) Tlorisna oblika objektov je podolžna ali lomljena v L ali U.
(7) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele na zunanjem robu parcele mora biti ozelenjen. Pri
zasaditvi se uporablja avtohtono drevnino in ekstenzivno sadno
drevje. V okolici objektov se lahko zasadijo zelene ograje, ki so
avtohtonih listnatih vrst. Možna je višinska sanacija terena na
parceli ob pogoju, da je na taki parceli urejen odvod padavinske
vode, s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.
(8) V primeru ureditve območja, namenjenega obiskom
večjega števila ljudi (vinotoči ipd.) se zagotovijo parkirna mesta
pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna od
namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Parcele v obcestnem nizu
so vzporedne ali pravokotne na cesto ali sledijo obstoječemu
poselitvenemu vzorcu. Širina parcele mora zagotavljati sanitarne in požarne odmike med objekti. Pri novogradnjah mora biti,
vsaj z ene strani, omogočen dostop v notranjost parcele. Vsaka
samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z
javne ceste. Priključki na javne ceste morajo biti varni in urejeni
v skladu s predpisi o javnih cestah.
e) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) EUP EU 6 na območju PNRP Avk je v EPO, v območju
Natura 2000 in v območju KP Goričko ter na območju naravnih
vrednot, zato se v EUP upošteva tudi usmeritve, izhodišča in
pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti iz 75. člena tega odloka.
(2) V EUP EU 6, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne
sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti. Na
starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj
se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste
ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji
možni meri je potrebno ohranjati območja travniških površin. V
primeru gradenj novih objektov naj se okolica (izven območja
funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja.
Novi načrtovani objekti naj imajo takšne gabarite kot okoliški
objekti in naj se ohranja vzorec pozidave (kombinacija objekta
s pripadajočim travniškim sadovnjakom).
(3) EUP EU 6 je v erozijsko ogroženem območju, zato se
upoštevajo pogoji iz 82. člena tega odloka.
(4) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
f) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
50. člen
(območja naravnih vrednot – NV)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP z oznakami BE 3, BU 6, LO 6, MO 7, MO 8
in MO 9, ki so območja naravnih vrednot, je na posameznih
namenskih rabah znotraj EUP možno:
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– V EUP LO 6 se na delu območja stavbnih zemljišč, ki
so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, z oznako
PNRP SK, upošteva določila 35. člena tega odloka.
– V EUP BE 3 in MO 7, se na območjih stavbnih zemljišč
razpršene poselitve z oznako PNRP A, upošteva določila iz
51. člena tega odloka.
– V EUP BE 3, BU 6, LO 6, MO 7, MO 8 in MO 9 na kmetijskih zemljiščih, z oznako PNRP K1 in K2, ki so namenjena za
kmetijsko proizvodnjo, so poleg primarne rabe dopustni posegi
kot so gradnja, vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev gradbenih inženirskih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja
in elektroenergetski vodi) agrarne operacije, pod pogojem, da
se ne zmanjša površina in vrednost naravne vrednote in njegova raba, pod pogojem in soglasjem naravovarstvene službe.
– V EUP BE 3, BU 6, MO 7, MO 8 in MO 9 se na gozdnih
zemljiščih, z oznako PNRP G, upoštevajo določila iz 58. člena
in pod pogojem in soglasjem pristojnega zavod za gozdove.
– Na območjih drugih namenskih rab, z oznako PNRP PC
in VC, se upoštevajo PIP, ki veljajo za naštete namenske rabe
v tem odloku oziroma v 55. in 59. členu tega odloka.
(2) Za vsak poseg v EUP iz prvega odstavka a) točke
tega člena se posega v prostor samo pod pogoji in soglasji ali
dovoljenji pristojne naravovarstvene službe.
b) Pogoji glede lege, velikosti, parcelacije in oblikovanja
objektov
(1) Pri gradnji objektov na stavbnih zemljiščih se pogoji
glede lege, velikosti, parcelacije in oblikovanja objektov za EUP
LO 6 (SK) upoštevajo določila iz 35. člena tega odloka ter EUP
BE 3 in MO 7 (A) upoštevajo določila 51. člena tega odloka.
c) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Vse EUP so v EPO, v območju Natura 2000 in v območju KP Goričko ter na območju naravne vrednote, zato se v teh
EUP upošteva tudi usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo
naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti iz 75. člena tega odloka.
(2) V EUP BE 3 je pred izvajanjem posega na območje naravne vrednote 7306 – Berkovci mokrotni travnik treba
predhodno pridobiti naravovarstvene pogoje pristojne enote
ZRSVN. Umeščanje pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov,
objektov transportne infrastrukture (ceste, poti), baznih tk postaj in cestnih priključkov na kmetijskih zemljiščih ni dovoljeno. Dovoljene so le rekonstrukcije obstoječih poti, toda le na
podlagi predhodno pridobljenih naravovarstvenih pogojev in
soglasij. Začasno raziskovanje podzemnih voda, mineralnih
surovin in geotermičnega energetskega vira (pod pogojem, da
se območje po izvedbi posega primerno sanira in vzpostavi v
prvotno stanje) in ureditev povezovalnih ekoloških koridorjev
ali pasov je dovoljeno po predhodni pridobitvi naravovarstvenih
pogojev in soglasja.
(3) V EUP BU 6, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne
sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomesti. Na
starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa
naj se namestiti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane
vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V
največji možni meri je potrebno ohranjati območja travniških
površin. Pred izvajanjem posega na območje naravne vrednote
7380 – Bukovnica mokrotni travnik je treba predhodno pridobiti
naravovarstvene pogoje pristojne enote ZRSVN. Na območju
naravne vrednote je potrebno ohranjati površine ekstenzivnih
travniških površin.
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(4) V EUP BE 3 in BU 6 na kmetijskih zemljiščih pomožnih
kmetijsko-gozdarskih objektov večjih od 50 m2 in novih objektov transportne infrastrukture (ceste, poti), baznih tk postaj in
cestnih priključkov ni dovoljeno umeščati. Pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na EUP BU 6 ni dovoljeno umeščati.
Dovoljene so le rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev obstoječih objektov in poti, gradijo, vzdržujejo, rekonstruirajo in
odstranijo se lahko gradbeni inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) pod pogojem, da
se ne zmanjša površina oziroma kvaliteta naravne vrednote in
njej ustrezna raba, toda le na podlagi predhodno pridobljenih
naravovarstvenih pogojev in soglasja.
(5) V EUP BE 3, LO 6, MO 7 MO 8 in MO 9 se upošteva
pogoje iz 75. člena tega odloka. Ob posegih v prostor, mora
investitor, tudi tisti, ki meji na območje ali se ugotovi, da bo imel
objekt ali ureditev vpliv na naravovarstveno vredna oziroma
zavarovana območja, pridobiti projektne pogoje in soglasje
pristojne naravovarstvene službe.
(6) EUP BE 3, BU 6, LO 6, MO 7, MO 8 in MO 9 so v
erozijsko ogroženem območju, zato se upošteva pogoje iz
82. člena tega odloka.
(7) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v EUP
MO 7 se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne sisteme ter jarke in se jih smiselno priključi na nove ureditve oziroma
se jih v največji možni meri varuje.
(8) Na območju požarne ogroženosti v EUP BE 3 se upošteva določila 82. člena tega odloka.
(9) V EUP BE 3, MO 8 in BU 6, kjer je zavarovana kulturna
dediščina, se upošteva pogoje iz 74. člena tega odloka.
(10) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
51. člen
(pogoji za posege na stavbnih zemljiščih
v razpršeni poselitvi – A)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP EU 6, EU 8 in EU 12 na območjih stavbnih
zemljišč razpršene poselitve, z oznako PNRP A, so dopustni
posegi, za objekte:
– stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– eno- ali dvo stanovanjske stavbe, to so stanovanjske
hiše, kmečke hiše in druge podeželske hiše, podobne enostanovanjske stavbe in dvojčki s pomožnimi objekti, dvostanovanjske stavbe – in sicer samo samostojne hiše, v katerih se
nahajata dve stanovanji,
– na območju razpršene poselitve z oznako PNRP A,
ki se nahaja v EUP EU 6 (gričevnat del) so poleg objektov
iz prejšnje alineje tega odstavka dopustne tudi počitniške
hišice,
– stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine s
pomožnimi objekti:
– dom za starejše in stavbe z oskrbnimi stanovanji,
– župnišče s spremljajočimi objekti,
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– poslovne in upravne stavbe, stavbe s pisarnami in
poslovnimi prostori lokalnih skupnosti, krajevnih uradov, različnih društev, stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, ki so
namenjene lastnemu poslovanju podjetij, kot del stanovanjskega objekta, kot prizidek k stanovanjskemu objektu ali kot
del druge dejavnosti,
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– trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti, samostojne prodajalne (samostojne prodajalne le do velikosti objekta
100 m2 prodajne površine) in butiki, prodajalne za prodajo
izdelkov, ki izhajajo iz dopolnilne kmetijske dejavnosti ipd.,
– gostinske stavbe; penzioni, gostišča in podobne stavbe za nastanitev, kmetije z nastanitvijo, turistične kmetije, z
ali brez restavracij (kampi, šotorišča, kot del dejavnosti in v
skladu z predpisi), gostilne, restavracije in točilnice, mladinska
prenočišča, počitniški domovi in druge gostinske stavbe, ki niso
razvrščene drugje. Vse našteto z objekti za predelavo, prodajo
izdelkov/pridelkov dopolnilne dejavnosti s pomožnimi objekti.
– druge stavbe z obrtnimi, proizvodnimi, avtomehaničnimi, skladiščnimi, hladilnicami, pekarnami, mizarskimi in
drugimi delavnicami iz skupine industrijskih stavb,
– stavbe splošnega družbenega pomena, dvorane za
družabne prireditve, muzeji, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, zasebne ambulante in veterinarske
ambulante, stavbe za šport – in sicer samo pomožne stavbe
na športnih igriščih,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
– druge nestanovanjske stavbe. Vinski objekti in zidanice pod pogojem, da ima lastnik v lasti ali izkazanem najemu
vinograd ali sadovnjak v velikosti 3000 m2,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen odlagališč in
vojaških objektov),
– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Nove objekte v območjih razpršene poselitve se locira
v okviru stavbnega zemljišča, z oznako PNRP A. Pri umeščanju
novih objektov se upošteva tipologija zazidave, upošteva se
vzorec pozidave (lega objektov, usmerjenost objektov, smer
slemena, zaporednost odmikov ipd.) in morfologija zazidave Pri
tem se upošteva tradicionalna zasnova razporeditve objektov
na parceli in v gričevnatem delu terenske razmere. Stanovanjske in javne objekte (vaško-gasilske domove, trgovske,
gostinske in ostale poslovne stavbe in spremljajoče dejavnosti)
se gradi ob cesti. Pri umeščanju objektov se upošteva obcestna gradbena linija (če je izrazita) ali največ v 10,0 m odmiku
od kategoriziranih državnih ali občinskih cest (če ni gradbene
linije). Odstopanja pri umeščanju objektov na parcelo, iz prejšnjega stavka, so možna, če za predpisane odmike objektov
ni prostorskih možnosti zaradi strmega ali plazovitega terena,
utesnjenosti prostora, odmika od zavarovanih območij ipd., kar
mora biti prikazano in utemeljeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Objekte za kmetijsko proizvodnjo in pomožne objekte se gradi v notranjosti parcele, razen na območjih,
kjer je tradicionalna zasnova razporeditve objektov drugačna,
kar mora biti prav tako prikazano in utemeljeno v projektni dokumentaciji. Tudi objekte za spremljajoče dejavnosti se lahko
gradi v notranjosti parcele. V kolikor ni prostorskih možnosti
za gradnjo oziroma širitev kmetij ob domačiji/gospodarstvu
in objektov za spremljajoče in dopolnilne dejavnosti se le te
lahko uredi na sosednjih stavbnih zemljiščih v 20 m odmiku od
obstoječe obcestne gradbene linije.
(2) Višina stanovanjskih objektov je do K+P+1 ali do
K+P+M. Na objektih, ki so višine do K+P+1, je prostor pod streho lahko izkoriščen, kolenčni zid je največ 50 cm, na tovrstnih
objektih so lahko le strešna okna. Na objektih K+P+M so poleg
strešnih oken lahko tudi frčade in pultna okna. Turistični ter
gostinski objekti imajo lahko kritino iz slame. Objekti so lahko
podkleteni, v nižinskih naseljih se upošteva višina talne vode.
Višina kmetijskih in ostalih nestanovanjskih objektov se prila-
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godi namenu, vendar ne smejo biti vidno izpostavljeni v širšem
prostoru oziroma predstavljati nove dominante v prostoru, kar
mora biti vkomponirano v silhueto zaselka, domačije, razen
kadar gre za dominantne objekte v prostoru tako po funkciji,
kot po oblikovanju (kapele, razgledni stolp ipd.) in prikazano v
projektni dokumentaciji. Stolpni silosi so lahko visoki do 13,0 m.
Silosi ne smejo biti umeščeni na slemenih, vrhovih, na izpostavljenem robu zaselka, kjer bi bili vidno izpostavljeni. Umeščajo
se v ozadju domačije ter se jih izdatno obsadi. Oblikovanje nestanovanjskih objektov naj bo čim bolj prilagojeno prevladujoči
urbani tipologiji prostora. Kleti so lahko grajene samostojno in
prekrite z zemljo (ozelenjene).
(3) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 1,0 m. Odmiki objektov so lahko manjši, če zmanjšani
odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, zagotavlja
požarno varstvene zahteve in vzdrževanje stavb ter z zmanjšanim odmikom soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Odmiki od
občinske ceste so najmanj 4,0 m, od potokov in vodnih površin
1. reda 15,0 m, v odprti krajini 40,0 m, od ostalih vodnih površin
5,0 m. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če s tem soglaša
upravljavec ceste. Odmik od gozda je za eno drevesno višino.
(4) V odprti krajini je možna postavitev ograj ob zemljiščih,
ki jih je potrebno zavarovati, oziroma preprečiti dostop (ČN,
prečrpališča, vrtina, vodnjak, naravna vrednota, skladiščenje
nevarnih snovi ipd.). Višina in izvedba ograje se prilagodi
namenu. Za postavitev ograj ob teh objektih ali napravah si
je potrebno od lastnikov ali upravljavcev objektov, naprav in
območij pridobiti soglasje. Možna je postavitev ograj tudi okrog
stanovanjskih objektov vendar ne sme presegati višine 1,2 m,
medsosedska do višine 1,6 m, ki je lahko lesena, kovinska,
žična. Zaščitna mreža ob rekreacijskih površinah se višinsko
prilagodi namenu. Ograja se postavi znotraj parcele ali na
parcelno mejo, če se tako sporazumeta oba soseda. Ograje
ob cestnih uvozih, priključkih in drugih prometnih površinah
morajo biti postavljene tako, da omogočajo preglednost in ne
ovirajo prometa. Žive meje okrog domačij morajo biti iz avtohtone listnate vegetacije. Prepovedane so okrasne betonske in
bele plastične ograje.
(5) Tlorisna oblika objektov je podolžna, lomljena v L ali U,
lahko združena z gospodarskimi kmetijskimi objekti v enoten
objekt ali posamična. Velikost in kapaciteta kmetijskih proizvodnih objektov je omejena z velikostjo in lego parcele, na kateri
se gradijo in velikostjo kmetijskih zemljišč, na katere se odvaža
gnoj in gnojevka. V skladu s predpisi o mejnih vrednostih vnosa
nevarnih snovi in gnojil v tla je pri gnojenju z živinskimi gnojili za
letni vnos za 1GVŽ* treba zagotoviti od 0,4 do 0,5 ha kmetijskih
zemljišč. *1 GVŽ je 500 kg žive teže živali
(6) Strehe so simetrične dvokapnice, v naklonu od 35 do
45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta. Napušč
ne sme presegati linije sosednje meje. Kritine so opečne barve, temno rjave barve ter v primeru obstoječih sivih kritin tudi
sive ter na območjih tradicionalne tipologije gradnje pretežno
opečne. Štirikapne strehe so dopustne izjemoma, če so v prostoru/zaselku značilne. Na turističnih/gostinskih, vinskih objektih so strehe lahko krite s slamo. Smeri slemen so praviloma
vzporedne z cesto oziroma se upošteva obstoječi vzorec smeri
slemen. Enokapne in ravne strehe oziroma strehe z manjšimi
nakloni so možne na pomožnih objektih, enostavnih in nezahtevnih ter ostalih pritiklinah; nadstreški, terase, vetrolovi, zimski
vrtovi ipd. Ravni deli streh teh objektov imajo lahko zeleno
streho (zelena streha je streha, ki je delno ali v celoti pokrita z rastlinjem in prstjo). Na večjih in širših nestanovanjskih
objektih (širine več kot 10 m) so strehe dvokapne in so lahko
položnejše. Dvokapni del stavbe, ki mora vizualno prevladovati,
se lahko kombinira z ravnim ali enokapnim delom stavbe, če
se nahaja v notranjosti dvokapnega dela objekta, ki ni višji od
dvokapnega dela objekta. V kolikor geomehansko poročilo
dovoljuje poseg v teren, so objekti lahko tudi vkopani v pobočje
z zeleno streho oziroma prekriti z zemljo in spojeni z okoliškim
reliefom (razen na območju obcestne gradnje in v primeru
zapolnitve vrzeli zaselka). Na strehah je dopustna namestitev
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sončnih sprejemnikov ali drugih naprav, namenjenih zbiranju
obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh.
Objekte na območju okoljske infrastrukture, komunikacijske,
prometne in energetske infrastrukture ter spremljajoče naprave
se oblikovno prilagodi namenu.
(7) Okenske odprtine na fasadi so pokončne, razporedi
se jih simetrično. Na novogradnjah so dopustne odprte in zaprte lože. Pri oblikovanju in velikosti se upošteva urbanistične,
arhitekturne in krajinske značilnosti širšega območja. Objekti
na gradbeni parceli so oblikovno poenoteni tako, da so objekti
in naprave skladni.
(8) Dovoli se svetle, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito
moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko rumena,
živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj bo skladna
z barvo stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade z leseno
oblogo, oblogo iz kamna, ki je v manjšem deležu in je avtohton. Talni zidec naj bo temnejših rjavih, peščenih ali sivih barv.
Objekti so lahko tudi leseni (brune kot fasada so prepovedane).
(9) Gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo
namenu.
(10) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta.
Del parcele na zunanjem robu parcele mora biti ozelenjen. Pri
zasaditvi se uporablja avtohtono drevnino in ekstenzivno sadno
drevje. Možna je višinska sanacija terena na parceli ob pogoju,
da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se
prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.
(11) Za nezahtevne, enostavne in začasne objekte, ki se
gradijo na kmetijskih zemljiščih na robovih stavbnih zemljišč,
kjer se nahaja kmetija/vinska klet/zidanica ter v primeru ureditve kmetijske dejavnosti v odprti krajini veljajo PIP- i, ki so
predpisani za razpršeno poselitev z oznako PNRP A.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna od
namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Parcele v obcestnem nizu
so vzporedne ali pravokotne na cesto ali sledijo obstoječemu
poselitvenemu vzorcu. Širina parcele mora zagotavljati sanitarne in požarne odmike med objekti. Pri novogradnjah mora biti,
vsaj z ene strani, omogočen dostop v notranjost parcele. Vsaka
samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z
javne ceste. Priključki na javne ceste morajo biti varni in urejeni
v skladu s predpisi o javnih cestah.
(3) Zagotovljeno mora biti predpisano število parkirnih
mest in pod pogoji iz splošnih in skupnih PIP.
č) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) EUP EU 6 in EU 8 sta v EPO, v območju Natura 2000
in v območju KP Goričko ter na območju naravnih vrednot, zato
se v teh EUP upošteva tudi usmeritve, izhodišča in pogoje za
varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti iz 75. člena tega odloka.
(2) V EUP EU 6 in EU 8, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni
bližini pa naj se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro).
V največji možni meri je potrebno ohranjati območja travniških
površin. V primeru gradenj novih objektov naj se okolica (izven
območja funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadne-
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ga drevja. Novi načrtovani objekti naj imajo takšne gabarite kot
okoliški objekti in naj se ohranja vzorec pozidave (kombinacija
objekta s pripadajočim travniškim sadovnjakom).
(3) V EUP EU 6, EU 8 in EU 12, kjer so zavarovana območja kulturne dediščine, se upoštevajo pogoji iz 74. člena.
(4) EUP EU 6 in EU 8 sta v erozijsko ogroženem območju,
zato se upoštevajo pogoji iz 82. člena tega odloka.
(5) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v EUP
EU 6, EU 8 in EU 12 se pri posegih v prostor preveri izvedene
drenažne sisteme in jarke ter se jih smiselno priključi na nove
ureditve oziroma se jih v največji možni meri varuje.
(6) Na območju požarne ogroženosti v EUP EU 6 in EU 8
se upošteva določila 82. člena tega odloka.
(7) V EUP EU 6, EU 8 in EU 12 na območju poplavne
ogroženosti veljajo določila 82. člena tega odloka ter se upošteva, da EUP nahajajo na naslednjih poplavah EU 6 (Pp, POPL),
EU 8 (Pm, Ps, Pp, Pv, POPL) in EU 12 (Pm, Ps, Pp, POPL).
(8) Na območju stavbnih zemljišč, ki se nahajajo na območju poplav iz opozorilne karte poplav novogradnja stavb ni
možna. Na teh zemljiščih se obstoječi objekti, lahko rekonstruirajo, vzdržujejo in odstranijo.
(9) Znotraj EUP EU 6, EU 8 in EU 12 so varstveni pasovi
vodnega vira, zato se pri posegih upoštevajo občinski predpisi
o vodovarstvenih območjih vodnih virov ter predpisano ukrepi.
(10) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
52. člen
(pogoji za posege na stavbnih zemljiščih na območjih
vinskih kleti in počitniških hišic – SKv)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP AD 1 in FI 1/1 in BU 3 na območju stavbnih zemljišč, ki so površine vinskih kleti in počitniških hišic, z oznako
PNRP SKv, so dopustni posegi, za objekte:
– stanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– počitniške hišice (ki nimajo funkcije stalnega bivališča) s pomožnimi objekti razen v FI 1/1,
– obstoječi stanovanjski objekti se lahko ohranijo, rekonstruirajo, vzdržujejo in odstranijo,
– nestanovanjske stavbe s pomožnimi objekti:
– gostišča, kmečki turizem in vinotoč kmetije z nastanitvijo, z objekti za izvajanje prodaje izdelkov/pridelkov dopolnilne
dejavnosti s pomožnimi objekti, turistične kmetije, z ali brez
restavracij (kampi, šotorišča, kot del dejavnosti in v skladu z
predpisi),
– druge nestanovanjske stavbe: kleti, vinske kleti, zidanice, vinski objekti, stavbe za spravilo in predelavo pridelka
s pomožnimi objekti in pod pogojem, da ima lastnik v lasti ali
izkazanem najemu vinograd in sadovnjak v velikosti 3000 m2,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (razen vojaških
objektov in odlagališč odpadkov),
– energetski objekti (kotlovnice in sončne elektrarne na
strehah objektov s pripadajočo opremo in inštalacijami),
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(2) Na območjih prometne infrastrukture in na območjih
prometnih površin, z oznako PNRP PC, se upoštevajo PIP iz
55. člena tega odloka.
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b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Pri umeščanju novih objektov se upošteva tipologija, upošteva se vzorec pozidave (lega objektov, usmerjenost
objektov, smer slemena, zaporednost odmikov ipd.) in morfologija zazidave Objekte se locira v gradbeno linijo obstoječih
objektov. V kolikor gradbene linije ni, se jih locira v 6,0 m
odmiku od ceste. Nezahtevne in enostavne objekte se locira
v notranjosti parcele ali v gradbeno linijo osnovnega objekta.
Faktor zazidanosti je 0,4.
(2) Najmanjši odmik novih stavb od sosednje parcelne
meje je 2,0 m, lahko je manjši, če s tem soglaša sosed, vendar
ne manj kot 1,0 m. Odmiki od meja in sosednjih objektov morajo zagotavljati tudi možnost umestitve priključkov GJI na predmetnem zemljišču ter zagotavljati ustrezno požarno varnost.
Odmik objektov od gozdnih površin mora znašati najmanj eno
drevesno višino. Odmiki od vodotokov in vodnih površin 1. reda
so 15,0 m, v odprti krajini 40,0 m, od ostalih vodnih površin
5,0 m. Odmik od gozda je za eno drevesno višino.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko zgrajeni kot
posamična gradnja ali tako, da se stikajo, lahko so samostojni
na parceli. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni
najmanj 2,0 m ali manj, če s tem soglaša sosed.
(4) Širina ožje stranice objekta ne sme presegati 6,0 m
razen, pri vinotočih in kmečkih turizmih. Višina objektov je lahko
do K+P+M s kolenčnim zidom višine do 60 cm, pri gostiščih,
vinotočih in kmečkih turizmih pa do višine kolenčnega zidu
1,2 m. Kletna etaža je v celoti vkopana oziroma če je objekt na
strmem terenu je pritličje lahko do treh strani vkopano v zemljo.
Na strehah so lahko strešna okna, pultna okna in frčade. Frčade morajo imeti stranski zidec, z naklonom strehe 45 stopinj z
ali brez čopa. Kleti so lahko grajene samostojno in prekrite z
zemljo (ozelenjene).
(5) Tlorisna oblika objektov je pravokotna in je lahko
lomljena v razmerju stranic od 1:1,5 do 1:2. Strehe so simetrične dvokapnice v naklonu 35–45 stopinj in z opečno kritino.
Smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta. Strehe
so lahko krite tudi s slamo. Enokapne, manjši nakloni in ravne
strehe so možne na pomožnih objektih (enostavnih, nezahtevnih in ostalih pritiklinah, kot so terasa, vetrolov, drvarnica,
lopa, nadstrešek ipd.). Ti objekti morajo biti oblikovno skladni z
osnovnim objektom. V kolikor geomehansko poročilo dovoljuje
poseg v teren, so objekti lahko tudi vkopani v pobočje z zeleno
streho oziroma prekriti z zemljo in spojeni z okoliškim reliefom
(razen na območju obcestne gradnje in v primeru zapolnitve
vrzeli). Kleti so lahko grajene samostojno in prekrite z zemljo
(ozelenjene).
(6) Dovoli se svetle, pastelne barve fasad. Uporaba signalnih, kričečih in fluorescentnih barv, ki so v prostoru izrazito
moteče, izstopajo in so neavtohtone (npr. citronsko rumena,
živo rdeča, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra) ni dopustna. Barva fasade naj bo skladna
z barvo stavbnega pohištva. Dovolijo se tudi fasade z leseno
oblogo, oblogo iz kamna, ki je v manjšem deležu in je avtohton. Talni zidec naj bo temnejših rjavih, peščenih ali sivih barv.
Objekti so lahko tudi leseni (brune kot fasade so prepovedane).
(7) Okenske odprtine na čelni fasadi so pokončne, razporejene simetrično. Na novogradnjah so dopustne odprte
in zaprte lože (balkoni so prepovedani). Gradbeni inženirski
objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
(8) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Pri
zasaditvi se uporabi avtohtono drevje in grmovje, predvsem avtohtono sadno drevje. Pri parcelah, ki mejijo na gozdne površine,
se ohranja gozdni rob, upošteva se odmik ene drevesne višine.
(9) Ograja je lahko do višine 1,20 m, ki je lahko lesena ali
žična ter avtohtona živa meja. Ograje se lahko kombinirajo. Prepovedane so bele plastične ograje in okrasne betonske ograje.
c) Pogoji in merila za parcelacijo
(1) Velikost in obliko novih parcel narekuje pravokotna
tipologija zazidave. Vsaka samostojna gradbena/zemljiška
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parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključki
na javne ceste morajo biti varni in urejeni v skladu s predpisi
o javnih cestah.
č) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Vse EUP so v EPO, v območju Natura 2000 in v območju KP Goričko, zato se pri načrtovanju posegov v prostor
upoštevajo pogoji iz 75. člena tega odloka.
(2) V EUP BU 3, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne
sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti.
Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini
pa naj se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane
vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V
največji možni meri je potrebno ohranjati travniške površine. V
primeru gradenj novih objektov naj se okolica (izven območja
funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja.
Novi načrtovani objekti naj imajo takšne gabarite kot okoliški
objekti in naj se ohranja vzorec pozidave (kombinacija objekta
s pripadajočim travniškim sadovnjakom).
(3) V EUP BU 3, kjer je evidentirana kulturna dediščina,
se upoštevajo pogoji iz 74. člena tega odloka.
(4) Na delu EUP, ki je na erozijskih območjih, se upoštevajo ukrepi iz 82. člena odloka.
(5) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
53. člen
(pogoji na območjih razpršene gradnje)
(1) Na območju zemljiščih pod stavbo (fundus) izven območij stavbnih zemljišč je dopustna izvedba gradbenih in drugih
del na zakonito zgrajenih objektih, ki obsegajo: rekonstrukcijo
obstoječih objektov, vzdrževanje obstoječih objektov, dozidavo
in nadzidavo obstoječih objektov, spremembo namembnosti,
odstranitev zakonito in nezakonito zgrajenih objektov. Možna
je gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev gradbenih
inženirskih objektov (razen obrambnih objektov, objektov za
ravnanje odpadkov ter pokopališča), od industrijskih gradbenih kompleksov le kotlovnice in sončne elektrarne na strehah
objektov, s pripadajočo opremo in inštalacijami ter objektov iz
Priloge 2, ki so navedeni za PNRP z oznako A.
(2) Dopustna je sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov v:
– stanovanjske stavbe:
– eno- in dvostanovanjske stavbe – in sicer samo podeželske in kmečke hiše,
– nestanovanjske stavbe:
– gostinske stavbe: penzioni, gostišča in podobne stavbe za nastanitev, kmetije z nastanitvijo, turistične kmetije, z ali
brez restavracij (kampi, šotorišča, kot del dejavnosti in v skladu
z predpisi), gostilne, restavracije in točilnice, druge gostinske
stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– poslovne in upravne stavbe: stavbe s pisarnami in
poslovnimi prostori različnih društev ipd., stavbe s pisarnami
in poslovnimi prostori, ki so namenjeni lastnemu poslovanju
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podjetij, kot del stanovanjskega objekta, kot prizidek k stanovanjskemu objektu ali kot del druge dejavnosti,
– trgovske stavbe: samostojne prodajalne (do 100 m2)
in butiki, prodajalne dopolnilne kmetijske dejavnosti ipd., kot del
stanovanjskega objekta, kot prizidek k stanovanjskemu objektu
ali kot del druge dejavnosti,
– stavbe za storitvene dejavnosti – vključno z drugimi
obrtnimi/proizvodnimi delavnicami iz skupine industrijskih stavb
(kot so pekarne, tiskarne, mizarske, avtomehanične in podobne
delavnice s skladišči ali samostojnimi skladišči, rezervoarji in
silosi) pod pogojem, da ne presegajo mejne ravni hrupa in
vizualno ne degradirajo prostora. Dejavnosti, za katere bi bilo
potrebno izdelati presojo vplivov na okolje so prepovedane, kar
ne velja za kmetijske objekte ali dejavnosti.
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
– stavbe splošnega družbenega pomena: muzeji, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, zasebne
ambulante in veterinarske ambulante, stavbe za šport – in sicer
samo pomožne stavbe na športnih igriščih,
– druge nestanovanjske stavbe: vinske kleti in zidanice
pod pogojem, da ima investitor v lasti ali izkazanem najemu
vinograd v velikosti 3000 m2. Kleti so lahko grajene samostojno
in prekrite z zemljo (ozelenjene).
(3) V kolikor obstoječi zakonito zgrajeni objekt ni prikazan
(kot fundus) v kartografskem prikazu izvedbenega dela OPN na
kartah 3. Prikaz območij EUP ter osnovne oziroma PNRP, zanj
veljajo enake določbe kot za prikazane objekte.
(4) Na funkcionalnem zemljišču ali gradbeni parceli, ki pripada obstoječemu objektu (če je bilo v gradbenem dovoljenju
določeno) ali na/ob zemljiški parceli, kjer se nahaja objekt (fundus), je dopustna postavitev nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov iz Priloge 2, ki so dopustni za območje PNRP A.
(5) Za obstoječe objekte razpršene gradnje, zgrajene na
podlagi dovoljenj s področja graditve objektov, ki niso vključeni
v naselje in niso opredeljeni kot razpršena poselitev, se za
zgrajene objekte upoštevajo PIP, kot je določeno za razpršeno
poselitev z oznako PNRP A in sicer glede lege, velikosti in
oblikovanja. Smiselno se za območja razpršene gradnje upoštevajo tudi splošni in skupni PIP. Nova razpršena gradnja ni
dovoljena, razen za potrebe kmetijske dejavnosti pod pogoji
tega odloka ali zakonodaje.
54. člen
(območja okoljske infrastrukture – O)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP AD 11, BG 14, BG 15, FI 8, FI 9, FI 10, IC 10,
LU 2, LU 3, MA 1, ML 3, ML 7, ML 9, MO 12, MT 37, NO 2,
PR 11, PR 12, SB 12, SB 13, SB 15, TE 6, VG 13 in VG 16 na
območjih stavbnih zemljišč, ki so površine okoljske infrastrukture, namenjene za izvajanje gospodarske službe s področja
čiščenja odpadnih voda, oskrbe z vodo in ter ravnanja z odpadki, z oznako PNRP O ter na ostalih območjih iz izvedbenega
dela GJI ali na območjih druge namenske rabe, kjer je gradnja
tovrstnih objektov dovoljena, so dopustni posegi: gradnja, rekonstrukcija, odstranitev in vzdrževanje gradbenih inženirskih
objektov ter objektov iz Priloge 2 ter vseh objektov in naprav
namenjenih delovanju dejavnosti na območju oziroma objektov
in naprav namenjenih izvajanju dejavnosti javnih gospodarskih
služb ter skladiščenju, vključno z vsemi tehničnimi objekti in napravami, s katerimi se izboljša delovanje in poveča kapaciteta
objekta ali naprave. Na območju EUP PR 11 se lahko izvajajo
posegi za urejanje strelišča za glinaste golobe.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
(1) Gradbene inženirske objekte in naprave se prilagodi
namenu. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upoštevajo veljavni predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo teh
objektov.
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(2) Pri umeščanju objektov, ki so višji od silhuete naselja
ali se pojavijo v odprti krajini na izpostavljenih legah (vodohran
ipd.), mora biti presojan vizualni vpliv na krajino, naselje ali
na druge kakovosti v prostoru (kulturna dediščina ipd.) ter
umeščeni na tak način, da so čim manj moteči, kar mora biti
strokovno utemeljeno in prikazano v strokovni podlagi, ki je
priloga projektne dokumentacije.
(3) EUP vodnih zajetij pripadajo vodovarstveni pasovi,
zavarovani s predpisi o vodovarstvenih območjih vodnih virov.
c) Ureditev parcele
(1) Dopustna je zasaditev s krajevno značilno drevnino in
hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in
utrjenih parkirišč. Pri zasaditvi se uporabijo avtohtoni listavci.
(2) Objekti so lahko ograjeni, ograjo se postavi znotraj
parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina
ograje je lahko do 2,2, izjemoma več, če to izhaja iz zahtev
nosilcev soglasodajalcev ali zahteva tehnologija.
č) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) Priključevanje objekta na prometno infrastrukturo,
električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko
omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.
(2) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) V EUP NO 2 se upoštevajo pogoji za posamezno enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje iz 74. člena
tega odloka.
(2) EUP AD 11, BG 15, FI 10, MO 12, MT 37, PR 11,
PR 12, VG 13 in VG 16 so v EPO, v območju Natura 2000 in
v območju KP Goričko ter EUP SB 12, SB 13 in SB 15, ki se
nahajajo v EPO, se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva
pogoje iz 75. člena tega odloka.
(3) V EUP MO 12 se v primeru neizogibne sečnje grmovja in drevja ta izvede izven gnezditvenega obdobja ptic
(1. 9.–1. 3.). Na predelu parcele, kjer ni predviden objekt z
okolico in izven predvidene trase cevovoda, naj se ne nasipava ali planira materialov. Preostalo travišče, ki bo ostalo v
kmetijski rabi, naj se kosi enkrat letno (po 1. 8.), brez mulčenja
in gnojenja, biomaso naj se po košnji odstrani. V primeru prisotnosti zlate rozge je košnja dovoljena dvakrat do trikrat letno
(obvezna odstranitev biomase). Po izkoreninjenju zlate rozge
se nadaljuje s košnjo enkrat letno. V EUP PR 11 je v največji
možni meri potrebno ohranjati travniške površine. Asfaltiranje
območja ali utrjevanje izven že utrjenih površin ni dovoljeno.
(4) EUP FI 8 (Pm, Pp), LU 2 (Pm, Ps, Pp), LU 3 (Pm, Ps,
Pp), ML 3 (Pp), ML 7 (Pp), ML 9 (Pp, Pm), NO 2 (Pm, Ps, Pp)
in MA 1 (Pm, Pp) so v celoti ali delno v poplavnem območju. Pri
načrtovanju ureditev v EUP LU 2 in LU 3 na območju poplavne
nevarnosti je potrebno upoštevati Prilogo 1 iz Uredbe 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. Novogradnja je na območju EUP LU 2
in LU 3 dovoljena šele po izvedenem ukrepu akumulacije v Sebeborcih. Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še splošne
in skupne pogoje iz 82. člena tega odloka.
(5) Na delu EUP AD 11, BG 15, FI 10, MO 12, MT 37,
PR 11, SB 12, SB 13, VG 13 in VG 16, ki se nahajajo na erozijskem območju, se upoštevajo ukrepi iz 82. člena odloka.
(6) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v EUP
FI 8 in TE 6 se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne
sisteme in jarke ter se jih smiselno priključi na nove ureditve
oziroma se jih v največji možni meri varuje.
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(7) EUP ML 7 in ML 9, ki se nahajata na vodnem zajetju
in vodovarstvenem območju, se pri posegih v prostor upošteva
določila odloka, ki varujejo vodni vir.
(8) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
55. člen
(območje prometne infrastrukture – PC in PO)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V vseh EUP, na območjih prometne infrastrukture ter
območjih, ki so namenjeni za promet in ostalim prometnim
površinam, z oznako PNRP PC in PO, in na vseh prometnih
površinah iz petega odstavka 27. člena, ki so omrežja prometne infrastrukture in njihovih pripadajočih varovalnih pasovih,
so dopustni posegi, za objekte:
– nestanovanjske stavbe namenjeni dejavnosti s pomožnimi objekti:
– bencinski servisi,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
ki so skladne z namembnostjo na območju ali služijo javni rabi,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi ter spremljajoči objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti,
– ostalo: objekti iz Priloge 2 ter objekti in naprave, ki izhajajo iz zahtev nosilcev urejanja prostora ali to zahteva predpis
ali tehnologija.
(2) Posegi iz prvega odstavka a) točke tega člena so dopustni, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen
objekt prometne infrastrukture oziroma če s posegom soglaša
upravljavec tega objekta.
b) Pogoji glede velikosti in oblikovanja
(1) Velikost in oblika objektov na območju prometnih površin se prilagodi namenu. Okolica postaj, servisov, parkirišč
se zasadi z avtohtonim drevjem in grmovjem. Urbana oprema
je enotno oblikovana.
(2) Ceste znotraj naselij se opremijo z drevoredi, ki se
izven naselij razpršijo v posamezna drevesa.
c) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
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56. člen
(območja elektroenergetske infrastrukture – E in območja
komunikacijske infrastrukture – T)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V EUP z elektroenergetsko infrastrukturo in na območjih komunikacijske infrastrukture ter na ostalih območjih
iz izvedbenega dela GJI, ki so elektroenergetski vodi, ter na
območju stavbnih zemljišč, ki so območja elektroenergetske
infrastrukture, z oznako PNRP E, in na območjih stavbnih zemljišč, ki so območja komunikacijske infrastrukture, z oznako
PNRP T, in na območjih, na katerih je urejena ali predvidena
elektroenergetska in komunikacijska infrastruktura (in so del
druge namenske rabe) in odlok na drugih namenskih rabah
dovoljuje tovrstne posege so dopustne gradnje, rekonstrukcije,
odstranitev in vzdrževanje elektroenergetske in komunikacijske
infrastrukture ter spremljajoči objekti in naprave, potrebni za
delovanje in oskrbo elektroenergetske in komunikacijske infrastrukture ter objekti iz Priloge 2.
b) Pogoji glede velikosti in oblikovanja
(1) Velikost in oblika objektov na območju elektroenergetske, komunikacijske ter ostale infrastrukture se prilagodi
namenu. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva
veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.
(2) Pri umeščanju objektov, ki so višji od silhuete naselja
ali se pojavijo v odprti krajini na izpostavljenih legah (antene
ipd.), mora biti presojan vizualni vpliv na krajino, naselje ali
na druge kakovosti v prostoru (kulturna dediščina ipd.) ter
umeščeni na tak način, da so čim manj moteči, kar mora biti
strokovno utemeljeno in prikazano v strokovni podlagi, ki je
priloga projektne dokumentacije.
c) Ureditev parcele
(1) Dopustna je zasaditev s krajevno značilno drevnino in
hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in
utrjenih parkirišč.
(2) Objekti so lahko ograjeni. Ograjo se postavi znotraj
parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. Višina
ograje je lahko do 2,2, izjemoma več, če to izhaja iz zahtev
nosilcev soglasodajalcev ali zahteva tehnologija.
č) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro
(1) Priključevanje na drugo omrežje ali drugega omrežja
se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezni upravljavec.
(2) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
4.2. PIP za posamezne EUP na območju krajine
57. člen
(pogoji glede namembnosti in vrste posegov
na kmetijskih zemljiščih – K1, K2)
(1) Na kmetijskih zemljiščih, z oznako PNRP K1 in K2,
ki so namenjena za kmetijsko proizvodnjo, so poleg primarne
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rabe, brez spremembe namenske rabe, dopustni posegi (gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja in odstranitve):
– na K1 in K2:
– agrarne operacije, vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč vključno s sistemi za namakanje
kmetijskih zemljišč (namakalni kanali in drugi objekti za dovajanje vode za agromelioracije). Na območju z naravovarstvenim
statusom agrarne operacije v k.o. Andrejci, k.o. Bogojina, k.o.
Filovci, k.o. Fokovci, k.o. Ivanovci, k.o. Kančevci, k.o. Krnci,
k.o. Lončarovci, k.o. Moravci, k.o. Selo, k.o. Središče in k.o.
Suhi vrh ter na celotnem območju KP Goričko, EPO, Natura
2000 in območju naravnih vrednot pod pogoji iz 75. člena,
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske
objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo
nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko
presega velikost nezahtevnih objektov;
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda,
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine,
ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih
pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža),
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in
geotermičnega energetskega vira,
– začasni objekti in začasni posegi za čas dogodka
oziroma v času sezone, in sicer oder z nadstreškom, sestavljen
iz montažnih elementov, cirkus, če so šotor in drugi objekti
montažni, začasna tribuna za gledalce na prostem, premični
objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak,
premični kokošnjak, premični zajčnik),
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija
(npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s pravilnikom, ki ureja
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– dostop do objekta, če gre za objekt, ki ga je dopustno
graditi na kmetijskih zemljiščih, razpršeni gradnji ali razpršeni
poselitvi,
– gradbeni inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena uvrščeni v skupini daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski
(prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in
priključki nanje, in lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopkovna) komunikacijska
omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z
zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica
na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je v
območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
– mala vetrna elektrarna do največje nazivne moči naprave za samooskrbo je 11 kVA, če gre za kmetijsko zemljišče
z boniteto manj kot 35 in ne sme presegati priključne moči iz
soglasja za priključitev v skladu s predpisom o samooskrbi z
električno energijo iz obnovljivih virov energije.
– ostalo: rekreacijske in turistične poti po obstoječih poteh
ter objekti iz Priloge 2, ki so dopustni na območjih z oznako
PNRP K1 in K2.
(2) V EUP EU 6 je med kmetijskimi zemljišči območje
stavbnih zemljišč, ki so ostale zelene površine, z oznako PNRP
ZD. Na teh območjih je dopustna zasaditev nizkega drevja in
grmičevja ter posegi za objekte:
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– gradbeni inženirski objekti namenjenih dejavnosti na
območju ali kot povezovalni vodi, če ni drugih prostorskih
možnosti:
– prometna infrastruktura,
– cevovodi, elektroenergetski in komunalni infrastrukturni objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti,
– ostalo: objekti iz Priloge 2.
(3) Na območjih drugih namenskih rab, z oznako PNRP
PC in VC, se upoštevajo PIP iz 55. in 59. členih tega odloka.
(4) V EU 6 in EU 8, na območju PNRP, ki so namenjena energetski in komunikacijski infrastrukturi, z oznako
PNRP E in T, se upoštevajo PIP iz 56. člena tega odloka.
(5) Na območju EUP IN 7, z oznako PNRP K2, je predvidena ureditev zadrževalnika z namenom namakanja in zadrževanja vode za namene namakanja sadnega drevja. Na
območju so poleg primarne rabe in posegi iz prvega odstavka
tega člena, možni posegi ter gradnja objektov in naprav za
ureditev zadrževalnika, distribucijo vode ter drugih naprav za
izvajanje dejavnosti namakanja in zadrževanja vode. Na območju gozdov (G) se upoštevajo pogoji iz 58. člena tega odloka
ter na območju voda (VC) pogoji iz 59. člena tega odloka. V
EUP so dovoljeni posegi, ki so za posamezno namensko rabo
določeni v Prilogi 2.
(6) Na območju EUP NO 8, z oznako PNRP K1, je obstoječe vzletišče za zmajarje in modelarje. Na območju so poleg
primarne rabe in posegov iz prvega odstavka tega člena, možni
posegi za vzdrževanje in odstranitev obstoječega vzletišča.
Ohranijo, vzdržujejo, odstranijo se lahko markirni elementi in
obstoječi pritlični montažni objekt. Po opustitvi dejavnosti se
objekt odstrani, zemljišče rekultivira in vzpostavi v prvotno
stanje.
(7) Na območju EUP BG 6, z oznako PNRP K1, je predvidena ureditev vzorčnih vrtov poleg posegov iz prvega odstavka
tega člena in posegov iz Priloge 2.
(8) V EUP KA 8, z oznako PNRP K1, se poleg primarne
rabe lahko vzdržuje in odstrani obstoječe nogometno igrišče.
Na območju je poleg posegov iz prvega odstavka tega člena,
možno vzdrževanje in ostranitev obstoječih ograj, nadstrešnic,
klopi, košev za smeti, zaščitne mreže ipd. objektov, ki služijo
dejavnosti na območju.
(9) Na kmetijskih zemljiščih, z oznako PNRP K1 in K2, ki
so namenjena za kmetijsko proizvodnjo, na katerih je obstoječe
ali načrtovano namakanje, je poleg posegov iz prvega odstavka tega člena dopustna še gradnja in postavitev namakalnih
sistemov.
(10) Vse posege na območja varstva narave je možno
izvesti ob predhodni pridobitvi naravovarstvenega dovoljenja
ali soglasja.
(11) Pri rekonstrukciji prometnih površin so vključena
vzdrževalna dela in odstranitev lokalnih cest, občinskih prometnih površin ter obstoječih dostopnih poti in se upošteva vse
prometne površine, ki v grafičnih prikazih niso opredeljene s
PNRP prometne infrastrukture, temveč so del osnovne namenske rabe zemljišč ali del druge PNRP. Razvidne so iz grafičnih
prikazov stanja prostora (v Prikazih GJI) ali iz grafičnih prikazov
izvedbenega dela (v Prikazu območij EUP in GJI (obstoječe ali
predvidene) ali so kategorizirane občinske ceste ali so evidentne v zemljiško katastrskem prikazu ali so razvidne iz digitalne
topografske karte ali evidentne v prostoru (so po dejanski rabi
pozidana in sorodna zemljišča – prometne površine, poti).
(12) Na vseh namenskih površinah se poleg osnovne namenske rabe ohranja biotska raznovrstnost in varstvo naravnih
vrednot. Za prostorske ureditve in posege, ki se jih dopušča
v vseh površinah v odprti krajini na kmetijskih zemljiščih ter
agrarne operacije, vodne zadrževalnike in druge objekte za
intenzifikacijo kmetijske dejavnosti naj se umešča tako, da se
ohranja varovane habitatne tipe in pridobi naravovarstveno
soglasje ali dovoljenje za poseg v naravo.
(13) Na kmetijskih zemljiščih, kjer so izvedene agrarne
operacije za izboljšanje zemljišč za kmetijsko rabo, se vzdržuje
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in obnavlja drenažne sisteme in osnovna odvodnja iz kmetijskih
zemljišč. Na območju izvedenih agrarnih operacij se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne sisteme in jarke ter se
jih smiselno priključi na nove ureditve oziroma se jih v največji
možni meri varuje.
(14) Na območjih, kjer se lahko izvajajo komasacije, se
lahko izvedejo tudi na območju drugih EUP in namenskih rabah
(kot so: gozdne, prometne, vodne površine, stavbna zemljišča
in drugo), ki mejijo ali se nahajajo znotraj območij komasacij
oziroma v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, če drug
predpis ne določa drugače. Na območjih z naravovarstvenim in
kulturnovarstvenim statusom pod pogoji in v soglasju pristojne
varstvene službe.
b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov in
naprav v območju EUP
(1) Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte se po opustitvi
dejavnosti ali objekta zemljišča vzpostavi v prvotno stanje.
(2) Glede oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov
se upošteva določila 64. člena. Gradbeni inženirski objekti se
oblikovno prilagodijo namenu.
c) Pogoji glede priključevanja na GJI in grajeno javno
dobro
(1) Gradbeni inženirski in pomožni infrastrukturni objekti,
katerih trase potekajo po kmetijskih zemljiščih, se lahko izvede
v zemeljski izvedbi ob pogoju, da se ohranja proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, da poteka infrastruktura v skupnih
koridorjih, v čim krajšem poteku in po možnosti izven sklenjenih
kmetijskih površin, ob robovih parcelnih mej, ob cestnem svetu,
med gozdno mejo in njivo ter se po izvedeni gradnji zemljišče
vzpostavi v prvotno stanje. Globina ali višina nadzemnih in
podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna
kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji podzemnih objektov
je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje, ob nadzemnih
objektih pa urediti zemljišče ob njih.
(2) GJI se načrtuje ob obstoječih koridorjih in izven naravovarstveno občutljivih območij, pri gradnji se zagotavlja
varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Obstoječo GJI, ki negativno vpliva na naravne vrednote in
biotsko raznovrstnost, se sanira.
(3) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
(1) Na območju kmetijskih zemljišč je več enot kulturne
dediščine in njihovih vplivnih območij. Po posameznih tipih
kulturne dediščine, ki so razvidni iz javnih evidenc EŠD in iz
priloge k OPN Prikaz stanja prostora, se upoštevajo pogoji iz
74. člena tega odloka.
(2) Na območjih kmetijske rabe, ki sovpada z območji
arheološke dediščine je ob večjih zemeljskih delih (globoko
strojno oranje, agromelioracije, itd.) potrebno upoštevati splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje,
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira
v skladu z določili arheološke stroke.
(3) V območja kulturne dediščine se praviloma ne posega. Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo
vplivno območje se pridobi kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje. V območju enote kulturne dediščine
je dopustna gradnja ali postavitev objektov na zahtevo kulturno
varstvene službe, v njegovem vplivnem območju pa le s soglasjem pristojne varstvene službe.
(4) V EUP, ki so v območju EPO, v območju Natura 2000
in v območju KP Goričko ter na območju naravne vrednote,
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se v teh EUP upošteva tudi usmeritve, izhodišča in pogoje za
varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti, iz 75. člena tega odloka.
(5) V EUP IN 7 se pri ureditvi (za zmanjšanje negativnega
vpliva na SCI Goričko) na območju z lesno obrežno zarastjo
ohranja obstoječo namensko rabo. Zahodni del zajetja naj se
ohranja kot mirna cona, v katero se ne posega, dostop do vode
se lahko uredi le na vzhodni strani, pri urejanju zajemanja s potoka naj se v obrežno zarast potoka ali strugo posega v najmanjši
možni meri. Pri ureditvi zadrževalnika je potrebno zagotoviti
prehodnost vodnih organizmov in ekološko sprejemljivi pretok.
(6) Izvajanje kmetijskih dejavnosti se načrtuje tako, da se
zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pri tem se gnojevka odvaža prednostno na zemljišča
izven varovanih območij. Ohranja se obstoječi obseg ekstenzivnih obdelovalnih travišč. Spodbuja se ekološko kmetovanje,
integrirana pridelava, rabo zaraščajočih se kmetijskih površin
na način, ki zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje
biotske raznovrstnosti. Na večjih kmetijskih površinah se ohranja
in ponovno vzpostavlja omejke, živice, gozdne otoke.
(7) Na kmetijskih zemljiščih, z oznako PNRP K1 in K2,
ki so namenjena za kmetijsko proizvodnjo in so v območjih z
naravovarstvenih statusom, se raba, izkoriščanje in urejanje
načrtuje tako, da se trajno ohranjajo kmetijske, ekološke in krajinskotvorne funkcije. Raba travnikov, pašnikov, sadovnjakov,
vinogradov in polj se načrtuje na trajnostni in sonaravni način.
Združevanje kmetijskih zemljišč, ki bi vplivalo na krajinskotvorne, habitatske in biodivezitetne lastnosti območij, ni dovoljen.
(8) Na območju naravnih vrednot se vzpostavlja povezovalne ekološke koridorje ali pasove. Na območju naravnih
vrednot ni dovoljen vnos tujerodnih organizmov in kemičnih
snovi, ki bi lahko imeli negativen vpliv na biodivezitetne značilnosti območja.
(9) Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost
gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju prednostnih
habitatnih tipov (EPO, Natura 2000). Ohranja se gozdne površine v kmetijskih območjih, ki predstavljajo mozaično kulturno
krajino in omogočajo varstvo ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(10) V EUP, kjer so poplavna območja, so na kmetijskih
zemljiščih posegi dopustni ob pogoju, da nimajo škodljivega
vpliva na vode, vodna in priobalna zemljišča in da se s posegi
ne povečuje poplavna ogroženost sosednjih območij. V EUP na
območju poplav veljajo določila 82. člena tega odloka.
(11) Za EUP, ki so v erozijsko ogroženem območju, se
pri načrtovanju in obdelavi upošteva pogoje iz 82. člena tega
odloka.
(12) V EUP, kjer so območja izvedenih hidromelioracij
(HMO), se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne
sisteme in jarke ter se jih smiselno priključi na nove ureditve
oziroma se jih v največji možni meri varuje.
(13) V EUP, ki se nahajajo na območju požarne ogroženosti, se upoštevajo določila 82. člena tega odloka.
(14) Znotraj EUP so varstveni pasovi vodnega vira, zato
se pri posegih upoštevajo občinski predpisi o vodovarstvenih
območjih vodnih virov.
(15) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Za vse EUP iz tega člena veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
58. člen
(gozdna zemljišča – G)
(1) Na gozdnih zemljiščih, z oznako PNRP G, ki so namenjena za gozdarsko dejavnost, so poleg primarne rabe dopustni
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posegi (gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja in odstranitve), za
vrste objektov v velikosti in pogojih kot so navedeni v predpisu
o vrstah objektov glede na zahtevnost:
– vsi gradbeni inženirski objekti razen objekti industrijski
gradbeni kompleksi in zahtevni objekti iz drugih gradbenih
inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas ter objekti
za ravnanje z odpadki. Čistilne naprave se lahko postavljajo na
robu gozdnega zemljišča.
– V EUP MT 24 je na območjih gozdnih zemljišč, z
oznako PNRP G, poleg primarne rabe dopustna zasaditev avtohtonega drevja in grmičevja ter gradnja in postavitev premičnih čebelnjakov, gozdne in sprehajalne poti, naravnega ribnika,
javne razsvetljave ob obstoječih in novih sprehajalnih poteh,
postavitev ograje, ki mora biti ozelenjena, postavitev klopi in
košev za smeti ter posegov, ki jih dovoljuje Zakon o gozdovih.
Posegi iz Priloge 2 so dovoljeni, če so skladni z načrtovano
dejavnostjo na območju EUP MT 24.
– EUP IC 7 – na območju gozda ob gramoznici Ivanci
je poleg primarne rabe dopustna dopolnilna zasaditev drevja
in grmičevja ter ureditev dodatnih sprehajalnih poti. V EUP se
eventualni infrastrukturni objekti in naprave urejajo na njenem
robu ali izven. EUP je v območju pomembnejše podtalnice. Na
tem območju se varuje kemijsko in količinsko stanje podzemne
vode. Prepovedano je neposredno odvajanje odpadnih voda v
podzemne vode.
– ostalo:
– krčitve gozdov in izkoriščanje gozdov, ki ima posledico spremembo gozda v pašnik, porasel z gozdnim drevjem, ali
v oboro za rejo divjadi,
– posegi za rekreacijske in turistične poti po obstoječih
poteh,
– vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje vodnih
površin in vodnega režima,
– objekti za potrebe zaščite in reševanja,
– objekte in naprave za potrebe varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– začasna delovišča za izvajanje raziskovalnih, študijskih, gradbenih in drugih del pod pogojem, da se območje po
izvedbi posega primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje,
– športne in rekreacijske površine pri katerih ni potrebna odstranitev drevja, kot so paintball, adrenalinski park ipd.
– ureditev javne razsvetljave ob obstoječih in novih
sprehajalnih poteh,
– postavitev smerokazov oziroma neprometne obvestilne signalizacije, panojev, spomenikov in tabel, ki ne spadajo
pod nezahtevne in enostavne objekte ipd. in drugi posegi v
soglasju z Zavodom za gozdove Slovenije,
– objekti iz Priloge 2.
(2) Na gozdnih zemljiščih so dopustni vsi posegi, ki jih
načrtujejo ali dovoljujejo predpisi o gozdovih. Gradnje morajo
biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop
do gozdnih zemljišč. Posegi so dopustni pod pogojem, da niso
v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda,
da ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z
interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje od pristojne javne gozdarske službe. Posegi v gozdne
površine so dopustni ob pogoju, da se ohranja gozdno drevje
in grmičevje, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih in v
čim krajšem poteku ter po možnosti izven pomembnih območij
varstva narave, da se zemljišče po končanem posegu vzpostavi v prvotno stanje. odstranitev skupin dreves, posamičnih
dreves in živih meja, ki imajo varovalno ali krajinsko značilno
funkcijo, ni dopustna. Gozdnih površin ni dopustno ograjevati,
razen v primerih, ki jih dovoljuje Zakon o gozdovih. Pri gradnji
ograj ob prometnicah se zagotovi prehode za živali na mestih
obstoječih stečin in naravnih prehodov. Prehode ugotovi ZGS
v sodelovanju s strokovnimi službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami. Pri novogradnjah v bližini gozdnih zemljišč znaša odmik objekta od meje
gozdnega roba najmanj eno drevesno višino, v nasprotnem
primeru nosi odgovornost za nastalo škodo, v primeru porušitve
drevja, investitor.
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(3) Dopustni so posegi v skladu z gozdnogospodarskimi
načrti, sanacije degradiranega prostora, sanacije nelegalnih
kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin) in odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo, krčitve
gozdov na podlagi Zakona o gozdovih, objekti za zaščito in
reševanje v naravnih in drugih nesrečah in vodnogospodarske
ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov, cestnih usekov, nasipov ter raziskovanje mineralnih surovin pod pogojem,
da raziskovanje trajno ne spreminjajo ali poškodujejo naravnega stanja območja ter da se po raziskovanju zemljišča povrnejo
v prvotno stanje.
(4) Na gozdna zemljišča ni dovoljen vnos tujerodnih organizmov in kemičnih snovi za proizvodnjo ali nadzor škodljivcev.
(5) Vsi posegi na gozdna zemljišča so dovoljeni le pod
pogojem, da investitor pridobi predhodno pozitivno mnenje/soglasja zavoda za gozdove, za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, pa tudi predhodno
mnenje upravljavca lovišča
(6) Na območju gozdnih zemljišč, ki so v območju EPO, v
območju Natura 2000 in v območju KP Goričko ter na območju
naravnih vrednot, se upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje
za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti iz 75. člena tega odloka. V primeru
agrarnih operacij na območjih z naravovarstvenim statusom se
upošteva usmeritve iz 75. člena.
(7) V EUP, kjer so poplavna območja, so na gozdnih
zemljiščih posegi dopustni ob pogoju, da nimajo škodljivega
vpliva na vode, vodna in priobalna zemljišča in da se s posegi
ne povečuje poplavna ogroženost sosednjih območij. V EUP
na območju poplavne ogroženosti veljajo določila 82. člena
tega odloka.
(8) Za EUP, ki so v erozijsko ogroženem območju, se pri
načrtovanju in obdelavi upoštevajo pogoji iz 82. člena tega
odloka.
(9) Na območju izvedenih hidromelioracij (HMO) v EUP,
se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne sisteme in
jarke ter se jih smiselno priključi na nove ureditve oziroma se
jih v največji možni meri varuje.
(10) Na območju požarne ogroženosti v EUP se upošteva
določila 82. člena tega odloka.
(11) Znotraj EUP so varstveni pasovi vodnega vira, zato
se pri posegih upoštevajo občinski predpisi o vodovarstvenih
območjih vodnih virov.
(12) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
(13) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
(14) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
59. člen
(območja vodnih površin – VC)
(1) Na območjih celinskih vodnih zemljišč, ki so del druge
namenske rabe, na območjih celinskih vodnih zemljišč z oznako PNRP VC, na območjih vodne infrastrukture in na priobalnih
zemljiščih, ki jim pripadajo, so poleg osnovne rabe dopustne
dejavnosti, vezane na rabo in varstvo površinskih voda, varstvo okolja, ohranjanje narave, ribištvo, vodni promet, oddih in
preživljanje prostega časa ter dejavnosti, ki niso v neskladju
s predpisi o vodah. Možni so posegi (gradnje, rekonstrukcije,
vzdrževanja in odstranitve):
– gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in
druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra po predpisih
o vodah ali drugih zakonih,
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– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških
in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za
izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma
priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami
v naravnih kopališčih,
– gradnjo objektov namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnjo objektov namenjenih obrambi države, zaščiti in
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije
ter
– objekti iz Priloge 2.
(2) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na
vodnem in priobalnem zemljišču, je na teh objektih in napravah
mogoča rekonstrukcija, vzdrževanje, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, če:
– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost
ali ogroženost,
– se s tem ne poslabšuje stanja voda,
– je omogočeno izvajanje javnih služb,
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
– se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost
do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:
– ogrožali stabilnost 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.
(4) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano:
– odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdi, tekoči ali
plinasti obliki,
– odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
– odlaganje odpadkov ter
– pranje vozil,
– prepovedano gnojenje in
– uporaba sredstev za varstvo rastlin.
(5) Objekti in naprave za urejanje in upravljanje voda ter
gradbeni inženirski objekti se oblikovno prilagodijo namenu.
(6) V območjih vodotokov je treba uporabiti avtohtono
vegetacijo in upoštevati geomorfologijo in naravni tok vodotoka.
(7) Vse EUP so v območju pomembnejše podtalnice. Na
tem območju se varuje kemijsko in količinsko stanje podzemne
vode. Prepovedano je neposredno odvajanje odpadnih voda v
podzemne vode.
(8) Na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki so v območjih
varstva narave ali so opredeljena kot naravne vrednote, se
upošteva varstvene režime in pogoje varstva narave.
(9) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je treba pridobiti
vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.
(10) V primeru agrarnih operacij na območjih z naravovarstvenim statusom se upoštevajo usmeritve iz 75. člena
tega odloka.
(11) Za vse EUP veljajo splošni in skupni pogoji iz 7. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede priključevanja na GJI in grajeno javno dobro.
(12) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji iz 8. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na celostno
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb.
(13) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni in skupni
pogoji 9. poglavja tega odloka, ki se nanašajo na pogoje glede
varovanja zdravja ljudi.
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60. člen
(pogoji v EUP trajnega varovanja habitatov)
(1) Območja trajnega vzdrževanja travišč se nahajajo v
EUP HT 1, HT 2, HT 3, HT 4, HT 5 in HT 6, ki so po namenski
rabi kmetijska zemljišča, z oznako PNRP K1 in K2.
(2) Za vzdrževanje in vzpostavitev ugodnega stanja ter
vzpostavljanje kvalifikacijskih habitatnih tipov (KHT) skrbi občina.
(3) Na območjih EUP iz prvega odstavka tega člena se
lahko gradijo, vzdržujejo, rekonstruirajo in odstranijo gradbeni
inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) pod pogojem, da se ne zmanjša površina
travnika in njegova raba.
(4) Na območju EUP iz prvega odstavka tega člena se
ob domačijah lahko postavlja le manjše enostavne in nezahtevne kmetijsko-gozdarske pomožne objekte (do 50 m2), ki so
opredeljeni na območjih PNRP z oznako K1 in K2 v Prilogi 2.
1. Ukrepi vzpostavitve območja trajnih travišč
na srednjeevropskih suhih traviščih na kisli peščeni podlagi
KHT 34.32 (6210)
(1) Za vzpostavitev KHT 34.32 (6210) naj se na območju
izvaja ekstenzivna paša ali košnja enkrat do dvakrat na leto
prvič po odcvetu večine travniških rastlin. Območja naj se
ne gnoji, seno naj se suši na travniku, na koncu sezone (avgust–oktober) je dovoljena tudi naknadna paša. Za pospešitev
vzpostavljanja primerne travniške združbe je potrebno sejanje
travne mešanice s pokončno stoklaso, katere semena se nabere na okoliških travnikih z dotičnim habitatom.
1.1 Splošni napotki za vzdrževanje travišč
s kodo FFH 6210(*)
(1) Splošni napotki za vzdrževanje travišč s kodo FFH
6210(*) so naslednji:
– površin se ne sme gnojiti oziroma ukiniti je treba vnos
hranilnih snovi,
– paša ni dovoljena, morebitno pašo je treba opustiti,
– površin naj se ne mulči ali požiga,
– površin naj se ne apni,
– kosi naj se vsako leto enkrat ali največ dvakrat, vendar
ne pred 25. majem,
– po prvi košnji naj se trava po košnji posuši in odstrani,
– po morebitni drugi košnji, ali če je prva košnja po 15. avgustu, je optimalno, da se trava posuši in odstrani, vendar je
dopustno, da se trava odstrani tudi neposušena.
(2) Površine suhih travišč, na katere so začele vdirati
invazivne rastline, je treba nujno kositi dvakrat: prvič spomladi
(maj, junij, vendar ne pred 25. majem) in drugič praviloma pred
1. avgustom (+/– 7 dni).
(3) Zaradi prekomerne paše, zlasti poleti, lahko pride do
erozije zemlje in zmanjšanje vrstne pestrosti (Buglife, 2007).
Paša tako zaradi teptanja ruše in vnosa hranil za ta habitatni
tip iz previdnostnega principa ni dovoljena.
1.2 Napotki za vzpostavitev ugodnega stanja travišč
s kodo FFH 6210(*)
(1) Površine travišč, ki se zaraščajo z lesnimi vrstami:
– Lesne vrste lahko odstranjujemo z odžagovanjem pri
tleh. Po potrebi v prvih letih, ko odganjajo poganjki iz panjev požaganih dreves oziroma grmovja, je potrebno kositi pogosteje:
prvič se pokosi do sredine aprila, nato še dva do trikrat, odvisno
od hitrosti rasti poganjkov iz panjev. Z redno košnjo bodo lesne
vrste s propadajočimi koreninami izginile iz teh travnikov. Na
opisan način je potrebno površine vzdrževati vsaj prvih 5 let po
odstranitvi lesnih vrst.
– Mlada drevesa oziroma grmovja na travnikih se lahko
izruje skupaj s koreninami. Luknje in odprto zemljo je potrebno
zatraviti s pripravljeno mešanico semen iz podobnih travnikov
oziroma takoj nazaj »zakrpati« s travno rušo. Pred izkopava-
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njem korenin je potrebno odstraniti približno 7 cm debelo plast
travne ruše. Po končani odstranitvi korenin je potrebno travno
rušo (le to je potrebno ohranjati vlažno) položiti nazaj in tako
preprečiti vdor semen tujerodnih rastlin.
– Vso pokošeno, požgano in podobno biomaso je potrebno iz travnika odstraniti. Mulčenje lahko poškoduje rušo in zato
ni dovoljeno. Po končni vzpostavitvi je potrebno travnik vzdrževati po splošnih napotkih za vzdrževanje tega habitatnega tipa.
(2) Površine suhih travišč, ki se zaraščajo z invazivnimi
vrstami:
– Površine suhih travišč, ki jih je prerasla zlata rozga, se
lahko izboljša le s pogosto in dosledno košnjo. Za uničenje zlate rozge je potrebno v prvih letih kositi večkrat letno, obvezno
pa po spomladanski košnji (maj, junij) pokositi še enkrat pred
cvetenjem rozge (praviloma pred 1. avgustom +/– 7 dni) in po
potrebi še enkrat jeseni. Potrebno je upoštevati tudi splošne
napotke za vzdrževanje tega habitatnega tipa.
1.3 Napotki za vzpostavljanje travišč s kodo FFH 6210(*)
(1) Navedene travnike je najlažje vzpostavljati na površinah, na katerih so jih v preteklosti že kartirali in le te niso bile
preorane. Vzpostavljanje je primerno tudi iz suhe oblike nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov (FFH 6510, Physis 38.221).
V primeru, ko gre za nekdanjo površino, ki je bila kartirana kot
habitatni tip s kodo FFH 6210(*) in se zarašča, je vzpostavitev
možna po opisanem postopku v predhodnem poglavju. V primeru vzpostavljanja iz suhe oblike nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov, je rabo potrebno prilagoditi splošnim napotkom
za vzdrževanje tega habitatnega tipa.
(2) Za vzpostavitev KHT 37.2 (6410) naj se na predvidenem območju vzdržuje nivo talne vode, popolnoma naj se
opusti intenzivna kmetijska raba (gnojenje, zgodnja košnja).
Za pospešitev vzpostavljanja primerne travniške združbe pa je
potrebno tudi sejanje travne mešanice iz okoliški travnikov, na
katerem uspeva dotični KHT.
(3) Za vzpostavitev KHT 38.2 (6510) naj se na predvidenih območjih izvaja košnja dvakrat do trikrat na leto, zmerno
dognojevanje, vzdržuje se naj primeren režim vlažnosti. Za
pospešitev vzpostavljanja primerne travniške združbe je potrebno sejanje travniške mešanice, katere semena se nabere
na okoliških travnikih z dotičnim KHT.
(4) V kolikor se KHT nadomešča na površinah v zaraščanju, se na območju najprej odstrani lesno vegetacijo in
njene korenine. Na začetku naj se kosi večkrat letno, pokošen
material pa naj se vedno odstrani s travnikov. Kasneje naj se
na območjih vzpostavi ekstenzivna raba.
(5) V okviru spremljanja izvedbe omilitvenih ukrepov je
treba spremljati tudi, ali je njihova izvedba dosegla željen učinek, torej zmanjšanje neugodnih vplivov izvedbe OPN.
(6) Preostalo travišče, ki bo ostalo v kmetijski rabi, naj se
kosi enkrat letno (po 1. 8.), brez mulčenja in gnojenja, biomaso
naj se po košnji odstrani. V primeru prisotnosti zlate rozge je
košnja dovoljena dvakrat do trikrat letno (obvezna odstranitev
biomase). Po izkoreninjenju zlate rozge se nadaljuje s košnjo
enkrat letno.
2. Ukrepi vzpostavitve območja trajnih travišč
na travnikih s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih
ali glineno-muljastih tleh KHT 37.2 (6410)
(1) Za vzpostavitev KHT 37.2 (6410) naj se na predvidenem območju vzdržuje nivo talne vode, popolnoma naj se
opusti intenzivna kmetijska raba (gnojenje, zgodnja košnja).
Za pospešitev vzpostavljanja primerne travniške združbe pa je
potrebno tudi sejanje travne mešanice iz okoliški travnikov, na
katerem uspeva dotični KHT.
2.1 Splošni napotki za vzdrževanje travnikov s prevladujočo
stožko KHT 37.2 (6410)
(1) Splošni napotki za vzdrževanje travnikov s prevladujočo stožko KHT 37.2 (6410) so naslednji:
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– površin se ne sme gnojiti oziroma ukiniti je treba vnos
hranilnih snovi,
– paša ni dovoljena, morebitno pašo je treba opustiti,
– površin naj se ne mulči ali požiga,
– površin naj se ne apni,
– kosi naj se vsaj enkrat na dve leti, vendar ne pred
25. majem,
– v primeru enkratne košnje vsako drugo leto je treba
pokositi pred 20. julijem, vendar ne pred 25. majem,
– lahko se kosi dvakrat letno, pri čemur prva košnja ne
sme biti pred 25. majem, druga pa naj sledi vsaj 6 tednov
kasneje,
– v primeru prisotnosti zlate rozge naj se kosi dvakrat
letno (prvič ne pred 25. majem), drugič preden zacveti zlata
rozga (praviloma 2. avgusta +/– 7 dni),
– pokošeno travo je potrebno odstraniti, vendar naj le ta
obleži vsaj dva dni.
(2) Zaradi specifičnosti Goričkega so datumi prve košnje
in pogostost košnje prilagojeni vrstama Iris sibirica in Hemerocallis lilioasphodelus. Po 25. maju lahko vrsti še vedno cvetita,
vendar ju košnja po tem datumu ne ogroža, ampak spodbudi
vegetativen razvoj s korenikami (Kaligarič s sod., 2004).
2.2 Napotki za vzpostavitev ugodnega stanja travnikov
s prevladujočo stožko KHT 37.2 (6410)
(1) Površine stožkovja, ki se zaraščajo z lesnimi vrstami:
– Lesne vrste lahko odstranjujemo z odžagovanjem pri
tleh. Po potrebi v prvih letih, ko odganjajo poganjki iz panjev požaganih dreves oziroma grmovja, je potrebno kositi pogosteje:
prvič se pokosi do sredine aprila, nato še dva do trikrat, odvisno
od hitrosti rasti poganjkov iz panjev. Z redno košnjo bodo lesne
vrste s propadajočimi koreninami izginile iz teh travnikov. Na
opisan način je potrebno površine vzdrževati vsaj prvih 5 let po
odstranitvi lesnih vrst.
– Mlada drevesa oziroma grmovja na travnikih se lahko
izruje skupaj s koreninami. Luknje in odprto zemljo je potrebno
zatraviti s pripravljeno mešanico semen iz podobnih travnikov
oziroma takoj nazaj »zakrpati« s travno rušo. Pred izkopavanjem korenin je potrebno odstraniti približno 7 cm debelo plast
travne ruše. Po končani odstranitvi korenin je potrebno travno
rušo (le to je potrebno ohranjati vlažno) položiti nazaj in tako
preprečiti vdor semen tujerodnih rastlin.
– Vso pokošeno, požgano in podobno biomaso je potrebno iz travnika odstraniti. Mulčenje lahko poškoduje rušo in zato
ni dovoljeno. Po končni vzpostavitvi je potrebno travnik vzdrževati po splošnih napotkih za vzdrževanje tega habitatnega tipa.
(2) Površine stožkovja, ki se zaraščajo z invazivnimi vrstami:
Površine stožkovja, ki jih je prerasla zlata rozga, se lahko
izboljša le s pogosto in dosledno košnjo. Za uničenje zlate
rozge je potrebno v prvih letih kositi večkrat letno, obvezno
pa po spomladanski košnji (maj, junij) pokositi še enkrat pred
cvetenjem rozge (praviloma pred 1. avgustom +/– 7 dni) in po
potrebi še enkrat jeseni. Potrebno je upoštevati tudi splošne
napotke za vzdrževanje tega habitatnega tipa.
2.3 Napotki za vzpostavljanje travnikov s prevladujočo stožko
KHT 37.2 (6410)
(1) Kot potencialne površine za vzpostavitev travnikov s
stožkovjem na novo, se lahko uporabi površine habitatnih tipov
kartirane kot:
– mokrotni mezotrofni in evtrofnin travnik ali pašnik
(Physis 37.2 in podrejene kategorije);
– srednjeevropski mezofilni travniki na srednje vlažnih tleh
s prevladujočo visoko pahovko ali lisičjim repom (Physis 38.222
in podrejene kategorije T2, T21, T3);
– oligotrofni mokrotni travniki (Physis 37.3, TVM) zlasti v
primerih, ko gre za zaraščanje katerega od naštetih habitanih
tipov z zlato rozgo (oznaka INV2).
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(2) Na teh površinah je poleg režima košnje ključno, da
se ustvari morebitno osuševanje (zasutje jarkov) in gnojenje.
Kositi je potrebno enkrat ali dvakrat letno. V primeru enkratne
košnje ne pred 25. majem, vendar pred 20. julijem. V primeru
košnje dvakrat na leto, naj bo prva košnja po 25. maju, druga
pa vsaj šest tednov kasneje.
(3) Stožkovja so poleg specifične rabe zelo povezana tudi
s tipom podlage in je zato vzpostavitev površin dokaj zahtevna.
Za vzpostavitev površin naj se zato izbere površine, kjer je
habitatni tip v preteklosti že bil in tem sosednje površine, kjer
lahko pričakujemo podobne vlažnostne razmere.
(4) Površine suhih travišč, na katere so začele vdirati
invazivne rastline, je treba nujno kositi dvakrat: prvič spomladi
(maj, junij, vendar ne pred 25. majem) in drugič praviloma pred
1. avgustom (+/– 7 dni).
(5) Zaradi prekomerne paše, zlasti poleti, lahko pride do
erozije zemlje in zmanjšanje vrstne pestrosti. Paša tako zaradi
teptanja ruše in vnosa hranil za ta habitatni tip iz previdnostnega principa ni dovoljena.
3. Ukrepi vzpostavitve območja trajnih travišč
na travnikih za vzdrževanje nižinskih ekstenzivno obdelanih
travnikov KHT 38.2 (6510)
(1) Za vzpostavitev KHT 38.2 (6510) naj se na predvidenih območjih izvaja košnja dvakrat do trikrat na leto, zmerno
dognojevanje, vzdržuje naj se primeren režim vlažnosti. Za
pospešitev vzpostavljanja primerne travniške združbe je potrebno sejanje travniške mešanice, katere semena se nabere
na okoliških travnikih z dotičnim KHT.
(2) V kolikor se KHT nadomešča na površinah v zaraščanju, se na območju najprej odstrani lesno vegetacijo in
njene korenine. Na začetku naj se kosi večkrat letno, pokošen
material pa naj se vedno odstrani s travnikov. Kasneje naj se
na območjih vzpostavi ekstenzivna raba.
(3) V okviru spremljanja izvedbe omilitvenih ukrepov je
treba spremljati tudi, ali je njihova izvedba dosegla željen učinek, torej zmanjšanje neugodnih vplivov izvedbe OPN.
(4) Preostalo travišče, ki bo ostalo v kmetijski rabi naj se
kosi enkrat letno (po 1. 8.), brez mulčenja in gnojenja, biomaso
naj se po košnji odstrani. V primeru prisotnosti zlate rozge je
košnja dovoljena dvakrat do trikrat letno (obvezna odstranitev
biomase). Po izkoreninjenju zlate rozge se nadaljuje s košnjo
enkrat letno.
3.1 Splošni napotki za vzdrževanje nižinskih ekstenzivno
obdelanih travnikov KHT 38.2 (6510)
(1) Splošni napotki za vzdrževanje nižinskih ekstenzivno
obdelanih travnikov KHT 38.2 (6510) so naslednji:
– gojenje je dovoljeno v tolikšni meri, da je količina prinesenih hranil enaka količini hranil, ki so odstranjene iz travnika
(biomasa, spiranje, denitrifikacija …),
– površin naj se ne mulči in požiga,
– redna paša ni dovoljena, v nadaljevanju pa je predlagan
pašno-košni letni in pašno-košni večletni sistem kolobarjenja.
V primeru njegove vzpostavitve je nujen monitoring ukrepa
za morebitno korekcijo sistema v naslednjem 5 letnem načrtu
upravljanja,
– kosi naj se vsaj enkrat in največ trikrat letno, po vsaki
košnji pa je treba pokošen material odstraniti,
– prva košnja naj ne bo pred 20. majem,
– če se prvič pokosi do 1. avgusta, je treba travo posušiti
in odstraniti, kasnejša košnja se lahko odstrani neposušena,
– v primeru dveh ali treh košenj, mora biti vsaj prva košnja posušena in odstranjena, po morebitni drugi in/ali tretji je
optimalno, da se trava posuši in odstrani, vendar je dopustno
da se trava odstrani tudi neposušena,
– letni pašno-košni kolobar (druga in/ali tretja košnja):
– namesto zadnje košnje je dovoljena ekstenzivna
paša, pri čemer se živine ne sme dodatno hraniti, da na travniku ne pride do povečanega vnosa hranil,
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– zaradi teptanja ruše in selektivne izbire krme je treba pašo omejiti časovno in količinsko glede na površino (glej
spodnjo tabelo),
– večletni pašno-košni kolobar: dve leti se kosi do največ
trikrat letno. Tretje leto se lahko pase s časovno in količinsko
obremenitvijo kot je prikazana v spodnji tabeli.
Vodič za stopnjo paše za nižinsko ekstenzivno obdelane
travnike
Št. pašnih tednov
Ovce
Govedo
na leto
(št. glav/ha)
(št. glav/ha)
2
60
15
6
20
5
10
12
3
14
8,5
2
20
6
1,5
36
3,5
1
52
2,5
0,5
Kadar se nižinski ekstenzivno obdelani travniki križajo z
drugimi naravovarstveno pomembnimi travišči (FFH 6210(*),
6230* in 6410) naj se jih vzdržuje kot travišče s katerim se križa
in ne kot nižinske ekstenzivno obdelane travnike.
3.2 Napotki za vzpostavitev ugodnega stanja nižinskih
ekstenzivno obdelanih travnikov KHT 38.2 (6510)
(1) Površine v stanju manj ugodne ohranjenosti:
– Površine, ki so v stanju manj ugodne ohranjenosti, so
običajno preveč intenzivno obdelovane (košene, gnojene) ali
pa se zaraščajo. Ugodno stanje se vzpostavi z nekaj letno prekinitvijo gnojenja. Ostali ukrepi naj sledijo splošnim napotkom
za vzdrževanje tega habitatnega tipa.
(2) Površine, ki se zaraščajo z lesnimi vrstami:
– Lesne vrste lahko odstranjujemo z odžagovanjem pri
tleh. Po potrebi v prvih letih, ko odganjajo poganjki iz panjev
požaganih dreves in grmovja, kosimo pogosteje: prvič se pokosi do sredine aprila, nato še dva do trikrat, odvisno od hitrosti
rasti poganjkov iz panjev. Z redno košnjo bodo lesne vrste s
propadajočimi koreninami izginile iz teh travnikov. Tako bo
treba površine vzdrževati vsaj prvih 5 let.
– Mlada drevesa oziroma grmovja na travnikih se lahko
izruje skupaj s koreninami. Luknje in odprto zemljo je potrebno
zatraviti s pripravljeno mešanico semen iz podobnih travnikov
oziroma takoj nazaj »zakrpati« s travno rušo. Pred izkopavanjem korenin je potrebno odstraniti približno 7 cm debelo plast
travne ruše. Po končani odstranitvi korenin je potrebno travno
rušo (le to je potrebno ohranjati vlažno) položiti nazaj in tako
preprečiti vdor semen tujerodnih rastlin.
– Vso pokošeno, požgano in podobno biomaso je potrebno iz travnika odstraniti. Mulčenje lahko poškoduje rušo in zato
ni dovoljeno. Po končni vzpostavitvi je potrebno travnik vzdrževati po splošnih napotkih za vzdrževanje tega habitatnega tipa.
3.3 Napotki za vzpostavljanje nižinskih ekstenzivno obdelanih
travnikov KHT 38.2 (6510)
(1) Povečanje površin travišč s kodo FFH 6510 naj gre
na račun intenzivno obdelovanih travnikov, opuščenih njiv in
zaraščajočih površine (grm – GRM2, začetna listavci – ZL,
začetna iglavci in ZM – začetni mešani sestoj). Na intenzivno
obdelanih travnikih je potrebno za vsaj 3 leta opustiti gnojenje,
kosi pa naj se največ trikrat letno.
(2) Po njivah, ki se jih želi povrniti v travnike, naj se to stori
tako, da se v čim krajšem času porabi količino hranil v tleh, ki je
tam zaradi gnojenja in, da ne bo zaradi opuščenih površin prišlo
do vdora tujerodnih invazivnih vrst. Njivo se zaseje z travno
mešanico semen iz podobnih travnikov, kot se jih predvideva
vzpostaviti. Nadalje naj se jih vzdržuje s košnjo, in sicer trikrat
letno: prvič od 20. maja do 15. junija in drugič okrog 1. avgusta
(+/– 7 dni). Če je njiva že opuščena in se sprotno zarašča, jo
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je potrebno pokositi in posejati travno mešanico. Nadalje se jo
vzdržuje s košnjo trikrat letno.
(3) Grmišča in zgodnje stopnje gozdov naj se obdela kot
pri travnikih, ki se zaraščajo z lesnimi vrstami, le da bo površina
odprte zemlje večja, zato jo je treba zatraviti s travno mešanico
iz podobnih travnikov kot se jih želi vzpostaviti in nadalje vzdrževati s košnjo.
(4) Vso biomaso je potrebno odstraniti. Po vzpostavitvi
travnikov, jih je potrebno vzdrževati po splošnih napotkih za
vzdrževanje tega habitatnega tipa.
5. Ostali PIP za načrtovanje posegov v prostor
5.1 PIP na območjih državnih
in občinskih prostorskih načrtov
61. člen
(območja državnih prostorskih načrtov)
(1) Po območju občine potekajo območja urejanja državnih prostorski načrtov, ki urejajo linijske objekte GJI. Na
območjih državnih prostorskih načrtov so dopustni le posegi,
ki so določeni v:
– Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod
2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci (Uradni list RS, št. 51/09,
52/11) v EUP EU 1-DPA in EU 2-DPA, ki so območja PNRP PC
– površine cest in K1 – najboljša kmetijska zemljišča,
– Uredbi o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo
daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (Uradni list
RS, št. 102/08), v EUP EU 3-DPA, EU 4-DPA in EU 5-DPA, ki
so območja PNRP SK – površine podeželskega naselja, PC –
površine cest, K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga
kmetijska zemljišča, G – gozdna zemljišča in VC – celinske
vode.
62. člen
(območja veljavnih prostorsko izvedbenih aktov oziroma
občinskih podrobnih prostorskih načrtov)
(1) V območjih EUP, kjer veljajo lokacijski načrti, zazidalni
načrti, ureditveni načrti in OPPN (v nadaljevanju prostorski
akti), se upošteva PIP iz veljavnih prostorskih načrtov. Pri
spremembah in dopolnitvah prostorskega akta se upošteva
PNRP iz tega OPN.
(2) Po posameznih EUP veljajo naslednji podrobni prostorski akti:
– za EUP FI 7:
– Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Filovcih
(Uradni list RS, št. 77/00).
Pri poseganju na območje EUP FI 7 se mora upoštevati
določila o omejitvah novogradenj na območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe 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). Na
območju se pojavljalo poplavna območja z razredi srednje in
velike poplavne nevarnosti, zato gradnja objektov ali spreminjanje terena na teh območjih ni dovoljena.
– za EUP IC 1:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih (Uradni list
RS, št. 90/10).
Do izgradnje protipoplavnih ukrepov (akumulacije v Sebeborcih) je potrebno upoštevati določila o omejitvah novogradenj
na območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe 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).
– za EUP IC 6, IC 11, IC 12, IC 13 in IC 14:
– Odlok o ureditvenem načrtu za namakalno polje Ivanci (Uradni list RS, št. 58/95). Za osnovno namensko rabo se
upoštevajo določila, ki so predpisana za najboljša kmetijska
zemljišča z oznako PNRP K1 iz 57. člena tega odloka. Na
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območjih drugih namenskih rab, z oznako PNRP PC in G se
upoštevajo PIP iz 55. in 58. členih tega odloka.
– za EUP LU 6:
– Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Lukačevcih (Uradni list RS, št. 61/00).
– za EUP MA 10:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Martjanci – Vzhod (južno od vrtca in cerkve) (Uradni list RS, št. 113/07).
Na območju enot KD je potrebno pri načrtovanju izvedbe
ureditev upoštevati varstvene režime in pred izvedbo posegov, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje ZVKDS.
– za EUP ML 1:
– Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih (Uradni list RS, št. 61/00, 80/08).
Pri umestitvah objektov je potrebno upoštevati določila o
omejitvah novogradenj na območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe 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). Na območju,
kjer se pojavljalo poplavna območja z razredi srednje in velike
poplavne nevarnosti, spreminjanje terena na teh območjih ni
dovoljeno. V postopku sprememb in dopolnitev Ureditvenega
načrta za gramoznico v Mlajtincih se izdela podrobnejša analiza poplav in posledičnih ukrepov.
– za EUP MT 1 in MT 39:
– Odlok o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za
območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah (Uradni
list RS, št. 51/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 22/98),
– Odlok o spremembi odloka o spremembi ureditveno-
zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v
Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 44/99),
– Odlok o dopolnitvah Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v
Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 108/11).
Na območju EUP MT 1 in MT 39 se pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti upošteva Prilogo 1 iz
Uredbe 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. Območje MT 39,
s PNRP ZS, je skoraj v celoti v razredu srednje poplavne nevarnosti, zato je na območju prepovedana gradnja objektov in
dvigovanje terena.
– za EUP MT 4:
– Odlok o zazidalnem načrtu Podov – ob potoku (Uradni list RS, št. 36/00). Del območja leži v območju poplavne
nevarnosti (Pm, Ps, Pp). Pri načrtovanju gradenj in ureditev
je potrebno v osnovi upoštevati Prilogo 1 iz Uredbe 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.
– za EUP MT 5:
– Odlok o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov« (Uradni list RS, št. 13/95),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov« (Uradni list RS,
št. 113/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov« (Uradni list RS,
št. 50/06),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov« (Uradni list RS,
št. 15/15),
Do izvedbe načrtovanih protipoplavnih ukrepov (Izvedba
nadvišanja poplavnih nasipov ob Lipnici) je potrebno upoštevati
določila Priloge 1 in Prilogo 2 iz Uredbe o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
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ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja.
– za EUP MT 7:
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje Močvar v
Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 66/00),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah
(Uradni list RS, št. 93/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah
(Uradni list RS, št. 113/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah
(Uradni list RS, št. 50/06),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah
(Uradni list RS, št. 15/15).
Pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti
je potrebno upoštevati Prilogo 1 iz Uredbe 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.
– za EUP MT 9:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS,
št. 19/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 72/11).
Do izvedbe načrtovanih protipoplavnih ukrepov (Izvedba nadvišanja poplavnih nasipov ob Lipnici) je potrebno
upoštevati določila Priloge 1 in Priloge 2 iz Uredbe 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. Po izvedbi ukrepa je samo
manjši del območja EUP v razredu majhne in preostale poplavne nevarnosti, kjer je pri načrtovanju gradnje objektov
potrebno upoštevati določila in omejitve iz Priloge 1 in Priloge 2 iz Uredbe 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. V EUP
MT 9 se za vsak načrtovani poseg pridobijo projektni pogoji
in preveri možnost izvedbe individualnih ukrepov za zavarovanje pred poplavami, ki ne bodo imeli bistvenega učinka
na vodni režim.
– za EUP MT 16:
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje zelenih in
rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (Uradni list RS, št. 63/01).
Na območjih, ki ležijo v razredih srednje poplavne nevarnosti, niso dovoljene gradnje objektov. Na območju poplav
ni dovoljeno nasipavanje ali nadvišanje obstoječega terena.
Pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti je
potrebno upoštevati Prilogo 1 in Prilogo 2 iz Uredbe 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.
– za EUP MT 19, MT 22 in MT 38:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenih načrtov za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah
(Uradni list RS, št. 48/04). V EUP MT 19, MT 22 in MT 38
se pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti
upošteva Prilogo 1 in 2 iz Uredbe 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. Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno
spreminjanje terena z nadvišanjem ali izvedba ureditev, ki bi
imela bistveni vpliv na vodni režim. Za vsak načrtovani poseg
se pridobijo projektni pogoji in preveri možnost izvedbe individualnih ukrepov za zavarovanje pred poplavami, ki ne bodo
imeli bistvenega učinka na vodni režim.
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– za EUP SB 7:
– Odlok o lokacijskem načrtu za območje novega zdravilišča Rimska Čarda (Uradni list RS, št. 117/03).
– za EUP SR 1:
– Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Art Center v
Središču na Goričkem (Uradni list RS, št. 109/99).
Kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je
potrebno poškodovana drevesa nadomestiti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj se namesti
gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega
skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji možni meri je
potrebno ohranjati območja travniških površin.
– za EUP TE 4:
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje Vas v Tešanovcih (Uradni list RS, št. 62/00).
– za EUP TE 9:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko naselje Tešanovci (Uradni list RS, št. 95/09,
19/15).
(3) Pri spremembah in dopolnitvah obstoječih prostorskih
načrtov ali pri izdelavi novih za EUP FI 7, IC 1, IC 6, IC 13,
MA 10, MT 4, MT 5, MT 7, MT 9, MT 38, MT 39, MT 1, MT 19,
MT 16, MT 22, ML 1, SB 8, TE 4 in TE 9 se upošteva, da so
EUP v celoti ali delno v poplavnih območjih ali drugih režimih.
63. člen
(območja predvidenih občinskih podrobnih
prostorskih načrtov)
(1) V EUP, kjer je predvidena izdelava OPPN, do izdelave
le-teh niso dopustni nobeni posegi, razen posegov iz drugega
in tretjega odstavka tega člena.
(2) Če ni z usmeritvami za posamezni OPPN določeno
drugače, so na območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN,
do njegove uveljavitve dopustni naslednji posegi:
– vzdrževanje, rekonstrukcija, nadzidave in dozidave ter
odstranitev obstoječih objektov (za objekte, ki so varovani s
predpisi s področja kulturne dediščine, je treba pridobiti soglasje ZVKDS),
– pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječe objekte
in naprave, zgrajene pred sprejetjem tega akta in so v skladu
z predvideno namembnostjo OPPN-ja,
– gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev GJI
ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z
načrtovanimi gradnjami v OPPN,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ob obstoječih objektih iz Priloge 2 za namensko rabo, ki je predvidena za
posamezno območje OPPN,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov ali delov
objektov,
– gradnja infrastrukture za potrebe priključevanja obstoječih objektov,
– gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite reševanja
in pomoči in zaščitnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih
življenjskih pogojev,
– parkirne površine (začasna ureditev do sprejetja OPPN),
– dostopne ceste do obstoječih objektov ter objektov ob
OPPN,
– vodnogospodarske ureditve,
– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti
(meritve, zbiranje podatkov).
(3) V posameznih območjih OPPN so do izdelave OPPN
poleg posegov iz prejšnjega odstavka dopustni tudi začasni
posegi za posamezno PNRP znotraj OPPN-ja, ki so navedeni
v Prilogi 2. V posameznih OPPN-jih, ki so javnega značaja,
območjem namenjenih centralnim, kompleksnejšim turističnim,
kompleksnejšim rekreacijskim, posebnim in gospodarskim dejavnostim in kompleksnejšim zelenim površinam se izdela načrt
krajinske arhitekture.
(4) Pri izdelavi OPPN se po posameznih EUP upoštevajo
naslednji PIP glede namembnosti, urbanističnih pogojev, pogojev režimov ter začasnih ureditev:
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– EUP BG 9 so zemljišča namenjena za posebne dejavnosti (obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne,
energetske, proizvodne, odlaganje in predelava odpadkov,
sejmišča, trgovski centri ipd.) z oznako PNRP BD. Upošteva
se faktor zazidanosti 0,8. Obstoječi objekti v EUP BG 9 se
pred sprejetjem OPPN lahko rekonstruirajo in vzdržujejo. Do
sprejetja OPPN se lahko izvaja tudi ločeno zbiranje odpadkov,
uredi deponija za gradbeni material in ruševine.
– EUP in pEUP BU 4, MT 8, MT 27, MT 32, PO 2, SE 18,
TE 9/1, TE 12, so zemljišča namenjena pretežno za turistične
dejavnosti – BT v kombinaciji z rekreacijo in zelenimi površinami – ZS ali drugimi zelenimi površinami – ZD. Upošteva
se faktor zazidanosti 0,6. Na območju MT 8 se upošteva,
da se nahaja na območju poplav (Pp, Ps, Pm). Do izvedbe
protipoplavnega ukrepa (Izvedba nadvišanja poplavni nasipov
ob Lipnici) je pri načrtovanju ureditev na območju EUP MT 8
potrebno upoštevati Prilogo 1 in Prilogo 2 iz Uredbe 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. V EUP MT 8 je do izdelave OPPN-ja
možna ureditev, vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev drugih gradbenih inženirskih objektov (igrišča za športe na prostem z opremo kot so: nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi,
vodni športi, otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki,
trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine
in druge urejene zelene površine, ograje ter gradbeni inženirski
objekti za delovanje dejavnosti na območju). V EUP BU 4 se v
okviru priprave OPPN izvede inventarizacija zavarovanih vrst,
predvsem dvoživk, hroščev in ptic ter detajlno kartiranje habitatnih tipov in vrst. Na podlagi omenjenih strokovnih podlag naj se
presodi velikost vpliva in poda konkretne omilitvene ukrepe. Pri
načrtovanju na območju EUP TE 9/1 se upošteva, da se nahaja
na območju poplavne nevarnosti (Pm, Pp). Pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti je potrebno upoštevati
Prilogo 1 iz Uredbe 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.
– EUP MT 14, so zemljišča namenjena za mešane dejavnosti, to so centralne dejavnosti z oznako CU (družbene,
oskrbne, storitvene, upravne, trgovske, socialne, zdravstvene,
športne, vzgojne, izobraževalne, kulturne, verske ter podobne
dejavnosti v kombinaciji z bivanjem, turizmom in rekreacijo in z
večjo javno površino (trg s parkovno zasaditvijo). Upošteva se
faktor zazidanosti 0,6. Na območju se upošteva, da se nahaja
na območju poplav (Pp in Pm). Na območju poplav (Pm) so
dovoljeni posegi, ki so skladni s Prilogo 1 iz Uredbe 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. Na območju poplav (Pp) so dovoljeni
posegi, ki so skladni s Prilogo 1 in Prilogo 2 iz Uredbe 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. Morebitne dejavnosti, ki so glede na
Prilogo 2 prepovedane se ne načrtuje na poplavnem območju
(Pp in Pm).
– v EUP SB 8, so zemljišča namenjena za ureditev suhega zadrževalnika (na območju kmetijskih zemljišč z oznako
PNRP K1, na območju gozdov z oznako PNRP G, na območju
celinskih voda z oznako PNRP VC in na območju stavbnih
zemljišč z oznako PNRP BT) z nasipom – z oznako PNRP VI.
Za potrebe varovanja naselij v Občini Moravske Toplice pred
stoletnimi poplavnimi vodami je v EUP SB 8 predvidena gradnja
objekta za zaščito pred poplavami (Sebeborski suhi zadrževalnik).
V fazi priprave OPPN za območje EUP SB 8 se za mnenje
zaprosi tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije.
Na območju kmetijskih zemljišč, je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za suhi zadrževalnik potrebno izvesti meritve ničelnega stanja kmetijskih zemljišč. Po pričetku obratovanja zadrževalnika je za območje razlivnih površin potrebno
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izvajati monitoring z vidika onesnaženosti, fizikalne degradacije
tal in pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč. Monitoring
je dolžan izvajati upravljalec pregrade in sicer po potrebi (po večjih poplavnih dogodkih, ko je zapolnjenih več kot 50 % projektiranega volumna zadrževalnika), vendar najmanj vsakih 5 let.
Vse podatke monitoringa mora upravljalec predstaviti javnosti
vsakih 10 let v obliki poročila. Načrt monitoringa je sestavni del
gradbenega dovoljenja. Monitoring se izvaja skladno s predpisi,
ki urejajo obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla. Ob morebitni ugotovitvi poslabšanja stanja kmetijskih zemljišč je upravljalec dolžan zagotoviti dodatne
zaščitne ukrepe, ki bodo preprečili nadaljnje slabšanje stanja.
Kmetijska zemljišča na katera se posega v času gradnje,
se po končanih gradbenih delih vrne v prvotno stanje. Pri izvedbi načrtovanih ureditev se preprečita onesnaženje in mešanje
horizontov tal. Ves rodoviten del tal se predhodno odstrani,
ločeno odlaga in po dokončanju del ponovno uporabi pri ureditvah in rekultivacijah. Investitor je dolžan ohraniti oziroma
nadomestiti dostopne poti do kmetijskih zemljišč v času gradnje
zadrževalnika, kakor tudi po njej.
V skladu z veljavno zakonodajo so uporabniki kmetijskih
zemljišč upravičeni do odškodnine v primeru škodnih dogodkov.
Na območju EUP SB 8 se območje z oznako PNRP BT,
do izdelave OPPN v EUP SB 8, ureja z Odlokom o lokacijskem
načrtu za območje novega zdravilišča Rimska Čarda (Uradni
list RS, št. 117/03). V fazi izdelave OPPN za EUP SB 8 se
opredeli načine urejanja.
Do izgradnje zadrževalnika se na kmetijskih, gozdnih
in vodnih zemljiščih lahko izvaja primarna raba in posegi iz
57. člena (na K1 in K2), 58. člena (za G) in 59. člena (za VC)
tega odloka ter le tisti gradbeni inženirski objekti in ureditve,
ki so dovoljeni za posamezno namensko rabo na območju in
bodo služili nameravani ureditvi.
– EUP MT 17, so zemljišča namenjena za kmetijsko
proizvodnjo z oznako PNRP IK s spremljajočimi dejavnostmi
(rastlinjaki s spremljajočimi dejavnostmi). Bioplinarne so prepovedane. Pri EUP MT 17 se upošteva, da je v poplavnem
območju (Pm, Pp). Upošteva se faktor zazidanosti 0,8. V EUP
MT 17 se pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti upošteva Prilogo 1 in Prilogo 2 iz Uredbe 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.
– EUP SB 9, so zemljišča namenjena za okoljsko infrastrukturo, z oznako PNRP O, s spremljajočimi dejavnostmi.
– pEUP MA 8/3 in MA 8/5, so zemljišča namenjena za
stanovanjsko gradnjo, z oznako PNRP SS in SSm s spremljajočimi dejavnostmi. Upošteva se faktor zazidanosti 0,4. Na
območju pEUP MA 8/3 se upošteva, da se nahaja na območju
poplav (Pp, Ps, Pm). Na območju MA 8/5 se upošteva, da
se nahaja na območju poplav (Pp in Pm). Do izgradnje protipoplavnih ukrepov (Sebeborske akumulacije) je potrebno na
pEUP MA 8/3 upoštevati določila o omejitvah novogradenj na
območjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe 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). Novogradnja je na območju dovoljena
šele po izvedenem ukrepu akumulacije v Sebeborcih.
– EUP MA 3 in MA 4 so zemljišča namenjena za gradnjo
počitniških hišic z oznako PNRP SP s spremljajočimi dejavnostmi. Počitniški objekti naj bodo manjših dimenzij s posnemanjem
kvalitetnih značilnosti območij, in sicer morfologijo naselij, lego
objektov na parceli, tipologijo objektov (tloris, strm kap strehe,
opečna ali slamnata kritina) in parcelacijo. Obstoječi stanovanjski objekti in dejavnosti se lahko ohranjajo. V OPPN se naj
predpiše posebne PIP za obstoječe objekte, do takrat pa veljajo
pogoji oblikovanja, lege, višine, ki veljajo za manjša naselja in
zaselke – SK v gričevnatem delu občine (36. člen) ter pogoj v
EUP MA 3 in MA 4, da so objekti na tem območju energetsko
in komunalno samooskrbni. V EUP MA 3, kjer bo prišlo do
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posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana
drevesa nadomestiti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v
neposredni bližini pa naj se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske
in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji možni meri je potrebno ohranjati območja
travniških površin. V primeru gradenj novih objektov naj se
okolica (izven območja funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi
sortami sadnega drevja. Novi načrtovani objekti, naj imajo takšne
gabarite kot okoliški objekti in naj se ohranja vzorec pozidave
(kombinacija objekta s pripadajočim travniškim sadovnjakom).
– EUP MT 23 so zemljišča namenjena za ureditev parkovnih površin z oznako PNRP ZP, v primeru večjih posegov, ki so
navedeni kot dopustni v tej EUP ter so navedeni v nadaljevanju,
se mora izdelati OPPN in projekt krajinske arhitekture. Pred
izvedbo OPPN-ja je možno urediti potke iz naravnih materialov (lubje, prod), postaviti klopi, usmerjevalne table in koše za
smeti. Na območju EUP se upošteva, da se nahaja na območju
poplav (Pp in Pm).
– EUP SR 4 so zemljišča namenjena za ureditev energetske infrastrukture z oznako PNRP E.
– v EUP in pEUP AD 10, BG 1/1, FI 1, IN 3 – sanacija
razpršene gradnje, KA 3, MT 28/1, MT 33, PR 8, SB 2 – sanacija razpršene gradnje, SV 3, VG 5, VG 6 na območju SK so
zemljišča, namenjena za ureditev podeželskih naselij s spremljajočimi dejavnostmi ter vinske kleti, zidanice in počitniške
hišice (vinske kleti, zidanice in počitniške hišice se ne umešča
v EUP AD 10 in pEUP BG 1/1), s spremljajočimi dejavnostmi
(turizem, kmečki turizem, vinotoč ipd.). Na območju kmetijskih
zemljišč znotraj EUP SB 2 so do sprejetja OPPN možni posegi
iz 57. člena tega odloka. V OPPN za EUP SB 2 se predpišejo
PIP-i za kmetijska zemljišča po takrat veljavnih predpisih.
V EUP AD 12, FI 13, VG 14 in VG 17 na območju SKv
so zemljišča namenjena za ureditev vinskih kleti in počitniških
hišic s spremljajočimi dejavnostmi (turizem, kmečki turizem,
vinotoč ipd.). Na teh območjih je faktor zazidanosti 0,4.
Na območju EUP AD 10, AD 12 in PR 8 se na območjih
poseganja v ekstenzivne sadovnjake uničena drevesa nadomesti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni
bližini se naj namesti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). Ob
gradnji novih objektov naj se okolica (izven območja funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja in nanje
umesti po eno gnezdilnico za velikega skovika, pogorelčka in
smrdokavro. Ob gradnji novih objektov naj se na meji EUP s
kmetijskim zemljiščem, vzpostavijo mejice. Vanje naj se umesti
gnezdilnice za velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro. V
EUP AD 12 in PR 8 se v največji možni meri ohranja travniške
površine. V EUP in pEUP KA 3, MT 28/1, MT 33 in SV 3, kjer
bo prišlo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno
prizadeta drevesa nadomestiti. Na starejša drevesa primernih
dimenzij v neposredni bližini pa naj se namesti gnezdilnice
za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega skovika,
pogorelčka in smrdokavro). V največji možni meri je potrebno
ohranjati območja travniških površin. V primeru gradenj novih
objektov naj se okolica (izven območja funkcionalnih zemljišč)
zasadi s starimi sortami sadnega drevja. V EUP in pEUP KA 3,
MT 28/1, MT 33 in PR 8 novi načrtovani objekti naj imajo takšne
gabarite kot okoliški objekti in naj se ohranja vzorec pozidave
(kombinacija objekta s pripadajočim travniškim sadovnjakom).
V EUP KA 3 se na nepozidanih površinah predvidene širitve
ohranjajo travišča, posamezna drevesa in mejice.
V EUP FI 1, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti. Na
starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj
se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste
ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji
možni meri je potrebno ohranjati območja travniških površin. V
primeru gradenj novih objektov naj se okolica (izven območja
funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja.
Novi načrtovani objekti, naj imajo takšne gabarite kot okoliški
objekti in naj se ohranja vzorec pozidave (kombinacija objekta s
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pripadajočim travniškim sadovnjakom). Pred izvedbo posegov
na območju enote KD (EŠD 22258) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstevno soglasje ZVKDS.
V EUP SB 2 se pri načrtovanju novih gradenj ohranja mejice, ki so prisotne na območju EUP. Kjer bo prišlo do posegov
v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa
nadomestiti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj se namestiti gnezdilnice za kvalifikacijske in
zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V EUP SB 2, VG 5, VG 6, VG 14 in VG 17 je v največji
možni meri potrebno ohranjati travniške površine.
(5) Občina lahko na podlagi 55. člena ZPNačrt-a tudi na
drugih območjih podrobneje načrtuje prostorske ureditve, če se
za to izkaže potreba po tem, ko je bil sprejet OPN. Na območju
kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
6. Ostali pogoji gradnje objektov in naprav
64. člen
(skupni PIP za gradnjo nezahtevnih, enostavnih
in začasnih objektov)
a) Splošno
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je možna
po predpisih o vrsti objektov glede na zahtevnost. Vrsta objektov,
ki se lahko gradi na posamezni PNRP je določena v Prilogi 2:
Preglednica z nezahtevni, enostavnimi in začasnimi objekti, ki so
dopustni za posamezna območja podrobnejše namenske rabe,
če izpolnjujejo pogoje za gradnjo nezahtevnih in enostavnih
objektov iz uredbe, pod pogoji iz odloka ter pogoji iz Priloge 2.
(2) Pri določanju velikosti in višino enostavnih in nezahtevnih objektov se upoštevajo veljavni predpisi, ki določajo
pogoje za gradnjo teh vrst objektov.
(3) Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov in
uporaba materialov na njih mora biti skladna s primarnim ali
obstoječim objektom na območju gradnje. Na enostavnih in
nezahtevnih objektih so strehe lahko enokapne, ravne ali z
manjšim naklonom, če v členih za posamezno EUP ni določeno
drugače. Pri oblikovanju tovrstnih objektov se upošteva značilnosti arhitekturne tipologije območja.
(4) Enostavni, nezahtevni in drugi pomožni objekti se
lahko gradijo samostojno na zemljiški parceli, če gre za objekte
javne rabe, gradbene inženirske objekte, kmetijsko-gozdarske
pomožne objekte, lopo, uto, nadstrešek, garaže. Garaže pod
pogojem, da leži na sosednji parceli osnovnega objekta ali če
je investitor pridobil gradbeno dovoljenje za osnovni objekt.
Vinske kleti in zidanice iz nabora nezahtevnih objektov pa na
območjih, kjer odlok to dovoljuje. Kleti so lahko grajene samostojno in prekrite z zemljo (ozelenjene).
(5) Nezahtevni in enostavni objekti lahko imajo samostojne priključke.
(6) Vsi nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje
sosednjega zemljišča oddaljeni najmanj 1,0 m od najbolj izpostavljenega dela objekta ali manj če soglaša sosed razen, če v
odloku, v posameznih členih za tovrstne objekte, ni določeno
drugače. Podzemni pomožni infrastrukturni objekti morajo biti
od parcelne meje oddaljeni 0,5 m oziroma manj ali na parcelno
mejo, če s tem soglaša sosed.
b) Stavbe manjših dimenzij in stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave
(1) Objekte je možno postavljati v okviru predpisanega
faktorja zazidanosti. Oblikovani morajo biti skladno z oblikovanjem osnovnega objekta.
(2) Steklenjak za gojenje rastlin, skladišče, savna, fitnes,
letna kuhinja, drvarnica, lopa, se prednostno umeščajo v notranjost parcele oziroma za stanovanjski objekt, razen v primerih,
če ni drugih prostorskih možnosti ali umestitev objekta izhaja
iz sistema zazidave ter se ne nahaja izven gradbene linije, če
je le ta izrazita.
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(3) Majhna stavba se lahko izvede v pritlični, enoetažni
izvedbi, ki ni namenjena prebivanju.
c) Pomožni objekt v javni rabi in objekt za oglaševanje
(1) Postavitev urbane opreme mora zagotavljati take
prostorske ureditve površin za pešce, ki omogočajo uporabo
vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove telesne zmogljivosti.
Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje.
(2) Postavitev urbane opreme ne sme ovirati vzdrževanja
infrastrukturnega omrežja.
(3) Objekti na območju urejanja morajo biti enotno in
kakovostno oblikovani. V celotni občini morajo biti kioski in
stojnice enake izvedbe in enake barve. Tipski kontejnerji (razen
kakovostno oblikovani) ali plastični kioski so prepovedani.
(4) Objekt za oglaševanje: reklamni stolp, svetlobne vitrine, svetlobni stolpi, plakatni stolpi, reklamni pano pa veliki
pano, plakatna tabla, tabla, obešanka, zastava. Ne smejo biti
postavljeni nad slemenom hiše. Nad vhodi in izložbami morajo
biti najmanj 2.5 m visoko nad pohodno površino.
(5) Spominska obeležja morajo biti locirana tako, da ne
ovirajo funkcionalno ovirane osebe ter ne ovirajo vzdrževanja
infrastrukturnega omrežja. Priporočena je postavitev na začetku ali na koncu naselja ali drugih javnih površinah.
(6) Objekti za oglaševanje se postavljajo v skladu z določili predpisa o plakatiranju in obveščanju.
č) Ograje in podporni zidovi
(1) Postavitev ograj se ureja skladno z določili, ki veljajo
za posamezno EUP.
(2) Sem niso uvrščene protihrupne ograje, ki so del cestnega ali železniškega sveta (Zakon o cestah in Zakon o
varnosti v železniškem prometu).
(3) Oporni zid je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine
podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni
zid.
(4) Protihrupne ograje – v primeru postavitve na območju
varovanih pogledov na zavarovane objekte kulturne dediščine,
na naravne vrednote in na silhuete naselij morajo biti transparentne. Če je ograja transparentna, mora imeti ustrezne oznake
za preprečevanje možnega zaletavanja ptic.
d) Mala komunalna čistilna naprava in greznica
(1) Mala komunalna čistilna naprava je (kot nezahtevni
objekt.: zmogljivost od 50 do 200 PE in kot enostavni objekt.:
zmogljivost do 50 PE) naprava za čiščenje komunalne odpadne
vode, v kateri se komunalna odpadna voda zaradi njenega
čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo skladno s skupino standardov SIST EN 12255 in skupino standardov SIST EN 12566
ali z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlinski
čistilni napravi z vertikalnim tokom oziroma napravami, ki lahko
nadomestijo naštete v skladu s predpisi.
(2) Nepretočna greznica je vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna
odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno
čistilno napravo.
(3) Postavitev čistilnih naprav in greznic iz uredbe je možna pod pogojem, da objekta ni možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in je v soglasju z izvajalcem javne službe.
e) Rezervoar
(1) Rezervoar za vodo ne sme biti vidno izpostavljen. Lociran ne sme biti pred hišo oziroma postavljen na stran glavne
ceste razen, če je vkopan.
f) Priključek na objekte GJI in daljinsko ogrevanje
(1) Prostorske ureditve prometne infrastrukture morajo
biti načrtovane tako, da omogočajo uporabo vsem ljudem, ne
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glede na stopnjo njihove telesne zmogljivosti. Funkcionalno
oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po
vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Elementi cestne,
železniške, pomorske, letališke in žičniške infrastrukture ne
smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki so
namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih
in komunikacijskih ovir. Funkcionalno oviranim osebam mora
biti zagotovljen dostop do vseh vrst javnih objektov in stanovanjskih stavb.
(2) Na prometnih površinah je možna gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov iz Priloge 2 v soglasju z upravljavcem
objekta.
(3) Objekt javne razsvetljave – imeti mora enotno oblikovane elemente vzdolž ene cestne poteze. Pri lociranju drogov
je treba upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih površin (od vozišča, od kolesarske steze itd.). Drogovi
naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot
element delitve skupnih prometnih površin. Kjer je ob vozišču
le pločnik širine do 2,0 m je treba drog postaviti ob ograje oziroma na zunanji rob cestišča. Temelj objekta javne razsvetljave
je treba postaviti tako globoko, da ne bo oviral niveletnega
poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom. Priporočamo
uporabo standardnih kandelabrov, svetilk in omaric za javno
razsvetljavo.
(4) Pri postavitvi transformatorskih postaj je treba upoštevati morfologijo naselja in gradbene meje obstoječe zazidave.
(5) Pri postavitvi baznih postaj se upošteva določila iz
72. člena iz tega odloka.
g) Samostojno parkirišče
(1) Parkirišče se šteje kot samostojen objekt, vključno z
dovozi, kamor ne spada izvedba del za ureditev dvorišča in
vrta. Pri individualni pozidavi se kot parkirišče šteje tudi dvorišče brez vrta.
h) Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot
(1) Sem ne spada kolesarska pot ali pešpot, ki je del
cestnega sveta.
i) Pomol
(1) Grajen pomol, namenjen privezu posameznega plovila
ali ribolovu.
(2) Pomol na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi,
kamor ne spada plavajoči pomol – ponton, ki ni objekt.
j) Športno igrišče na prostem
(1) Športno igrišče na prostem je grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih
objektov ali tribun, sem ne spada travnata površina za igre na
prostem (ni objekt).
k) Objekt za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti, objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
(1) Objekt za rejo živali je enoetažen objekt, namenjen reji
živali. Sem ne spada premični čebelnjak.
(2) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so objekti, namenjeni kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju,
ki niso namenjena prebivanju. Sem ne spada pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt oziroma ni grajena (npr.
brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo
proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo
živine, ograja ter opora za trajne nasade), negrajena gozdna
prometnica, poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna
mreža, lovska preža.
(3) Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
so objekti, ki niso namenjeni prebivanju.
(4) Obstoječi čebelnjaki se lahko ohranijo, odstranijo,
vzdržujejo in rekonstruirajo.
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(5) Za objekte, ki se gradijo na kmetijskih in gozdih
zemljiščih, na robu obstoječega stavbnega zemljišče veljajo PIP-i iz EUP, v kateri se nahaja kmetija/vinska klet ...
V kolikor gre za ureditev kmetijske dejavnosti v odprti krajini veljajo PIP-i, ki so predpisani za razpršeno poselitev z
oznako PNRP A.
l) Pomožni komunalni objekt
(1) Ekološki otoki so postavljeni lahko le ob javni cesti,
kjer je možno zaustavljanje osebnih in tovornih vozil.
(2) Sem ne spada bazen za gašenje požara, pomožni
objekt na plinovodu, vročevodu, parovodu in toplovodu.
m) Začasni objekti
(1) Odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno
zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina
zemljišča največ 50 m² in višina najvišje točke največ 4 m,
merjeno od najnižje točke objekta.
(2) Pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m²,
višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta;
tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s
standardom o začasnih objektih DSIST EN 13782, oziroma,
dokler ta standard še ni izdan kot evropski, privzeti standard
PSIST prEN 13782:2001 – Naprave in konstrukcije za začasne objekte in zabaviščne parke.
(3) Oder z nadstreškom, če je njegova tlorisna površina
do 30 m², višina najvišje točke do 6 m, merjeno od najnižje
točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta
razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih
elementov.
(4) Pokriti prireditveni prostor, kamor sodi tudi športno
igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru,
vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m² oziroma več, če ima šotor certifikat.
(5) Cirkus, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru
(arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi
objekti montažni.
(6) Začasna tribuna za gledalce na prostem, če je njena tlorisna površina največ 1000 m² in višina najvišje točke
največ 6 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena.
(7) Objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, če bruto površina teh objektov ne presega 15 m² in
je višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
(8) Premični čebelnjak, pod pogojem, da se ne umesti
v bližini območij, kjer se zadržuje večje število ljudi (kot so:
šole, vrtci, igrišča, hoteli, trgovine, kopališče, gostilna ipd.).
(9) Kiosk oziroma tipski zabojnik.
(10) Za potrebe prireditve morajo biti predvidene parkirne površine zadostne kapacitete (glede na pričakovan
obisk). Parkirne površine naj bodo čim bližje kraju prireditve
in čim bolj koncentrirane.
(11) Začasni objekti namenjeni skladiščenju ne smejo
biti postavljeni na cestno stran objekta.
(12) Začasne objekte in naprave, namenjenih sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam, jih je dovoljeno postavljati
na prometno dostopnih zemljiščih, kjer je možno organizirati
parkirne površine. Postavljeni morajo biti tako, da ne ovirajo
vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.
(13) Začasni objekti se umestijo v prostor, pod pogojem, da ima investitor pridobljeno soglasje občine in soglasje
lastnika ali upravljavca zemljišča. Začasni objekt je treba
odstraniti po poteku časa, za katerega je bil zgrajen (za čas
prireditve, sezonske ponudbe idp.) (razen čebelnjaka). Po
odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču,
na katerem je bil zgrajen.
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65. člen
(skupni PIP in PIP za obstoječe objekte)
a) Skupni PIP
(1) Gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim
robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši
odmiki delov fasad kot so – nadstreški, nastopne stopnice,
vetrolovi in podobno.
(2) Na območju sakralnih in družbenih objektov, kjer izrazite gradbene linije ni, se novi objekti umeščajo tako, da se
prilagodijo funkciji ob upoštevanju vseh predpisanih odmikov
ter faktorja zazidanosti.
(3) Nadstreški, terase, garaže za lastne potrebe in vetrolovi ne glede na zahtevnost se lahko gradijo za, ob in pred
objektom pod pogojem, da se upošteva prometno varnost in je
v soglasju z upravljavcem ceste. Gradnja nadstreškov, teras,
garaž za lastne potrebe in vetrolovov pred objektom je možna
izven gradbene linije, vendar z najmanjšim odmikom 3 m od
meje cestnega sveta, pod pogojem, da se upošteva prometno
varnost in je v soglasju z upravljavcem ceste.
(4) Ograje, škarpe, dovozi, dvorišča, parkirišča, podporni
zidovi ipd. se gradijo v okolici objektov. Objekti, ki nimajo višine,
pa se lahko gradijo do meje.
(5) Na objektih so prepovedane strehe z nezdružljivimi
različnimi nakloni in slemeni, podaljšani, podaljšani, »prirobljeni« čopi oziroma elementi, ki niso skladni z arhitekturno tipologijo območja. Na strehah so dovoljeni klasični čopi značilni za
pomursko arhitekturno regijo. Frčade ali pultna okna ne smejo
biti višje od višine slemena strehe. Sleme frčade ne sme imeti
naklona usmerjenega proti glavni strešini. Kritine ne smejo biti
svetleče oziroma trajno bleščeče. Frčade in pultna okna se
izvede največ do 1/2 višine strešine in do 2/3 dolžine strešine.
(6) Na celotnem območju občine je prepovedana gradnja dodatkov na pročeljih ali tlorisov stavb (polkrožni, trikotni,
okrogli ali večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli, izzidki),
uporaba prefabriciranih tujerodnih eklektičnih elementov (balustrade, stebri, fasadni venci, okenski okvirji), uporaba ločnih
zaključkov oken na fasadah in polkrožnih arkad, razen če gre
za rekonstrukcijo obstoječega objekta, ki že ima takšno izvedbo
premoščanja razponov.
(7) Višina stanovanjske etaže je največ 3,0 m. Višina poslovne etaže je največ 4,5 m oziroma se lahko posamezni deli
prilagodijo tehnologiji ali namenu.
(8) Odmik od parcelne meje se meri od najbolj izpostavljenega dela objekta (balkon, streha, izzidek, napušč …)
(9) Vrtne ute, paviljoni lahko imajo tudi šotorasto, stožčasto streho s poljubnim naklonom ali drugo obliko strehe. Nadstreški za avto imajo lahko tudi usločeno obliko strehe. Sakralni
objekti, antene, opazovalnice, preže, silosi, vodovodni stolpi
in podobni gradbeni inženirski objekti se oblikovno, višinsko
prilagodijo namenu (silosi in antene v skladu s pogoji iz tega
odloka), strehe na teh objektih so poljubnih oblik, naklonov in
kritino.
b) PIP za obstoječe objekte
(1) Obstoječe dejavnosti, ki niso dopustne v posamezni
EUP tega odloka, se lahko ohranja, rekonstruira, vzdržuje in
odstrani ter pridobi gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt.
(2) Za vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje, če gre za poseg v konstrukcijske elemente ali menjavo
strehe, fasade ipd. na objektu. Pri obstoječih objektih ter tudi
pri objektih, kjer gre za pridobitev gradbenega dovoljenja za
obstoječi objekt, se lahko ohrani obstoječa višina/etažnost,
lega, velikost objekta oziroma faktor zazidanosti, oblika tlorisa,
odstopanje od predpisanega naklona dvokapne strehe, smer
slemena, strešna kritina, kolenčni zid, odmiki, če so zagotovljene minimalne tehnične zahteve za gradnjo določene vrste
objektov ter bistvene zahteve glede mehanske odpornosti in
stabilnosti ter varstva pred požarom in bistveno ne odstopajo
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od pogojev v odloku in je poseg v soglasju z upravljavci GJI
in nosilci urejanja prostora ter če objekt ne predstavlja degradacijo v prostoru. V primeru pridobitve gradbenega dovoljenja
za objekt, pri katerem gre za neskladnost izvedene gradnje z
določbami tega prostorskega načrta, morajo v projektni dokumentaciji biti za izvedeno gradnjo navedene vse neskladnosti,
navedene stopnje odstopanja vključno s podrobnimi strokovnimi utemeljitvami. Nove dozidave in nadzidave se morajo uskladiti s celotno stavbno maso objekta tako, da tvorijo usklajeno
arhitekturno celoto.
(3) Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava
in rekonstrukcija, sprememba namembnosti objektov v obstoječih odmikih v soglasju s sosedom.
(4) Višje obstoječe objekte od predpisanih se lahko obnavlja, vzdržuje, rekonstruira in izvede spremembo namembnosti
v obstoječih višinskih gabaritih.
7. Splošni in skupni PIP glede priključevanja objektov
na GJI in grajeno javno dobro
66. člen
(GJI in gradbeni inženirski objekti)
(1) Sestavni del izvedbenega dela OPN se štejejo tudi
Prikazi območij EUP in GJI, kjer so prikazi obstoječe in
predvidene GJI in se na prikazanem koridorju, pod oznako iz
Priloge 2, Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območji za razvoj in širitev naselij
lahko izvajajo posegi, predvidene ali obstoječe infrastrukture
pod pogoji, ki so za posamezni infrastrukturni objekt navedeni
v tem odloku.
(2) Oblikovanje gradbenih inženirskih objektov in naprav
se prilagodi namenu. Pri umeščanju objektov, ki so višji od
silhuete naselja ali se pojavijo v odprti krajini na izpostavljenih
legah (vodohran, stolpne antene, silosi ipd.) mora biti presojan
vizualni vpliv na krajino, naselje ali na druge kakovosti v prostoru (kulturna dediščina ipd.) ter umeščeni na tak način, da so čim
manj moteči, kar mora biti strokovno utemeljeno in prikazano v
strokovni podlagi, ki je priloga projektne dokumentacije.
(3) Infrastrukturni objekti morajo biti od parcelne meje
oddaljeni 0,5 m oziroma manj ali na parcelno mejo, če s tem
soglaša sosed razen, če ni v določilih odloka za posamezni
infrastrukturni objekt določeno drugače.
(4) Gradbeni inženirski objekti s pripadajočimi objekti,
ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe državnega
pomena ali lokalnega pomena tvorijo omrežja, ki so grajeni v
javno korist.
67. člen
(območja opremljanja zemljišč in splošni pogoji
za izgradnjo opreme)
(1) Gradbene posege v vseh EUP in pEUP se lahko izvaja
le na opremljenih zemljiščih z zgrajeno GJI oziroma na zemljiščih, kjer je gradnja infrastrukture predvidena. Ta se izvaja v
skladu s prikazi in usmeritvami v OPN in skladno z ustrezno
projektno dokumentacijo. Opremljeno zemljišče je zemljišče, ki
ima zagotovljen dovoz na javno cesto in priključke na kanalizacijo, vodovod in električno omrežje.
(2) Gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev
infrastrukture se izvaja pod pogoji in soglasju upravljavca. Vso
predvideno GJI se izvede v skupnih koridorjih, če to dopuščajo
odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.
(3) Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov
so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za
posamezen objekt oziroma , če s posegom soglaša upravljavec
tega objekta.
(4) Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč se GJI načrtuje prednostno izven ter ob robu sklenjenih kmetijskih/gozdnih površin in v skupnih koridorjih. Ohranja se proizvodni
potencial kmetijskih zemljišč, po izvedeni gradnji pa se kme-
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tijska in gozdna zemljišča vzpostavi v prvotno stanje. Linijske
infrastrukturne objekte se umešča vzporedno z obstoječimi
strukturami v prostoru (ceste, poti, potoki, rob naselja ...).
(5) GJI v krajini se načrtuje ob obstoječih koridorjih in
izven naravovarstveno občutljivih območij, pri gradnji se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Obstoječo GJI, ki negativno vpliva na naravne vrednote
in biotsko raznovrstnost, se sanira.
(6) Pri načrtovanju GJI se predvidi čim manjše število
prečkanj vodotokov. Na delih kjer trasa poteka vzporedno z
vodotokom naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče, manjši
odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so
prostorske možnosti omejene vendar na tak način, da se ne bo
poslabšala obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.
68. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno vodo, se priključi na javno vodovodno omrežje, če je le-to
zgrajeno. Pogoje priključitve urejajo občinski predpisi o preskrbi
in odjemu pitne vode. Priključitev objektov, kjer se pričakuje
povečana poraba vode ali poraba vode v tehnološke namene,
se izvede le po predhodni proučitvi zadostnih količin vode iz
javnega vodnega vira.
69. člen
(zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
(1) Za vse objekte, ki bodo priključeni na vodovodno
omrežje, se reši tudi odvod komunalnih odpadnih vod. Na
območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je nanjo možno
priključiti objekt, ni dovoljeno graditi greznic. V EUP in pEUP,
kjer še ni kanalizacije, se odvod komunalnih odplak reši z
individualnimi ali skupinskimi greznicami ali manjšimi čistilnimi
napravami oziroma pod pogoji upravljavca. Vsebina greznic se
odvaža na komunalno čistilno napravo in se ne sme izpuščati v
vodotoke, melioracijske jarke ali druge odvodnike površinskih
voda. Po izgradnji kanalizacije se objekte obvezno priključi na
kanalizacijsko omrežje.
(2) Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav
je potrebno izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje
očiščenih odpadnih voda v vodotok. Pri navedeni analizi je
potrebno upoštevati maksimalne in minimalne pretoke ter srednji nizki pretok vodotoka na eni strani ter maksimalno količino
očiščenih odpadnih voda na iztoku. S predvidenim odvajanjem
očiščenih odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane
odtočne razmere na dolvodnem zemljišču, oziroma ne sme
biti povečana poplavna ogroženost v vplivnem območju. Za
zagotavljanje neškodljivega odvajanja očiščenih odpadnih voda
v vodotok je, po potrebi, pred iztokom potrebno predvideti zadrževalni bazen ustreznih dimenzij.
(3) Padavinske vode iz obravnavanih območij je treba,
če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikalnice biti locirane izven
vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih
parcel. Če ponikanje ni možno je treba padavinske vode
speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu,
pri tem mora ureditev odvajanja biti načrtovana tako, da bodo
padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja.
(4) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponika ali odvaja v površinske
odvodnike. Odvajanje se predvidi tako, da se v največji možni
meri zmanjša hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da se
predvidi zadrževanje (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalnik). Z večjih utrjenih površin, kjer obstoja nevarnost onesnaženja se meteorne vode odvede preko lovilcev maščob.
(5) Tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo pred iztokom biti očiščene do predpisane stopnje.
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(6) V gričevnatem delu občine se na območjih stavbnih
in ostalih zemljišč, na katere se posega z gradnjo, mora urediti
odvod padavinskih voda s streh in utrjenih površin z drenažo,
ki prepreči erozijo in plazenje ali kontrolirano spelje do najbližjih
odvodnih jarkov, struge potoka oziroma v primerno kanalizacijo.
Zajame se tudi padavinske vode, ki bi v primeru erozije lahko
povzročile škodo na objektih.
(7) Varovalni pas javne kanalizacije je 1,0 m levo in desno od njene osi. Za posege v varovalnem pasu kanalizacije
je treba pridobiti pogoje oziroma soglasje upravljavca javne
kanalizacije. Investitor objekta si mora v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja ali drugega upravnega dovoljenja na
območju, kjer je zgrajena ali načrtovana kanalizacija, pridobiti
projektne pogoje in soglasje upravljavca javne kanalizacije o
možnostih in pogojih priključitve objekta na javno kanalizacijo.
70. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se
ureja po veljavnih predpisih in jih izvaja pristojna komunalna
organizacija. Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih
odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost. V naseljih, kjer so za to prostorske možnosti in pri novih objektih
se predvidi zbirna mesta za odpadke. Ta ne smejo biti vidno
izpostavljena, morajo pa biti dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih komunalnih
odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje zakonodaja.
(2) Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s
kmetijskih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične jame
in gnojišča). Objekti za zbiranje gnojnice in gnoja se izvede v
nepropustni izvedbi in brez odtoka v skladu s prepisi. Razredčeno vsebino gnojničnih jam se odvaža na kmetijska zemljišča
v skladu s predpisi o vnosu snovi v tla, prednostno pa na zemljišča izven območij varstva narave. Vsebina se lahko predela
tudi v bioplinarnah.
71. člen
(elektroenergetska infrastruktura)
(1) Objekte se priključi na električno omrežje pod pogoji,
ki jih določi upravljavec v svojem soglasju. Za vsako natančnejšo obdelavo se pridobi podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov ter lokacije elektroenergetskih objektov. Nove
energetske sisteme za proizvodnjo električne energije se v
čim večji meri načrtuje na lokacijah obstoječih sistemov in na
degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti. Pri umeščanju
tras se proučijo najugodnejše in poleg funkcionalno tehnoloških
vidikov upošteva prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju
in skladnosti s prostorskimi možnostmi in omejitvami. Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje v koridorje ostale
elektroenergetske infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine
se prednost daje kabelski izvedbi.
(2) Pri lociranju objektov in naprav, ki povzročajo obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem se glede na občutljivost posameznega območja preveri morebitne prekoračitve
mejnih vrednosti v skladu s predpisi.
(3) Nove transformatorske postaje se bo gradilo kot samostojne objekte ali v sklopu drugih objektov, pri čemer se
upošteva zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa
iz področnih predpisov. Vizualno izpostavljenost transformatorskih postaj je treba omejiti tako, da se vključujejo v objekte
drugih namembnosti, pod pogojem, da sevanje ne ogroža
uporabnikov objekta, oziroma se združujejo z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami.
(4) Za vsako novo priključitev ali povečanje priključne
moči se pridobi soglasje od upravljavca elektroenergetskih
naprav. Ob pomembnejših posameznih objektih v celotnem
naselju, obvezno pa v novih EUP in pEUP se uredi javna razsvetljava. Javna razsvetljava se ureja skladno z predpisom o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
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(5) Pri vseh posegih v bližini obstoječih in načrtovanih
elektroenergetskih vodov se upošteva njihov koridor, ki znaša
2x40 m za zračne vode oziroma 2x10 m za zemeljske vode
pri daljnovodih nazivne napetosti 400 kV in 220 kV; 2x15 m za
zračne vode oziroma 2x3 m za podzemne vode pri daljnovodih
z nazivno napetostjo 110 kV in 35 kV; 2x10 m za zračne vode
oziroma 2x1 m za podzemne vode pri daljnovodih nazivne
napetosti od 1 do vključno 20 kV ter za razdelilno postajo
srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti
0,4 kV – 2 m okoli ograje razdelilne ali transformatorske postaje. V navedenih koridorjih veljajo pogoji omejene rabe, ki jih v
projektnih pogojih poda upravljavec, za posege v koridorjih pa
se pridobi tudi njihovo soglasje.
(6) Pri načrtovanju v prostor se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, predvsem geotermalno
energijo, energijo biomase ipd. Energija iz biomase temelji
predvsem na uporabi odpadkov iz kmetijstva. Naprave za
izkoriščanje sončne energije se prioritetno namešča na strehe
objektov in na utrjena stavbna zemljišča (parkirišča).
(7) Pri rekonstrukciji in gradnji objektov, katerih tlorisna
velikost presega 1.000 m2 se v skladu z lokalnim energetskim
konceptom izdela študija izvedljivosti alternativnih sistemov za
oskrbo z energijo, pri tem se upošteva tehnična, funkcionalna,
okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za
oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na
voljo,
– toplotne črpalke in
– drugi viri alternativne energije, določeni v Energetskem
zakonu.
Študija izvedljivosti iz prvega stavka tega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(8) Pri načrtovanju in gradnji prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja je treba zagotoviti varnostne odmike
plinovodov in naprav plinovodnega omrežja od obstoječih in
načrtovanih objektov ter ureditev v skladu z veljavnimi predpisi.
(9) Omrežje zemeljskega plina se gradi v podzemni izvedbi. Pri prečkanju cest in vodotokov (mostovi, brvi, nadvozi
ipd.) je dopustna tudi nadzemna izvedba oziroma pod pogoji
upravljavca.
(10) Dopustna je začasna postavitev rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin. Zunanji rezervoar za utekočinjeni naftni
plin za lastne potrebe objekta mora biti tipski in atestiran.
Postavitev mora izvesti za takšna dela pooblaščeni izvajalec.
Rezervoar za utekočinjeni naftni plin mora biti odmaknjen od
meje sosednjih zemljišč in od obstoječih objektov v skladu s
predpisi o utekočinjenem naftnem plinu.
72. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
(1) Vsi objekti elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture morajo biti grajeni na način, ki omogoča
skupno uporabo teh objektov.
(2) Elektronska komunikacijska omrežja, razen sistemov
brezžičnih povezav, morajo biti izvedena s podzemnimi kabli
v kabelski kanalizaciji. Zunaj naselij je dopustna tudi gradnja
nadzemnih vodov. Upošteva naj se združevanje v obstoječe
ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave in njihove
varnostne pasove.
(3) Pri prostorskem urejanju se upošteva trase obstoječega tk omrežja. V primeru premestitve tk naprav je treba
obvestiti operaterja. Za območja novih con ali večjih objektov
se načrtuje novo tk omrežje. Pred izgradnjo komunalne infrastrukture na posameznem območju se obvesti upravljavca tk
omrežja. K posameznim gradnjam se pridobi projektne pogoje
in soglasja upravljavca tk naprav.
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(4) Telekomunikacijske antene in oddajnike se lahko
locira v vseh EUP in pEUP. Pri načrtovanju objektov in naprav
omrežij brezžičnih komunikacij je potrebno upoštevati predpise s področja graditve objektov, elektronskih komunikacij
in elektromagnetnega sevanja. Na objekte, ki so zavarovana kulturna dediščina in na objekte, ki so v vplivnem pasu
teh objektov, se antene in oddajnike ne namešča (razen ob
soglasju ZVKDS). V odprti krajini se preveri vizualno izpostavljenost.
(5) Postavitev baznih postaj, vključno s samostoječimi
antenskimi stolpi, je dopustna v EUP in pEUP s PNRP IG,
IK, O, E, PO, PC, K1, K2 in G. Znotraj stavbnih zemljišč z
namensko rabo SS, SP, SK, CD, CU, BT, BC in A je možna
postavitev baznih postaj, ob/v/na nestanovanjskih stavbah,
če se s tem strinja lokalna skupnost. V vseh EUP in pEUP je
postavitev možna ob soglasju pristojnega občinskega organa
in ob soglasju pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(6) Objektov mobilne telefonije ni dovoljeno umeščati
na stanovanjske stavbe, objekte varstvenih, zdravstvenih in
izobraževalnih ustanov ter otroška igrišča. V čim večji meri se
jih umešča v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje
in naprave ter njihove varnostne pasove.
(7) Objekte in naprave mobilne telefonije je potrebno
načrtovati tako, da bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim
manjši. Za umestitev bazne postaje na antenskih stebrih je
potrebna prostorska preveritev in utemeljitev tako, da bo
vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši. Antenski objekti
in naprave se pri umeščanju na druge obstoječe objekte zakrivajo in prilagajajo tako, da skupaj z njimi tvorijo usklajeno
arhitekturno celoto.
(8) Oblikovanje objektov mobilne telefonije naj bo čim
bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter
naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten),
okolico objekta pa je treba ozeleniti. Oddajne sisteme na
fasadah stavb je treba ustrezno zakriti, da vizualno ne izstopajo iz fasade, na ravnih strehah objektov pa odmakniti od
roba strehe.
(9) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno postavljati na zavarovana območja, naravne vrednote, varovana
območja narave, v varovalne gozdove in v gozdove s posebnim namenom ter v območja in objekte varovane na podlagi
predpisov s področja varstva kulturne dediščine. Izjemoma
je takšna umestitev dopustna, kadar ni mogoče zagotoviti
primernejše lokacije, pri čemer poseg ne sme spreminjati
lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status. Poseg
je v tem primeru dopusten le na podlagi soglasja organov,
pristojnih za ohranjanje narave, ZVKDS in organa pristojnega
za gozdove.
(10) V primeru, da je objekt, na katerem je zgrajena
bazna postaja, predviden za rušenje, je na ureditvenem območju dopustno zgraditi ali namestiti ustrezno začasno bazno
postajo. Po dokončanju gradnje se začasno bazno postajo
odstrani oziroma ohrani, če je usklajena z določili tega odloka.
73. člen
(prometne površine in parkirni normativi)
(1) Objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkirišči in
notranjimi prometnimi povezavami morajo biti od zunanjega
roba vozišča državne ceste odmaknjeni najmanj 5,0 m. Odmiki so lahko manjši, če s tem soglaša upravljavec ceste in so
skladni z zakonodajo in določili tega odloka. Zaradi dokončne
prometne ureditve državne ceste novo predvideni objekti s
svojimi gabariti in zunanjimi ureditvami ne smejo ogrožati
prometne ureditve in prometne varnosti na državni cesti in ne
smejo omejevati preglednosti na cestnih priključkih in križiščih. Navedeni pogoji veljajo tudi za vse prometne površine,
ki so v tem odloku opredeljene kot prometne površine.
(2) Pri umeščanju posegov v prostor se mora upoštevati:
– varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu
in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z
okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo,
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– opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence
v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za
varno odvijanje prometa,
– načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili
za presojo upravičenosti njihove graditve,
– da, s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno
vzdrževanje državne ceste.
(3) Odtekanje vode z državne ceste zaradi ureditve
predmetnega območja ne sme biti ovirano. Meteorna in druga
odpadna voda s parcel, objektov, zunanjih ureditev in cestnih
priključkov ne sme pritekati na državno cesto ali na njej celo
zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje
državne ceste in njenega cestnega telesa, zato je treba na območju načrta urediti odvodnjo po predpisih. Ureditev odvodnje
ne sme povzročiti spremembe oziroma poslabšanja obstoječe
odvodnje državne ceste.
(4) Na celotnem območju v varovalnem pasu državne
ceste se mora predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna
prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in Zakona o
varnosti cestnega prometa. Postavljanje drogov z reklamnimi
tablami, totemov ter zastavnih drogov v pasu za postavitev
prometne signalizacije ter v preglednem trikotniku križišč in
cestnih priključkov je na podlagi Zakona o javnih cestah in
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah v naselju prepovedano.
(5) Podrobno je treba navesti in prikazati vsa priključevanja na komunalne naprave, če pri tem trasa kateregakoli
komunalnega voda križa državno cesto ali kakorkoli posega
v njen varovalni pas, cestni svet, cestno telo ali zračni prostor.
Prečkanja morajo biti v tehnični dokumentaciji ustrezno evidentirana in grafično prikazana. Vsa nova prečkanja državne
ceste je treba predvideti s prebitjem oziroma prevrtanjem vozišča. V primeru, da prebitje oziroma prevrtanje cestnega telesa
ni izvedljivo, si mora investitor pridobiti ustrezno pisno izjavo
pooblaščenega in registriranega izvajalca del. Vsi pokrovi
jaškov in naprave komunalnih naprav morajo biti locirani zunaj
vozišča državne ceste oziroma zunaj kolesnic državne ceste.
(6) Varovalni pas državne ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri
premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri glavnih cestah 25 metrov, pri regionalnih cestah
15 metrov, pri državnih kolesarskih poteh 5 metrov. V tem
pasu je gradnja ali postavitev objektov in naprav možna le
ob soglasju Direkcije za ceste. Pri posegih v državno cesto
(cestno telo, cestni svet, varovalni pas, zračni prostor) se
upoštevajo naslednji odmiki: globina podvrtanih komunalnih
vodov znaša 1,20 m pod nivojem vozišča, višina zračno vodenih komunalnih, elektroenergetskih in drugih vodov znaša
7,0 m nad cestiščem ob največjem povesu. Odmik droga katerekoli naprave od vozišča mora biti enak njegovi višini, če to
ni možno, mora biti drog zaščiten z varnostno ograjo. Posegi
v cestni svet in varovalni pas državnih cest so možni ob predhodnem soglasju pristojne službe državne uprave za ceste.
(7) Varovalni pas občinskih cest in poti se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske
ceste širok: pri lokalni cesti 8 m, pri javni poti 6 m, pri javni
poti za kolesarje 3 m. Posegi v cestni svet in varovalni pas
občinskih cest in javnih poti so možni ob predhodnem soglasju
pristojne službe občinske uprave za ceste. Pogoje o gradnji,
vzdrževanju in varstvu občinskih cest določa občinski odlok
o občinskih cestah.
(8) Za vsak javni, proizvodni, servisni, turistični in športni
objekt oziroma za posamezni del objekta je treba zagotoviti
naslednje najmanjše število parkirnih mest (v nadaljevanju:
PM) glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in sicer:
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Dejavnost

Število PM na enoto
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Dejavnost

Število PM na enoto

Stanovanjski objekti

1–2 PM na stanovanje

Pokopališča

Večstanovanjski objekti

1,5–2 PM na stanovanje (dodatno
10 % za obiskovalce)

1 PM na 600 m2 površine, ne manj
kot 10 PM

Bencinski servis

1 PM na 30 m2–40 m2 neto površin
prodajnega/poslovnega prostora,
1 PM na 4 sedeže v gostinskem
lokalu.

Počitniške hiše, vikendi, 1 PM
vinske kleti, zidanice
Dom za ostarele

1 PM na 5–8 postelj (dodatno 75 %
za obiskovalce), minimum 3 PM

Osnovne šole

1PM/na učilnico + 1 PM na
oddelek za kratkotrajno parkiranje
staršev

Vrtci

2 PM na oddelek + 1 PM na
oddelek za kratkotrajno parkiranje
staršev

Poslovne/dejavnosti/
lokali/pisarne/javni
prostori

1 PM na 30 m2–40 m2 neto površin
ali 1 PM/50 m2 etažnih površin
(dodatno 20 % za obiskovalce)

Prodajni prostori

1 PM na 30 m2–40 m2 koristne
prodajne površine ali
1 PM na 60 m2 etažnih površin
od tega najmanj 75 % PM za
obiskovalce in ne manj kot 2 PM
za obiskovalce na zgradbo

Butiki, specializirane
trgovine

1 PM na 50 m2 koristne prodajne
površine od tega najmanj 75 % PM
za obiskovalce

Večnamenske dvorane

1 PM na 5 sedežev od tega
najmanj 90 % PM za obiskovalce

Kinematografi, šolske
dvorane

1 PM na 5–10 sedežev od tega
najmanj 90 % PM za obiskovalce

Cerkve

1 PM na 20–30 sedežev od tega
najmanj 90 % PM za obiskovalce

Športne dvorane

1 PM na 50 m2 površine dvorane

Javna zunanja kopališča 1 PM na 200–300 m2 površine
območja
Javna pokrita kopališča

1 PM na 5–10 obiskovalcev

Obrt, servisi, kmetijska
gospodarstva,
proizvodni, industrijski
objekti

1 PM na 50–70 m2 neto površin
ali 1 PM na 3 zaposlene od tega
najmanj 20 % PM za obiskovalce

Bencinski servis
z osebjem

1 PM/25,00 m2 stavbe, ne manj
kot 3 PM za obiskovalce

Avtopralnice

3–5 PM na 1 pralno mesto

Avtomobilski servisi

6 PM na 1 popravljalno mesto

Gostinski objekti

1 PM na 30 m2 koristne površine
ali 1 PM na 10 sedežev od tega
najmanj 75 % PM za obiskovalce

Gostišča s prenočišči

1 PM na 5 sob in 1 PM
na 4 sedeže + 1 PM za avtobus

Turistične – nastanitvene 1 PM na 2–6 postelj in
stavbe
1 PM na 8–12 sedežev v
restavraciji od tega najmanj 75 %
PM za obiskovalce
Športnega igrišča
in naprave

1 PM na 250 m2 površin

Za obiskovalce športnih 1 PM na 10–15 prostorov za
prireditev oziroma
obiskovalce
gledalci
Igrišča za tenis

4 PM na igrišče

Kegljišče, bowling

4 PM na stezo

(9) Zagotovljeno mora biti najmanj 1 PM oziroma 5 % vseh
PM pri objektu, ki je namenjeno javnosti, za namen parkiranja
vozil invalidnih oseb. Izvedena mora biti ozelenitev parkirišč in
sicer eno visokodebelno drevo na 4 PM. Za posamezno drevo mora biti zagotovljena zelena površina (premer odraslega
drevesa x 0,8). Okolice trgovskih/poslovnih/proizvodnih con
ter parkirišča morajo biti obsajene na podlagi krajinsko arhitekturnega načrta.
(10) Površine za mirujoči promet (parkirišča) je treba zagotoviti na zemljišču namenjenemu gradnji. Kadar ustreznega
števila PM na mestu gradnje (zemljišču namenjenem gradnji)
v območju gradnje (trgovskih, gostinskih, storitvenih, družbenih, obrtnih in poslovnih območjih ni mogoče zagotoviti), mora
investitor ustrezno število PM zagotoviti v neposredni bližini –
manj kot 200 m od nameravane gradnje, in sicer:
– na zemljišču, ki je v njegovi lasti in posesti ali
– na najetem zemljišču, ki izpolnjuje pogoje za izvedbo
parkirišča, na podlagi notarsko overjene najemne pogodbe ali
– na javnem/zasebnem parkirišču, s soglasjem upravljavca parkirišča, ki jamči za potrebne kapacitete v potrebnem
časovnem terminu. PM morajo biti zagotovljena za čas obstoja
objekta, h kateremu pripadajo.
(11) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v
garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki
zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora na katerem se lahko vozilo ustavi,
dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma
izvoz iz nje. Vrata v ograji se odpirajo v notranjost parcele
razen, če so drsna.
(12) Parkirne površine za tovorna vozila je moč urediti
le na površinah, ki so opredeljene kot prometne površine,
površine za proizvodnjo in skladiščenje ter na že v skladu z
zakonodajo urejenimi površinami, ki so del druge PNRP, ki pa
ne smejo imeti negativnih vplivov na okolico. Parkirišča in garažni kompleksi za tovorna vozila so v centralnem, turističnem,
rekreacijskem in stanovanjskem delu izrecno prepovedani.
(13) Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi
ob njih morajo omogočati dostope, prehode in parkiranje invalidnim osebam v skladu s predpisi o zahtevah o projektiranju
brez grajenih ovir.
(14) Prodaja izven prodajaln je možna na vseh javnih površinah, sakralnih objektih, ob trgovskih, turistično/rekreacijskih
objektih in gostinskih objektih ter na območjih, kjer se izvajajo javne prireditve, ob predhodni pridobitvi soglasja občinske
uprave ali upravljavca/lastnika površine.
8. Splošni in skupni PIP glede celostnega ohranjanja
kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja
in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter obrambnih potreb
74. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) V občini je kulturna dediščina zavarovana z Odlokom o
razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 40/14, 97/14) ter
evidentirana v registru kulturne dediščine na območju občine.
Vsa območja in objekti kulturne dediščine so razvidni iz javnih
evidenc in iz grafične priloge Prikaza stanja prostora na kartah
št. 4. Prikaz varstvenih režimov. Vse objekte in območja kulturne dediščine se ohranja v celoti. V območjih enot kulturne
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dediščine in njihovem vplivnem območju so dovoljeni posegi
in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine
in zvišanju njene kakovosti, pri čemer se upošteva varstveni
režim skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz
Prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi OPN in je
njegova obvezna priloga ter grafične priloge iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij
dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni
posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju
njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu
samem (in situ).
(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni:
– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter dela, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji
izgled objekta in
– rekonstrukcija objekta, na način, ki bi prizadel varovane
vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali
območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji,
ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri
gradnji in drugih posegih v prostor PIP za celostno ohranjanje
kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega
odloka s PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine
veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno
varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo
– čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna,
elektroenergetska in tk infrastruktura, ne smejo se izkoriščati
za deponije viškov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja
veljajo PIP, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega
akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni
spomenik, veljajo PIP, določeni z varstvenim režimom v aktu
o razglasitvi.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo PIP, kot jih
opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij
dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo
PIP, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni
spomenik in ni varstveno območje dediščine, 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, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki
veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo PIP, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo
dodatno še PIP, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za
posamezne tipe dediščine:
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 pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
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– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v
okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno
posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi,
strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je
predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati,
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno
z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje
in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij in v prostor robnih
delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih
arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti
za gradnjo.
Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli
organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
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.
(11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost
dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz grafične priloge Prikaza stanja
prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o OPN, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za
posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
(13) Za poseg v objekt ali območja kulturne dediščine se
štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki
dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.
To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se
ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi tega odloka ali
drugih predpisov.
(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na
območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega
najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne
krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po
predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke
ostaline je pri pristojni območni enoti ZVKDS treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg
in čas predhodnih arheoloških raziskav določi ZVKDS.
(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko
raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni
znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav
pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
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zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi ZVKDS omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo
izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora
nad posegi.
75. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju občine je več območij varstva narave, in
sicer: območja naravnih vrednot (hidrološke, botanične, zoološke, ekosistemske …), EPO, območje KP Goričko, NATURA
2000 in območja habitatnih tipov. Vsa območja varstva narave
so razvidna iz javnih evidenc in iz grafične priloge k OPN, Prikaza stanja prostora na kartah št. 4. Prikaz varstvenih režimov.
a) Naravne vrednote
dnot:

(1) Splošne varstvene usmeritve varstva naravnih vre-

Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne
ogrozi njihov obstoj.
Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če
ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega
ali opravljanje dejavnosti. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih
možnosti, se posegi in dejavnosti:
– Na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki
in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se
ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma
v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo
druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti
naravne vrednote.
– Na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne
zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa
ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču.
– Na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako,
da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do
takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje.
– Na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne
spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do
takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.
– Na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjšuje
krajinska pestrost ter da se ne uniči, poškoduje ali bistveno
spremeni lastnosti krajinskih elementov ter njihove razporeditve
v prostoru.
– Na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne
poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost
ter da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne
vrednote, pri čemer se na območjih vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja
varstva kulturne dediščine.
(2) Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot, na območju vpliva na naravno vrednoto se izvajajo tako, da vpliv posega
ali dejavnosti ne povzroči uničenja ali bistvene spremembe
lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno
vrednoto, ali uničenja naravne vrednote (6. člen Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot).
Za potrebe priprave aktov se območje vpliva na naravno
vrednoto opredeli glede na nameravani poseg ali dejavnost na
podlagi naslednjih izhodišč:
– za hidrološko naravno vrednoto je območje vpliva na
naravno vrednoto območje porečja ali dela porečja, v katerem
se naravna vrednota nahaja,
– za podzemno geomorfološko naravno vrednoto je območje vpliva na naravno vrednoto površje nad podzemno jamo
ter, če je naravna vrednota vodna podzemna jama, porečje
voda, ki tečejo v podzemno jamo,
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– za naravne vrednote drugih zvrsti je območje vpliva
na naravno vrednoto območje, v katerem vplivi posegov in
dejavnosti človeka lahko ogrozijo tiste lastnosti, zaradi katerih
je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto: za geomorfološke in geološke naravne vrednote je to zlasti njihova
stabilnost, za botanične, zoološke, ekosistemske in drevesne
naravne vrednote je to zlasti kvaliteta habitatov rastlin in živali.
Za varovanje evidentiranih naravnih vrednot in na območjih
vpliva naravnih vredno ter na območjih predlaganih, pričakovanih naravnih vrednotah se upošteva podrobnejše varstvene
usmeritve iz Splošnih naravovarstvenih smernic za urejanje
prostora, ZRSVN, maj 2013 in Smernic in mnenj ZRSVN na
OPN Moravske toplice, ki so priloga tega odloka.
b) Območja, zavarovana kot krajinski park
(1) Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim
in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost, ki se ohranja z ustrezno
tradicionalno kmetijsko in gozdarsko rabo prostora. Posegi
morajo biti v skladu z ekološkimi in krajinsko-estetskimi značilnostmi prostora. V občini je zavarovan KP Goričko z Uredbo o
Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03).
c) Ekološko pomembno območje (EPO)
(1) Varstvene usmeritve za EPO se določajo za načrtovanje prostorskih ureditev in rešitev ter urejanja in rabe naravnih
dobrin ter za izvajanje posegov in dejavnosti, z namenom, da
se ohranja ali dosega ugodno stanje tistih habitatnih tipov ter
rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov, zaradi katerih
je EPO opredeljeno.
(2) Na EPO se v primeru obstoja alternativnih možnosti
prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe
lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst,
zaradi katerih je EPO opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši.
(3) Na EPO, ki niso tudi Natura 2000, so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih 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.
Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu
s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi
ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali
ter njihove habitate čim manjši.
č) Posebno varstveno območje (Natura 2000)
(1) Varstveni cilji območij Natura 2000 so navedeni v
Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13,
35/13 – popr., 3/14 in 21/16) in se podrobneje opredelijo v programu upravljanja Natura območij. Ohranja se celovitost Natura
območij v smislu ohranjanja njihovih ekoloških struktur, funkcij
in varstvenega potenciala ter povezanost območij Natura 2000.
(2) Na območjih Natura 2000 se posege in dejavnosti
načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:
– ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali 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 razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev
in prehranjevanje živali;
– ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in
živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta
prekinjena.
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Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v
skladu s prejšnjim odstavkom, 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 tako, da se:
– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje
dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji,
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 prilagodi tako, da se omogoči semenenje,
naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.
Na Natura 2000 območja se ne vnaša živali in rastlin
tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.
(3) Usmeritve, ki so bile do uveljavitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04,
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 3/14 in 21/16) podane za
varstvo vsebin strokovnega predloga območij Natura 2000 v
obliki usmeritev za varstvo biotske raznovrstnosti, štejejo kot
usmeritve za varstvo območij Natura 2000.
(4) Usmeritve na območjih Natura 2000, ki so bila z uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list
RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13
– Odl. US, 3/14 in 21/16) izvzeta iz omrežja območij Natura
2000, se upoštevajo kot usmeritve in priporočila za ohranjanje
biotske raznovrstnosti.
d) Habitatni tipi
(1) Varstvene usmeritve za varstvo zavarovanih prosto
živečih vrst so podane s ciljem ohranjanja ugodnega stanja na
podlagi določil 3. točke 23. člena Uredbe o zavarovanih prosto
živečih živalskih vrstah in 3. točke 18. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah.
(2) Pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki
se nanašajo na območja s predvidenimi spremembami rabe
prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, se mora
ugotoviti prisotnost habitatov vrst na teh območjih in njihovo
stanje ohranjenosti.
(3) Posegi in dejavnosti se načrtujejo z namenom ohraniti
habitate vrst v ugodnem stanju na način in v obsegu, da se v
največji možni meri:
– ohranja ali veča naravna razširjenost habitatov vrst in
območij, ki jih posamezni habitat vrste znotraj te razširjenosti
pokriva, in
– ohranja specifične strukture habitata in naravne procese
ali ustrezno rabo.
(4) Pri posegih v odprtem prostoru na kmetijskih in gozdnih zemljiščih se ohranjajo vrednostni habitatni tipi in habitati
vrst v ugodnem stanju. Ohranjajo in načrtujejo se povezovalni
koridorji med posameznimi območji. Novi koridorji se načrtujejo
po predhodni inventarizaciji in vrednotenju glede na primerjalne vrednosti na širšem območju (Slovenije in Evrope). Preko
območij vrednih habitatov se ne načrtuje GJI.
(5) V vseh območjih varstva narave, razen če v posamezni EUP ni drugače določeno, je ob upoštevanju varstvenih
pogojev dopustna ureditev turističnih, rekreacijskih, učnih in
kolesarskih poti ter postavitev opazovalnic za naravovarstvene
vsebine.
e) Komasacije na območju varstva narave
(1) Za izvedbo agrarnih operacij (komasacije in melioracije) ter krčenje ali odstranjevanje mejic ter skupin drevja na
varovanih in zavarovanih območjih narave je potrebno pridobiti
dovoljenje za poseg v naravo. Poleg navedenega je v določenih primerih potrebno izvesti tudi presojo vplivov na okolje
(PVO) in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pogoje in kriterije
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za obveznost izvedbe postopka presoje vplivov na okolje določa Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15), ki za operacije na kmetijskih zemljiščih določa sledeče:
– Priloga 1, točka A.I Projekti za preoblikovanje kmetijskih
zemljiških posestev na površini najmanj 20 ha je obvezna PVO.
– Priloga 1, točka A.II Agromelioracije, če gre za rabo
neobdelanih zemljišč ali polnaravnih območij za intenzivno
kmetijstvo:
– A.II.1 – na površini najmanj 100 ha je obvezna PVO.
– A.II.2 – na površini od 10 do 100 ha je PVO obvezna,
če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli
pomembne vplive na okolje.
(2) Negativni učinki izvajanja agrarnih operacij (komasacij) na varovanih in zavarovanih območjih narave se lahko omilijo in preprečijo z upoštevanjem ustreznih omilitvenih ukrepov
oziroma pristopov, ki upoštevajo določila za varovanje, in sicer:
– Na zavarovanih in varovanih območjih narave je dopustno izvajanje komasacij ob upoštevanju sledečega:
– Pri izvajanju komasacij je potrebno ohranjati mejice,
obvodno zarast in območja, kjer je evidentirana prisotnost varovanih rastlinskih in živalskih vrst (mejice, rastišča rastlin, jarki,
potoki, lesna zarast ob vodotokih, terase, omejki ipd.).
– Pri izvajanju komasacij je potrebno v čim večji meri
ohranjati vzorce kulturne krajine, mejice oziroma manjše zaplate grmovnih in drevesnih vrst med kmetijskimi površinami
in ob vodotokih.
– V vplivnem območju travniških površin naj se ne
načrtuje novih izsuševalnih jarkov oziroma melioracij, ker se
z njimi spreminja hidrološke režime in ekološke razmere travniških površin.
– Pri izvajanju komasacij je potrebno ohranjati namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje fonda ekstenzivnih
travniških površin. Z redno, ekstenzivno košnjo naj se ohranja
ali povečuje sedanji obseg ekstenzivnih travniških površin.
– Pred pričetkom izvajanja komasacij na območjih ohranjanja narave je potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne
službe za varstvo narave.
– Zagotavlja se ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih
struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
ugodno stanje habitatnih tipov ter habitatov ogroženih vrst. V
čim večji meri se ohranjajo in vzpostavljajo prvotni habitati (npr.
ekstenzivni negnojeni travniki, mokrotni travniki, visokodebelni
sadovnjaki, mejice, obrežna vegetacija). V primeru uničenja se
nadomeščajo vsaj v enakem velikostnem razredu. Ohranjajo
ali ponovno vzpostavljajo se tudi živice, posamezna drevesa
in gozdni otoki. Kjer je možno se regulirane vodotoke s sonaravnimi ukrepi obnovi.
– Na območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi izvedenih agrarnih operacij že zmanjšana ali ogrožena biotska
raznovrstnost, naj se načrtuje omilitvene ukrepe, s katerimi se
obnovijo ogroženi habitatni tipi in habitati vrst.
f) Splošni omilitveni ukrepi za varovanje narave
(1) Območja ohranjanja narave, ki so razglašena z odloki
ali določena s posebnimi predpisi s področja ohranjanja narave, se varujejo v skladu z določili teh predpisov.
(2) Za načrtovanje posegov v prostor na območjih ohranjanja narave je treba pridobiti pogoje in soglasja pristojne
službe za varstvo narave.
(3) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij,
naravnih vrednot, EPO in Natura 2000 ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Za posege na teh območjih se pridobi naravovarstveno soglasje ali dovoljenje za poseg v naravo.
(4) Zagotavlja se ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih
struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
ugodno stanje habitatnih tipov ter habitatov ogroženih vrst.
Tako se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice, posamezna drevesa, gozdni otoki in vegetacijski pasovi ob vodnih
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telesih. Kjer je možno se regulirane vodotoke s sonaravnimi
ukrepi obnovi.
(5) Pri načrtovanju gradenj in ureditev je potrebno v največji možni meri ohranjati obstoječe vzpostavljene mejice, ki
so prisotne v prostoru, travišča in površine visokodebelnih
sadovnjakov.
(6) Morebitne protipoplavne ukrepe naj se načrtuje in
izvaja na sonaraven način. Za protipoplavne ukrepe v območju
ohranjanja narave naj se pridobi naravovarstveno soglasje ali
dovoljenje za poseg v naravo.
(7) V primeru rekonstrukcije in gradnje novih cest naj se
na območju evidentiranih črnih točk povozov dvoživk vzpostavijo podhodi in ograje za dvoživke oziroma drugi ukrepi za
preprečevanje povozov dvoživk.
(8) Objektov v območjih varstva narave naj se ne osvetljuje. Kolikor je osvetljevanje nujno, zaradi varnosti, naj bo
osvetlitev v skladu z zakonodajo.
(9) V kmetijski kulturni krajini se spodbujata ekstenzivna
raba travišč in ekološko kmetovanje, v čim večji meri se ohranjajo in urejajo visokodebelni sadovnjaki, gozdni robovi in drevesni otoki ter posamična drevesa, mejice in obvodna zarast.
(10) Ohranja naj se naravna morfologija strug in obvodnih
prostorov ter naravna dinamika vodnega režima. Urejanje vodotokov se izvaja sonaravno. Ohranja se obvodna vegetacija, ob
morebitnih posekih pa se le-ta nadomesti z avtohtonimi vrstami.
(11) V največji možni meri je potrebno na območju celotne
občine ohranjati travniške površine.
(12) Na vseh EUP, kjer prihaja do posegov v ekstenzivne
sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti. Na
starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj
se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske vrste ptic.
(13) Pri gradnjah novih objektov naj se okolica (izven območja funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega
drevja in nanje umesti po eno gnezdilnico za velikega skovika,
pogorelčka in smrdokavro.
(14) Novi načrtovani objekti znotraj območja KP Goričko,
naj praviloma imajo takšne gabarite kot okoliški objekti in naj se
ohranja vzorec pozidave (kombinacija objekta s pripadajočim
travniškim sadovnjakom).
(15) Čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo naj se
prilagodi biološkem ciklu kvalifikacijskih vrst.
(16) Ureditve turističnih, rekreacijskih, učnih in kolesarskih
poti ter postavitev opazovalnic za naravovarstvene vsebine,
ki so dovoljene v vseh namenskih rabah v območjih varstva
narave, naj se prednostno umešča na obstoječe degradirane
površine in izven prednostnih habitatnih tipov, da se ohranja
obstoječa vegetacija in hidrološki režim.
(17) Čiščenje in ureditev manjših vodotokov in površinskih
odvodnikov, ki niso v pristojnosti države, zaradi zagotovitve
poplavne varnosti in možnosti odvoda padavinskih voda iz
naselij, naj se v območjih ohranjanja narave izvaja izven gnezditvenega obdobja ptic (ne med 1. marcem in 30. julijem) in
obdobja drstitve in razmnoževanja vodnih organizmov (rib,
školjk, piškurjev itd.). Vsako leto (lahko tudi redkeje) se izmenjujoče očisti le ena brežina. Pri izvedbi del se omeji nevarnost
in izvedejo ukrepi za preprečevanje povzročitve kaljenja vode.
(18) Na zavarovanih in varovanih območjih narave je dopustno izvajanje komasacij ob upoštevanju sledečega:
– Pri izvajanju komasacij je potrebno ohranjati mejice,
obvodno zarast in območja, kjer je evidentirana prisotnost
varovanih rastlinskih in živalskih vrst (mejice, rastišča rastlin,
jarki, potoki, lesna zarast ob vodotokih, terase, omejki ipd.).
– Pri izvajanju komasacij je potrebno v čim večji meri
ohranjati vzorce kulturne krajine, mejice oziroma manjše zaplate grmovnih in drevesnih vrst med kmetijskimi površinami
in ob vodotokih.
– V vplivnem območju travniških površin naj se ne načrtuje
novih izsuševalnih jarkov oziroma melioracij, ker se z njimi spreminja hidrološke režime in ekološke razmere travniških površin.
– Pri izvajanju komasacij je potrebno ohranjati namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje fonda ekstenzivnih trav-
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niških površin. Z redno, ekstenzivno košnjo naj se ohranja ali
povečuje sedanji obseg ekstenzivnih travniških površin.
– Pred pričetkom izvajanja komasacij na območjih ohranjanja narave je potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne
službe za varstvo narave.
(19) Zagotavlja se ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih
struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
ugodno stanje habitatnih tipov ter habitatov ogroženih vrst. V
čim večji meri se ohranjajo in vzpostavljajo prvotni habitati (npr.
ekstenzivni negnojeni travniki, mokrotni travniki, visokodebelni
sadovnjaki, mejice, obrežna vegetacija). V primeru uničenja se
nadomeščajo vsaj v enakem velikostnem razredu. Ohranjajo
ali ponovno vzpostavljajo se tudi živice, posamezna drevesa
in gozdni otoki. Kjer je možno se regulirane vodotoke s sonaravnimi ukrepi obnovi.
(20) Na območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi izvedenih agrarnih operacij že zmanjšana ali ogrožena biotska
raznovrstnost, naj se načrtuje omilitvene ukrepe, s katerimi se
obnovijo ogroženi habitatni tipi in habitati vrst.
(21) Vsi posegi v prostor, ki spreminjajo dejansko rabo zemljišč (organizacija gradbišča, gradnja, organizacija prireditev,
izvajanje dejavnosti ipd.) so na varovanih območjih dovoljeni
samo v primeru, če so skladni z opredeljeno namensko rabo
prostora.
76. člen
(varstvo okolja in naravnih dobrin)
(1) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov,
energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za
rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov za
potrebe gospodinjstev ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo
bivalne razmere na območju, in če niso v nasprotju z režimi
varovanja okolja, varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in s krajinskimi kakovostmi.
(2) Za vse posege, ki bodo domnevno povzročali prekomerne obremenitve okolja se v skladu s predpisi o varstvu
okolja, izdela poročilo o vplivih na okolje in pridobi okoljevarstveno soglasje.
(3) Spodbuja se izboljšanje toplotne izolacije stavb ter
doseganje standarda energetsko varčne stavbe, kar se potrdi
z energetsko izkaznico.
(4) V novozgrajenih stanovanjskih in nestanovanjskih
stavbah se mora praviloma zagotavljati najmanj 25 % moči za
gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi
viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v
lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno
obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra,
ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali
hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe. To ne velja za:
– 1271 nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 1272 stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe,
– 1252 rezervoarje,
– 11 stanovanjske stavbe, ki se uporabljajo manj kot štiri
mesece v letu.
(5) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m² in pri rekonstrukciji stavb, kjer uporabna
tlorisna površina presega 1000 m² in se zamenjuje sistem
oskrbe z energijo, se izdela študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. S pitno vodo se ravna racionalno. V
objektih se uporabljajo sistemi za varčno ravnanje s pitno vodo.
77. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Voda se kot naravna dobrina prvenstveno uporablja
za oskrbo s pitno vodo. Varuje se obstoječe in potencialno pomembne vire ter spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode.
Na območjih varstvenih pasov vodnih virov se upošteva pogoje
iz občinskih predpisov.
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(2) V vseh EUP se pri vseh posegih upošteva določilo
občinskega predpisa o načinu opravljanja gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju občine.
(3) Pri gradnji novih objektov, tako stanovanjskih kot tudi
nestanovanjskih, se v dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja, v največji možni meri, vključijo najnovejše tehnološke rešitve za racionalno rabo pitne vode (npr. zapiranje
krogotokov v industriji, prečiščevanje sanitarne vode za ponovno rabo, prečiščevanje kapnice za uporabo v gospodinjstvih,
varčne pipe in splakovalniki …).
(4) Pri posegih na vodovarstvena območja je potrebno
upoštevati predpise, ki se nanašajo na ta območja. Za gradnjo
na vodovarstvenih območjih virov pitne vode je potrebno pridobiti pogoje in soglasje, ki ga izda pristojni organ.
(5) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o
varovanju vodnih virov na območju občine.
(6) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo je potrebno varovati vse obstoječe in potencialno pomembne vodne
vire in spodbujati varčno in smotrno rabo pitne vode.
(7) Osnovno varstvo vodnih virov se zagotovi na območjih varstvenih pasov z varstvenimi režimi. Na teh območjih se
upoštevajo naslednje usmeritve:
– kmetovanje na območjih vodovarstvenih pasov se izvaja
v skladu s predpisi,
– na območjih vodovarstvenih pasov se spodbuja ekološko kmetovanje, zatravljanje in pogozdovanje površin,
– odpadne vode se čistijo v okviru sistemov za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda,
– odpadne vode iz objektov, ki jih ni mogoče zajeti v
sisteme za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se čistijo z
individualnimi čistilnimi sistemi v skladu z veljavnimi predpisi,
– gnojnične jame in gnojišča za živinske fekalne vode
morajo biti brez iztoka in vodotesne, uredijo se ustrezne nepropustne gnojne jame ali lagune, gnojevka in gnojnica se odvaža
na za to primerne površine,
– vsi lokalni vodni viri (opuščeni ali aktivni vodnjaki v naseljih, kali) se ohranijo oziroma očistijo in ustrezno vzdržujejo.
(8) Vse vodne vire se varuje pred onesnaženjem in vzdržuje za oskrbo v izrednih razmerah. Na območju vodnih virov
se vrši nadzor nad dejavnostmi v prostoru, nadzoruje se uporabo gnojil, strupov in insekticidov. Posege na vodovarstvenih
območjih se presoja skozi analize tveganj ter v skladu z določili
pristojnih služb. Na vodovarstvenem območju se lahko intenzivira dejavnosti samo ob doslednem upoštevanju parametrov
zaščite podtalnice.
(9) Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov je
dopustno umeščati dejavnosti na območja najmanjše ranljivosti
s takšnimi tehnološkimi prilagoditvami, ki zagotavljajo ohranjanje kakovosti in količine podzemnih voda.
(10) Poselitev je dopustno načrtovati tam, kjer je možno
brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s
pitno vodo.
(11) Na vododeficitarna območja je dopustno umeščati le
dejavnosti, ki v delovnem procesu ne potrebujejo velikih količin
vode ali pa je umestitev dejavnosti z večjo porabo vode na to
območje upravičena iz okoljskih, prostorskih, tehnoloških in
ekonomskih vidikov.
(12) Odtoke meteornih vod z vodotesno utrjenih površin,
kjer prihaja do manipulacije z ogljikovodiki in na teh površinah
obstaja potencial za onesnaženje padavinske vode je treba
opremiti z ustreznimi lovilci olj, ki se namestijo pred iztokom.
(13) Z namenom zagotavljanja varstva voda pred onesnaženjem vodnih virov se zagotovi ustrezno odvajanje in čiščenje
odpadne vode.
78. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč)
(1) Načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na kmetijskih zemljiščih, ki so dovoljene v skladu
s področnimi predpisi, je treba zagotoviti, da se:
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– ne bodo dodatno obremenjevala okolja in poslabšala
stanja kmetijskih zemljišč,
– ne bodo ovirali kmetijske dejavnosti na sosednjih kmetijskih zemljiščih in dostopa do njih,
– ne bodo uničili ali poškodovali obstoječe kmetijske proizvodne infrastrukture, kot so melioracijski jarki in namakalni
sistemi, poljske prometnice ipd.,
– uporabniki teh ureditev ne bodo povzročali škode na
kmetijskih kulturah.
(2) V EUP kjer so izvedene hidromelioracije se pomožne
infrastrukturne objekte, ki potekajo v zemlji locira ob obstoječe
ceste tako, da se ne poškoduje drenažnih sistemov.
(3) Na območjih kmetijskih zemljišč so dovoljene le prostorske ureditve v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki
urejajo področje kmetijstva, z namenom zagotavljanja osnovne
kmetijske dejavnosti. Kmetijska zemljišča varujemo pred spreminjanjem osnovne namenske rabe. Sprememba namenske
rabe kmetijskih zemljišč je možna le s spremembo OPN ali na
način, kot dopušča zakonodaja.
(4) Izvajanje kmetijskih dejavnosti se načrtuje tako, da
se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Pri tem se gnojevka izvaža prednostno na zemljišča izven varovanih območij narave. Ohranja se obstoječi
obseg ekstenzivnih obdelovalnih travišč. Vzpodbuja se ekološko kmetovanje, integrirana pridelava, rabo zaraščajočih se
kmetijskih površin na način, ki zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na večjih kmetijskih
površinah se ohranja in ponovno vzpostavlja omejke, živice,
gozdne otoke.
(5) Preprečuje naj se razrast invazivnih rastlinskih vrst kot
so japonski dresnik, rudbekija, ambrozija, robinija, žlezasta nedotika in kanadska rozga. S tem namenom naj se v vseh EUP
po ureditvi (tudi gradbenih inženirskih objektov, komunalnega
in energetskega omrežja) predvidi takojšnja sanacija prizadetih
površin. V vseh EUP naj se pri sanaciji, zasaditvah in ozelenitvah uporablja lokalno avtohtone vrste vegetacije.
(6) V čim večji meri se ohranja strnjene komplekse kmetijskih zemljišč, kar je bistveno z vidika ohranjanja proizvodne
funkcije ter omogočanja ekonomske neodvisnosti kmetijskih
gospodarstev.
(7) Dovoljeni posegi na kmetijska zemljišča se lahko izvedejo samo v primeru, da se morebitno poškodovane površine
kmetijskih zemljišč, takoj po končani gradnji sanira oziroma
rekultivira. Med urejanjem območja je obvezno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih kmetijskih zemljišč. Odstranitev
rodovitnega dela tal na območju urejanja se izvede na način,
da se ta sloj tal ne meša z ostalimi sloji. Ta sloj se prednostno
uporabi za urejanje okolice ali pa v sodelovanju s strokovno
službo za druge kmetijske namene.
(8) Z namenom izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma
izboljšanja pogojev obdelave je na območjih kmetijskih zemljišč
dopustno izvajati agrarne operacije, s katerimi se spreminja
prostor (komasacije, melioracije ipd). Agrarne operacije morajo
biti izvedene v skladu s pogoji pristojnih nosilcev urejanja prostora in na okolju prijazen način tako, da se med kmetijskimi
zemljišči ohranjajo, ponovno vzpostavljajo, na novo vzpostavljajo žive meje, gozdni otoki, vodna telesa.
(9) Za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč je na območju kmetijskih zemljišč dopustna gradnja vodnih zadrževalnikov, toda samo v primeru pridobitve soglasij pristojnih nosilcev
urejanja prostora in je taka ureditev dopustna upoštevajoč
druge omejitve v prostoru.
79. člen
(varstvo gozdov)
(1) Gozdove v občini se varuje v obstoječi velikosti, obliki
in funkciji. Za vse posege v gozdna zemljišča se predhodno
pridobi soglasje Zavoda za gozdove (v nadaljevanju: ZGS).
Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih
ekosistemov s poudarkom na ohranjanju prednostnih habitatnih
tipov. Ohranja se gozdne površine v kmetijskih območjih, ki

Stran

9406 /

Št.

67 / 29. 11. 2017

predstavljajo mozaično kulturno krajino in omogočajo varstvo
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(2) Posegi v gozdne površine so dopustni ob pogoju, da
se ohranja gozdno drevje in grmičevje, da poteka infrastruktura
v skupnih koridorjih in v čim krajšem poteku ter po možnosti
izven pomembnih območij varstva narave, da se zemljišče po
končanem posegu vzpostavi v prvotno stanje. odstranitev skupin dreves, posamičnih dreves in živih meja, ki imajo varovalno
ali krajinsko značilno funkcijo, ni dopustna. Gozdnih površin ni
dopustno ograjevati. Pri gradnji ograj ob prometnicah se zagotovi prehode za živali na mestih obstoječih stečin in naravnih
prehodov. Prehode ugotovi ZGS v sodelovanju s strokovnimi
službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami. Pri novogradnjah v bližini gozdnih zemljišč
znaša odmik objekta od meje gozdnega roba najmanj eno drevesno višino, v nasprotnem nosi odgovornost za nastalo škodo
v primeru porušitve drevja investitor. V gozdovih se ohranja vse
obstoječe gozdne prometnice.
(3) Pri gospodarjenju z gozdovi in posamičnim gozdnim
drevjem izven naselij, ki so del osnovne kmetijske rabe se
upošteva te pogoje:
– prepovedano je sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč po pašnikih, poljih in travnikih ter
zarast ob vodnih bregovih v času gnezdenja ptic in poleganja
mladičev, to je med 1. majem in 1. avgustom.
– ohranjajo se suha drevesa in drevesna dupla povsod
tam, kjer se s puščanjem oslabelih dreves ne poveča možnost
širjenja škodljivcev in bolezni. Drevesne vrste, kjer obstoja ta
nevarnost so: smreka, kostanj in brest. Prav tako se ohranja
vse plodonosne drevesne in grmovne vrste.
– ohranja se gozdne ostanke ob vodotokih, ker vplivajo na
zaščito bregov pred erozijo. Pri poseku je treba počistiti struge
in korita potokov. Z gozdovi ob potokih se gospodari posamično
ali skupinsko prebiralno ter zagotavlja naravno pestrost.
– skupine gozdnega drevja izven naselij, grmovno vegetacijo in obvodno vegetacijo, ki se zaradi rabe izkrčijo na golo,
je treba takoj oziroma še v letu krčitve sanirati na način, da se
osnuje nova drevesna ali grmovna zarast.
(4) Usmeritve za gospodarjenje z gozdnim drevjem ob
potokih:
– z gozdovi ob potokih se gospodari posamično ali prebiralno ter zagotavljati naravno pestrost, kjer je mogoče se pušča
sušice za duplarje;
– ohranja se gozdove ob potokih, ker vplivajo na zaščito bregov pred erozijo, na temperaturni režim vode, uravnavajo tok podtalnice in varujejo sosednja zemljišča pred
poplavami;
– ohranja se gozdove in pasove ob potokih, ker omogočajo povezave (biokoridorje) med različnimi biotopi;
– v ozkih ostankih gozda ob vodotokih moramo gospodariti posamično prebiralno in težiti k čim večjemu deležu starega
drevja;
– pri poseku je potrebno počistiti struge in korita potokov;
– posek dreves in čiščenja obvodne vegetacije v času
gnezdenja ptic (marec–september) je prepovedano;
– v obvodnih pasovih ni dovoljeno graditi stavb ali stalnih
objektov.
(5) Usmeritve za gospodarjenje z omejki:
– ohranja se obstoječo rastlinsko strukturo, zastornost in
osončenost;
– z drevjem in grmovjem gospodarimo panjevsko in prebiralno;
– zagotavlja se ustrezne rastiščne pogoje in se jih ne
spreminja (ne odstranjujemo zemlje, odkrivamo korenin, zasipavamo debla ali korenin, spreminjamo višine talne vode);
– sečnjo izvajamo v primernem letnem času, izven sezone gnezdenja ptic;
– skrbi se za ohranjanje plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst ter ustreznega števila sušic in drevesnih dupel;
– ohranja se omejke, ker omogočajo povezave (biokoridorji) med posameznimi ostanki gozda v agrarni krajini.
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(6) Usmeritve za gospodarjenje s posamičnim drevjem:
– zagotavljanje ustrezne rastiščne pogoje, ki jih ne smemo
spreminjati (ne smemo odstranjevati zemlje, odkrivati korenin,
zasipavati debla ali korenine, spreminjati višino talne vode);
– v bližini rastišča se ne gradi stalnih objektov;
– drevesa se ne obsekuje, vej se ne lomi ali poškoduje
debla ali korenine.
(7) Usmeritve za nego gozdnega roba:
– oblikovanje gozdnega roba, ki so bili v preteklosti uničeni;
– z nego in sečnjo skrbeti za vertikalno in horizontalno
strukturo gozdnih robov.
(8) V prostoru z majhnim deležem gozda je treba objekte
linijske infrastrukture načrtovati tako, da se v čim večji meri
izogibajo gozdnim zaplatam, skupinam gozdnega drevja in
obvodni vegetaciji. Na območju naselij in v njihovi neposredni
bližini je treba obseg gozdnih površin v največji možni meri
ohraniti ter jih vpeti v zelene sisteme naselij s primernimi oblikami rekreacijske rabe.
(9) Gozdnih kompleksov ni dovoljeno krčiti. Linijski objekti
se naj načrtujejo ob že obstoječih infrastrukturnih objektih. V
gozdnih kompleksih je prav tako prepovedana neorganizirana
turistična in rekreativna dejavnost.
(10) V večnamenskih gozdovih, ki imajo poudarjeno ekološko funkcijo 1. stopnje, se posegi v gozd dovolijo le v izjemnih
primerih, ko so nujni in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s
poudarjeno socialno funkcijo 1. stopnje, pa se posegi dovolijo
v primeru, ko gre za objekt, ki dopolnjuje funkciji skladno rabo
gozda.
(11) Krčitev gozdov za kmetijske namene brez predhodne
spremembe planskega akta je možna le, če površina krčitve ne
presega 0,50 ha.
(12) Gradnja manj zahtevnih objektov v gozdu je možna
le na zemljiščih, ki so v OPN opredeljena kot stavbna zemljišča ter objektov, ki jih dovoljuje ta odlok na gozdnih zemljiščih
z oznako PNRP G. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi
ustreznega dovoljenja za gradnjo.
(13) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo
življenjske razmere divjadi, izda soglasje ZGS, po predhodni
pridobitvi mnenja upravljavca lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom.
(14) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je treba
zagotoviti prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj
potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi.
Kraje prehodov ugotovi ZGS v sodelovanju s strokovnimi službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi
organizacijami.
(15) Za krčitev gozda večjih površin (najmanj 5 ha) se
preveri ali je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, nad
30 ha pa presoja vplivov obveza.
(16) Na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki še niso
opredeljena kot gozd, kar pomeni, da niso vključena v Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote, je dovoljeno
drevesa posekati in vzpostaviti kmetijsko površino, brez predhodnega dovoljenja za krčitev gozda. Prednostna območja, za
nadomestna zemljišča za izgubo najboljših kmetijskih zemljišč
so zemljišča v zaraščanju.
(17) Ohranja se vse obstoječe gozdne prometnice, ter
priključke teh cest na ceste višjega reda, ki so predpogoj za
gospodarjenje z gozdom. Zato se na vseh gozdnih prometnicah
ne sme načrtovati drugih dejavnosti, ki bi kakorkoli negativno
vplivale na normalno gospodarjenje z gozdom.
(18) Zagotoviti ustrezno prometno povezavo med gozdom
in javnimi cestami (ograje, zaokroževanje njivskih površin in
preurejanje vinogradov marsikje prekinejo dolgoletne poti, ki
so lastnikom omogočale dostop do gozda).
(19) Za vse posege v gozdna zemljišča se pridobi soglasje pristojnega Zavoda za gozdove, za posege v prostor, ki
lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi pa tudi
predhodno mnenje upravljavca lovišča.
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80. člen
(varstvo površinskih voda)
(1) V občini je vodotok 1. reda Ledava ter vodotok Curek,
ki prečkata državno mejo. Vsi ostali vodotoki Martjanski potok,
Ratkovski potok, Bukovniški potok ter ostali manjši potoki so
vodotoki. 2. reda. Kot vodna zemljišča so na območju občine
opredeljene poleg potokov tudi posamični ribniki, opuščene
gramoznice ter predvidene akumulacije.
(2) Priobalna zemljišča pri vodah 1. reda so od meje vodnega zemljišča, znotraj naselij oddaljena 15 m, izven naselij
pa 40 m ter pri vodah 1. reda, ki je kot takšno opredeljeno
zaradi prečkanja državne meje, je priobalno zemljišče 5 m od
meje vodnega zemljišča. Pri vodah 2. reda znaša zunanja meja
priobalnega zemljišča 5 m od meje vodnega zemljišča.
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
dejavnosti in posegi v prostor, ki bi ogrožali stabilnost vodnih
in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja
ali bi onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih ter obvodnih
organizmov. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustno
posegati v prostor razen za izjeme skladno s predpisom, ki
določa pogoje za upravljanje voda. Na priobalnih zemljiščih je
prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.
(4) Izven poselitvenih območij so dopustni posegi vodnogospodarskih ureditev za vzdrževanje vodnih površin in
vodnega režima, začasna delovišča za izvajanje raziskovalnih,
gradbenih in drugih del pod pogojem, da se območje po izvedbi
posega primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje.
(5) Prepovedano je pranje vozil, gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne
snovi in druge odpadke, odlagati ali pretovarjati odkopane
ali odpadne materiale ali druge podobne snovi ter odlaganje
odpadkov.
(6) Za varstvo in izboljšanje stanja površinskih in podzemnih voda je v občini načrtovano sistematsko odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih voda.
(7) Na obstoječih objektih in napravah, ki se nahajajo na
vodnem ali priobalnem zemljišču, je dopustna rekonstrukcija,
sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, pod pogojem, da:
– se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost
ali ogroženost,
– se s tem ne poslabšuje stanja voda,
– je omogočeno izvajanje javnih služb,
– se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
– to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami,
– se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost
do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.
(8) Pri načrtovanju v območju vodnih zemljišč je potrebno
upoštevati obstoječo in načrtovano rabo voda ter varstvena
območja po predpisih o vodah.
(9) Kanaliziranje oziroma prekrivanje vodotokov ni dopustno. Vse morebitne ureditve v območju vodotokov morajo
biti izvedene s sonaravno v skladu z zahtevami hidrotehnične
stroke, z uporabo čim več naravnih materialov in sodobnih
tehnologij. Tehnični togi ukrepi so dopustni samo v primeru, da
ni drugih tehničnih rešitev.
(10) Pri načrtovanju poteka linijskih objektov GJI je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na
delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, je potrebno
tako načrtovati potek trase, da le-ta ne posega na priobalno
zemljišče vodotoka. Manjši odmiki od predpisanih so dopustni
le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti
omejene, vendar tako, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.
(11) Prečkanja linijskih objektov GJI pod strugo vodotoka
morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna
sposobnost struge vodotoka.
Ob urejanju večjih gospodarskih oziroma proizvodnih con
je treba izvesti ukrepe proti škodljivemu delovanju padavinskih
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voda, ki obsegajo zlasti ukrepe za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev, travne plošče, čim
manjša površina asfaltnih in tlakovanih površin ipd.) ter ukrepe
za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.
(12) Pri gradnji gospodarskih objektov in objektov, kjer
se bo odvijal proizvodni proces, je potrebno hrambo naftnih
derivatov, kemikalij in ostalih nevarnih snovi urediti tako, da
bosta voda in okolje ustrezno zavarovana pred onesnaženjem.
(13) Odvajanje in izpust fekalne ali druge kanalizacije z
onesnaženo odpadno vodo v vodotoke in ostale naravne vode,
brez predhodnega čiščenja, ni dopusten.
(14) Za vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu z
veljavnimi predpisi o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga izda
pristojni organ.
81. člen
(raziskovalni prostor za nafto in plin)
(1) Na območju občine je pridobivalni prostor (gramoznica
Ivanci), za katerega je bila podeljena rudarska pravica za gospodarsko izkoriščanje proda in peska, ki je v OPN prikazana
kot površine nadzemnega pridobivalnega prostora. Gramoznica bo po opustitvi izkoriščanja kot vodna površina, namenjena
za rekreacijske in turistične namene.
(2) Na območju osrednjega dela občine je v Rudarski
knjigi vodeni bivši raziskovalni prostor »Murska depresija«, kot
območje raziskovalnega prostora za geotermično energijo ter
na severnem in južnem delu občine, kot območji raziskovalnega prostora za ogljikovodike – nafta in zemeljski plin.
Območja pridobivalnih prostorov so razvidna iz tega OPN,
območja raziskovalnih prostorov pa iz javnih evidenc.
82. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri graditvi objektov in pri drugih posegih v prostor se
upošteva predpise, ki opredeljujejo ukrepe za zagotavljanje
varnosti pred poplavami, erozijo in plazovi. Za zagotavljanje
zaklanjanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
se pri vseh posegih v prostor upošteva predpise s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Pri vseh posegih se upoštevajo pogoji za spodbujanje
razvoja požarno nenevarnih tehnologij in posegov v prostor, ki
zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov, uporabo požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter preprečevanje
širjenja požarov, vplive obstoječih in novih industrijskih objektov
na načrtovanje novih naselij ter pogoje za prevoz ljudi in živali
ter transport v cestnem, železniškem, cevnem, ladijskem in letalskem prometu. Za vsako dejavnost se na podlagi predpisov
o požarni varnosti preveri požarna ogroženost.
(3) Pri urejanju prostora in pri graditvi objektov se upošteva prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo
varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z odmiki in požarnimi ločitvami od parcelnih mej in med objekti, intervencijskimi potmi,
dostopi, dovozi in delovnimi površinami za intervencijska vozila,
viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter s površinami ob
objektih za evakuacijo ljudi. Na območjih brez hidrantnega
omrežja in na območjih, kjer pretoki na omrežju ne zagotavljajo
ustrezne preskrbe s požarno vodo, izvajalec gospodarske javne službe za oskrbo z vodo zagotovi požarne bazene in druge
ustrezne ureditve. Dostopne in dovozne poti ter postavitve in
delovne površine za gasilska vozila morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090. V območjih velike požarne ogroženosti
gozdov se praviloma ne načrtujejo dejavnosti ali prostorske
ureditve, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter
za materialne dobrine in naravo.
(4) Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih
se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in po potrebi izdela oceno požarne ogroženosti ter predvidi ukrepe za preprečitev požara.
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(5) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa
v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji
požarne varnosti.
(6) Pri načrtovanju posegov na območju poplav je treba
upoštevati omejitve in omilitvene ukrepe, ki jih podajajo elaborati:
– Hidrološko-hidravlična študija Lipnice in Martjanskega
potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, št. proj.
1275/2010, 1276/2010, 1287/2010, Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., november 2010, dopolnitev februar 2013;
– Izdelava hidrološko-hidravlične študije z novelacijo poplavnih kart za Martjanski potok z vključeno akumulacijo Sebeborci, št. proj. 107/2014, T-PRING d.o.o., februar 2014;
– Hidrološko-hidravlična študija Lipnice in Martjanskega
potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, novelacija
poplavnih kart zaradi izgradnje akumulacije Sebeborci, št. proj.
110/2014, T-PRING d.o.o., april 2014, dopolnitev maj 2017.
Za vsak poseg na poplavnem območju je treba predhodno
pridobiti vodno soglasje.
(7) Poplavna območja:
– Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so
določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in
potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne
nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe
stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih,
kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni
del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.
– Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte
poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je
pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov
v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve
za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in
izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma
izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev
načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe
posega v prostor oziroma sočasno z njo.
– Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije
in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
– Ne glede na določbe druge in tretje alinee so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi
in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki
jih določajo ti predpisi.
(8) Za posege, ki so dopustni na vodnih in priobalnih zemljiščih in za posege, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na
vodi režim ali stanje voda, med ostalim tudi za posege na varstvena (vodovarstvena, območja kopalnih vod, varstvena območja površinskih voda ipd.) in ogrožena območja (poplavna,
erozijska, plazljiva) se lahko izvede samo na podlagi vodnega
soglasja, ki odloči tudi o tem ali je za poseg/objekt ne glede na
zahtevnost, potrebno geološko geomehansko poročilo, ki ga
izda pristojni organ za vode.
(9) Pri načrtovanju ureditev je treba v čim večji meri ohraniti obstoječe retenzijske (razlivne) površine in je treba vse ureditve načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
(10) Na vseh evidentiranih območjih poplav gradnja kleti
ni dopustna. Na drugih območjih občine se pri načrtovanju
objektov, ki so pod nivojem zemlje obvezno preveri gibanje
nivoja podtalne vode.
(11) Na poplavnih območjih, območjih visoke podtalnice,
zemeljskih plazov, erozij je treba zagotoviti varne življenjske
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razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem
razvoja sorazmerno glede na izrazitost in pogostosti naravnih
procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenjem njegove materialne dobrine.
(12) V občini so plazljiva in erozijska območja, kjer se
prostorske ureditve in posamični posegi v prostor za slednje
načrtujejo in izvajajo ob upoštevanju običajnih in zahtevnejših
zaščitnih ukrepov. Če se tem območjem ni mogoče izogniti,
se zagotovi izvedbo ustreznih strokovnih presoj in tehničnih
rešitev, ki zagotavljajo stabilnost objektov.
(13) Na erozijskem območju je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje
zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi
erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po
erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje
erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna ali brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(14) Na plazljivem območju se ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi
se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem območju je
prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje
zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne
vegetacije, ki pospešuje plazenje.
(15) Na gričevnatem delu občine se na plazljivih in erozijskih območjih ne načrtuje ureditve, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče. Pri posegih na teh območjih
in v njihovi bližini, ki so bila že sanirana ali so potencialno
plazljiva, se v projektni dokumentaciji preveri nosilnost tal.
Gradnja na pobočjih z naklonom 20 stopinj in več je možna ob
predhodnih geoloških raziskavah, na podlagi katerih se določi
način temeljenja ter izvede stabilnostne analize pobočja. Uredi
se odvodnjavanje vseh objektov in okolice ter podtalnih in
zalednih vod.
(16) Na območju obstoječih objektov merske mreže za
monitoring podzemnih voda se izvajajo posegi na način, da:
– ni predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5 m radiu
od objekta merske mreže,
– ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda,
– se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske
lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč ali
drugače,
– bo odvodnjavanje v bližini objekta merske mreže urejeno tako, da ni možno zatekanje,
– je zagotovljen neoviran dostop do objekta merske mreže.
(17) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s
cono potresne ogroženosti in projektnim pospeškom tal.
83. člen
(obrambne potrebe)
Na območju občine ni območij, objektov ali naprav za
potrebe obrambe, zato posebni pogoji za obrambo niso določeni.
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9. Splošni in skupni PIP glede varovanja zdravja
84. člen
(zdravo in kakovostno bivalno okolje)
(1) Gradnje objektov in naprav ter izvajanje posegov v
prostor, ki utegnejo v večji meri škodljivo vplivati na zdravje
ljudi, se dopušča le, če se s projektno dokumentacijo pripravijo
ukrepi, ki bodo škodljive vplive na okolje zmanjšali do s predpisi
dopuščenih stopenj.
(2) Obstoječi objekti oziroma naprave, ki povzročajo prekomerne emisije v okolje, ne smejo obratovati, dokler jih upravljavci ne sanirajo.
(3) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve le v primeru, da se oskrba s pitno
vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe. Obstoječi in
predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev,
morajo biti priključeni na vodovodno omrežje v skladu s pogoji
upravljavca vodovodnega omrežja. Če priključitev objektov na
vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ni možna, se lahko na
podlagi soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dopusti začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo, kot
so lastno zajetje, vodnjak, kapnica, cisterna, za katere občina
zagotovi začasni nadzor nad kakovostjo pitne vode.
(4) Vsi objekti morajo biti vključeni v organiziran sistem
zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. Odpadki se ločeno zbirajo v posebnih posodah (smetnjakih) po vrsti in/ali
izvoru. Mesta za smetnjake morajo biti določena zunaj stavbe,
na delu gradbene parcele, ki omogoča neoviran dostop komunalni službi. Ravnanje z odpadki mora biti urejeno na način, ki
ne ogroža zdravja ljudi. Občina na območju poselitve zagotovi
ustrezno število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov.
(5) Prostori ali deli prostorov, namenjeni bivanju, uživanju
in pripravi hrane ter spanju, morajo biti osvetljeni z dnevno
svetlobo v skladu s predpisi o minimalnih tehničnih zahtevah
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
(6) Objekte z varovanimi prostori je dovoljeno umeščati
le v primerno oddaljenost virov elektromagnetnega sevanja.
(7) Za zmanjšanje onesnaženosti zraka in vpliva prometa
na podnebne spremembe morajo imeti vsa načrtovana zaposlitvena območja in večja stanovanjska območja povezavo z
javnim potniškim prometom.
(8) Pri načrtovanju ureditev in razvoju infrastrukture je
potrebno razvijati in graditi omrežje pešpoti in kolesarskih povezav (stez oziroma poti), ki se navezujejo na javne zelene
površine, parke, igrišča in otroška igrišča, trge.
(9) Javni potniški promet se ureja na območjih obstoječe
pozidave v večjih naseljih, med večjimi naselji in njihovimi zaledji ter razvija na območjih novih pozidav in širitev naselij, sočasno z rekonstrukcijami ali novogradnjami cestnega omrežja.
(10) Pri vzdrževanju prenavljanju in modernizaciji lokalnih
cest in javnih poti ter ostalega cestnega omrežja, se izvedejo
tudi ukrepi za umirjanje prometa. Ustrezno se obnovi lokalno
cestno omrežje za dostop do lokacij z večjim turističnim pomenom oziroma s turističnim pomenom in za dostop do manjših
naselij oziroma lokacij.
(11) Občina mora v sklopu načrtovanja ureditev in razvoja
infrastrukture izvesti aktivnosti ozaveščanja javnosti o vplivih
prometa in uvajanje alternativnih vrst goriv (hibridna, električna vozila), povečanja uporabe javnega prevoza, spodbujanje
kolesarjenja in pešačenja.
(12) Razvijajo se turistične, rekreacijske in prostočasne
dejavnosti kot ena temeljnih strateških usmeritev za gospodarski razvoj in dvig bivalnih kakovosti ter za zagotovitev turistične
prepoznavnosti občine.
(13) Spodbuja se tudi razvoj turističnih, rekreacijskih in
prostočasnih dejavnosti, ki temeljijo na naravnih danostih, med
katerimi so najpomembnejši KP Goričko, naravni vodotoki,
visokodebelni sadovnjaki in druga naravovarstveno vredna
območja (Natura 2000, EPO, naravne vrednote, kvalifikacijski
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habitatni tipi ipd.). Na teh območjih se medsebojno povezujejo
posamični obstoječi ali novi programi ob izogibanju pretiranim
koncentracijam programov in infrastrukture v prostoru.
(14) Javne zelene površine v naseljih se povezujejo v
sistem z ekološko, socialno in morfološko funkcijo. Vse ureditve
se navezujejo na zaledje zelenega sistema, kjer se nahajajo
tako območja za rekreacijo kot tudi pridelovalne in gozdne
površine. Posebno pozornost se namenja ohranjanju območij
z večjo stopnjo naravne ohranjenosti oziroma ekološkega pomena brez opredeljene druge namembnosti.
85. člen
(oskrba prebivalstva s kakovostno pitno vodo in hrano)
(1) Na območju občine se zagotovi zadostno količino
kvalitetne pitne vode za večino prebivalstva občine.
(2) Na območju občine je potrebno zagotoviti varovanje
tal ter ohranjanje kmetijskih zemljišč za oskrbo prebivalstva z
zdravo, kakovostno, lokalno pridelano hrano.
86. člen
(varovanje kakovosti zunanjega zraka)
(1) Pri vseh posegih v prostor, ki povzročajo emisije v
zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo varstvo zraka. Objekte oziroma dejavnosti, ki so lahko pomemben vir onesnaževanja zraka je dovoljeno umeščati samo v območja, namenjena
proizvodnim dejavnostim (IG, IP, IK), kjer ni dovoljeno umeščati
objektov z varovanimi prostori. Dejavnosti, ki onesnažujejo
zrak, je dovoljeno umeščati le v gospodarske ali industrijske
cone, kjer so upravljavci dolžni poskrbeti za meritve emisij v
zrak in po potrebi izvajati ustrezno zaščito in sanacijo. Proizvodne dejavnosti, ki se bodo umeščale in so lahko pomemben vir
onesnaženja zraka zaradi izpustov v zrak morajo imeti zagotovljene najboljše dostopne tehnologije za zmanjšanje emisij
onesnaževal v zrak. Pri zasnovi nove zazidave je potrebno
upoštevati tudi prevetrenost prostora in vzpodbujanje lokalne
cirkulacije zraka.
(2) Pri vseh novogradnjah in prenovi objektov se prednostno uporabijo obnovljivi viri energije in pogoji glede učinkovite
rabe energije v stavbah. Objekti morajo skladno z veljavnimi
predpisi izpolnjevati tehnične zahteve predpisanega energetskega standarda na področju toplotne zaščite, ogrevanja,
klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave ter ostale
pogoje predpisov, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah
in zmanjšujejo negativne vplive na okolje (onesnaženost zraka,
ogrevanje okolice, druge emisije).
(1) Za zmanjšanje onesnaženosti zraka in vpliva prometa
na podnebne spremembe morajo imeti vsa načrtovana zaposlitvena območja (gospodarske cone …) in večja stanovanjska
območja urejeno povezavo z javnim potniškim prometom. Pri
umeščanju vira potencialnih vonjav (kompostarne, bioplinarne
ipd.) je treba zagotoviti primerno oddaljenost, tako da je zunanji
rob območja vira vonjav od območij stanovanjskih, gostinskih,
upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in
razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno
rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oziroma 500 m
pri odprtem kompostiranju. Za ureditev novih objektov za rejo
živali (večje farme), ki so viri vonjav, in za širitev takšnih objektov se s strokovno študijo preveri vplivno območje, objekti pa
se umesti na primerno oddaljenost od, navedenih območij. Pri
reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezna uporaba
tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja z
neprijetnimi vonjavami.
(4) Na vseh območjih proizvodnih dejavnosti (IP, IG in IK)
za objekte z dejavnostmi, za katere ni obvezna presoja vplivov
na okolje, niti ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, bi pa dejavnost lahko imela vpliv na okolje zaradi izpustov
v zrak je potrebno izdelati Strokovno oceno vplivov na kakovost
zraka z vsebinami skladnimi s predpisi o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja.
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(5) Spodbujajo se naslednji ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v občini:
– energetska oskrba stavb z uporabo obnovljivih virov
energije,
– zamenjava obstoječih kurilnih naprav z ustreznejšimi, ki
uporabljajo obnovljive vire energije,
– zmanjšanje toplotnih izgub stavb z energetsko sanacijo,
– uporaba čistejših kuriv (plin), daljinsko ogrevanje, izvedba in uporaba skupnih kotlovnic itd.,
– ozaveščanje javnosti o vplivih prometa in uvajanje alternativnih vrst goriv (hibridna, električna vozila),
– povečanje javnega prevoza, spodbujanje kolesarjenja,
pešačenja,
– umeščanje večjih kmetijskih proizvodnih objektov v čim
večjem odmiku od območij za bivanje,
– uvajanje, ohranjanje zelenih koridorjev v okolici območij
za bivanje.
87. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Hrup v okolju ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa glede na stopnjo varstva pred hrupom (v nadaljevanju: SVHP) za določeno območje glede na PNRP, določeno
po EUP, kot jih določa predpis o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju.
(2) SVHP so določene glede na namensko rabo prostora,
pri čemer meje območij stopenj varstva pred hrupom sovpadajo
z mejami med območji PNRP, in sicer velja:
a. območje II. stopnje varstva pred hrupom:
1. Območja BT v EUP: BG 13, BG 16, BG 17, MT 27,
MT 32, PO 2, SB 14 in SE 17.
2. Območja SS v EUP: MT 4, MT 3, BG 1, MA 8/4 MT 9.
b. območje III. stopnje varstva pred hrupom (S, C, B, Z, A),
c. območje IV. stopnje varstva pred hrupom (I, P, E, O,
K, G, V).
(3) Hrupne dejavnosti je dopustno umeščati samo na območja s predpisano IV. stopnjo varstva pred hrupom. Pri načrtovanju dejavnosti na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom,
se predvidijo ustrezni aktivni ukrepi za zaščito življenjskega
okolja pred hrupom. Izvedba pasivnih ukrepov je dovoljena
samo na stavbah z varovanimi prostori, če je hrup posledica obstoječih infrastrukturnih objektov, kjer aktivna zaščita ni
mogoča. Vsi objekti z varovanimi prostori, ki so umeščeni v
območjih IV. stopnje varstva pred hrupom, se ščitijo po kriterijih
za območje III. stopnje varstva pred hrupom.
(4) Novi viri hrupa na posameznem območju varstva
pred hrupom ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve območja s hrupom. Za nove vire hrupa morajo biti zagotovljeni
ukrepi varstva pred hrupom za preprečevanje in zmanjšanje
hrupa v okolju kot posledice uporabe ali obratovanja virov
hrupa.
(5) Pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom imajo prednost
ukrepi zmanjšanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred izvedbo pasivnih ukrepov pri stavbah z varovanimi prostori.
(6) Upravljavec vira hrupa je dolžan zagotoviti monitoring
hrupa zaradi obremenitve območja s hrupom iz vira hrupa in
za obratovanje vira hrupa, če tako zahteva predpis, pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje. Upravljavec vira hrupa je zadolžen
tudi za sanacijo, če prekomerno obremenjuje okolje.
(7) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest se gradnje objektov
načrtujejo z aktivno zaščito pred hrupom (protihrupne ograje),
če to ni mogoče pa s pasivno zaščito pred hrupom (zaščita
oken, fasade). V primeru prekomerne obremenitve s hrupom
v bližini cest, kjer izvedba aktivnih protihrupnih ukrepov ni mogoča, gradnja novih objektov ni dovoljena. Za dimenzioniranje
in oblikovanje morebitnih protihrupnih ukrepov je treba pridobiti
celovite strokovne rešitve. Če je vir hrupa cesta ali druga prometna infrastruktura, morajo upravljavci teh virov hrupa zagotoviti izvedbo protihrupnih ukrepov za preprečevanje čezmerne
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obremenitve okolja s hrupom ali zmanjšanje emisije hrupa npr.
z zmanjšanjem hitrosti vozil.
(8) Za javne prireditve, javne shode, kjer se uporabljajo
zvočne naprave na prostem, je treba pridobiti dovoljenje občine za povečano obremenitev okolja s hrupom za čas trajanja
prireditve, na osnovi izdelane strokovne ocene obremenitve
okolja s hrupom.
88. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) V občini je zgrajeno elektroenergetsko omrežje, ki
sodi med nizko in visoko frekvenčne vire EMS, kjer se glede na
občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega
okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri
sevanja, upošteva naslednje stopnje varstva pred sevanjem:
– I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje,
ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je
območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov,
namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega
programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih
površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati
namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske,
storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju
(v nadaljnjem besedilu: I. območje).
– II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje,
kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč.
II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja,
ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje. II. stopnja
varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju
namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.
– V obstoječih objektih, ki bodo v vplivnem pasu EMS, se
spremeni namembnost stanovanjskih objektov v rabo II. območja varstva pred elektromagnetnim sevanjem, ki izključuje
stanovanja in dejavnosti, pri katerih se v objektu dalj časa
zadržujejo ljudje. Na zemljiščih, ki so v vplivnem pasu EMS ni
možna gradnja novih bivalnih objektov iz I. območja varstva
pred elektromagnetnim sevanjem.
(2) V varovane koridorje virov elektromagnetnega sevanja
ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori. Minimalni
odmiki od virov elektromagnetnega sevanja segajo od sredine
osi daljnovoda na višini 1 m od tal v odvisnosti od nazivne
napetosti in vrste (tipa) daljnovoda, in sicer za:
– nadzemni daljnovod nazivne napetosti 400 kV:
– ipsilon: 46 m na vsako stran osi
– sod: 42 m na vsako stran osi
– nadzemni daljnovod nazivne napetosti 220 kV:
– jelka: 24 m na vsako stran osi
– sod: 18 m na vsako stran osi
– nadzemni daljnovod nazivne napetosti 110 kV:
– jelka: 14 m na vsako stran osi
– portal: 14 m na vsako stran osi
– sod: 11 m na vsako stran osi
– donau: 14 m na vsako stran osi
Zunanjo ograjo razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV: 15 m.
89. člen
(osončenost in svetlobno onesnaženje)
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo za bivalne
objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, zagotovljena celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri
dnevno.
(2) Omeji se svetlobno onesnaženje v bivalnih območjih
v naselju. Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
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onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 108/09) se pri
gradnji nove javne razsvetljave uporabijo svetilke, katerih delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %, razen za razsvetljavo javnih površin ulic na območju kulturnega spomenika,
kjer se lahko uporabijo svetilke, katerih delež svetlobnega toka,
ki seva navzgor, ne presega 5 %, če je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W ali je povprečna osvetljenost
javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami,
ne presega 2 lx in je javna površina ulic, ki jo razsvetljuje
razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem in počasnemu
prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h. Tem zahtevam
se morajo prilagoditi tudi svetilke obstoječe javne razsvetljave.
(3) Poraba električne energije za javno razsvetljavo na
območju občine ne sme presegati 44,5 kWh na prebivalca. Ko
je ta vrednost presežena, so potrebni ukrepi za zmanjšanje
porabe električne energije. S stališča varovanja zdravja ljudi
umetna osvetlitev na oknih bivalnih prostorov ne sme presegati
mejnih vrednosti, ki jih določa resorna zakonodaja.
Javna razsvetljava mora biti izvedena v skladu z veljavno
področno zakonodajo, upošteva naj zakonsko določene mejne
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Za razsvetljavo
cest in javnih površin se uporabljajo energetsko varčne sijalke
in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo.
(4) Pri omejitvah osvetljevanja varovanih prostorov se
upoštevajo mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzroča
razsvetljava na oknih varovanih prostorov:
Okoljsko območje

območje, ki je s
predpisom
določeno kot
naravna
vrednota

Osvetljenost
od sončnega
zahoda do 24. ure
2 lx

Osvetljenost
od 24. ure do
sončnega vzhoda
0 lx
1 lx (samo za
osvetljenost
zaradi razsvetljave
javne površine)

naselje, ki ni mesto 5 lx

1 lx

mesto

10 lx

2 lx

območja visoke
nočne dejavnosti
v mestih z več kot
20 000 prebivalci*

25 lx

5 lx

* Območje visoke nočne dejavnosti je območje, na katerem vsaj polovico časa od sončnega zahoda do sončnega
vzhoda potekajo dejavnosti javnega preživljanja prostega časa
(npr. turistična, kulturna, športna dejavnost …). Območje, ki
obsega tlorisno površino, manjšo od 3 000 m2, se ne obravnava
kot območje visoke nočne dejavnosti.
(5) Mejne vrednosti za osvetljenost se nanašajo na osvetljenost, izmerjeno na sredini svetle okenske odprtine in v
smeri, ki je pravokotna na zastekljeno površino okna. Oddaljenost okna od osvetljene površine se izračuna kot razdalja
med oknom in najbližjim robom osvetljene nepokrite površine,
izmerjena v vodoravni smeri.
(6) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin je treba
upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje,
ki jih določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
(7) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov
kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih usmerjenih
proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti
nebu.
(8) Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin naj
se uporabljajo energetsko varčne sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne
razsvetljave je treba načrtovati vgraditev stikal za reguliranje
polnočnega delovanja javne razsvetljave na odjemnih mestih.
(9) Umetna javna osvetlitev na oknih varovanih prostorov
ne sme presegati predpisanih mejnih vrednosti. Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v prostor
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je potrebno dosledno upoštevati predpis o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja.
(10) Glede postavitve svetlobnih napisov se upoštevajo
predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja
okolja.
90. člen
(zagotavljanje bivalnih pogojev in neoviran dostop
funkcionalno oviranim osebam)
(1) Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa
omogočena zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski
enoti.
(2) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi
dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni.
(3) Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi ob
njih morajo omogočati dostope in prehode invalidnim osebam
v skladu s predpisi o zahtevah projektiranja brez grajenih ovir.
Zagotovi se tudi parkiranje in ustrezno število parkirnih mest.
(4) Novi posegi v prostor za javne namene ali na javnih
površinah in prenove javnih objektov ali javnih površin morajo
biti načrtovani brez arhitektonskih ovir.
10. Omejitve za uporabo zemljišča na podlagi predpisov
posameznih nosilcev urejanja prostora ter tehnični
pogoji gradnje objektov
91. člen
(pogoji nosilcev urejanja prostora)
(1) Območje občine ni v vplivnem območju katerega od
letališč, preko območja občine pa potekajo zračne poti, zato se
pri posegih v prostor, ki bi zaradi svoje višine vplivali na varnost
zračnega prometa, predhodno pridobi ustrezno soglasje Ministrstva za promet. Med ovire za zračni promet štejejo:
– objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 m in ki
stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo
iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot
100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so
napeti nad dolinami po dolžini več kot 75 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena najmanj
25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih
cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
(2) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je
potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje ministrstva, pristojnega za promet (direktorata za civilno letalstvo), objekt pa je
potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
92. člen
(tehnični in drugi pogoji gradnje objektov)
(1) Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri razmestitvi objektov na posamezni parceli se upošteva tehnične zahteve sodobne gradnje. S smotrno razporeditvijo stavb je treba
zmanjšati stroške delovanja javne gospodarske infrastrukture,
z vgradnjo sodobnih materialov in energetsko sanacijo stavb
pa zmanjšati stroške ogrevanja in hlajenja ter zmanjšati izgube
energije. Pri tem se uporablja obnovljive vire energije (zbiralniki
sončne energije in sončne svetlobe, izraba padavinske vode,
izraba geotermalne vode, skupni energetsko varčni sistemi
ipd.). Priporoča se izraba padavinske vode za sanitarne namene.
(2) Razporeditev objektov na parceli, odmiki med njimi in
izvedba objektov morajo zagotavljati požarno varnost objektov.
Treba je zagotoviti tudi potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, pogoje
za varen umik ljudi, živali in premoženja, neovirane in varne
dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila.
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(3) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi
dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni.
(4) Gradnja objektov mora biti taka, da s svojimi ureditvami posredno ali neposredno ne ogroža sosednje parcele
oziroma sosednje nepremičnine in obratno.
(5) Na vseh objektih in napravah so možna investicijska
vzdrževalna dela in redna vzdrževalna dela.
93. člen
(spremljanje stanja okolja)
(1) Varstvo zraka:
– povprečni letni dnevni promet (v nadaljevanju: PLDP)
na pomembnih prometnicah v občini, spremljanje letno v času
izvajanja OPN,
– število zavezancev za prve meritve emisij v zrak –
spremljanje letno v času izvajanja OPN,
– delež objektov, ki za ogrevanje izkoriščajo obnovljivih
virov energije (v nadaljevanju: OVE) – vsakih 5 let po sprejemu
OPN.
(2) Varstvo pred hrupom:
– PLDP na pomembnih prometnicah v občini – spremljanje letno v času izvajanja OPN,
– število konfliktnih območij glede na SVHP – spremljanje
letno v času izvajanja OPN.
(3) Varstvo površinskih in podzemnih vod:
– število in delež prebivalcev priključenih na kanalizacijo
– spremljanje letno v času izvajanja OPN,
– dolžina kanalizacijskega sistema (spremljanje vsakih
5 let po sprejemu OPN),
– število prebivalcev priključenih na kanalizacijo z ustrezno čistilno napravo (spremljanje vsakih 5 let po sprejemu
OPN),
– količina odvedene in prečiščene vode (spremljanje vsakih 5 let po sprejemu OPN),
– kakovost površinskih voda (spremljanje vsakih 5 let po
sprejemu OPN na podlagi podatkov iz rezultatov državnega
monitoringa),
– morfološko stanje površinskih voda (spremljanje vsakih
5 let po sprejemu OPN na podlagi podatkov iz rezultatov državnega monitoringa),
– kakovost podzemnih voda (spremljanje vsakih 5 let po
sprejemu OPN na podlagi podatkov iz rezultatov državnega
monitoringa).
(4) Poplave:
– površina pozidanih stavbnih zemljišč v poplavnih območjih na območju občine – spremljanje 1x na 3 leta v času
izvajanja OPN.
(5) Spremljanje stanja ohranjenosti narave (monitoring
ohranjenosti narave) obsega:
– spremljanje stanja na področju varstva naravnih vrednot
(spremljanje vsakih 5 let po sprejemu OPN na podlagi podatkov
iz javno dostopnih evidenc),
– prisotnost, velikost populacij in ugodno stanje zavarovanih vrst (spremljanje vsakih 5 let po sprejemu OPN na podlagi
podatkov iz javno dostopnih evidenc),
– prisotnost, obseg in ugodno stanje prednostnih habitatnih tipih (spremljanje vsakih 5 let po sprejemu OPN na podlagi
podatkov iz javno dostopnih evidenc),
– površina in delež ekstenzivnih sadovnjakov (spremljanje
vsakih 5 let po sprejemu OPN na podlagi podatkov iz javno
dostopnih evidenc).
(6) Raba naravnih virov:
– površina in delež najboljših kmetijskih površin v primerjavi z vsemi kmetijskimi površinami – 1x v 3 letih v času
izvedbe OPN,
– poraba pitne vode na prebivalca (spremljanje vsakih
5 let po sprejemu OPN),
– število priključkov na javno vodovodno omrežje (spremljanje vsakih 5 let po sprejemu OPN),
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– količina izrabljene geotermalne vode (spremljanje vsakih 5 let po sprejemu OPN).
(7) Kulturna dediščina:
– število in lastnosti enot kulturne dediščine,
– ogroženost enot kulturne dediščine.
(8) Varovanje zdravja ljudi:
– delež prebivalcev, ki se oskrbuje s pitno vodo iz lastnih
zajetij,
– delež vodnih virov, kjer je uveljavljen varstveni režim
(VVO),
– delež prebivalstva, ki nima urejenega nadzora nad
kakovostjo pitne vode,
– delež površin za šport in rekreacijo,
– dolžina kolesarskih poti,
– dolžina državnih cest skozi naselja,
– dolžina cest, kjer je uveljavljeno umirjanje prometa,
– spremljanje pritožb prebivalstva zaradi vplivov iz okolja,
– obveščanje javnosti o stanju okolja in poročanje javnosti
o izvedenih ukrepih.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
94. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in Srednjeročnega plana Občine Murska
Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 43/04);
2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98, 20/01, 92/03,
48/04, 97/10, 34/11).
3. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za namakanje
kmetijskih zemljišč (sadovnjakov) v Fokovcih (Uradne objave
občine Murska Sobota, št. 8/91).
95. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in druge posege v prostor, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega akta, se
končajo po določilih prostorskih aktov, veljavnih v času vložitve
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
96. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
97. člen
(vpogled v občinski prostorski načrt)
(1) Prostorski načrt je izdelan v digitalni in analogni obliki.
V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika. V primeru neskladnosti tekstualnega in grafičnega dela se uporablja
tekstualni del.
(2) Prostorski načrt je shranjen in na vpogled na občini,
področni upravni enoti in Ministrstvu, pristojnem za prostor.
98. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-00002/2016
Moravske Toplice, dne 24. novembra 2017
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

IK-površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

AD 6

AD 7

AD 7/1

Žaga

Naselje –
osrednji del

Naselje –
počitniški del

ANDREJCI

ANDREJCI

ANDREJCI

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine

Trokšarjev
breg

ANDREJCI

AD 5

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

0;4

Način
urejanja

36.-SK
55.-PC

35.-SK
55.-PC

39.-IK

36.-SK
55.-PC, PO

36.-SK
55.-PC
56.-E

36.-SK
55.-PC

52.-SKv
55.-PC

Podr. PIP
v členu

Št.

0,4

0,8

0,4

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture

AD 4

Zgornji Torkov
breg

ANDREJCI

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

AD 2

Žilavcov breg

ANDREJCI

Faktor
zazida
nosti

0,4

Režimi in omejitve*

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr)

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora
SKv-površine vinskih kleti in
počitniških hišic
PC-površine cest

Lapki dol

ANDREJCI

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora
AD 1

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Priloga 1: PREGLED ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA V OPN OBČINE MORAVSKE TOPLICE
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KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7306)
KD (22029),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine

AD 12

BE 1

BE 2

Naselje

Pokopališče

ANDREJCI

BERKOVCI

BERKOVCI

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

0,4-SK
0,6-CD

pOPPN

SKv-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

Zgornji Torkov
breg – severni
del

41.-CD, ZK
55.-PC, PO

67 / 29. 11. 2017

35.-SK, CD
55.-PC

63.-OPPN

54.-O

O-območje okoljske infrastrukture

AD 11

Vodohran

ANDREJCI

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

63. - pOPPN

pOPPN

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC- površine cest

AD 10

Naselje – južni
del

ANDREJCI

0,4

41.-CD, ZK
55.-PC

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (24688),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PC-površine cest

35.-CD

Podr. PIP
v členu

AD 8/1

0,6

Način
urejanja

Pokopališče

ANDREJCI

Faktor
zazida
nosti

Režimi in omejitve*

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Št.

CU-osrednja območja centralnih
dejavnosti

Gasilski dom

ANDREJCI

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

9414 /

AD 8

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran
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0,6

0,6

EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (30),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SS-stanovanjske površine
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
BC-športni center
K1-najboljša kmetijska zemljišča

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZD-druge urejene zelene površine

BG 1/1
BG 1/2

BG 3

BG 4

Osrednji del
naselja – nova
soseska

Večstanovanjs
ki blok ob šoli

Šola

Plečnikova
cerkev

BOGOJNA

BOGOJINA

BOGOJINA

SK-površine podeželskega naselja

EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

0,4

0,4

0,4-SK
0,6-CD,
CU

BOGOJINA

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (30, 24686),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

BG 1

Osrednji del
naselja

BOGOJINA

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
CU-osrednja območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture

BE 3

Območje
naravne
vrednote

Faktor
zazida
nosti

BERKOVCI

A-površine razpršene poselitve
PC-površine cest
VC-celinske vode
K1-najboljša kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

Režimi in omejitve*

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7306, 7529),
KD (9272),
POG,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

pOPPN

Način
urejanja

37.-CD, ZD

Št.

34.-CD, BC,
57.- K1

31.-SS

63.-pOPPN

32.-SK, CD,
CU
55.-PC
56.-E

50.-NV
51.-A
55.-PC
57.-K1
58.-G
59-VC

Podr. PIP
v členu
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CD- druga območja centralnih
dejavnosti

BT-površine za turizem

BG 11

BG 13

Območje
kmetijske
zadruge

Šavlov mlin

BOGOJINA

0,6

0,6

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.),
Pp

42.-BT

32.-CD

36.-SK, A
55.-PC
56.-T
57.-K1

63.-pOPPN

67 / 29. 11. 2017

-

0,4

BOGOJINA

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (30, 22031, 28584)
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

BG 10

Gorice

BOGOJINA

pOPPN

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
A-površine razpršene poselitve
K1-najboljša kmetijska zemljišča
T-območja komunikacijske
infrastrukture

0,8

-

BD-površine drugih območij
PC-površine cest

BG 9

Gospodarska
cona

BOGOJINA

-

BC-športni center
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport

40.-BC, ZS

57.-K1

Podr. PIP
v členu

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

BG 8

Način
urejanja

K1–najboljša kmetijska zemljišča

Igrišče

BOGOJINA

Faktor
zazida
nosti

41.-CD, ZK
55.-PO

Režimi in omejitve*

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

BG 6

Vzorčni vrtovi

BOGOJINA

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Št.

BG 5

Pokopališče

BOGOJINA

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

9416 /

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PO-ostale prometne površine

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran
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KP, EPO, NATURA 2000,
KD (22260, 2890 6748),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO,NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
KD (22261),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
E- območja energetske infrastrukture
CD- druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
SKv-površine vinskih kleti in
počitniških hišic
PC-površine cest

BU 1

BU 2

Naselje

Pokopališče

Osišče

BUKOVNICA

BUKOVNICA

BUKOVNICA

0,4

0,4-SK
0,6-CD

52.-SKv
55.-PC

41.-ZK, CD

35.-SK, CD
55.-PC
56.-E

44.-BCld

Št.

BU 3

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

BCld-območja športno rekreacijskih
dejavnosti

BG 18

Lovski dom

BOGOJINA

42.-BT

0,6

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

BT-površine za turizem

BG 17

Razgledni
stolp

42.-BT

0,6

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

BOGOJINA

BT-površine za turizem

BG 16

54.-O

Podr. PIP
v členu

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

Vinotoč Puhan

O-območje okoljske infrastrukture

BG 15

Način
urejanja
54.-O

Faktor
zazida
nosti

-

Režimi in omejitve*

BOGOJINA

O-območje okoljske infrastrukture

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

BG 14

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Vodohran

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora
Čistilna
naprava

BOGOJINA

BOGOJINA

Ime
katastrske
občine
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36.-SK
55.-PC

0,4-SK
0,6-CD

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7308),
KD (6852),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
KD (22259),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (24788, 28912)
KP, EPO, NATURA 2000,
KD (22258),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

PC-površina cest
K1-najboljše kmetijsko zemljišče
G-gozdna zemljišča

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

BU 6

BU 7

ČI 1

ČI 2

FI 1

Območje
naravne
vrednote

Bukovniški
breg

Pokopališče

Naselje

Trnavski breg
– vzhodni del

BUKOVNICA

BUKOVNICA

ČIKEČKA VAS

ČIKEČKA VAS

FILOVCI

0,4

50.-NV
55.-PC
57.-K1
58.-G

0,8

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

IK-površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo

BU 5

Selitev kmetije

BUKOVNICA

pOPPN

63.-pOPPN

67 / 29. 11. 2017

35.-SK, CD
55.-PC

41.-CD, ZK

39.-IK

Št.

63.-pOPPN

9418 /

pOPPN

0,6

BT-površine za turizem
ZD-druge urejene zelene površine

Podr. PIP
v členu

BU 4

Brezov breg

BUKOVNICA

Način
urejanja

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Faktor
zazida
nosti

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora
Režimi in omejitve*

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran
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HMO

FI 6

Igrišče

FILOVCI

BC- športni center
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
T-območje komunikacijske
infrastrukture

0,4-SK
0,6-CD

FI 5

Naselje

FILOVCI

KD (2889, 6838, 6839,
6841, 6842, 22257, 29876),
VVO (3),
HMO,
Pm, Pp

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture

EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče

FI 4

Pokopališče

FILOVCI

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (8086),
VVO (3)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

FI 3

Gaj – severni
del

FILOVCI

0,4

FI 2

Puščava

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (22254),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

FILOVCI

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SKv-površine vinskih kleti in
počitniških hišic

FI 1/1

Trnavski breg
– vzhodni del

FILOVCI

Faktor
zazida
nosti

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora
Režimi in omejitve*

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine
Način
urejanja

Št.

40.-BC, ZS
56.-T

32.-SK, CD
55.-PC
56.-E

41.-CD, ZK

36.-SK
55.-PC

36.-SK
55.-PC

52.-SKv

Podr. PIP
v členu
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O-območja okoljske infrastrukture
O-območja okoljske infrastrukture

FI 8
FI 9
FI 10

FI 11

FI 12

FI 13

FI 14

Čistilna
naprava

Vodno zajetje

Vodohran

Trnavski breg
– zahodni del

Trnavski breg
– severni del

Puščava –
južni del

Puščava –
severni del

FILOVCI

FILOVCI

FILOVCI

FILOVCI

FILOVCI

FILOVCI

FILOVCI

0,4

0,4

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

SKv-površine vinskih kleti in
počitniških hišic

36.-SK

63.-pOPPN

67 / 29. 11. 2017

SK-površine podeželskega naselja

36.-SK
55.-PC
0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

36.-SK
55.-PC

54.-O

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

O-območja okoljske infrastrukture

54.-O

62.-OPPN

Podr. PIP
v členu

54.-O

pOPPN

UN
(URL RS, št.
77/00)

Način
urejanja

-

HMO,
Pm, Pp

Faktor
zazida
nosti

Št.

HMO,
Pm, Ps, Pv, Pp

Režimi in omejitve*

9420 /

LN-površine nadzemnega
pridobivalnega prostor
VC-celinske vode

FI 7

Gramoznica

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

FILOVCI

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran
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Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Gaj – južni del

Pokopališče

Naselje

Šola

Zgornji Dol

Spodnji Dol

Ime
katastrske
občine

FILOVCI

FOKOVCI

FOKOVCI

FOKOVCI

FOKOVCI

FOKOVCI

0,4-SK
0,6-CD

0,6

0,4

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (22252),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PO-ostale prometne površine
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
SK-površine podeželsko naselje
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine
T-območja komunikacijske
infrastrukture
CD-druga območja centralnih
dejavnosti

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

FO 1

FO 2

FO 4

FO 5

FO 6

0,4

Faktor
zazida
nosti

KP, EPO, NATURA 2000,
VVO (3)

Režimi in omejitve*

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

FI 15

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora
Način
urejanja

36.-SK
55.-PC

Št.

36.-SK
55.-PC

34.-CD

35.-SK, CD
55.-PC, PO
56.-T

41.-CD, ZK
55.-PO

36.-SK
55.-PC

Podr. PIP
v členu
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9421

KD (22249, 22034),
Pm, Ps, Pp

Pm, Pp

BT-površine za turizem
PC-površine cest
G-gozdna zemljišča
K1-najboljša kmetijska zemljišča
VC-celinske vode
LN-površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
IK-površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo

IC 1

IC 2

IC 3

IC 3/1

IC 3/2

IC 4

Gramoznica
Tiloš

Pokopališče

Naselje

Kmetija

Igrišče

Gramoznica
Vranjek

IVANCI

IVANCI

IVANCI

IVANCI

IVANCI

IVANCI

Pm, Ps, Pv, Pp

-

/

0,8

0,4-SK
0,6-CD

48.-ZS
59.-VC

40.-BC, ZS
56.-E

39.-IK

32.- SK, CD
55.-PC

41.-CD, ZK

62.-OPPN

67 / 29. 11. 2017

BC- športni center
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
E-območja energetske infrastrukture
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
VC-celinske vode

Pp

OPPN
(URL RS, št.
90/10)

34.-CD

Podr. PIP
v členu

Št.

HMO,
Pm, Ps, Pp

0,6

Način
urejanja

9422 /

CD-druga območja centralnih
dejavnosti

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

FO 8

Faktor
zazida
nosti

Režimi in omejitve*

Območje KZ

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

FOKOVCI

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora
IC 6
IC 7
IC 9
IC 10

IC 11

IC 12

IC 13

IC 14

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Namakalno
polje nad DV

Gozd pri
gramoznici

Gramoznica v
naselju

Čistilna
naprava

Namakalno
polje pod DV

Namakalno
polje pod DV

Namakalno
polje pod DV

Namakalno
polje pod DV

Ime
katastrske
občine

IVANCI

IVANCI

IVANCI

IVANCI

IVANCI

IVANCI

IVANCI

IVANCI

HMO

HMO,
Pp

KD (30276),
HMO

KD (30276),
HMO

-

Faktor
zazida
nosti

62.-OPPN

62.-OPPN

62.-OPPN

62.-OPPN

UN
(URL RS, št.
58/95)
UN
(URL RS, št.
58/95)
UN
(URL RS, št.
58/95)

54.-O

48.-ZS
59.-VC

55.-PC
58.-G

62.-OPPN

Podr. PIP
v členu

UN
(URL RS, št.
58/95)

UN
(URL RS, št.
58/95)

Način
urejanja

Št.

K1-najboljša kmetijska zemljišča

K1-najboljša kmetijska zemljišča

K1-najboljša kmetijska zemljišča

K1-najboljša kmetijska zemljišča

O-območje okoljske infrastrukture

Pm, Ps, Pv, Pp

Pm, Ps, Pp

PC-površine cest
G-gozdna zemljišča
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
VC-celinske vode

KD (30276),
HMO,
Pm, Pp

Režimi in omejitve*

PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

9423

IN 6
IN 7

Pokopališče

Zadrževalnik
za namakanje

Lovski dom

Pokopališče

Pokopališče

IVANOVCI

IVANOVCI

IVANOVCI

IVANJŠEVCI

IVANJŠEVCI

BCld-območja športno rekreacijskih
dejavnosti
ZK-pokopališče
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče

IV 1
IV 2

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO,NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

0,4

41.-CD, ZK

41.-ZK

44.-BCld

57.-K2
58.-G
59.-VC

41.-CD, ZK

35.-SK
55.-PC

36.-SK, CD
55.-PC

67 / 29. 11. 2017

IN 8

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
K2-druga kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča
VC-celinske vode

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

IN 5

Kermedin

IVANOVCI

0,4-SK
0,6-CD

63.-pOPPN

36.-SK
55.-PC

Podr. PIP
v členu

Št.

pOPPN

Način
urejanja

9424 /

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

IN 4

Del naselja

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

IVANOVCI

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

IN 3

Komen

IVANOVCI

0,4

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

IN 1

Bedenik

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (28586),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

IVANOVCI

Faktor
zazida
nosti

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora
Režimi in omejitve*

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran
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0,6

0,4-SK
0,6_CD

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (3056, 28585),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
KD (6854, 3056),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

CU-osrednja območja centralne
dejavnosti

ZK-pokopališče

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

KA 4

KA 4/1

KA 5

KA 7

Dom
duhovnosti

Pokopališče

Naselje

Osranski breg

KANČEVCI

KANČEVCI

KANČEVCI

KANČEVCI

36.-SK
55.-PC

Št.

35.-SK, CD
55.-PC
56.-E

41.-ZK

37.-CU

63.-pOPPN

pOPPN
0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

KA 3

Sobjakov breg

KANČEVCI

41.-CD, ZK

35.-SK, CD
55.-PC

Podr. PIP
v členu

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

Način
urejanja

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče

0,4-SK
0,6-CD

Faktor
zazida
nosti

KA 1

Pokopališče

KANČEVCI

Režimi in omejitve*

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora
SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
PC-površine cest

Naselje

IVANJŠEVCI

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora
IV 3

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine
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9425

36.-SK
55.-PC

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PO-ostale prometne površine

KR 3

LO 1

Zaselek
vinskih kleti

Pokopališče

KRNCI

LONČAROVCI

0,4

41.-CD, ZK
55.-PO, PC

KR 2

Pokopališče

KRNCI

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (22036),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine

67 / 29. 11. 2017

41.-CD, ZK
55.-PO

35.-SK, CD,
BC, ZS
55.-PC
59.-VC

57.6-K1

Podr. PIP
v členu

KR 1

Naselje

KRNCI

0,4-SK
0,6BC, CD

Način
urejanja

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

Faktor
zazida
nosti

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
BC-športni center
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
PC-površine cest
VC-celinske vode

Režimi in omejitve*

KP, EPO, NATURA 2000
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Št.

K1-najboljša kmetijska zemljišča

Igrišče

KANČEVCI

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

9426 /

KA 8

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran
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-

-

O-območja okoljske infrastrukture
O-območja okoljske infrastrukture
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
VC-celinske vode

LO 6

LU 1
LU 2
LU 3

LU 4

LU 6

Zavetišče za
živali

Obstoječa
čistilna
naprava

Kompostarna

Pokopališče

Gramoznica

LONČAROVCI

LUKAČEVCI

LUKAČEVCI

LUKAČEVCI

LUKAČEVCI

LUKAČEVCI

BD-površine drugih območij

UN
(URL RS, št.
61/00)

Način
urejanja

62.-OPPN

41.-CD, ZK

54.-O

54.-O

43.-BD

50.-NV
35.-SK
55.-PC
57.-K1, K2
59.-VC

36.-SK
55.-PC

35.-SK, CD
55.-PC

Podr. PIP
v členu

Št.

Pm, Ps, Pp

Pm, Ps, Pp

Pm, Ps

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7305, 7519),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča
K2-druga kmetijska zemljišča
VC-celinske vode

Območje
naravne
vrednote

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

LO 3

Vancarjev
breg

LONČAROVCI

0,4-SK
0,6-CD

LO 2

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7519),
KD (22067, 28587),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest

naselje

Faktor
zazida
nosti

Režimi in omejitve*

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

LONČAROVCI

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine
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9427

-

KD (450, 20563)

KD (450),
Pm, Pp

IK- površine za objekti za kmetijsko
proizvodnjo
SP-površine počitniških hiš
SP-površine počitniških hiš
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališča
CU- osrednja območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine
BC-športni center
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine

MA 2
MA 3
MA 4
MA 5

MA 6

MA 7

ABC Pomurka

Breg

Kršič

Pokopališče

Center naselja

Igrišče

MARTJANCI

MARTJANCI

MARTJANCI

MARTJANCI

MARTJANCI

MARTJANCI

KD (6855),
Pm, Ps, Pp

-

-

Pm, Pp

O-območja okoljske infrastrukture

MA 1

Čistilna
naprava

MARTJANCI

Ps

BCld-območja športno rekreacijskih
dejavnosti

LU 8

Lovski dom

Pm, Ps

Režimi in omejitve*

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

LU 7

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

0,6

0,8

0,4

Faktor
zazida
nosti

pOPPN

pOPPN

Način
urejanja

40.-BC, ZS
55.-PC, PO

67 / 29. 11. 2017

37.-CU
55.-PC, PO

41.-CD, ZK

63.-pOPPN

63.-pOPPN

39.-IK

54.-O

44.-BCld

32.-SK
55.-PC

Podr. PIP
v členu

Št.

LUKAČEVCI

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora
Naselje južno
ob naselja
Mlajtinci

9428 /

LUKAČEVCI

Ime
katastrske
občine

Stran

Uradni list Republike Slovenije

MA 8/5

MA 8/6

MA 8/7

Naselje
Martjanci – jug
»novi del«

Naselje
Martjanci – jug
»obstoječi del«

Vzhodni del
naselja

MARTJANCI

MARTJANCI

Pm, Pp

-

SS-stanovanjske površine
PC-površine cest

Pm, Pp

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,8

0,4-SK
0,6-CD,
CU

Faktor
zazida
nosti

pOPPN

pOPPN

Način
urejanja

31.-SS
55.PC

31.-SS
55.-PC

63.-pOPPN

31.-SS
55.-PC

63.-pOPPN

31.-SS
55.-PC

38.-IG

32.-SK, CD,
CU
55.-PC
56.-E

Podr. PIP
v členu

Št.

SS-stanovanjske površine
PC-površine cest

SS-stanovanjske površine
PC-površine cest

Pm, Ps, Pp

SS-stanovanjske površine
PC-površine cest

-

MA 8/4

MARTJANCI

MARTJANCI

SS-stanovanjske površine
PC-površine cest

Pm, Pp

Pm, Ps, Pp

MARTJANCI

IG-gospodarska cona

KD (450, 22248),
Pm, Ps, Pp

Režimi in omejitve*

SSm-stanovanjske površine

MA 8/2

Severni del
naselja

MARTJANCI

SK-površine podeželskega naselja
CU- osrednja območja centralnih
dejavnosti
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
E- območja energetske infrastrukture

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

MA 8/3

MA 8/1

Gospodarska
cona

MARTJANCI

MARTJANCI

MA 8

Osrednji del
naselja

Naselje
Martjanci –
zahod »novi
del«
Naselje
Martjanci –
zahod
»obstoječi del«

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Uradni list Republike Slovenije
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9429

-

BT-površine za turizem
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
VC-celinske vode
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK- pokopališče
PO-preostale prometne površine
SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
O-območja okoljske infrastrukture
E- območja energetske infrastrukture

MA 12

ML 1

ML 2

ML 3

Staro
pokopališče

Gramoznica

Pokopališče

Naselje

Igrišče

Lovski dom

MARTJANCI

MLAJTINCI

MLAJTINCI

MLAJTINCI

MLAJTINCI

MLAJTINCI

ML 6

BC-športni center
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
BCld-območja športno rekreacijskih
dejavnosti
PC-površine cest

POPL

-

0,4-SK
0,6-CD

0,6

UN
(URL RS, št.
61/00,
80/08)

44.-BCld
55.-PC

40.-BC, ZS

32.-SK, CD
55.-PC
54.-O
56.-E

41.-CD, ZK
55.-PO

62.-OPPN

47.-ZK

45.-CD
55.-PC

62.-OPPN

Podr. PIP
v členu

67 / 29. 11. 2017

Pp

-

-

OPPN
(URL RS, št.
113/07)

Način
urejanja

Št.

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest

Faktor
zazida
nosti

9430 /

ML 4

Pm, Ps, Pv, Pp

ZK-pokopališče

MA 11

Bencinski
servis

MARTJANCI

KD (450),
Pm, Pp

SS-stanovanjske površine
PC-površine cest
E- območja energetske infrastrukture

MA 10

Naselje
Martjanci –
Vzhod

MARTJANCI

Režimi in omejitve*

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran
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35.-SK
55.-PC
0,4

0,8

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7299),
KD (13642)

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
KD (22247),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PO-ostale prometne površine
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

IG-gospodarska cona
E-območja energetske infrastrukture
IK- površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
T-območja komunikacijske
infrastrukture
SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
VC-celinske vode

MO 1

MO 2

MO 3

MO 4

MO 5

Pokopališče

Zgornji del
naselja

Žaga

Kmetijsko
gospodarstvo
z
bioplinarno

Spodnji del
naselja

MOTVARJEVCI

MOTVARJEVCI

MOTVARJEVCI

MOTVARJEVCI

MOTVARJEVCI

35.-SK, CD
55.-PC
59.-VC

39.-IK
56.-T

38.-IG
56.-E

54.-O

Št.

0,4-SK
0,6-CD

0,8

41.-CD, ZK
55.-PO

KP, EPO, NATURA 2000

O-območja okoljske infrastrukture

ML 9

54.-O

Podr. PIP
v členu

»Staro« vodno
zajetje

VZ,
VVO (1),
Pp
VVO (2),
Pm, Pp

Način
urejanja

MLAJTINCI

O-območja okoljske infrastrukture

Faktor
zazida
nosti

ML 7

Režimi in omejitve*

Vodno zajetje

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

MLAJTINCI

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine
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MO 7

MO 8

MO 9

MO 10
MO 12

Območje
naravne
vrednote

Območje
naravne
vrednote

Območje
naravne
vrednote

Igrišče

Čistilna
naprava

Zdraviliški
kompleks

Urbani center

MOTVARJEVCI

MOTVARJEVCI

MOTVARJEVCI

MOTVARJEVCI

MOTVARJVECI

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE
MT 2

CU-osrednje območje centralnih
dejavnosti
PC-površine cest

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
BT-površine za turizem
O-območja okoljske infrastrukture
PC-površina cest
PO-ostale prometne površine
VC-celinske vode

KD (10052),
Pp

0,6

30.-CU
55.-PC

62.-OPPN

54.-O

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

O-območje okoljske infrastrukture

UZN
(URL RS, št.
51/97, 22/98,
44/99,
108/11)

40.- ZS

KP, EPO,NATURA 2000

ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport

67 / 29. 11. 2017

HMO,
Pm, Ps, Pp

50.- NV
57.-K2
58.-G

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7526),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

K1 najboljša kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

A-površine razpršene poselitve
K1–najboljša kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

K2-druga kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

Podr. PIP
v členu

50.-NV
57.-K1
58.-G

Način
urejanja

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7300),
KD (9747)
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

Faktor
zazida
nosti
50.-NV
51.-A
57.-K1
58.-G

Režimi in omejitve*

Št.

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7299),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
HMO

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

9432 /

MT 1

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora
Stanovanjsko
naselje –
osrednji del
Stanovanjsko
naselje –
osrednji del
Levstikova
ulica

Podov – ob
potoku

Turistično
naselje Podov

ZN Močvar

Igrišča Vivat

OPPN Močvar

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

Ime
katastrske
občine

MT 9

HMO,
Pm, Ps, Pp

HMO,
Pm, Ps, Pp

HMO,
Pm, Ps, Pp

HMO,
Pm, Ps, Pp

BT-površine za turizem
PC-površine cest
BT-površine za turizem
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
SS-stanovanjske površine
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
E- območja energetske infrastrukture
VC-celinske vode

Pm, Ps, Pp

-

KD (10052),
Pm, Ps, Pp

Režimi in omejitve*

BT-površine za turizem

SS-stanovanjske površine

SS-stanovanjske površine

SS-stanovanjske površine
PC-površine cest

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

0,6

0,4

0,4

Faktor
zazida
nosti

OPPN
(URL RS, št.
19/08,
72/11)

pOPPN

ZN
(URL RS, št.
36/00)
ZN
(URL RS, št.
13/95,
113/04,
50/06,
15/15)
ZN
(URL RS, št.
66/00, 93/04,
113/04,
50/06,
15/15)

Način
urejanja

62.-OPPN

63.-pOPPN

62.-OPPN

62.-OPPN

62.-OPPN

31.-SS

31.-SS
55.-PC

Podr. PIP
v členu

Št.

MT 8

MT 7

MT 5

MT 4

MT 3/1

MT 3

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora
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MT 11/1

MT 12

MT 14

MT 15

Spodnji
Moravci
Dolga ulica

Zgornji del
naselja
Na bregu –
Dolga ulica –
Lešče

Centralna
dejavnost s
turističnim
naseljem

Območja
centralnih
dejavnosti na
območju
opuščenega
lovskega
doma

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MT 11

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

HMO,
Pm, Pp

0,6

0,6

0,4-SK
0,6-CD
0,8-IK

0,4

0,4

Faktor
zazida
nosti

pOPPN

Način
urejanja

30.-CD

63.-pOPPN

32.-SK, CD,
IK
55.-PC
56.-E

31.-SS

31.-SS
55.-PC
54.-O

Podr. PIP
v členu

67 / 29. 11. 2017

CD-osrednja območja centralnih
dejavnosti

HMO,
Pm, Pp

HMO,
Pp

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
IK-površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
PC-površine cest
E- območja energetske infrastrukture
CU-osrednja območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest

HMO

HMO,
Pm, Ps, Pp

SS-stanovanjske površine stanovanj
PC-površine cest
O-območja okoljske infrastrukture
SS-stanovanjske površine stanovanj

Režimi in omejitve*

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Št.

MORAVSKE
TOPLICE

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora
Spodnji
Moravci
Kranjčeva –
Dolga ulica

9434 /

MORAVSKE
TOPLICE

Ime
katastrske
občine

Stran
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MT 16

MT 21

MT 22

MT 23

MT 24

Rekreacijske
in zelene
površine
vzhodno in
južno od
zdraviliškega
kompleksa

Grede – širitev

Grede

Zeleni rob ob
ribniku

Golf zahodno
od
zdraviliškega
kompleksa

Park ob Lipnici

Gozd ob
Lipnici severno
od ceste

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MT 19

MT 17

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

VC-celinske vode
G-gozdna zemljišča

Pm, Ps, Pp

Pm, Pp

HMO,
Pm, Ps, Pp

0,8

Faktor
zazida
nosti

pOPPN

UN
(URL RS, št.
48/04)

UN
(URL RS, št.
48/04)

pOPPN

UN
(URL RS, št.
63/01)

Način
urejanja

58.-G
59.-VC

63.-pOPPN

62.-OPPN

33.- ZS
55.-PC

62.-OPPN

63.-pOPPN

62.-OPPN

Podr. PIP
v členu

Št.

ZP-park
VC-celinske vode

ZS-površine za oddih,rekreacijo in
šport
K1-najboljša kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

Pm, Ps, Pp

Pm, Ps, Pp

IK- površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
ZD-druge urejene zelene površine
K1-najboljša kmetijska zemljišča
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
PC-površine cest

Pm, Pp

HMO,
Pm, Ps, Pp

Režimi in omejitve*

IK- površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo

ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
PC-površine cest
O-območja okoljske infrastrukture
VC-celinske vode

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Uradni list Republike Slovenije
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MT 29

Apartmaji
Smodiš

Rumičev breg

Rumičev breg
– osrednji del

Zgornji
Moravci –
Cuber

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

Zgornji
Moravci –
Cuber vzhodni
del
Zgornji
Moravci –
Cuber zahodni
del

MT 28/1

Zaselek
Brzinšek

MORAVSKE
TOPLICE

MT 29/2

MT 29/1

MT 28

MT 27

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

BT-površine za turizem
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture
SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture

SK-površine podeželskega naselja

SK-površine podeželskega naselja

0,6

KP, EPO, NATURA 2000

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

0,4

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

0,4-SK
0,6-CD

0,4

0,4

HMO

Faktor
zazida
nosti

pOPPN

pOPPN

Način
urejanja

36.-SK

36.-SK

35.-SK, CD
55.-PC
56.-E

63.-pOPPN

36.-SK
55.-PC

63.-pOPPN

36.-SK
55.-PC

41.-CD, ZK
55.-PC, PO
54.-O

Podr. PIP
v členu

67 / 29. 11. 2017

MORAVSKE
TOPLICE

MT 25

Pokopališče
Spodnji
Moravci

MORAVSKE
TOPLICE

Režimi in omejitve*

Št.

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine
O-območja okoljske infrastrukture

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

9436 /

MT 26

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran

Uradni list Republike Slovenije

MT 30

MT 31

MT 32

MT 37

MT 38

Pokopališče
Zgornji
Moravci

Kamena gorca

Turistični
apartmaji
Gungl

Papičov breg

Lovski dom

Igrišče

Vodohran

Območje
severno do
hotela Ajda

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MORAVSKE
TOPLICE

MT 36

MT 35

MT 33

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

BT-površine za turizem
PC-površine cest
VC-celinske vode

Pm, Ps, Pp

UN
(URL RS, št.
48/04)

62.-OPPN

54.-O

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

44.-BCld

63.- pOPPN

63.-pOPPN

Št.

O-območja okoljske infrastrukture

pOPPN

pOPPN

40.-BC, ZS

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

BCld-območja športno rekreacijskih
dejavnosti

0,4

0,6

HMO

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture

ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
BC-športni center

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

BT-površine za turizem

36.-SK
55.-PC

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

Podr. PIP
v členu

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

Način
urejanja

41.-CD, ZK
55.-PC

Faktor
zazida
nosti

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

Režimi in omejitve*

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PC-površine cest

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora
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9437

NO 1

Pokopališče

Naselje

Igrišče

Rastlinjaki

NORŠINCI

NORŠINCI

NORŠINCI

NORŠINCI

KP, EPO, NATURA 2000,
KD (6850)

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest

PO 1

PO 2

Naselje

Opuščena
karavla

PORDAŠINCI

PORDAŠINCI

KP, EPO, NATURA 2000

HMO,
Pm, Pp

K1–najboljše kmetijsko zemljišče

NO 8

NORŠINCI

BT-površine za turizem

-

IK-površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo

NO 6

Kompleks
Cigut
Vzletišče
Marič

0,6

0,4-SK
0,6-CD

0,8

0,8

0,4

pOPPN

62.-OPPN

UZN
(URL RS, št.
51/97, 22/98,
44/99,
108/11)

63.-pOPPN

35.-SK, CD
55.-PC

57.-K1

39.-IK

39.-IK

40.-BC, ZS

32.-SK, IK
55.-PC
54.-O
56.-E

41.-CD, ZK
55.-PO

Podr. PIP
v členu

Način
urejanja

67 / 29. 11. 2017

NORŠINCI

NO 5

Pm, Pp

Pm, Pp

IK-površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo

NO 3

KD (16238, 22037),
Pm, Ps, Pp

Pm

Pm, Ps

Faktor
zazida
nosti

Št.

NO 2

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PO-ostale prometne površine

MLAJTINCI

Režimi in omejitve*

9438 /

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
O-območja okoljske infrastrukture
E- območja energetske infrastrukture
IK-površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
BC- športni center
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport

ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport

MT 39

Zeleni rob ob
ribniku znotraj
OPPN

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Pokopališče

Mejni prehod

Šola in igrišče

Tovarna

Naselje

Vrtec

Ime
katastrske
občine

PORDAŠINCI

PROSENJAKOVCI

PROSENJAKOVCI

PROSENJAKOVCI

PROSENJAKOVCI

PROSENJAKOVCI

0,8

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7529),
KD (24687, 28588),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

IG-gospodarska cona
E-območja energetske infrastrukture

SK-površine podeželskega naselja
CU-osrednja območja centralnih
dejavnosti
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture
VC-celinske vode
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine

PR 2

PR 3

PR 4

PR 4/1

Način
urejanja

34.-CD
55.-PC, PO

35.-SK, CU,
CD
55.-PC
56.-E
59.-VC

38.-IG
56.-E

34.-CD, ZS
55.-PC

42.-BT
55.-PC

41.-CD, ZK
55.-PO

Podr. PIP
v členu

Št.

0,6

0,4-SK
0,6-CD,
CU

0,6

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
PC-površine cest

0,6

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

BT-površine za turizem
PC-površine cest

Faktor
zazida
nosti

PR 1

KP, EPO, NATURA 2000

Režimi in omejitve*

PO 3

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PO-ostale prometne površine

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora
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9439

54.-O
44.-BCld

KP, EPO, NATURA 2000
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

IG-gospodarska cona

O-območje okoljske infrastrukture
O-območje okoljske infrastrukture
BCld-območja športno rekreacijskih
dejavnosti
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče

PR 10

PR 11
PR 12
PR 13

RA 1

Območje
kmetijske
zadruge

Vodno zajetje

Vodohran

Lovski dom

pokopališče

PROSENJAKOVCI

PROSENJAKOVCI

PROSENJAKOVCI

PROSENJAKOVCI

RATKOVCI

/

0,8

41.-CD, ZK

54.-O

38.-IG

41.-CD, ZK

63.-pOPPN

67 / 29. 11. 2017

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

KP, EPO,NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče

PR 9

Pokopališče

PROSENJAKOVCI

0,4

pOPPN

KP, EPO, NATURA 2000

35.-SK, IK
55.-PC

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

0,4-SK
0,8-IK

37.-CD, ZP
55.-PC
51.-A
57.-K2
58.-G

Podr. PIP
v členu

PR 8

Notranje
gorice

PROSENJAKOVCI

Način
urejanja

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

PR 7

Dolnji kraj

PROSENJAKOVCI

0,6-CD

Faktor
zazida
nosti

SK-površine podeželskega naselja
IK-površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
PC-površine cest

PR 5

Vplivno
območje KD

PROSENJAKOVCI

Režimi in omejitve*

Št.

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7529),
KD (24767),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

9440 /

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZP-park
PC-površine cest
A-površine razpršene poselitve
K2-druga kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran

Uradni list Republike Slovenije

0,4

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
EPO,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
G-gozdna zemljišča
K2-druga kmetijska zemljišča
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

RA 4

SB 1

SB 2

SB 3

Zaselek
Kotambe –
Miškini

Balerov breg

Škaličev breg
– Berketov
breg

Podžlaki

RATKOVCI

SEBEBORCI

SEBEBORCI

SEBEBORCI

0,4

0,4

0,4

KP, EPO,NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

RA 3

Zaselek
Kermendin

RATKOVCI

0,4-SK
0,6-CD

RA 2

Grabe

Faktor
zazida
nosti

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7529),
KD (6849),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

Režimi in omejitve*

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

RATKOVCI

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

pOPPN

Način
urejanja

Št.

36.-SK
55.-PC

63.-pOPPN

36.-SK
55.-PC
57.-K1

36.-SK
55.-PC

36.-SK
55.-PC

35.-SK, CD
55.-PC, PO

Podr. PIP
v členu

Uradni list Republike Slovenije
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SB 9

SB 12

SB 13

Del
odlagališča
CEROP

Kanalizacijsko
črpališče

Kanalizacijsko
črpališče

SEBEBORCI

SEBEBORCI

SEBEBORCI

O-območja okoljske infrastrukture

54.-O

EPO,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

63.-pOPPN

63.-pOPPN

62.-OPPN

40.-BC, ZS

35.-CD, SK
55.-PC

41.-CD, ZK
55.-PC, PO

Podr. PIP
v členu

54.-O

pOPPN

pOPPN,
LN
(URL RS, št:
117/03)

LN
(URL RS, št:
117/03)

Način
urejanja

EPO,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

0,4-SK
0,6-CD

Faktor
zazida
nosti

67 / 29. 11. 2017

O-območja okoljske infrastrukture

O-območja okoljske infrastrukture

SB 8

Sebeborska
akumulacija

POG,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.),
HMO,
Pp

BT-površine za turizem
VC-celinske vode
VI-območje vodne infrastrukture
K1-najboljše kmetijsko zemljišče
G-gozdna zemljišča

SEBEBORCI

EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.),
HMO

SB 7

Turistično
območje
Rimska čarda

SEBEBORCI

BT-površine za turizem

EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

BC-športni centri
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport

SB 6

Igrišče

SEBEBORCI

EPO,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SB 5

Naselje

SEBEBORCI

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

Režimi in omejitve*

SB 4

Pokopališče

SEBEBORCI

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Št.

EPO,
KD (22038),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

9442 /

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran

Uradni list Republike Slovenije

40.-BC, ZS
57.-K2
55.-PC

36.-SK
55.-PC
0,4

0,4

EPO
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
KD (641)
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
KD (9748),
POG,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
KD (641, 9748),
POG,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

O-območja okoljske infrastrukture
BC-športni centri
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
PC-površine cest
K2-druga kmetijska zemljišča
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture

ZK-pokopališče

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
K1-najboljše kmetijsko zemljišče
K2- druga kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče

SE 1

SE 2

SE 3

SE 4

SE 5

SE 6

Igrišče

Vršič

Naselje
Makari – Dolič

Pokopališče

Rotunda z
vplivnim
območjem KD

Pokopališče

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

SELO

41.-CD, ZK

Št.

46.-CD
55.-PC
57.-K1, K2
58.-G

41.-ZK

36.-SK
55.-PC
56.-E

54.-O

42.-BT

SB 15

0,6

Podr. PIP
v členu

Kanalizacijsko
črpališče

Pm, Ps, Pp

Način
urejanja

SEBEBORCI

BT-površine za turizem

Faktor
zazida
nosti

SB 14

Režimi in omejitve*

Lapovski mlin

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

SEBEBORCI

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine
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Stran

9443

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO,NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

BT-površine za turizem
CU-osrednja območja centralnih
dejavnosti
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče

SE 18
SR 1

SR 2

Turistično
območje

ART Center

Pokopališče

SREDIŠČE

SREDIŠČE

62.-OPPN

UN
(URL RS, št.
109/99)

41.-CD,ZK

63.-pOPPN

39.-IK

37.-CD
35.-SK
55.-PC

35.-SK
55.-PC
56.-E

36.-SK
55.-PC

36.-SK
55.-PC

36.-SK
55.-PC

Podr. PIP
v členu

pOPPN

Način
urejanja

67 / 29. 11. 2017

0,6

0,8

SELO

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
POG

IK-površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo

SE 17

Kmetija

SELO

0,6-CD

KP, EPO,NATURA 2000,
KD (24779),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
CD-druge centralne dejavnosti
PC-površine cest

SE 12

Del naselja ob
cerkvi

SELO

0,4

SE 11

SELO

KP, EPO,NATURA 2000,
KD (24779),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture

Osrednji del
naselja

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

0,4

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

SE 10

Pasarjeve
grabe

SELO

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

Faktor
zazida
nosti

0,4

SE 8

Zaselek
Gabrnik –
jugovzhod

SELO

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

Režimi in omejitve*

Št.

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

SE 7

Zaselek
Gabrnik –
severozahod

SELO

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

9444 /

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

Stran

Uradni list Republike Slovenije

SR 4

Ob vrtini

Kučanov in
Balažev breg

Jelovškov breg

Igrišče

Pokopališče

SREDIŠČE

SUHI VRH

SUHI VRH

SUHI VRH

TEŠANOVCI

TEŠANOVCI

TEŠANOVCI

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
POG

KD (3173, 22245, 22246),
HMO,
Pm, Pp

Pm, Pp

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
G-gozdna zemljišča
BC-športni centri
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče
SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
PO-ostale prometne površine
ZP-parki
SS-stanovanjske površine
SK-površine podeželskega naselja

SV 1

SV 3

SV 4

TE 1

TE 2

TE 4

Naselje

»Vas v
Tešanovcih«

-

KP, EPO, NATURA 2000,
POG,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

Režimi in omejitve*

KP, EPO, NATURA 2000

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
VC-celinske vode

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

E-območja energetske infrastrukture

SR 3

Naselje

SREDIŠČE

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

0,4-SK
0,6-CD

0,4

0,4-SK
0,6-CD

0,4-SK
0,6-CD

Faktor
zazida
nosti

ZN
(URL RS, št.
62/00,
19/15)

pOPPN

pOPPN

Način
urejanja

62.-OPPN

Št.

32.-SK, CD,
ZP
55.-PC, PO

41.-CD, ZK

40.-BC, ZS

63.-pOPPN

35.-SK, CD
55.-PC

63.-pOPPN

35.-SK, CD
55.-PC
59.-VC

Podr. PIP
v členu
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Posestvo
Podlipje

Kuzmov breg

Igrišče

TEŠANOVCI

VUČJA GOMILA

VUČJA GOMILA

TEŠANOVCI

Širitev
»Panonske
vasi«
Območje
kmetijske
zadruge

TE 9

»Panonska
vas«

TEŠANOVCI

TEŠANOVCI

TE 8

Posestvo

TEŠANOVCI

0,6

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO,NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
BC-športni centri
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport

VG 1

VG 2

0,6

-

BT-površine za turizem

CD-druga območja centralnih
dejavnosti

TE 10

pOPPN

pOPPN
0,6

HMO,
Pm, Pp

Način
urejanja

OPPN
(URL RS, št.
95/09,
19/15)

0,8

0,6

Faktor
zazida
nosti

HMO,
Pm, Ps, Pp

Pm, Pp

HMO,
Pp

HMO

-

Režimi in omejitve*

TE 12

BT-površine za turizem

BT-površine za turizem
E- območja energetske infrastrukture
PC-površine cest

BC-športni center
ZS-površine za oddih, rekreacijo in
šport
IK- površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo

O-območja okoljske infrastrukture

CD-druga območja centralnih
dejavnosti

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

TE 9/1

TE 7

Igrišče

TEŠANOVCI

TE 6

Čistilna
naprava

TE 5

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

40.-BC, ZS

67 / 29. 11. 2017

36.-SK
55.-PC

63.-pOPPN

34.-CD

63.-pOPPN

62.-OPPN

39.-IK

40.-BC, ZS

54.-O

32.-CD

Podr. PIP
v členu

Št.

TEŠANOVCI

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora
»Čista
narava«

9446 /

TEŠANOVCI

Ime
katastrske
občine

Stran

Uradni list Republike Slovenije

41.-CD, ZK

36.-SK
55.-PC

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
KD (22039),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

CD-druga območja centralnih
dejavnosti
ZK-pokopališče

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

O-območja okoljske infrastrukture

VG 6

VG 7

VG 8

VG 13

Pokopališče

Matajov breg

Vodno zajetje

VUČJA GOMILA

VUČJA GOMILA

VUČJA GOMILA

pOPPN

54.-O

63.-pOPPN

63.-pOPPN

36.-SK
55.-PC

Št.

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

0,4

0,4

pOPPN

Vinogradniško
območje pri
pokopališču

0,4

VUČJA GOMILA

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

VG 5

Vinogradniško
območje
Miškin breg

VUČJA GOMILA

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

0,4

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest

VG 4

Nemeški breg

VUČJA GOMILA

35.-SK, CD
55.-PC
56.-E

0,4-SK
0,6-CD

VG 3

Osrednje
naselje

VUČJA GOMILA

KP, EPO,NATURA 2000,
KD (22244),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

Podr. PIP
v členu

SK-površine podeželskega naselja
CD-druga območja centralnih
dejavnosti
PC-površine cest
E-območja energetske infrastrukture

Način
urejanja

Faktor
zazida
nosti

Režimi in omejitve*

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine
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VG 17

HT 1

HT 2

HT 3

HT 4

Vinogradniško
območje
Ambružov
breg

HT-Območje
trajnega
travinja

HT-Območje
trajnega
travinja

HT-Območje
trajnega
travinja

HT-Območje
trajnega
travinja

VUČJA GOMILA

MOTVARJEVCI

MOTVARJEVCI

MOTVARJEVCI

MOTVARJEVCI

K1-najboljša kmetijska zemljišča

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7299),
HMO

KP, EPO, NATURA 2000

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

0,4

pOPPN

60.-K1

60.-K1

60.-K2

60.-K2

63.-pOPPN

67 / 29. 11. 2017

K1-najboljša kmetijska zemljišča

K2-druga kmetijska zemljišča

K2-druga kmetijska zemljišča

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

54.-O

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

O-območja okoljske infrastrukture

VG 16

Vodohran

VUČJA GOMILA
SKv-površine vinskih kleti in
počitniških hišic
PC-površine cest

44.-BCld

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

BCld-območja športno rekreacijskih
dejavnosti

63.-pOPPN

VG 15

Smolarska
koča

pOPPN

0,4

VG 14

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

Podr. PIP
v členu

SKv-površine vinskih kleti in
počitniških hišic

Način
urejanja

Faktor
zazida
nosti

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora
Režimi in omejitve*

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Št.

VUČJA GOMILA

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora
Vinogradniško
območje
»Na
Bomečkem«

9448 /

VUČJA GOMILA

Ime
katastrske
občine

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EU 1-DPA

EU 2-DPA

EU 3-DPA

EU 4-DPA

Območje DPN za daljnovod Murska
Sobota - Mačkovci

Območje DPN za daljnovod Murska
Sobota - Lendava

Območje DPN za daljnovod Murska
Sobota - Lendava

MOTVARJEVCI

Območje DPN za daljnovod Murska
Sobota - Mačkovci

HT 6

HT-Območje
trajnega
travinja

Oznaka
enote

HT 5

HT-Območje
trajnega
travinja

MOTVARJEVCI

Opis enote

Oznaka
enote /
podenote
urejanja
prostora

Opis
enote /
podenote
urejanja
prostora

Ime
katastrske
občine

HMO,
DPA,
Pm, Ps, Pp
KD (30273, 30274, 30276,
30277)
HMO,
DPA,
Pm, Ps, Pp

K1-najboljša kmetijska zemljišča
K2-druga kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča
SK-površine podeželskega naselja
PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča
K2-druga kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča
VC-celinske vode

DPA (URL RS, št.
102/08)

61.-DPA

61.-DPA

61.-DPA

DPA (URL RS, št.
51/09, 52/11)
HMO,
DPA

PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča

Št.

DPA (URL RS, št.
102/08)

61.-DPA

DPA (URL RS, št.
51/09, 52/11)

EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.),
HMO,
DPA

PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča

Podr. PIP
v členu

Način
urej.

60.-K1

Podr. PIP
v členu

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)
POPL

Način
urejanja

60.-K1

Faktor
zazida
nosti

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7299),
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.)

Režimi in omejitve*

Režimi

Šifra in opis podrobne namenske
rabe

K1-najboljša kmetijska zemljišča

K1-najboljša kmetijska zemljišča

Šifra in opis podrobnejše
namenske rabe prostora
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EU 5-DPA

EU 6

EU 7

Območje DPN za daljnovod Murska
Sobota - Lendava

Območje KP Goričko

Območje vzhodno os DPN za
daljnovod Murska Sobota - Mačkovci

EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.),
HMO

55.-PC
57.-K1
58.-G

51.-A
49.-Avk
55.-PC
57.-K1, K2
57.-ZD
58.-G
56.-E,T
59.-VC

61.-DPA
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PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

DPA (URL RS, št.
102/08)

Št.

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (6982, 7305, 7306,
7308, 7519, 7529, 7526,
7299),
KD (30, 641, 3056, 6747,
6748, 6756, 6759, 6769,
6775, 6776, 6783, 6784,
6786, 6787, 6856, 8086,
9272, 9747,9748, 9749,
9861, 9862, 13642, 14259,
16793, 16796, 21137,
22035, 22036, 22244,
22251, 22253, 22256,
22259, 24767, 24779,
28333),
VVO (3),
POG,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.),
HMO,
Pp, POPL

HMO,
DPA,
Pm, Ps, Pp, POPL

9450 /

A-površine razpršene poselitve
Avk-površine vinskih kleti
PC-površine cest
ZD-druge urejene zelene površine
K1-najboljša kmetijska zemljišča
K2- druga kmetijska zemljišča
G- gozdna zemljišča
VC-celinske vode
E-območja energetske infrastrukture
T-območja komunikacijske
infrastrukture

PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

Stran
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EU 8

EU 9

EU 10

EU 11

EU 12

EU 13

Območje med KP Goriško in DPN-ji za
daljnovode Murska Sobota – Mačkovci
in Murska Sobota - Lendava

Kmetijsko območje znotraj Sebeborskih
goric

Območje med KP Goriško in
Sebeborskimi goricami - vzhodno

Območje južno od DPN za daljnovod
Murska Sobota - Lendava

Območje južno od DPN za daljnovod
Murska Sobota - Lendava

Območje južno od DPN za daljnovod
Murska Sobota - Lendava

KD (6758, 22250, 30273,
30274, 30277),
VVO (2, 3),
HMO,
Pm, Ps, Pp, POPL

HMO,
Pm, Pp, POPL

A-površina razpršene poselitve
PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča
K2-druga kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča
VC-celinske vode
PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

Št.

55.-PC
57.-K1
58.-G

51.-A
55.-PC
57.-K1, K2
58.-G
59.-VC

57.-K1, K2
58.-G

57.-K2

KP, EPO, NATURA 2000,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)
HMO,
Pm, Ps, Pv, Pp

57.-K2

51.-A
55.-PC
57.-K1, K2
58.-G
59.-VC
56.-E, T

EPO,
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

K1-najboljša kmetijska zemljišča
K2-druga kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča

K2- druga kmetijska zemljišča

K2- druga kmetijska zemljišča

A-površina razpršene poselitve
PC-površine cest
K1-najboljša kmetijska zemljišča
K2-druga kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča
VC-celinske vode
T-območja komunikacijske
infrastrukture
E-območja energetske infrastrukture

KP, EPO, NATURA 2000,
NV (7092),
KD ( 6752, 6755, 6764,
6766, 6768, 6780, 14271,
16799, 22030, 30273,
30274, 30277)
VVO (1, 2, 3),
POG,
EROZIJA
(obič.zašč.ukr.),
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.),
HMO
Pm, Ps, Pv, Pp, POPL
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EU 15

Območje med KP Goriško in
Sebeborskimi goricami - zahodno
G-gozdna zemljišča

PC-površine cest
K2-druga kmetijska zemljišča
G-gozdna zemljišča
55.-PC
57.-K2
58.-G

58.-G

KP, EPO, NATURA 2000
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

KP, EPO, NATURA 2000
EROZIJA
(zaht.zašč.ukr.)

Št.

*Legenda kratic v stolpcu režimi in omejitve:
KP – Krajinski park Goričko (URL RS št. 101/03),
EPO – ekološko pomembna območja (ARSO, april 2014),
NATURA 2000 –posebna varstvena območja (URL RS št. 21/16),
NV – območja naravnih vrednot (identifikacijska številka naravne vrednote, URL RS št. 23/15),
KD – območja in objekti kulturne dediščine (EŠD) evidentirani v Registru nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo (januar 2017),
VZ – vodno zajetje (ARSO, januar 2015),
VVO – vodovarstvena območja (1 – najožji varstveni pas, 2 – ožji varstveni pas, 3 – širši varstveni pas, ARSO, januar 2015)
POG – požarno ogroženi gozd (Zavod za gozdove Slovenije, januar 2013)
EROZIJA (obič.zašč.ukr.) – območja običajnih zaščitnih ukrepov (ARSO, januar 2014),
EROZIJA (zaht.zašč.ukr.) – območja zahtevnih zaščitnih ukrepov (ARSO, januar 2014),
HMO – območja hidromelioracij (MKGP, februar 2014)
DPA – območja državnih prostorskih aktov (MZI, februar 2017)
POPL – poplavna območja, določena na podlagi Opozorilne karte poplav (ARSO, januar 2011)
*Pm – območje majhne nevarnosti,
*Ps – območje srednje nevarnosti,
*Pv – območje velike nevernosti,
*Pp – območje preostale nevarnosti
*(Pm, Ps, Pv in Pp so razredi poplavne nevarnosti določeni na podlagi: Hidrološko-hidravlična študija Lipnice in Martjanskega potoka za potrebe OPN Občine
Moravske Toplice, št. proj. 1275/2010, 1276/2010, 1287/2010, Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., november 2010, dopolnitev februar 2013, Izdelava
hidrološko-hidravlične študije z novelacijo poplavnih kart za Martjanski potok z vključeno akumulacijo Sebeborci, št. proj. 107/2014, T-PRING d.o.o., februar
2014; Hidrološko-hidravlična študije Lipnice in Martjanskega potoka za potrebe OP Občine Moravske Toplice, novelacija poplavnih kart zaradi izgradnje
akumulacije Sebeborci, št. proj. 110/2014, T-PRING d.o.o., dopolnitev, april 2014, maj 2017)

EU 14

9452 /

Območje med KP Goriško in
Sebeborskimi goricami - osrednje
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gr. inž. objekt
pomožni cestni
objekti
grajena urbana
oprema
telefonska govorilnica
sanitarna enota
objekt za razsvetljavo
drog
grajena oprema v
parkih, vrtovih,
zelenicah
grajena igrala na
otroških igriščih
grajena oprema na
trim stezah, vadbena
oprema
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Št.

+
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+
+

+

+

+

+
+

BT

+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

IK

- nezahtevni: stavbe: površina od 40 do 60 m2, gr. inž. obj.: višina od 3,5 do 10 m
2
- enostavni: stavbe: površina do 40 m , gr. inž. obj.: višina do 3,5 m, pomožni cestni objekti : vsi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
stavbe

Pomožni objekt v javni rabi:

+
+
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manjši zimski vrt
vetrolov
podobni objekti

+

+

+

+
+

SP

manjša savna

+

+

fitnes

+

+
+

SSm

+
+
+
+
+

+

+

+
+

SS

+
+
+
+
zimski vrt
+
+
+
+
drugi podobni objekti
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave:
- nezahtevni: noben
- enostavni: površina do 20 m2
+
+
+
+
lopa
+
+
+
+
uta
+
+
+
+
nadstrešek
+
+
+
+
manjša drvarnica
+
+
+
+
letna kuhinja

+
+

+
+

- enostavni: noben
garaža
drvarnica
skladišče za lesna
goriva
savna

Vrsta
SK
SKv
objekta
Stavba majhnih dimenzij:
- nezahtevni: površina do 50 m2

Priloga 2: PREGLEDNICA Z NEZAHTEVNIMI, ENOSTAVNIMI IN ZAČASNIMI OBJEKTI, KI SO DOPUSTNI NA POSAMEZNIH OBMOČJIH PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
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SK

SKv
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2

+
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- nezahtevni: površina od 1000 m do 10000 m
2
- enostavni: površina do 1000 m
+
+
+
+
tenis, nogomet,
košarka, rokomet,
hokej, golf

+

Športno igrišče na prostem (utrjeno, brez tribun):

- nezahtevni: noben
- enostavni: površina do 20 m2

Pomol:

- nezahtevni: nobena
- enostavni: vse

Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot:
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- nezahtevni: površina do 200 m
- enostavni: noben
+
+

Samostojno parkirišče:

- nezahtevni: noben
- enostavni: vsi
cestni priključek
energetska
infrastruktura
(elektrovod, plinovod,
toplovod)
oskrba z vodo
odvajanje odpadne
vode
komunikacijska
omrežja (kabelska,
telefonska)

+
+

+

Priključek na objekte GJI in dalj. ogrevanje:

+

višina nad 5 m, globina nad 30 m
+
+

+

+

Vodnjak, vodomet:

- nezahtevni: noben
- enostavni: za vodo prostornine do 100 m3
+
+
+
+

14

+

14

+

+

+

+
+
+
+

IK

Št.

+

+
+
+
+

IG

+
+
+
+

CU
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Rezervoar:

- nezahtevni: višina od 2 do 3 m
- enostavni: višina do 2 m
+
+
+
+
+
+
varovalna
+
+
+
+
+
+
sosedska
+
+
+
+
+
+
igriščna
+
+
+
+
+
+
protihrupna
Podporni zid:
- nezahtevni: Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m
- enostavni: Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m
+
+
+
+
+
+
Mala komunalna čistilna naprava:
- nezahtevni: Zmogljivost od 50 do 200 PE
- enostavni: Zmogljivost do 50 PE
14
14
+14
+14
+14
+14
+
+
Nepretočna greznica:
- nezahtevni: prostornina od 30 do 50 m3
3
- enostavni: prostornina do 30 m
14
14
14
14
14
+
+
+
+
+
+14

Vrsta
objekta
Ograja:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Vrsta
objekta
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perutninska farma

staja

kobilarna
čebelnjak
ribogojnica
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A

3

+
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Avk

- nezahtevni: stavbe: površina do 150 m , višina do 6 m, stolpni silos: višina od 5 do 10 m, gradb. inž. obj.: višina od 5 do 10 m, zbiralnik gnojevke in gnojnice: do 1000 m
- enostavni: stavbe: površina do 40 m2, stolpni silosi: višina do 5 m, gradb. Inž. obj.: višina do 5 m, gozdne prometnice: vse, zbiralnik gnojevke in gnojnice: noben
kozolec
+
+
+
+10
+19
+
+
+
kmečka lopa
19
+
pastirski stan
+
+
+
+
grajeni rastlinjak
+
+
+
+
silos
10
19
+
+
+
+
+
+
skedenj
10
+
+
+
+
senik
+
+
kašča
19
+
+
+
+
+
+
gnojišče
10
19
+
+
+
+
+
+
koruznjak
10
+
+
+
+
+
+
klet
10
+
+
+
+
+
+
vinska klet
+
pokrito skladišče za
19
+
+
+
+
+
+
lesna goriva
+
zbiralnik gnojnice in
+
+
+10
+
+
gnojevke
10
+
+
+
+
+
+
napajalno korito

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

BCld

3

+3
3

+

3

+3
3

+

+

V

VI

L
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+
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+
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+

+
+3
3
+
+3
3
+
+3
3
+

3

+
+3
3
+
+3
3
+
+3
3
+

21

22

+3

+

+

+

+

+

K2

+3

21

22

+

+

+

+

+

K1

Št.

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:

+

+

svinjak

- nezahtevni: stavbe: površina do 100 m , ribogojnice: prostornina do 2000 m
- enostavni: noben
+
+
+
hlev

Objekt za rejo živali:

- enostavni: oglasna površina do 12 m , višina do 5 m
8
8
8
+8
+8
+
+
+
8

+
+
+
+
+

Objekt za oglaševanje:
- nezahtevni: oglasna površina od 12 m2 do 40 m2, višina do 6 m

vodni zbiralnik
bazen za kopanje
bazen za gašenje
grajen ribnik
okrasni bazen

grajen namakalni
sistem s črpališčem

- nezahtevni: prostornina razlivne vode od 250 m do 2000 m , bazen: noben
3
3
- enostavni: prostornina razlivne vode do 250 m , bazen: prostornina do 60 m , namakalni sistemi: vsi
grajeno zajetje na
tekoči vodi
+
+
+
+
+
zajem pitne in
+
+
+
+
+
+
+
tehnološke vode
+
+
+
+
+

Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje:

kajakaška proga na
divjih vodah
grajeno smučišče na
vodi
kotalkališče
ragbi in bejzbol
odbojka
poligon za kolesa in
motorje
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IG

IK

11

11

+

+

+

+

+
11
+

11

+

+

+

oljarna

kisarna

mlin

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

- nezahtevni: noben
- enostavni: stavbe: površina do 40 m2, gradbeno inženirski objekti: vsi
objekt navigacije
zračnega prometa,
svetlobni navigacijski
objekt,
pomožni objekti za
obratovanje letališča,
objekti in naprave za
varovanje
privez, ograja,
pristaniška
razsvetljava, objekt
komunalne
infrastrukture
objekt za obratovanje
smučišča, prostor za
nadzor delovanja
smučišča, objekt za
priročno skladišče,
razsvetljava, naprave
za zasneževanje

Pomožni letališki, pristaniški objekt in objekt na smučišču:

+

+

+
+
+

+

+
+

+

Pomožni komunalni objekt:

+

sušilnica sadja in rib

- nezahtevni: površina do 80 m2
- enostavni: noben
+
+
zidanica
+
+
sirarna

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
11
+

11

BT

+

+

+

11

O

A

+

+
11

11

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

E

+

+

T

10

+

P

+

+

ZK

+10

+

ZD

+

+

ZP

+10

+

ZS

+10

+

+
+

+

+

+19

+19

BCld

+

BC

+19

+
+

+

BD

+10
10
+

+

10

+10
10
+
+10
+10

+
+
+

+
+
+

+

+

Avk

K1

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+3

+3
3
+
+3
+3

K2

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+3

+3
3
+
+3
+3

11

+

+
+

+

+
+

+

+

+

G

+

V

VI

+

+
+

+

+
+

+

L
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- nezahtevni: noben
- enostavni: vsi
revizijski in drugi
jašek
hidrant
črpališče
grajeni oljni lovilnik,
lovilnik maščob
ponikovalnik
prečrpalna postaja
merilna in
regulacijska postaja
ekološki otok

CU

+

CD

+

SP

+
+
+
+
+

SSm

+
+
+
+

SS

SKv

+
+
+
+
+

SK
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Objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost:

krmišče
hlevski izpust
grajeno molzišče
grajena obora
grajena ograja za
pašo živine
grajena ograja ter
opora za trajne
nasade
grajena poljska pot
grajena gozdna
prometnica

Vrsta
objekta

Stran
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+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ZK

+

P

+

+

+

T

+

+

+

E

*

+

+

+

O

+

+

+

+

A

+

+

+

+

Avk

+

+

+

K1

+

+

+

K2

+

+

+

+

G

+

+

V

+

+

VI

1 – ob nestanovanjskih in večstanovanjskih, kot skupna ureditev,
2 – na zelenih površinah le montažni in pritlični objekti,
3 – ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, lahko staje in pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, razen rastlinjaka, ograje
za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov na kmetijskem zemljišču gradi investitor, ki ma v lasti oziroma zakupu:
a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenc dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge
kmetijske površine ali
b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
Ne kmetijskih zemljiščih je možna postavitev enostavnih pomožnih kmetijskih-gozdarskih objektov. Ob zemljiščih z oznako PNRP SK, IK in A, ki ne spadajo h kmetijam in kmetijskim gospodarstvom, se enostavne objekte
umešča na robovih stavbnih zemljišč v max. oddaljenosti od stavbnega zemljišča 25 m. Ob zemljiščih z oznako PNRP, ki niso SK, IK ali A se lahko postavi le kmečka lopa in objekt za lesna goriva (največ en objekt
iz vrste enostavnih objektov) v max. oddaljenosti od stavbnega zemljišča 10 m.
Dopustni so tudi objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo
med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov.
5 – če gre za del infrastrukture (prometna, vodna,…) oz. kot varovanje pred škodljivim delovanjem voda,
6 – dopustno je vzdrževanje nekategoriziranih obstoječih kolesarskih poti in pešpoti,
8 – v skladu z odlokom o plakatiranju,
10 – za turistične namene,
11 – če gre za funkcionalno povezavo poti in priključevanje na javno cesto,
12 – objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe, kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijo
ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,
13 – le če gre za ukrepe pri izvedbi agromelioracij. Podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno
kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.
14 – pod pogojem, da ni urejenega priklopa oziroma ni možen priklop na javno kanalizacijsko omrežje in je v soglasju z izvajalcem javne službe,
15 – dopustna je postavitev ograje na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,
17 – dopustna le nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt, in sicer le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti,
ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. kolesarska pot, pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, urbana oprema) ter objekti GJI,
ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.
18 – dopustno le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. kolesarska pot,
pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.
19 – pod pogojem, da je namenjeno dejavnosti na območju,
20 – dopusten le, če gre za dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom in gre za objekt:
– ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve.
21 – pod pogojem, da je čebelnjak lesen, enoetažen pritličen objekt in na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2,
22 – staja kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100m2.

Opombe:
- + - pomeni, da je poseg dopusten,
- št opombe pomeni, da je poseg dopusten pod pogoji opombe pripisane k »+« oz. dopustnemu posegu,
- prazen okvirček pomeni, da poseg ni dopusten,
- vsi - da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven
objekt ali če je v besedilu uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),
- noben - da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.

Začasni objekti

- nezahtevni: noben
- enostavni: stavbe: površina do 40 m2, gradbeno Inženirski objekti: vsi
zaklon, zaklonilnik,
vadbeni prostor,
plezalni objekt,
vadbeni bunker,
vadbišče na prostem,
vojaško strelišče
+
+
+
+
+
objekti za monitoring
kakovosti zraka,
+
+
+
površinskih in
podzemnih voda
+
+
+
+
+
objekt za opazovanje
+
+
+
neba
+
+
+
+
+
objekt za spremljanje
+
+
+
seizmičnosti

Vrsta
SK
SKv
SS
SSm
SP
CD
CU
IG
IK
BT
BD
BC
BCld
ZS
ZP
ZD
objekta
Pomožni objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov:

+

+

+

+

L
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REČICA OB SAVINJI
3182.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Rečica
ob Savinji

Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12,
76/14), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) in 6. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni
list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na
21. redni seji dne 16. 11. 2017 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Rečica ob Savinji
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno
opremo, podrobnejša merila zanje in obračunska območja
komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za
območje Občine Rečica ob Savinji, ki ga je izdelalo podjetje
Geodetske storitve GEO-F, Dušan Filipov s.p., Mariborska cesta 88, 3000 Celje, št. projekta 20170508.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo v tem
in naslednjem letu.
3. člen
(1) Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme na
območju Občine Rečica ob Savinji;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo
oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.
(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila
za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
1. objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
2. objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
3. objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(3) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini zneska
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komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
(4) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene
uporabe.
(5) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del
skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili
določljive zavezance.
(6) Parcela je zemljiška parcela oziroma več zemljiških
parcel ali njihovih delov, na kateri je možno zgraditi objekt ali
je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati
komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela
iz veljavnih prostorskih aktov.
(7) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO
9836.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE
KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je
razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo v Občini Rečica ob Savinji:
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OC)
– predviden cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OCP)
– javne površine (oznaka obračunskega območja OJP)
– predvidene javne površine (oznaka obračunskega območja OJPP)
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja
OV)
– predvideno vodovodno omrežje (oznaka obračunskega
območja OVP)
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja
OK)
– predvideno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OKP)
– ekološki otoki (oznaka obračunskega območja OEO)
– predvideni ekološki otoki (oznaka obračunskega območja OEOP).
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST
KOMUNALNE OPREME
7. člen
(1) Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– cestno omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OC;
– predvideno cestno omrežje: eno obračunsko območje,
oznaka OCP;
– javne površine: eno obračunsko območje, oznaka OJP;
– vodovodno omrežje: dve obračunski območji, oznaka
OV1, OV2;
– predvideno vodovodno omrežje: dve obračunski območji, oznaka OVP, OV2P;
– kanalizacijsko omrežje: dve obračunski območji, oznaka
OK1, OK2;
– predvideno kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko
območje, oznaka OKP;
– ekološki otoki: eno obračunsko območje, oznaka OEO1;
– predvideni ekološki otoki: eno obračunsko območje,
oznaka OEOP.
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8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki
so sestavni del tega odloka (priloga 1 – cestno omrežje, priloga 2
– vodovodno omrežje, priloga 3 – kanalizacijsko omrežje).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Vrsta komunalne
opreme
Cestno omrežje
Predvideno cestno
omrežje
Javne površine
Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Predvideno
kanalizacijsko omrežje
Vodovodno omrežje

Obračunsko
območje
OC
vsi
OCP
vsi

Vodovodno omrežje

OV1

Vodovodno omrežje

OV2

Naselja

Skupni stroški
[EUR]
2.276.834
2.207.392

Drugi viri
[EUR]
0
223.858

Obračunski
stroški [EUR]
2.276.834
1.983.534

OJP
OK1
OK2
OKP

vsi
Rečica
Sp. Rečica, Nizka, Varpolje
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje

1.308.180
709.078
1.996.011
206.573

0
0
1.006.976
0

1.308.180
709.078
989.035
206.573

OV

Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje,
Šentjanž, Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec,
Homec, Grušovlje
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje,
Šentjanž
Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec,
Grušovlje
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje,
Šentjanž, Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec,
Homec, Grušovlje
Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec,
Grušovlje
vsi
vsi

1.153.389

0

1.153.389

1.522.787

0

1.522.787

923.466

0

923.466

146.023

0

146.023

Predvideno vodovodno OVP
omrežje

Predvideno vodovodno OV2P
120.000
0
120.000
omrežje
Ekološki otoki
OEO
6.260
0
6.260
Predvideni ekološki
OEOP
22.206
0
22.206
otoki
TABELA 1: Tabela s prikazom skupnih stroškov, drugih virov ter obračunskih stroškov za posamezno vrsto komunalne opreme
za posamezno obračunsko območje
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA
NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno
komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni
kot seštevek stroška primarne (v nadaljevanju glavni vodi) in
sekundarne (v nadaljevanju ostali vodi) komunalne opreme.
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno
opremo:
Vrsta komunalne opreme
Cestno omrežje
Predvideno cestno omrežje
Javne površine
Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Predvideno kanalizacijsko
omrežje
Vodovodno omrežje

Obračunsko
območje
OC
OCP
OJP
OK1
OK2
OKP
OV

Naselja

Cpij [EUR]

Ctij [EUR]

vsi
vsi
vsi
Rečica
Sp. Rečica, Nizka, Varpolje
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje

1,393
1,214
0,800
2,386
2,010
0,262

7,729
6,733
4,441
14,201
11,921
1,554

Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž,
Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec, Grušovlje

0,870

4,698
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Vodovodno omrežje
OV1
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž
1,512
Vodovodno omrežje
OV2
Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec, Grušovlje
2,897
Predvideno vodovodno
OVP
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž,
0,110
omrežje
Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec, Grušovlje
Predvideno vodovodno
OV2P
Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec, Grušovlje
0,376
omrežje
Ekološki otoki
OEO
vsi
0,004
Predvideni ekološki otoki
OEOP
vsi
0,014
TABELA 2: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po posameznih vrstah komunalne opreme

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
– investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo,
– investitor oziroma lastnik objekta, ki povečuje neto
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna opremljenost izboljša ali na
novo uredi. Izboljšanje pa se ne šteje v primerih izboljšav, ki so
posledica napredka tehnike, vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu
delovanju opreme, prilagajanja obstoječe komunalne opreme
oskrbnim in tehničnim standardom in odpravljanja pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno
normalno delovanje,
– investitor oziroma lastnik objekta ali dela stavbe, ki se
bo moral obvezno priključiti na posamezno vrsto infrastrukture
oziroma bo uporabljal določeno vrsto infrastrukture.
12. člen
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka se navedejo
v programu opremljanja in so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost
oziroma površina parcele, na kateri stoji objekt.
13. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v
skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva
površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo
podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra,
na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni
rabi.
(4) Če obstajajo drugi utemeljeni razlogi (nesorazmerje
med velikostjo parcele in objekta ali v primerih, ko objekt leži
na dveh ali več parcelah) se upošteva stavbišče x 1,5.
(5) Za dele obstoječih objektov, ki imajo več enot oziroma
pripadajo več lastnikom, se površina parcele objekta določi
tako, da se površina, ki pripada posamezni enoti oziroma posameznemu lastniku, pomnoži s faktorjem 1,5.

8,530
13,789
0,595
1,792
0,021
0,075

14. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta
povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi
objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo
podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega objekta (npr. večstanovanjski objekt), se kot neto tlorisna
površina objekta upošteva površina ustreznega dela objekta,
ki pripada posameznemu lastniku.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
15. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena
dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja
datum uveljavitve programa opremljanja.
16. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpi j x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
– KPij:
znesek dela komunalnega prispevka,
ki pripada posamezni vrsti komunalne
opreme na posameznem obračunskem
območju,
– Aparcela:
površina parcele,
– Cpij:
obračunski stroški, preračunani
na m2 parcele na obračunskem območju
za posamezno vrsto komunalne
opreme,
– Dp:
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka (min. 0,3, max. 0,7;
Dp + Dt = 1),
– Ctij:
obračunski stroški, preračunani
na m2 neto tlorisne površine objekta
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na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme,
– Kdejavnost: občina določi faktor dejavnosti, če odlok
ne določi drugače, je faktor dejavnosti 1,
– Atlorisna:
neto tlorisna površina objekta,
– Dt:
delež neto tlorisne površine objekta
pri izračunu komunalnega prispevka
(min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
posamezna vrsta komunalne opreme,
– i:
posamezno obračunsko območje.
– j:
17. člen
Celotni komunalni prispevek se za objekte, ki se na novo
priključujejo na komunalno opremo ter za objekte iz 19. člena
izračuna na naslednji način:
KP = S KPij*i

KP
KPij
I

Klasifik. št.
1
11
11100
11100
11210
11221
11222
11300
12
121
12111
12112
12120
12120
122
12201
12202
12203
123
12301
12302
12303
12304
124
12410
12420
125
12510
12510
12510
12520
12520
126
12610
12620

celotni komunalni prispevek
komunalni prispevek za posamezno vrsto
komunalne opreme
indeks rasti cen v gradbeništvu.
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18. člen
(1) V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek
izračuna za povečano neto tlorisno površino objekta oziroma
površino stavbnega zemljišča.
(2) V primeru rekonstrukcije in sprememb namembnosti se
komunalni prispevek izračuna, če je prišlo do povečanja neto tlorisne površine objekta ali površine stavbnega zemljišča ali izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(3) Pri nadomestnih gradnjah se obračuna razlika pri
povečanju površine stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne
površine objekta ter pri izboljšanju opremljenosti stavbnega
zemljišča s komunalno opremo.
19. člen
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča
in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega
prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
20. člen
Faktorji dejavnosti so za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni
list RS, št. 33/03, 78/05):

Vrsta objekta
STAVBE
Stanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe – razen počitniške hišice
Enostanovanjske stavbe – počitniške hišice
Dvostanovanjske stavbe
Tri- in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne namene
Nestanovanjske stavbe
Gostinske stavbe
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
Gostilne, restavracije in točilnice
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)
Upravne in pisarniške stavbe
Stavbe javne uprave
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
Druge upravne in pisarniške stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Bencinski servisi
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija)
Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m² pokritih površin)
Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice,
mlekarne itd.)
Rezervoarji, silosi in skladišča
Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in razstreliva, vključno s fitofarmacevskimi pripravki)
gl. 23030
Stavbe splošnega družbenega pomena
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji in knjižnice

Kdejavnost

0.7
1.0
0.7
0.7
0.7
0.7

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.0
0.7
1.0
1.0
1.3
1.0
1.3
0.7
1.0
0.7
1.3
1.0
1.3

0.7
0.7

Stran

9462 /

Št.

67 / 29. 11. 2017

Uradni list Republike Slovenije

12630
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
12640
Stavbe za zdravstvo
12650
Športne dvorane
127
Druge nestanovanjske stavbe
12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712
Stavbe za rejo živali
12713
Stavbe za spravilo pridelka
12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov
12722
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
12730
Kulturni spomeniki
12740
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
2
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21
Objekti transportne infrastrukture
211
Ceste
212
Železnice
213
Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti
214
Mostovi, viadukti, predori in pohodi
215
Pristanišča, plovne poti, pregledne in jezovi ter drugi vodni objekti
22
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
221
Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrežja in prenosi elektroenergetski vodi
222
Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja
23
Kompleksni industrijski objekti
230
Kompleksni industrijski objekti
2301
Rudarski objekti
2302
Energetski objekti (sončne celice, male hidroelektrarne)
2303
Objekti kemične industrije
2304
Drugi kompleksi industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje
24
Drugi gradbeni inženirski objekti
241
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
24110
Športna igrišča
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za prosti čas, rekreacijo in prosti čas
242
Drugi gradbeni inženirski objekti
24201
Vojaški objekti
24202
Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
24203
Odlagališča odpadkov
24004
Pokopališča
24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta skladišča ipd.)
TABELA 10: Faktor dejavnosti za posamezne vrste dejavnosti

21. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture;
– neprofitnih stanovanj;
– večstanovanjskih stavb s stanovanji za bivanje starejših
oseb (varovana stanovanja za starejše občane in invalide), kadar je investitor Občina Rečica ob Savinji oziroma v deležu soinvestitorja Občine Rečica ob Savinji, kadar je le-ta soinvestitor;
– gasilskih domov;
– kulturnih in športnih objektov, kadar je investitor Občina
Rečica ob Savinji oziroma v deležu soinvestitorja Občine Rečica ob Savinji, kadar je le-ta soinvestitor;
– otroških vrtcev in šol, kadar je investitor Občina Rečica
ob Savinji oziroma v deležu soinvestitorja Občine Rečica ob
Savinji, kadar je le-ta soinvestitor;
– stavb za zdravstvo, kadar je investitor Občina Rečica
ob Savinji oziroma v deležu soinvestitorja Občine Rečica ob
Savinji, kadar je le-ta soinvestitor;
– drugih objektov posebnega javnega interesa, kadar
je investitor Občina Rečica ob Savinji oziroma v deležu
soinvestitorja Občine Rečica ob Savinji, kadar je le-ta soinvestitor.

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

1.3
0.7
1.3
1.0

0.7
0.7
1.3
0.7
1.3
0.7
0.7

(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s
katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne
nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in
namembnostjo kot je bil prejšnji.
VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
22. člen
(1) Občinski upravni organ izda odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca za objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino
objekta ali spreminja njegovo namembnost;
– po uradni dolžnosti, ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti, kadar pristojni organ občinske uprave izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
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– po uradni dolžnosti v drugih primerih, ko organ ugotovi, da
je potrebno odmeriti komunalni prispevek, le-ta pa ni bil odmerjen.
(2) V primeru iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka
je rok za izdajo odločbe 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za kanalizacijsko infrastrukturo izda odločbo o odmeri komunalnega
prispevka občinska uprava po uradni dolžnosti, ob zagotovljeni
možnosti priključitve posamezne ulice, trga oziroma naselja na
kanalizacijsko omrežje, ki je že povezano s čistilno napravo.
(4) Ob izstavitvi odmerne odločbe se preveri dejansko
stanje komunalne opreme.
(5) Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku v
roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen v primeru odločb
po uradni dolžnosti (novo zgrajena kanalizacija), kjer je možno
obročno odplačevanje.
(6) Če komunalni prispevek, ki je bil odmerjen na zahtevo
zavezanca, ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati, komunalni prispevek pa se na zahtevo investitorja odmeri na novo.
23. člen
Komunalni prispevek se ne odmeri na podlagi tega odloka
v primeru, ko so na posameznih delih občine sprejeti posamezni odloki o opremljanju zemljišč za gradnjo.
24. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju
priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi
rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
25. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Rečica ob
Savinji.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
26. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne
opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe
komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali
novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja
se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzemajo po
stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero
komunalnega prispevka.
27. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po
dosedanjih predpisih.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Rečica ob Savinji
(Uradni list RS, št. 67/16).
29. člen
Ta odlok se dopolni oziroma spremeni enkrat letno.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0016/2017-1
Rečica ob Savinji, dne 16. novembra 2017
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
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Odlok o ustanovitvi Turistično-informacijskega
centra Občine Rečica ob Savinji

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14,
17/15) in Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS,
št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 21. seji
dne 16. 11. 2017 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Turistično-informacijskega centra
Občine Rečica ob Savinji
1. člen
Občina Rečica ob Savinji ustanavlja turistično-informacijski center za potrebe razvoja turizma na območju Občine
Rečica ob Savinji.
2. člen
Ime centra je Turistično-informacijski center Občine
Rečica ob Savinji.
Skrajšano ime je TIC Rečica ob Savinji.
Sedež TIC Rečica ob Savinji je na naslovu Rečica ob
Savinji 61, 3332 Rečica ob Savinji.
3. člen
TIC Rečica ob Savinji opravlja naslednje naloge:
– načrtuje in izvaja turistično propagando,
– nudi informacije turistom,
– zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev,
– spremlja predloge in pritožbe obiskovalcev v zvezi s
turistično ponudbo in jih posreduje županu,
– sodeluje pri pripravi strategije razvoja turizma v Občini Rečica ob Savinji,
– skrbi za promocijo Občine Rečica ob Savinji,
– sodeluje pri oblikovanju turistične ponudbe Občine
Rečica ob Savinji,
– povezuje ponudnike turističnih storitev na domačem
in širšem območju,
– sodeluje pri organizaciji prireditev,
– izvaja lokalno turistično vodniško službo,
– ureja in vzdržuje turistično informacijsko infrastrukturo,
– prodaja spominke, vstopnice ipd.
4. člen
TIC Rečica ob Savinji je organiziran kot notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Rečica ob
Savinji in ni pravna oseba.
5. člen
Prostorske in druge pogoje za delo zagotavlja ustanovitelj.
6. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti TIC Rečica ob Savinji
se zagotavljajo:
– iz posebne proračunske postavke proračuna Občine
Rečica ob Savinji,
– iz lokalnih, državnih in mednarodnih razpisov,
– iz drugih virov.
7. člen
Zaposleni v TIC o poslovanju TIC-a vsaj enkrat letno
pisno poroča Odboru za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe.

Stran

9464 /

Št.

67 / 29. 11. 2017

8. člen
Ta Odlok o ustanovitvi Turistično-informacijskega centra
Občine Rečica ob Savinji začne veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-11
Rečica ob Savinji, dne 16. novembra 2017
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

3184.

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe rednega in investicijskega
vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini
Rečica ob Savinji

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN, 57/11) 4. člena Odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 58/17)
in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list
RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na
19. redni seji dne 14. 9. 2017 sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe rednega in investicijskega vzdrževanja
občinskih javnih cest v Občini Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo
predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih
javnih cest v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja
do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo
javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
javne službe.
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Uradni list Republike Slovenije
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
– redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih javnih cest,
– investicijsko vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu
s posebnim programom obnovitvenih del na javnih cestah.
(2) Redno vzdrževanje javnih cest obsega vzdrževalna
dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost
in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in
cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in
drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno vzdrževanje javnih cest).
(3) Investicijsko vzdrževanje občinskih javnih cest obsega
obnovitvena dela na javnih cestah.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost
izvaja na celotnem območju Občine Rečica ob Savinji.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
Občinske javne ceste in druge prometne površine so
prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi
s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske
javne službe so:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen
za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne
službe,
– da je finančno sposoben izvesti investicijsko vzdrževalna dela po posebnem programu,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če
so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu
predložiti:
– izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini z oceno stroškov,
– izvedbeni program izvajanja zimske službe z oceno
stroškov,
– izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih
cestah.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
(javno pooblastilo)
Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki se nanašajo na:
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– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom,
ki ureja področje cest in zakonom, ki ureja področje varnosti
cestnega prometa ter podzakonskimi akti sprejetimi na njuni
podlagi.
(2) V zvezi z izvajanjem javne službe prevzame koncesionar večino tveganj, kar se podrobneje uredi s koncesijsko
pogodbo. Koncesionar prevzame odgovornost za stalno prevoznost cest.
VII. OBSEG MONOPOLA
9. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega člena tega odloka na celotnem območju občine se podeli
enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za
izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske
pogodbe.
11. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 15 let.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine in iz drugih virov.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

Št.

67 / 29. 11. 2017 /

Stran

9465

– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje
tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe
pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar
zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v
koncesijski pogodbi.
17. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede
na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno,
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in
navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov
in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha
obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in
pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
18. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski
pogodbi.

13. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja občinska
uprava in občinski svet.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojni organ občinske uprave.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,

XII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
19. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Rečica ob Savinji.
20. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
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(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene
pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
21. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.
(3) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem
razpisu. Kot merilo se lahko določi le ekonomsko najugodnejša
ponudba.
22. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno
zasebno partnerstvo in smiselni uporabi zakona, ki ureja javno
naročanje.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan neodvisno strokovno komisijo, ki jo sestavljajo
predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo
imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z
delovnega področja gospodarskih javnih služb, da omogočajo
strokovno presojo vlog.
(3) Člani strokovne komisije ne smejo biti poslovno povezani s katerim koli kandidatom za koncesijo.
XIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

Uradni list Republike Slovenije
2. Višja sila
26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja
za ravnanje zaposlenih
27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim
osebam.
4. Začasen prevzem
28. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski
pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta
za ravnanje koncesionarja

23. člen

29. člen

(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(vrsta odgovornosti)

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati,
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke v
upravnem postopku.

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo
dogovorjena drugačna odgovornost.

XIV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE
24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
čine.

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan ob-

6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim
osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvajanja
javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s
koncesijsko pogodbo.

XV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

XVI. KONČNA DOLOČBA

1. Prenos koncesije

31. člen

25. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem
koncesionarja.

(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-0001/2017-12
Rečica ob Savinji, dne 14. septembra 2017
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
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ROGAŠKA SLATINA
3185.

Statut Občine Rogaška Slatina

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl.
US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01
– ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US,
14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 – Odl. US) je Občinski
svet Občine Rogaška Slatina na 28. redni seji dne 18. 10. 2017
sprejel

STATUT
Občine Rogaška Slatina
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(območje, ime in sedež občine)
(1) Občina Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina) je
samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na
območju naslednjih naselij: Brestovec, Brezje pri Podplatu,
Cerovec pod Bočem, Ceste, Čača vas, Drevenik, Gabrce, Gabrovec pri Kostrivnici, Gradiški Dol, Irje, Kačji Dol, Kamence,
Kamna Gorca, Male Rodne, Nimno, Plat, Podplat, Podturn,
Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Rjavica, Rogaška
Slatina, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnji Gabernik, Strmec pri Sv. Florijanu, Sv. Florijan,
Tekačevo, Topole, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Vinec, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje
Sečovo, Zgornji Gabernik.
(2) Sedež občine je v Rogaški Slatini, Izletniška ulica 2.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z
zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.
3. člen
(ožji deli občine)
(1) Na območju občine so ustanovljeni ožji deli občine.
Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov
občine so določeni s tem statutom in odlokom občine.
(2) Imena in območja ožjih delov občine so:
Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina, ustanovljena
na območju naselij: Brestovec, Cerovec pod Bočem, Ceste,
Gabrce, Gradiški Dol, Irje, Kačji Dol, Kamence, Male Rodne,
Nimno, Plat, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Rjavica, Rogaška Slatina, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo,
Tekačevo, Topole, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Vinec,
Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo.
– Mestna krajevna skupnost ima sedež na naslovu Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina. Svet MKS Rogaška Slatina
šteje 19 članov.
– Krajevna skupnost Kostrivnica, ustanovljena na območju naselij: Brezje pri Podplatu, Čača vas, Drevenik, Gabrovec
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pri Kostrivnici, Kamna gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostrivnica, Spodnji Gabernik, Zagaj pod Bočem, Zgornji Gabernik, Zgornja Kostrivnica. Krajevna skupnost Kostrivnica ima
sedež na naslovu Zg. Kostrivnica 31, Podplat. Svet Krajevne
skupnosti Kostrivnica šteje 11 članov.
– Krajevna skupnost Sv. Florijan, ustanovljena na območju naselij: Sv. Florijan in Strmec pri Sv. Florijanu. Krajevna
skupnost Sv. Florijan ima sedež na naslovu Sv. Florijan 42,
Rogaška Slatina. Svet Krajevne skupnosti Sv. Florijan šteje
5 članov.
(3) Krajevne skupnosti zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti, ki se izvoli na konstitutivni seji sveta krajevne
skupnosti z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa krajevno skupnost,
razen v delu, kjer za sklenitev pravnih poslov potrebuje predhodno soglasje župana.
(4) Za delovanje svetov ožjih delov občine se uporabljajo
določbe statuta občine in poslovnika občinskega sveta.
(5) Financiranje krajevnih skupnosti določa zakon, ki ureja
javne finance. Sredstva od premoženja krajevnih skupnosti
in sredstva, ki jih pridobi na trgu, bodo s proračunom občine
namenjena za financiranje njihovih nalog.
(6) Nezdružljivost članstva v svetih krajevnih skupnosti s
funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi
ureja zakon.
4. člen
(izvirne in prenesene naloge)
Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in
opravlja naloge, določene v zakonu, ki ureja lokalno samoupravo ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona.
5. člen
(občani)
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.
(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih
v skladu s tem statutom.
(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
(4) Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
6. člen
(uresničevanje skupnih nalog)
(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s
sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo. Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
(2) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze,
združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, javne sklade, javne zavode in javna podjetja.
7. člen
(grb, zastava in praznik občine)
(1) Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika,
vsebina in uporaba se določi z odlokom.
(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Rogaška Slatina,
v zunanjem krogu na spodnji polovici pa naziv organa občine
– Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava,
Občinska volilna komisija. V sredini žiga je grb občine.
(3) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan
s sklepom.
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(4) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim
občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.
2 NALOGE OBČINE
8. člen
(naloge občine)
(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– sprejema programe razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih
služb v skladu z zakonom,
– odloča o koncesijah,
– sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in
delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno izobraževalni (javna osnovna šola in
javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
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– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade
ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom in elektromagnetnim sevanjem, za zbiranje in
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja
tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
(2) V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
za potrebe občine,
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– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.
9. člen
(statistične, evidenčne in analitične naloge)
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12. člen
(sprejemanje odločitev na sejah organov)
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na
seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta,
če za njo glasuje večina opredeljenih glasov navzočih članov.
13. člen
(javnost dela)

3 ORGANI OBČINE

(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Splošni akti in prečiščena
besedila občine se objavijo v uradnem glasilu občine ter v
katalogu informacij javnega značaja in na spletni strani občine.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine
o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, skladno z
določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

3.1 Skupne določbe

3.2 Občinski svet

10. člen

14. člen

(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične
naloge za svoje potrebe.
(2) Občina v skladu z zakonom obdeluje podatke, ki jih
potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi
v skladu z zakonom.
(3) Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo
v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki
imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki
imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.
(4) Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne
podatke v skladu z zakonom. Osebne podatke lahko pridobi
občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti,
za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave. Za pridobivanje podatkov neposredno preko računalniške povezave,
je potrebno dovoljenje pristojnega ministra.

(organi občine)
(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor.
(2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni
občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in
drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
(3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.
(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.
(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.
11. člen
(občinska uprava)
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge
in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska
in administrativna opravila za občinske organe in krajevne
skupnosti.
(4) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Organe občinske
uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.
(5) Občinsko upravo vodi tajnik občinske uprave, usmerja
in nadzoruje pa jo župan.

(občinski svet)
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje dvajset članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna
doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandata
prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na
naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni
z zakonom drugače določeno.
(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah,
na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je
za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje
v 10 dneh po drugem krogu volitev. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.
(6) Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana
določi občinski svet.
(7) Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim
preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, odborih in
komisijah.
(8) Mandat članov občinskega sveta v organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega
sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij,
razen če občinski svet ne odloči drugače.
15. člen
(volitve članov občinskega sveta)
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
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(2) Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
odloči občinski svet z odlokom.

vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov
zagotavlja občinska uprava.

16. člen
(pristojnosti občinskega sveta)
(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo
koristi občine.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane
komisij in odborov občinskega sveta,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
če ni z zakonom določeno drugače,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

(seje občinskega sveta)

17. člen
(funkcija člana občinskega sveta)
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(2) Nezdružljivost članstva v občinskem svetu s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja
zakon.
(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
18. člen
(župan)
(1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi
njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
(2) Nezdružljivost funkcije župana z drugimi funkcijami
določa zakon.
(3) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
(4) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
navzoči član občinskega sveta.
(5) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
(6) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi
za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi
točkami. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so
dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
19. člen
(administrativno delo za potrebe občinskega sveta)
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in

20. člen
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.
(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo
člani sveta. Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude,
ki so bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana
ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva
odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije
oziroma proučitev, lahko župan ali tajnik občine odgovorita
na naslednji seji.
(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, članom občinskega sveta, tajniku občine, predsednikom
krajevnih skupnosti in vodji organa skupne občinske uprave. O
sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila. Vabilo z
gradivom za sejo sveta se objavi v katalogu informacij javnega
značaja občine na svetovnem spletu.
(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta, tajnik občinske uprave in
organ skupne občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega
sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti
oziroma njihovega področja dela.
21. člen
(odločanje članov občinskega sveta)
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.
(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom občinskega sveta, ki ga sprejme občinski
svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
(5) Župan in tajnik občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj
enkrat letno.
22. člen
(predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta)
(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega
sveta ureja zakon.
(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega
sveta so določeni z zakonom.
(3) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski
razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa. Ugotovitveni sklep sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku
razlogov iz drugega odstavka tega člena.
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(4) Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu
člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne
odstopne izjave.
(5) Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti
občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski
funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.
Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega
odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni
pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo
lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je
mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik
liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta
kandidat izvoljen.
(6) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta določa zakon.
23. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in
odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
24. člen
(naloge komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja)
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa
občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačili za opravljanje funkcije ter drugimi prejemki občinskih
funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone
in predpise, ki urejajo plačila za opravljanje funkcije in druge
prejemke občinskih funkcionarjev,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.
25. člen
(stalna in občasna delovna telesa občinskega sveta)
(1) Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in
komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(2) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Odbor za gospodarske dejavnosti,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo,
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja,
– Statutarno pravna komisija,
– Zdraviliška komisija.
(3) Odbori in komisije štejejo 5 članov. Delovno področje
in število članov posameznega delovnega telesa občinskega
sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.
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26. člen
(imenovanje članov odborov in komisij)
(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član
občinskega sveta kot predsednik.
(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
(4) Nezdružljivost članstva v odborih in komisijah z drugimi funkcijami določa zakon.
27. člen
(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta)
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega
sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
28. člen
(razrešitev člana delovnega telesa občinskega sveta)
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3.3 Župan
29. člen
(župan)
(1) Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
(2) Mandatna doba župana traja štiri leta.
(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet
na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi poročila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči
o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov
kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
(4) Župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, lahko pa
se odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi
je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
30. člen
(pristojnosti župana)
(1) Župan predstavlja in zastopa občino. Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta,
nima pa pravice glasovanja.
(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– predlaga pridobitev in odtujitev premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali
predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave in njihovega delovnega področja, naloge in notranjo organizacijo
občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski
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upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o
sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in
odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz
delovnega razmerja,
– imenuje in razrešuje tajnika občine in vodjo organa
skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
31. člen
(naloge župana na področju zaščite in reševanja)
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
32. člen
(nujni ukrepi)
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
33. člen
(podžupan občine)
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina
dva podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta
imenuje in razrešuje župan.
(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
ga župan pooblasti.
(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere ga župan pooblasti.
(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno.
34. člen
(komisije in drugi strokovni organi občine)
(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe
občine.
(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
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3.4 Nadzorni odbor občine
35. člen
(imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega
odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v
45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo
imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu
svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani krajevnih odborov,
direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih
sredstev.
(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
36. člen
(konstituiranje nadzornega odbora)
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
(4) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino
opredeljenih glasov navzočih članov.
(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2. Nadzorni odbor za seje uporablja
prostore občine.
37. člen
(pristojnosti nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov
in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih
računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom
proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
(2) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na
ugotovitve in dajati pojasnila.
38. člen
(izločitev člana nadzornega odbora)
(1) Vsak član nadzornega organa je dolžan vseskozi
skrbeti za to, da ne pride v nasprotje interesov.
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
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(3) V kolikor član nadzornega odbora zazna nasprotje
interesov je dolžan predsednika nadzornega odbora o tem
obvestiti. Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva
tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri
nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine,
na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči
nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
39. člen
(strokovna in administrativna pomoč za delo
nadzornega odbora)
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi,
ki pomaga pri pripravi sej ter pisanju in odpravi zapisnikov
nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in
urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih
za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega
odbora.
(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji
strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet.
40. člen
(sredstva za delo nadzornega odbora)
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na
podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
41. člen
(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora)
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico
do plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega
sveta – pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov volilnih drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga
je sprejel občinski svet. Izvedencu in drugim strokovnjakom
pripada plačilo, ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko
pogodbo, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo
določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
42. člen
(poslovnik o delu nadzornega odbora)
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
3.5 Občinska uprava
43. člen
(občinska uprava)
(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
(2) Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v občinski upravi določi župan.
44. člen
(ustanovitev skupne občinske uprave)
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da
se z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna
občinska uprava.
(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se
določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog
županov sprejmejo občinski sveti občin.
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45. člen
(odločanje o upravnih zadevah)
(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih zadevah v upravnem postopku.
(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
(3) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
46. člen
(pristojnost za odločanje v upravnih zadevah)
(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje tajnik občine po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske
uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih
zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali
za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih
zadevah.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
47. člen
(izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku)
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje
zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu
z uredbo vlade.
48. člen
(odločanje o upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti občine)
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
49. člen
(odločanje o pritožbah zoper posamične akte)
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.
50. člen
(izločitev uradne osebe)
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik
občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca o
stvari tudi odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
(2) O izločitvi tajnika občinske uprave ali župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
4 DRUGI ORGANI OBČINE
51. člen
(drugi organi občine)
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in
imenovanju članov posameznega organa.
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52. člen

(poveljnik in štab civilne zaščite)
(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.
(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.
5 OŽJI DELI OBČINE
53. člen
(krajevne skupnosti)
(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti
so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem,
premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
(2) Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno
ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali deset odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom
za ljudsko iniciativo.
(3) Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se
ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na
katerem naj bi se ustanovila krajevna skupnost.
54. člen
(pristojnosti krajevne skupnosti)
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev
v občini, in sicer sodelujejo pri:
– pripravi razvojnih programov občine na področju javne
infrastrukture na svojem območju,
– izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju,
– pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov
pitne vode,
– pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– sanaciji divjih odlagališč odpadkov,
– ureditvi in olepševanju kraja,
– urejanju in opremljanju otroških in športnih igrišč,
– vzdrževanju spomenikov in objektov kulturne dediščine,
– predlogih za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
– organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev na
njenem območju.
55. člen
(naloge krajevnih skupnosti)
(1) Krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti praviloma samostojno:
– upravljajo in gradijo javno komunalno infrastrukturo,
– upravljajo z lastnim premoženjem in s premoženjem
občine, ki jim je dano v uporabo,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
– pristojne strokovne službe opozarjajo na socialne probleme krajanov in sodelujejo pri njihovem reševanju.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena se podrobneje
opredelijo z odlokom.
56. člen
(status krajevnih skupnosti)
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v
okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.
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(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene krajevna
skupnost brez predhodnega soglasja župana so nični, vendar
lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev proračuna
določi, kateri pravni posli in v kakšni višini so ti pravni posli, ki
jih sklene krajevna skupnost, veljavni tudi brez predhodnega
soglasja župana.
(3) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
(4) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne
skupnosti.
57. člen
(svet krajevne skupnosti)
(1) Organ vsake krajevne skupnosti, ki je določena z
splošnim aktom, je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov
sveta določa zakon, število članov je določeno s statutom.
(2) Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti z
drugimi funkcijami določa zakon.
(3) Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se volitve
opravijo po večinskem sistemu v volilnih enotah, ki jih z odlokom določi občinski svet.
(4) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
(5) Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je častna.
58. člen
(sklic prve seje sveta krajevne skupnosti)
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.
Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici
njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta
se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.
59. člen
(predsednik in podpredsednik sveta krajevne skupnosti)
(1) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta.
(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne
skupnosti.
(3) Predsednik krajevne skupnosti lahko imenuje največ
dva podpredsednika. Podpredsednik, ki ga določi predsednik,
nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi
predsednik.
60. člen
(seje sveta krajevne skupnosti)
(1) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
opredeljenih glasov navzočih članov.
(2) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar nima pravice glasovati.
(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti skliče svet najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno.
(4) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno
uporablja poslovnik občinskega sveta.
61. člen
(naloge sveta krajevne skupnosti)
(1) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu
s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:
– sprejema predlog finančnega načrta in po sprejemu
proračuna občine finančni načrt ter letno poročilo,
– sklepa o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, po predhodnem soglasju občinskega sveta,
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– sklepa o uporabi sredstev krajevne skupnosti ter o gospodarjenju s premoženjem krajevne skupnosti,
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter
oblikuje svoja stališča in mnenja,
– obravnava gradiva za seje občinskega sveta ter odbora
za krajevne skupnosti ter pripravi stališča do obravnavanih
vprašanj,
– komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
lahko predlaga kandidate za člane delovnih teles,
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz zakona, občinskih
predpisov ali posamičnih aktov občinskega sveta ali navodil
župana ali uprave občine.
(2) Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.
(3) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe
tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja energetskih objektov, odlagališč odpadkov in
nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

62. člen

67. člen

(svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti)
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za
obravnavo zadev iz občinske pristojnosti župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ.
63. člen
(premoženje krajevne skupnosti)
(1) Krajevna skupnost ima lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.
(2) Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.
(3) Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.
64. člen
(financiranje krajevne skupnosti)
(1) Financiranje krajevnih skupnosti določa zakon.
(2) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.
6 NEPOSREDNE OBLIKE SODELOVANJA OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
65. člen
(neposredne oblike sodelovanja občanov
pri odločanju v občini)
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so:
– zbor občanov,
– referendum,
– ljudska iniciativa.
66. člen
(zbor občanov)
(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,

(sklic zbora občanov)
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen
posamezen del.
(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
(3) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva
najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini. Zbor občanov
za del občine pa na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev
tega dela.
(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
68. člen
(območje, kraj in čas sklica zbora občanov)
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
(2) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno
običajen način.
69. člen
(vodenje zbora občanov)
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.
(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah
zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave
seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen
način objavi.
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70. člen

74. člen

(referendum o splošnem aktu občine)

(podpora zahtevi za razpis referenduma)

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana
občinskega sveta.
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma
z osebnim podpisovanjem.
(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom
zadostno število volivcev.

71. člen
(razpis referenduma)
(1) Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma
občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcev za vložitev
zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
(2) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
72. člen
(naknadni referendum)
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine
ali njegove posamezne določbe.
(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.
(3) Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne
določbe zavrnjene, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.
(4) Odločitev volivcev na referendumu zavezuje občinski svet do konca njegovega mandata. Odločitev volivcev na
referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so
bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski
svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum,
sprejel, do konca njegovega mandata.
73. člen
(vložitev zahteve za referendum)
(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.
(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana
v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.

75. člen
(razpis referenduma)
(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.
(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost
dan.
(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”,
dan razpisa in dan glasovanja.
(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
76. člen
(pravica glasovati na referendumu)
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani,
ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne
določa drugače.
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
77. člen
(postopek za izvedbo referenduma)
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki
vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo
referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje
občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov
občine.
78. člen
(svetovalni referendum)
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali
za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne
zavezuje občinskih organov.
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79. člen

85. člen

(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih)

(poslovnik občinskega sveta)

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

80. člen

(odlok občine)

(ljudska iniciativa)

(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek
s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu
občine.
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene
zahteve.
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.
81. člen
(sredstva za neposredno sodelovanje občanov
pri odločanju v občini)
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
7. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

86. člen

87. člen
(pravilnik)
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvrševanja.
88. člen
(objavljanje splošnih aktov občine)
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine in pričnejo veljati praviloma
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
(2) V uradnem glasilu občine se objavljajo tudi drugi akti,
za katere tako določi občinski svet.
8.2 Posamični akti občine
89. člen
(posamični akti občine)
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča
občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
90. člen

82. člen

(odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine)

(premoženje občine)

(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

Ravnanje s premičnim, nepremičnim in finančnim premoženjem občine ureja zakon.
8 SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
8.1 Splošni akti občine
83. člen
(splošni akti občine)
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega
sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja
poslovnik občinskega sveta.
84. člen
(statut občine)
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

9 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
91. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15).
92. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0008/2017-01
Rogaška Slatina, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
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Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaška
Slatina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na 28. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega
sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in
dolžnosti članov in članic občinskega sveta (v nadaljevanju:
člani).
2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za
delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov ter svetov
krajevnih skupnosti.
3. člen
Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem
jeziku.
4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.
5. člen
Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih
sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne
glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v
primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih
svečanih priložnostih.
6. člen
Svet predstavlja župan oziroma županja (v nadaljnjem besedilu župan), delovno telo sveta pa predsednik oziroma predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) delovnega telesa.
7. člen
Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine
ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime občinskega
organa “OBČINSKI SVET”.
Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in
aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta.
Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik občine.
II. KONSTITUIRANJE SVETA
8. člen
Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
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Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan praviloma 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot 10 dni
po izvedbi drugega kroga volitev župana.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.
9. člen
Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah
kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in
ne odloča.
10. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega svetnika
določi svet.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje
tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej
o županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih
članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati
so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali predstavnikov
kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za člane.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in
potrdila o izvolitvi župana predlaga svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov
kandidatur.
11. člen
Mandate članov sveta potrdi svet na predlog mandatne
komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o
spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej
odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je
zoper njegov mandat župana vložena pritožba, pri odločanju o
pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.
12. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta in novi župan, mandat
dotedanjim članom sveta in županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov sveta preneha članstvo
v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih
telesih sveta.
Članom sveta, ki jim je prenehal mandat, preneha članstvo v vseh občinskih organih.
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13. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot
svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve naslednje seje
sveta pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih telesih
ter pripraviti predloge za imenovanje novih članov.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA
1. Splošne določbe
14. člen
Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom,
statutom občine in tem poslovnikom.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in
sodelovati pri delu sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani
so. Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih
teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez
pravice glasovanja.
Član sveta ima pravico:
– predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen
proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v
zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog
župana;
– predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove
pristojnosti;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje)
teh predlogov;
– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej sveta;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma
v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike.
Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave,
ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne tajnosti
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve
pri svojem delu.
Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z
opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim
aktom sveta do plačila za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.
15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta izvoljeni
z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le
pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
2. Vprašanja in pobude članov sveta
16. člen
Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu
potrebna v zvezi z delom v svetu in njegovih delovnih telesih.
Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti
oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.
Član sveta ima pravico županu ali tajniku občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih
vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti.
17. člen
Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni
obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
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primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano
tistemu, na katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal
na vprašanja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma
proučitev, lahko župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik
odgovori na naslednji seji.
Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako
zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem
članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni
seji.
18. člen
Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če
tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi
opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene odsotnosti
s sej sveta in delovnih teles
19. člen
Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih
teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti občinsko
upravo ali predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka
seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti občinske uprave oziroma predsednika delovnega telesa o
svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je
to mogoče.
Članu sveta, ki se ne udeleži redne seje sveta, ne pripada
plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem
je bila ta seja.
Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko
predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo razrešitev.
IV. DELOVNO PODROČJE SVETA
20. člen
Svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru
pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa na
podlagi ustave in zakona statut občine.
V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
21. člen
Svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan, v skladu z določbami statuta
občine in poslovnika občinskega sveta.
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Župan sklicuje seje sveta po potrebi, po sklepu sveta in
na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine,
mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
22. člen
Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda
se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za
sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga
za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko
pošlje tudi kasneje ali posreduje na mizo, če je vsebina gradiva
nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda, pa ga ni
bilo mogoče posredovati že z vabilom za sejo.
Vabilo na sejo sveta se pošlje županu, tajniku občine in
predsednikom svetov krajevnih skupnosti.
Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v
fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik
pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem nosilcu
podatkov ali po elektronski pošti. Vabilo se objavi na spletni
strani občine.
23. člen
Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje
o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo sveta lahko skliče župan na predlog delovnega
telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov sveta ali na lastno pobudo.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od predložitve
pisnega obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic s
priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče tisti upravičeni
predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.
Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno
članom sveta najkasneje tri dni pred sejo in se objavi tudi na
spletni strani občine.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta
skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru
se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji
pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo za sejo. Svet pred
sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi
utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo utemeljenih razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna
ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.
24. člen
Dopisna seja se skliče za odločanje o zadevah, o katerih
je nujno takojšnje sprejetje odločitve sveta.
Dopisna seja se ne more sklicati za odločanje o splošnih
aktih, o proračunu ali drugih finančnih obveznostih občine ali o
kadrovskih zadevah.
Sklic in gradivo za dopisno sejo se pošlje po pošti ali vroči
osebno. Dopisna seja sveta se opravi pisno. Dopisna seja je
sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se,
da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali z glasovnico.
Svetniki lahko na dopisni seji svojo odločitev (za, proti) pošljejo
do roka, ki je določen s sklicem seje. Za sprejemanje odločitev
na dopisni seji sveta se smiselno uporabljajo določila statuta
in tega poslovnika o odločanju na redni ali izredni seji sveta.
O dopisni seji sveta se naredi zapisnik. V zapisniku mora biti
navedeno, koliko svetnikov je glasovalo za predlog in koliko
proti predlogu, rezultat glasovanja in sklepi, ki so bili sprejeti.
Zapisnik potrdi svet na prvi naslednji seji.
25. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke
dnevnega reda, ki jih določi župan.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, glede
na dnevni red seje, potrebna.
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26. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni
s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku seje.
Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta
ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik.
27. člen
Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej sveta
pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadaljnjem
besedilu: predsedujoči).
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči
ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to
ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.
Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker župan ni
opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi član
sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali.
28. člen
Seje sveta so javne.
Javnost dela se zagotavlja z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta.
Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom. Objava se opravi
vsaj tri dni pred sejo na spletni strani občine ter na krajevno
običajen način.
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v
gradiva, ki so predložena članom sveta za to sejo, nima pa
pravice na seji razpravljati. Občani, ki želijo prisostvovati na
seji, se morajo predhodno pisno najaviti.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko
spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za
javnost je lahko tudi prostorsko ločen od prostora za člane
sveta, če je javnost z informacijskimi sredstvi zagotovljeno
hkratno spremljanje dela občinskega sveta v besedi in sliki.
Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega
obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori,
če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga odstrani
iz prostora.
Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost
v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to
terja zagotovitev varstva podatkov, ki niso informacije javnega
značaja ali če vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom,
drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge
javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov
sveta navzoč na seji.
2. Potek seje
29. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more
udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi
z delom na seji in drugimi vprašanji.
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30. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu
zapisnika prejšnje seje.
Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje
in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile
podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in
dopolnjen s sprejetimi pripombami.
31. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato
o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.
Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda. Kadar predlaga umik
točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem
razpravlja in glasuje.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom sveta
izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni
red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
32. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
sprejetem vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.
33. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko
poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj,
kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem poslovnikom
drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj
dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k obravnavani
zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta,
ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in
beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po
deset minut.
Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kakor
so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko
traja največ sedem minut. Svet lahko sklene, da posamezen
član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar
ne več kot petnajst minut.
Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove.
Replike smejo trajati največ tri minute.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave
lahko trajajo le po tri minute.
34. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči
pozval.
Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z raz-
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pravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem
besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet
brez razprave.
35. člen
Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi
dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika
ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči
svet o tem vprašanju brez razprave.
Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila
nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti
na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot pet minut.
36. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi,
sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje
po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če
je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj
se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v
nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
37. člen
Predsedujoči lahko med sejo po potrebi odredi petnajstminutni odmor.
Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov
oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja
največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v
okviru posamezne točke največ dvakrat.
Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči svet, ali se lahko
odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.
38. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali
če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti
na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na
eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno
ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet konča sejo.
3. Vzdrževanje reda na seji
39. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo
le predsedujoči.
40. člen
Za kršitev reda na seji sveta in nepooblaščeno avdio-video snemanje seje sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
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41. člen
Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav ni
dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug
način krši red na seji.
Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na
tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega
poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede
krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.
Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v
katerem je seja.
42. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red
na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek
seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se
odstranijo vsi poslušalci.
43. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, jo prekine.
4. Odločanje
44. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh
članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se
ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti in z elektronsko
prijavo na glasovalni napravi.
Za sklepčnost je odločilna navzočnost članov sveta v
sejni sobi.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
14 članov sveta.
45. člen
Svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta, če ni z zakonom, statutom ali s tem poslovnikom
določeno drugače.
46. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za izvedbo tajnega glasovanja lahko da vsak član
občinskega sveta.
47. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o
katerem se odloča.
Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če ta
poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ
dve minuti.
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi
in objavi izid glasovanja.
48. člen
Člani sveta glasujejo tako, da se opredelijo »ZA« ali
»PROTI« sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje
o isti odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti
ponovljeno.
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49. člen
Javno glasovanje se lahko opravi elektronsko, z dvigom
rok ali s poimenskim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na
predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov
sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da
glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«.
O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da
se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se
zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.
50. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine
ali javni uslužbenec, ki ga določi tajnik.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja
svet.
Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.
Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti označi,
kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je
določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost
glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. »ZA« je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, »PROTI« pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali besedo
»PROTI«.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,
imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem redu
prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega
se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.
Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
51. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »ZA« in število glasov »PROTI«, oziroma
pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa
kateri kandidat je imenovan.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
52. člen
Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali
ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja,
ali na predlog predsedujočega.

Uradni list Republike Slovenije
53. člen
Določbe tega poslovnika, ki določajo določen delež potrebnih glasov za sprejem odločitve ali določen delež članov
sveta za sklepčnost seje, se uporabljajo tako, da se v primeru,
če delež ne predstavlja celo število, upošteva prvo naslednje
celo število.
5. Zapisnik seje sveta
54. člen
O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa
podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o
posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku
je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo
oziroma obravnavano na seji.
Za zapisnik seje sveta skrbi Vodja oddelka za splošne in
kadrovske zadeve.
Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih oziroma dopisnih
sej sveta. Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na
zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe
sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo
vodil, in Vodja oddelka za splošne in kadrovske zadeve in pooblaščeni javni uslužbenec, ki je zapisnik pisal.
Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil
voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v gradivo za
redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.
55. člen
Če se seja zvočno snema, je dobesedni zapisnik prepis
zvočnega zapisa poteka seje (magnetogram).
Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in drugim
gradivom s seje.
Član sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram.
Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.
56. člen
Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi
svet na podlagi zakona s posebnim aktom.
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki
sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles, se kot trajno
gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske
uprave.
57. člen
Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo,
ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva, če je to
potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi
tajnik občine na podlagi pisne zahteve člana sveta. Original
zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu,
ki je bilo vpogledano.
V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.
6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila za svet
58. člen
Strokovno in administrativno delo za svet in za delovna
telesa sveta zagotavlja občinska uprava.
7. Delovna telesa sveta
59. člen
Svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
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Petčlansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja imenuje svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.
Naloge komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje določa statut občine.
60. člen
Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot
svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o
ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo
svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori sveta lahko predlagajo svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna
in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je
v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme svet na
predlog župana.
61. člen
Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi
imenovanje.
62. člen
Člane odborov in komisij imenuje svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predsednika odbora imenuje svet izmed svojih članov.
Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski
upravi.
63. člen
Svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora sveta ali odbor v celoti na predlog najmanj četrtine članov
sveta. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve
naslednje seje sveta.
64. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V
aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova
sestava in naloge.
65. člen
Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom občine so:
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja,
– Statutarno pravna komisija,
– Zdraviliška komisija,
– Odbor za gospodarske dejavnosti,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo.
66. člen
Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja, ki
šteje pet članov opravlja naslednje naloge:
– obravnava vloge in pritožbe občanov,
– na podlagi vlog in pritožb daje pobude in predlaga rešitve občinskemu svetu, županu in občinski upravi,
– sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in pritožbami,
– določa število priznanj,
– pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in
priznanj,
– izvaja izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja
predloge sklepov za občinski svet.

Stran

9484 /

Št.

67 / 29. 11. 2017

67. člen
Statutarno pravna komisija šteje pet članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev,
odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki
predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni
in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi
veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če
tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno pravna
komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
68. člen
Zdraviliška komisija, ki šteje pet članov, opravlja naslednje
naloge:
– daje mnenja in predloge o boljši urejenosti ožjega in
širšega zdraviliškega jedra,
– daje mnenja k aktom, ki se nanašajo na zdraviliško
dejavnost,
– daje mnenje in predloge o boljši promociji turistične
občine,
– opravlja druge naloge na področju turizma.
Odbor za gospodarske dejavnosti, ki šteje pet članov
opravlja naslednje naloge:
– spremlja gospodarski razvoj občine,
– pripravlja predloge za spodbujanje razvoja podjetništva
in obrti,
– daje predloge za projekte na področju turizma,
– daje mnenje in predloge k aktom za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in mnenja za reševanje težav v
gospodarstvu,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na področje obrti,
podjetništva in turizma.
69. člen
Odbor za družbene dejavnosti, ki šteje pet članov opravlja
naslednje naloge:
– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom,
ki zagotavljajo izvajanje in pospeševanje razvoja na področju družbenih dejavnosti, predšolskega varstva, osnovnega
varstva otrok in mladine, za socialno ogrožene, invalide in
ostale, razvoja športa in rekreacije ter izobraževalne, raziskovalne, informacijsko-dokumentacijske, društvene in kulturne
dejavnosti,
– daje mnenja in predloge občinskemu svetu k aktom, ki
zagotavljajo izvajanje nacionalnih programov javnih služb na
področju družbenih dejavnosti,
– daje mnenje županu pri določanju višine prispevkov v
negospodarskih javnih službah,
– daje mnenje in predloge na področju: varstva naravne
in kulturne dediščine; kulture, informiranja in raziskovanja; lekarništva in zdravstva; otroškega in socialnega varstva; vzgoje
in izobraževanja; športa in rekreacije.
70. člen
Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo, ki šteje pet
članov opravlja naslednje naloge:
– razpravlja o komunalni problematiki in predlaga ustrezne ukrepe,
– sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega programa
dela za prostorsko urejanje pristojnega občinskega organa,
– oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja in
ravnanja z odpadki,
– razpravlja o drugih nalogah, ki so povezane z delom
odbora za to področje.
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71. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje
in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v svetu.
Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje
sveta ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa tako, da ga dobijo najmanj tri dni
pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih
primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja,
stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih
članov.
Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.
72. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni
uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi
predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.
VI. AKTI SVETA
1. Splošne določbe
73. člen
Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in
statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu sveta,
– proračun in rebalans proračuna občine ter zaključni
račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov
ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom
občine.
Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in
statutom občine.
74. člen
Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine, rebalans proračuna in zaključni račun proračuna, odloke ter druge
splošne akte, za katere je v zakonu ali statutu določeno, da jih
predlaga župan.
Vsak predlog odloka, ki se nanaša na delovanje krajevnih
skupnosti je potrebno poslati v obravnavo svetom ožjih delov
občin.
Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva od
sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.
75. člen
Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov sveta se pečati in hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.
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76. člen
Vsak predlog odloka, ki se nanaša ali na posamično ali na
vse ožje dele občine in posega v naloge, prenesene njim v izvajanje je treba poslati v obravnavo svetom ožjih delov občine.
2. Postopek za sprejem odloka
77. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja,
cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki
jih bo imelo sprejetje odloka.
Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sveta,
pošlje predlog odloka županu ali podžupanu oziroma članu
sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej sveta (v nadaljnjem
besedilu: predsedujoči).
78. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval
v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka
na sejah sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
79. člen
Predsedujoči sveta pošlje predlog odloka članom sveta
in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj devet dni
pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka.
Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
80. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih,
ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih
rešitvah predloga odloka.
Če svet meni, da odlok ni potreben, ali da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ga s sklepom zavrne.
Odlok je v prvi obravnavi sprejet, če je zanj glasovala
večina opredeljenih navzočih članov sveta.
Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so bili
sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.
81. člen
Ko svet konča razpravo v drugi obravnavi predloga odloka, glasuje o sprejemu odloka v celoti.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi,
lahko svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na
isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka
združita.
82. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani sveta in predlagatelj z
amandmaji.
Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov sveta
k vsakemu predlogu odloka.
Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki
z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga
amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta ali predlagatelj odloka.
Župan lahko predlaga amandma na amandma članov
sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. Amandma na
amandma mora vložiti pisno.

Št.

67 / 29. 11. 2017 /

Stran

9485

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.
83. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če se
zanje opredeli večina članov, ki glasujejo.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
Najprej se glasuje o predlagateljevem amandmaju, nato
pa po vrstnem redu kot so bili amandmaji sprejeti.
84. člen
Statut občine in poslovnik o delu sveta se sprejemata po
enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka.
Proračun občine sprejema svet po postopku, določenem
s tem poslovnikom.
O predlogih drugih splošnih aktov, odloča svet na eni
obravnavi, če zakon ne določa drugače.
85. člen
Svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih občine.
V primeru, da postopki niso zaključeni svet v novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem
občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel
obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval. Če predlagatelj
ni več občinski funkcionar, se predlog ne obravnava.
3. Hitri postopek za sprejem odlokov
86. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po
hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb
splošnih aktov občine.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na
sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka.
O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri
določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak
predlagatelj odloka.
Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za prvo
obravnavo predloga odloka.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov
87. člen
Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da
bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki
se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:
– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih
posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,
drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki sveta,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami
ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko vlagajo na sami seji vse do konca
obravnave odloka.
Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga,
da svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena
in da se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem
odloči svet takoj po vložitvi predloga.
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88. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako določi svet.
5. Postopek sprejemanja proračuna
89. člen
Predlog proračuna občine župan predloži svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu
zboru.
Župan pošlje z gradivom članom sveta predlog proračuna
občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon ter vabilo za
sejo, na kateri bo svet opravil splošno razpravo o predlogu
proračuna občine.
Predstavitev ni časovno omejena. Župan lahko določi, da
posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski
upravi.
90. člen
Na seji sveta se opravi splošna razprava o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v javno
razpravo ter določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani
vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo
svoje pripombe. Predlog proračuna je v javni razpravi 15 dni
na sedežu občine.
91. člen
Če svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proračuna
v javno razpravo, mora župan v roku sedmih dni predložiti
svetu nov predlog proračuna in sklicati sejo sveta. Na tej seji
se ponovno opravi splošna razprava brez predstavitve župana.
Župan uvodoma samo pojasni, v čem so bistvene spremembe
novega predloga glede na prvotno predlagani predlog.
Če tudi po tej obravnavi svet ne sprejme sklepa, da se
da predlog proračuna v javno obravnavo, župan posreduje
skupaj s stališči, ki jih je sprejel svet, predlog proračuna v javno
razpravo.
92. člen
Sklep o tem, da je predlog proračuna v javni razpravi, se
objavi na krajevno običajen način.
93. člen
V času javne razprave lahko predlog proračuna obravnavajo delovna telesa sveta, sveti krajevnih skupnosti ter zainteresirana javnost.
Pripombe in predloge se posredujejo županu.
Pripombe in predloge pa lahko posredujejo županu tudi
posamezniki.
94. člen
Najkasneje v petnajstih dneh po poteku roka za javno
razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo
obravnavo ter ga z gradivom posreduje vsem članom sveta
skupaj z vabilom za sejo, na kateri bo svet obravnaval predlog
proračuna. Člani sveta lahko vložijo amandmaje v pisni obliki
najkasneje tri dni pred sejo sveta.
95. člen
V uvodni obrazložitvi predloga proračuna za drugo obravnavo župan pojasni, katere pripombe iz javne razprave je
prejel, pojasni, katere je vključil v predlog proračuna za drugo
obravnavo in katere ni upošteval, ter utemeljitve, zakaj jih ni
upošteval.
Nadalje župan pojasni, katere amandmaje je prejel in
katere je možno upoštevati.
Župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.
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Po obrazložitvi župana lahko predlagatelji umaknejo svoj
amandma.
Če predlagatelj amandmaja ne umakne, se izvede razprava po amandmajih.
Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega
ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno,
iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj
se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo
proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave
in odločanja.
Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan,
nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji, po
vrstnem redu vložitve.
96. člen
Po glasovanju o amandmajih župan ugotovi, kateri
amandmaji so bili sprejeti in bodo vključeni v proračun občine.
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi,
ali je proračun medsebojno usklajen glede prihodkov in odhodkov in drugih obveznosti.
Če je proračun usklajen, svet glasuje o proračunu kot
celoti.
Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti v skladu z ustavo in zakonom,
v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po sklenjenih pogodbah, ali sodnih in drugih odločbah ali bi sprejeti amandmaji imeli
škodljive posledice za izvajanje določenih dejavnosti, lahko
prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev.
Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.
Če predloga obrazložitve ni mogoče pripraviti na isti seji,
župan določi rok, ko se bo seja nadaljevala.
Svet najprej glasuje o predlogu uskladitve in če je predlog
sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.
97. člen
Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora
župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna obravnava svet in o njem odloča
po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem
odloka.
98. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se
nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki lahko
traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun
občine se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju obravnava
svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek
za sprejem odloka.
99. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine. Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah
tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
6. Postopek za sprejem obvezne razlage
100. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo
za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev
določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih
delovnih teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana
in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
svetu v postopek.
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Svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s
tem poslovnikom določen za sprejem odloka po skrajšanem
postopku.
7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
101. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj svetu predloži spremembe in dopolnitve
splošnega akta v prečiščenem besedilu kot nov splošni akt.
Tak splošni akt sprejema svet po postopku, ki ga ta poslovnik določa za sprejem odloka po hitrem postopku.
VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
102. člen
Volitve in imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki jih po zakonu ali statutu občine imenuje svet, se opravijo
po določilih tega poslovnika.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
103. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako,
da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
Kandidat je imenovan oziroma izvoljen, če je glasovala
večina članov sveta in je zanj glasovala večina tistih članov,
ki so glasovali.
104. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati
z enakim številom glasov določi z žrebom.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu prve
črke njihovih priimkov.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.
105. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi pri
drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine,
se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na
podlagi novega predloga kandidatur.
1. Imenovanje članov delovnih teles sveta
106. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste
kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje predlog
kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane delovnega telesa.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se
na isti seji izvede poimensko imenovanje članov. Če na ta način
niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi
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na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov
delovnega telesa.
2. Imenovanje člana sveta za začasno opravljanje
funkcije župana
107. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina več podžupanov
pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan
razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno
opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči
občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo
opravljal to funkcijo.
O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.
Kandidat je imenovan, če dobi večino glasov navzočih
članov sveta.
3. Postopek za razrešitev
108. člen
Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku,
ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja,
ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.
109. člen
Predlog za razrešitev se posreduje komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka prejšnjega člena, ga
komisija vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se
nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico
pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.
Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do
katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega
člena.
110. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme
odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali
imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.
O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim
poukom.
4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles
in drugih organov ter funkcionarjev občine
111. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z
zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
Pravico odstopiti imajo tudi podžupana, člani delovnih
teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi
imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom
za ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine
ali v delovnem telesu sveta dolžna predlagati svetu novega
kandidata.
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Svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega
funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se
pošlje občinski volilni komisiji.
Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka izbire
novega kandidata.
VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN SVETOM
112. člen
Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno
razreševanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga
župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu,
poročevalca izmed uslužbencev občinske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih
aktov sodelovali.
113. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Na vsaki redni
seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan,
tajnik občine ali drug pooblaščeni uslužbenec občinske uprave,
o opravljenih nalogah med obema sejama in o izvrševanju
sklepov sveta.
V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet
sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in ukrepati
v skladu z zakonom in statutom občine.
IX. JAVNOST DELA
114. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu
občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil
občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na druge načine, ki
jih določa statut in ta poslovnik.
Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles sveta, župana
in občinske uprave.
Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za
javnost.
Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo
tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine.
115. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo
na sejah sveta.
Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu
občinskih organov.
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Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
X. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU
116. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov
in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.
Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je
potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta.
O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.
XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
TER RAZLAGA POSLOVNIKA
117. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za postopek sprejemanja odlokov.
118. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči. Če se
predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarno-pravni komisiji, da do naslednje
seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-pravna komisija.
Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči svet.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
119. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 28/14).
120. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0008/2017-02
Rogaška Slatina, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

3187.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za enoto urejanja ZD12

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odločba US in 13/15 – ZUUJFO)
in na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na
28. seji dne 18. 10. 2017 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za enoto urejanja ZD12
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za enoto urejanja ZD12 za gradnjo hotela v nadaljevanju
OPPN, ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič
s.p., Slovenska Bistrica, s št. 07/16-OPPN in je sestavni del
tega odloka. Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan v
skladu z urbanistično zasnovo mesta Rogaška Slatina, kjer se
območje ZD12 nahaja znotraj območja C/Š3.
2. člen
OPPN vsebuje naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
3. člen
Območje obravnave obsega parc. št. 1090, 1091, 1092,
1093/1 ter 1089 vse k.o. 2635 Rogaška Slatina. Meja OPPN
poteka po parcelnih mejah na južni strani proti I. Osnovni šoli
in na zahodni strani proti vodotoku Negonjščica. Na vzhodni
strani poteka meja po parceli št. 1092 in 1093/1 k.o. Rogaška
Slatina po robu pločnika oziroma kolesarske steze. Na severni
strani meja zajema javno dobro parc. št. 1089 k.o. Rogaška
Slatina, ki predstavlja dovoz do obstoječih zgradb na severni
strani območja obdelave in peš povezavo preko vodotoka
Negonjščica med Kidričevo ulico in Ul. XIV. divizije. Meje zemljiških parcel niso urejene.
Na območju obravnave je stala stara hiša, nazadnje v
uporabi kot gostilna in večje gospodarsko poslopje, ki še delno
stoji. V zgradbo je bila priključena elektrika, vodovod, telefonski
vod in plin. Mimo poteka javna kanalizacija.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
(vrste dejavnosti)
Objekti bodo namenjeni občasnemu bivanju – kratkotrajni
nastanitvi.
5. člen
(vrste gradenj)
Dovoljena gradnja novih objektov in njihova rekonstrukcija, dozidava in nadzidava. Za izbrano dejavnost je potrebno
zagotoviti predpisano število parkirnih mest na lastni zemljiški
parceli.
Dovoljena so redna in investicijska vzdrževalna dela na
zgrajenih objektih, kakor tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo gradnjo
objektov glede na zahtevnost.
6. člen
(vrste objektov glede na namen)
1/ hotelske zgradbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
2/ Nezahtevni in enostavni objekti v skladu z veljavnim
predpisom.
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7. člen
(pogoji za lego, velikost in oblikovanje objekta)
1. Lega objekta na zemljišču
Lega stavbe je določena z gradbeno linijo in gradbeno
mejo, ki so določene in razvidne iz situacije. Zagotovljeni so
odmiki 4 m od meje s sosedom in odmik od državne ceste, ki
je večji kot 10 m.
Zgradba je umeščena približno vzporedno oziroma v liniji obstoječih poprej odstranjenih objektov, s čimer dosežemo
maksimalno izkoriščenost prostora in zagotovimo zadostne
odmike od sosedov, vodotoka in ceste.
2. Velikost in zmogljivost
Hotel: približni zunanji gabarit 20,60 m x 42,90 m ±1,00 m,
tloris se lahko zmanjša (FZ = 0,5).
Etažnost je klet s pritličjem + 3 etaže, streha ravna, max.
višina 15,00 m, nulta koto objekta (tlak v pritličju) se prilagodi
zahtevam poplavne varnosti in znaša ±0,00 = 223,35 m n.m.
V kletni etaži bodo parkirne površine za osebna vozila,
strojnica za bazen ter ostali tehnični prostori.
V pritličju bodo vetrolov, »hol«, recepcija, komunikacije
(stopnišče, dvigala), sanitarije, »snack bar«, vinoteka, trafika
in spominki, bazen in savne, restavracija, kuhinja in pomožni
prostori za obratovanje hotela.
V nadstropjih bodo prostori za bivanje gostov, fitnes in
pomožni prostori za hotel.
3. Arhitekturno oblikovanje
Objekt bo sodobno arhitekturno oblikovan. Stavbne odprtine bodo vertikalno podolgovate, členjene. Pri gradnji bodo
uporabljeni naravni materiali. Streha objekta bo ravna, z atično
obrobo višine 1,0 m. Barva fasade bo v pastelnih odtenkih bele
in sive barve v kombinaciji z naravnim kamnom.
4. Pogoji za zunanjo ureditev
Dovozne poti bodo predvidoma v asfaltni izvedbi. Zelenica ob potoku se opremi s klopcami (paviljon). Ob glavni cesti
se zelenice zatravijo in zasadijo z avtohtonimi grmovnicami
nizke rasti. Na pločnikih se upoštevajo klančine za premagovanje arhitektonskih ovir. Posode za odpadke so nameščene v
ograjenem prostoru na trdi podlagi – betonske plošče. Na južni
strani proti šoli se zgradi ograja iz naravnih materialov, višine
2,00 m. Delno so na utrjenih površinah predvidene travne plošče, kot zadrževalnik padavinskih vod.
Platana, ki raste na parc. št. 116/2 k.o. Rogaška Slatina,
se varuje pred poškodovanjem in uničenjem med gradnjo in po
njej. Na neposredno rastišče platane (premer krošnje + 3 m)
med gradnjo ni dovoljeno odlagati in skladiščiti gradbenega
materiala in odpadkov, postavljati začasnih objektov, izvajati
del, ki bi spremenile življenjske razmere na neposrednem rastišču in parkirati vozila ali gradbene mehanizacije.
Neposredno rastišče je potrebno fizično zaščititi z začasno ograjo.
Med gradnjo je potrebno varovati drevo pred poškodovanjem, da ne bi prišlo do lomljenja vej, poškodb debla (na
primer pri manevriranju z gradbeno mehanizacijo in drugimi
sredstvi). Kurjenje odpadkov v bližini drevesa ni dovoljeno.
Na neposrednem rastišču drevesa je nujno izvesti ročni izkop.
Globina izkopa naj bo najmanjša možna in naj ne presega
0,40 m. Če se ob izkopu naleti na korenine drevesa, jih je
prepovedano trgati. V radiu 3 m od osi drevesa naj se območje tlakuje s travnimi ploščami, rešetkami, tlakovci z ustrezno
večjo širino peščenih fug, tako da bo omogočeno ponikanje
vode.
8. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)
Na območju OPPN je po predpisih, ki urejajo gradnjo
objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe:
– zunanja razsvetljava, ograja višine do 2,0 m, cestna
rampa,
– parkovna ureditev in postavitev igral ter klopi.
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Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe morajo
biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m (napušč
oziroma najbolj izpostavljeni del objekta).
Odmik ograje od meje s sosednjim zemljiščem je najmanj
0,50 m, če je odmik manjši oziroma je ograja postavljena na
posestno mejo, je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti
pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.
Nezahtevni in enostavni objekti se oblikovno uskladijo z
osnovnim objektom.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE
9. člen
(splošno)
Vsi obstoječi komunalni vodi se bodo pred pričetkom del
določili na terenu z upravljavci le-teh, tako smerno kot globinsko in dimenzijsko.
Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne
infrastrukture mora biti usklajeno zgrajeno v kabelski podzemni izvedbi. Pod asfaltiranimi in drugače utrjenimi površinami
je vse električne in TK vode obvezno položiti v kabelsko
kanalizacijo.
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11. člen
(mirujoči promet)
(1) Za zagotovitev nemotenega prometnega toka in dovoza do stanovanjskih hiš Kidričeva ulica 16 in 18 in peš prehoda
preko mostička se predvidi rekonstrukcija dovozne ceste parc.
št. 1089 k.o. 2635 Rogaška Slatina, ki se širi proti jugu v skupni
širini 5 m. Od tega je pločnik na severni strani ob hišah in drevesu širok najmanj 1.2 m in vozišče/cestišče 3.50 m.
(2) Parkiranje osebnih vozil za potrebe hotela (gostje in
zaposleni) se uredi v kleti objekta (22 PM) in zunaj objekta
(4 PM) po normativu 0,9 parkirnega mesta na hotelsko sobo.
(3) Dostava bo iz severne strani v pritličje z dostavnimi
vozili. Obračanje vozil in avtobusov bo z manevriranjem možno
na vzhodnem platoju ob objektu.
12. člen
(vodovodno omrežje)

10. člen

Iz smernic OKP Rogaška Slatina d.o.o. je razvidno, da je
priključitev možna na primarni cevovod Ø150 iz parc. št. 1786
k.o. Rogaška Slatina.
– Zaradi visokega pritiska je potrebno vgraditi reducirni
ventil in vgraditi kombinirani vodomer z možnostjo daljinskega
odčitavanja
– Zaradi požarne varnosti oziroma internega hidrantnega
omrežja je potrebno predvideti kombiniran vodomer z možnostjo daljinskega nadzora, ki je lociran v zelenici.

(prometno urejanje)

13. člen

Dovoz bo urejen po obstoječi dovozni cesti javni poti parc.
št. 1089 k.o. Rogaška Slatina, ki jo je potrebno rekonstruirati
v skladu s smernicami upravljavca Občina Rogaška Slatina.
Dovozna pot se priključuje na R III odsek 685/7495 Tekačevo–Rogaška Slatina, za kar je predvidena razširitev in
rekonstrukcija obstoječega priključka.
1. Cestni priključek na R III je širine 5,0 m v dolžini 15 m
od notranjega roba hodnika za pešce z vsemi potrebnimi prometno tehničnimi elementi, ki zagotavljajo prometno varnost
in tehnično izvedbo s predpisano vertikalno in horizontalno
signalizacijo (12. in 13. členom Pravilnika o cestnih priključkih
na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10).
2. Cestni priključek je pravokoten na glavno prometno
smer, vzdolžni nagib pa se predvidi skladno s 13. členom
Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste. Glede same
širine cestnega priključka pa je ta odvisna od širine voznega
pasu regionalne ceste in merodajnega vozila oziroma dimenzij
predvidenih vozil (osebna vozila, avtobusi …) in se preverijo z
dinamičnimi traktrisami merodajnega vozila.
3. Navezovanje do objekta oziroma cestni priključek v
varovalnem pasu se mora predvideti v minimalnem odmiku
5,00 m od roba hodnika za pešce.
4. Parkirni prostori oziroma manipulativne površine se
morajo predvideti v minimalniem odmiku 2,00 m od roba hodnika za pešce na parceli v lasti investiorja in izven preglednostnega trikotnika (potrebno je upoštevati tudi kolesarsko stezo).
Prav tako je potrebno predvideti zadostno število parkirnih
mest, 5 % za invalide.
5. Potrebno je predvideti tudi lokacijo, kjer se bodo opravljala dostava s tovornimi vozil za objekt – hotel.
6. Pano/totem za oglaševanje se lahko postavi pod posebnimi pogoji (izven preglednega polja, pregledne berme,
preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste
(5,00 m od roba vozišča oziroma 2,00 m od roba hodnika za
pešce).
7. V cestnem svetu javne ceste ni dovoljeno postavljati
ograje, zasaditi živo mejo ipd.. Izven cestnega sveta na območju površin potrebnih za pregednost ceste pa višina rasti žive
meje, ograje ne sme presegati 0,75 m skladno s 70. členom
Pravilnika o projektiranju cest. Ograja, živa meja ipd. se lahko
postavlja le na parceli v lasti investitorja.

(kanalizacijsko omrežje)
Fekalna kanalizacija:
Do javne kanalizacije je urediti ločen sistem padavinske
in fekalne vode.
Komunalne odpadne in padavinske vode se preko skupnega zbirnega jaška (ZJ) speljejo v kolektor BC Ø40 v obstoječi RJ, ki je lociran na parc. št. 1092 k.o. Rogaška Slatina
GKK X = 120995,38 Y = 549517,48; Kt = 222,54, Kd = 220,09)
z enim priključkom. Objekt se lahko priključi na javno kanalizacijsko omrežje samo preko jaška.
Odpadne vode iz prostorov za pripravo hrane morajo biti
speljane v javno kanalizacijo preko lovilca maščob.
Meteorna kanalizacija:
Padavinske vode iz strehe objekta se speljejo v skupni
zbirni jašek preko peskolovov.
Padavinske in odpadne vode s parkirnih ter utrjenih površin se speljejo v skupni zbirni jašek preko lovilca olj. Pred
izpustom meteornih vod v skupni zbirni jašek je predvideti zadrževanje le-teh, kjer so na utrjenih površinah delno predvidene
travne plošče in tlakovci.
14. člen
(električno omrežje)
Predvideno je napajanje iz novega NN omrežja, ki se
položi v kabelsko kanalizacijo.
Predvidena potrebna moč napajanja načrtovanega objekta je 30 kW (3 x 40A).
1. V območju predvidene gradnje oziroma ureditve OPPN
poteka obstoječe NN nadzemno el. en. Omrežje, ki ga je
potrebno pred pričetkom del odstraniti in ga delno preurediti
(projektni pogoji št. 1040419 dne 27. 11. 2015).
2. NN elektro omrežje se od točke B do točke A odstrani.
Od točke B do točke C, kjer se postavi novi NN leseni drog v
betonskih kleščah s sidrom (višine 9 m) se izvede nov nadzemni vod s SKS kablom in iz točke C do objekta A in do objekta
B se izvede nov nadzemni vod s SKS kablom.
3. V točki A se obstoječi NN A-drog odstrani in se zamenja
z novim lesenim drogom v betonskih kleščah (višine 9 m). Za
napajanje se izvede nov NN električni priključek v obstoječi
kabelski kanalizaciji v lasti Elektro Celje d.d..
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4. Pogoje za priključevanje v obstoječo kabelsko kanalizacijo določi Elektro Celje.
5. Pred izdelavo predloga k OPPN je potrebno naročiti
strokovne podlage in idejne rešitve napajanja območja obdelave, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi OPN.
Za izdelavo idejne rešitve elektrifikacije si mora naročnik
od Elektro Celje d.d. pridobiti parametre za projektiranje. Ostali
pogoji se nanašajo na izvedbo v postopku PGD.
15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja, ki ga je potrebno glede na pozidavo
oziroma komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti na
osnovi projektne rešitve, ter si pridobiti soglasje Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam. V območju OPPN je obstoječe
kabelsko omrežje in kabelska kanalizacija.
S projektom je potrebno predvideti novo telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. možnost priključitve na obstoječe. V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih
komunalnih napeljav brez soglasja Telekom Slovenije d.d..
Pogoji za priključitev novih objektov (vrsta prenosnega
medija, mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja) se določijo glede na potrebe in možnosti
v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d., Trase
novih vodov naj se predvidi v kabelski kanalizaciji.
16. člen
(plinovodno omrežje)
1. V ulici poteka vod AP PE63 v upravljanju Adriaplin
d.o.o., ki je bil priključen v obstoječe objekte.
2. Zaradi načrtovanega posega v prostor dograditev plinovodnega omrežja ni potrebna. Zmogljivost plinovodnega
omrežja – veji AP PE110 in AP PE90 je zadostna tudi za
energetsko oskrbo predvidene novogradnje, medtem ko je
zmogljivost veje AP PE63 omejena in bi priključitev na ta odsek
zahtevala dodatno preverbo zmogljivosti v fazi projektiranja.
3. Zemeljski plin je možno uporabiti za energetsko oskrbo
(ogrevanje, klimatizacijo) in za potrebe kuhinje. V zvezi z učinkovito rabo energije se lahko predvidi tudi možnost namestitve
enot za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije, kar
predstavlja dobro tehnično prakso.
4. Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega
plina in način dobave zemeljskega plina urejata Odlok o načinu
izvajanja lokalne gospodarske službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Rogaška Slatina ter
sistematska obratovalna navodila, ki jih izda operater distribucijskega sistema.
5. Pri pripravi OPPN za enoto urejanja ZD12 je potrebno
upoštevati vse relevantne zahteve energetskega zakona in
pravilnikov, ki se nanašajo na to tematiko.
17. člen
(ogrevanje)
Načrtovani objekt se bo ogreval centralno iz kotlovnice
na plin oziroma alternativno z drugo vrsto obnovljivega energetskega vira.
18. člen
(odpadki)
Investitor je dolžan zagotoviti na svojem zemljišču, v
neposredni bližini vozne poti prostor za namestitev posod za
ločeno zbiranje odpadkov (5 posod na površini 5,00 x 1,00 m)
in nemoten dostop ter obračalno mesto specialnega komunalnega vozila skladno z določili občinskega Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 91/09, 94/13).
Vozna pot smetarskega vozila se smatra le občinska
javna cesta, če je normalno prevozna za specialno komunalno
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vozilo, v gabaritih 3,0 m širine in 4,0 m višine in da izpolnjuje
pogoje nosilnosti za osno obremenitev 6 ton.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VAROVANJE
OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE TER TRAJNOSTNO
RABO NARAVNIH DOBRIN
19. člen
(varstvo pred hrupom)
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne
presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zahtevnosti
(4. člen uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju – Uradni
list RS, št. 45/95). III. stopnja varstva je za območje, kjer je
dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja
hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je
hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano
območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno
središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali
gostinske dejavnosti (v nadaljevanju: III. območje).
Vsa hrupna dela na gradbišču se izvajajo v dnevnem
času.
20. člen
(varstvo zraka)
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Uredbe o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94). Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti. Objekt se ogreva
z energentom brez prekomernih škodljivih emisij v zrak.
21. člen
(vpliv posega na vodni režim in stanje voda)
1. Območje se nahaja v aglomeraciji Rogaška Slatina (ID
13265), za katero je že izvedeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
2. Območje meji na vodotok Negonjščica, ki je vodotok
2. reda s priobalnim zemljiščem 5 m od meje vodnega zemljišča
oziroma zgornjega roba brežine (potrebno označiti in kotirati).
3. Območje je potencialno poplavno ogroženo. Ob načrtovanju je potrebno predvideti in nato izvesti vse ukrepe, da v
primeru visokih vod ne bi prišlo do škodljivih vplivov na vode in
vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja
in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.
4. Izdelane so strokovne podlage (Hidrosvet d.d.o. Hidravlični model za hotel v Rogaški Slatini faza I. in faza II. elaborat
številka 9/17 in 9-1/17) z naslednjimi zaključki:
– predlagana koto ±0,0 objekta je na koti HQ100 + min
30 cm varnostnega nadvišanja tj. min. 223,35 m NV,
– Gradnjo podzemnih prostorov hotela je potrebno zgraditi na način (vodotesna kesonska izvedba), da bo preprečeval
vdor visokih voda in s tem poplavljenost objekta,
– Ponižanje obstoječe dovozne ceste na koto 222,80 m
NV služi kot omilitveni ukrep, zato je v nadaljevanju projektiranja ni dopustno nadvišati,
– Ponižano območje levega brega Ločnice je potrebno
ohraniti kot razlivni koridor visokih voda Negonjščice, zato je
potrebno zunanjo ureditev (zelene površine in interne dovozne
površine) načrtovati na višinskih kotah, ki so bile podane v
elaboratu II. faze (222,26 m NV – 222,36 m NV),
– Z izravnalnimi/omilitvenimi ukrepi dosežemo, da predvideni posegi ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na
območju obdelave in izven njega. Predvideni posegi nimajo v
primeru poplav škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča in ne povečujejo poplavne ogroženosti območja obdelave
in izven njega,

Stran

9492 /

Št.

67 / 29. 11. 2017

– Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati projektne pogoje št. 35001-326/2016-2 z dne 14. 6. 2016 in s tem
upoštevati zunanjo mejo priobalnega zemljišča v širini 5 m od
meje vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba brežine
vodotoka (14. člen ZV-1).
5. Odvajanje padavinskih vod je potrebno pred izpustom
v javno kanalizaciji zadržati (predv. rezervoar, suhi zadrževalnik …). Izpust padavinskih vod v vodotok je načrtovan v
obstoječe jaške.
6. Za rabo vode za polnjenje bazena iz javnega vodovoda
si mora investitor pridobiti vodno pravico, in sicer v primeru
lastnega vodnega vira ali iz javnega vodovodnega omrežja,
vodno dovoljenje skladno s 125. členom ZV-1, v primeru rabe
termalne vode pa koncesijo, skladno s 136. členom ZV-1.
7. Za vsak poseg v prostor, ki lahko trajno ali začasno
vpliva na vodni režim ali stanje voda, si je potrebno pridobiti
vodno soglasje.
22. člen
(ohranjanje narave)
Ureditveno območje nima posebnega statusa na podlagi
predpisov s področja ohranjanja narave. Na obravnavanem
območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali varovanih območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost (Natura
2000, EPO).
Ne glede na navedeno priporočamo ohranitev zelenega
pasu ob potoku Negonjščica. Kjer se omogoča razvoj avtohtone obrežne drevnine ter sonaravne ureditve v območju
vodotoka, v kolikor so potrebne, brez dodatnega utrjevanja
brežin v beton …
Zaradi navedenega izdelava naravovarstvenih smernic
ni potrebna. Prav tako v postopku pridobitve gradbenega
dovoljenja za objekte na tem območju pridobitev naravovarstvenih pogojev oziroma naravovarstvenega soglasja ni
potrebna.
23. člen
(varstvo kulturne dediščine)
V območju obravnave OPPN se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki
bi izhajali iz varstvenih režimov enot kulturne dediščine ZVKD
nima.
V neposredni bližini območja urejanja se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
– Rogaška Slatina – Železniška postaja, EŠD 15683,
stavbna dediščine
– Rogaška Slatina – Vila Rozina, EŠD 15685, stavbna
dediščine
– Rogaška Slatina – Vila Ulica XIV. Divizije 14, EŠD
15687, stavbna dediščine
V prikazu vplivi in povezave s sosednjimi območji grafični
list št. 5 je prikazano stanje enot, za kar je uporabljen vir z datumom podatkov (5. 8. 2016), pridobljen na: http://evrd.situla.org
in http://giskd2s.situla.org/evrd_2012/login.aspx.
Varstveni režim
Na obravnavanem območju OPPN se ne nahaja nobena
registrirana enota kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih režimov enot kulturne dediščine
ni.
Strokovni nadzor nad posegi
V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva
arheoloških ostalin potrebno Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja del naj o dinamiki
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Celje vsaj 10 dni pred
pričetkom zemeljskih del.
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Odkritje arheološke ostaline
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja
in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru
odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo
odločbe določi kot arheološko najdišče, dokler se ne opravijo
raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove
gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
Smernice priporočilne narave so delno upoštevane pri
umeščanju dovozne ceste, ki se umakne drevesu ob cesti
(platana). Zeleni pas na obodu območja obravnave bo hortikulturno urejen in ozelenjen. Varuje se utrjena in regulirana
struga potoka in originalna secesijska ograja na mostičku
čez potok.
Utrjevanje zunanjih površin se izvede v minimalnem
obsegu ter v naravnem materialu. Uporabljajo naj se travnate rešetke ali enostavni betonski, nepigmentirani tlakovci
s travnatimi fugami. Večjim asfaltiranim površinam bi se bilo
treba izogibati.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
24. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Iz karte poplavne nevarnosti (HIDROSVET d.o.o. za OPN
Rogaška Slatina) je razvidno, da območje hotela leži v razredu majhne nevarnosti in delno ob potoku v razredu srednje
nevarnosti.
V obeh razredih nevarnosti, tako poplavne kot erozijske,
so dovoljeni posegi v prostor. V razredu Ps, označenem tudi
_1, z opombo, da kadar je mogoče s predhodno izvedenimi
omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega
soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni
bistven.
(potresna varnost)
Objekti se nahajajo na območju z intenziteto VII. stopnje
potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno
upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki
znaša 0,150g.
(razlitje nevarnih snovi)
Objekt se ne bodo ogrevali z lahkim kurilnim oljem, tako
da ne obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi.
(stabilnost)
Analiza stabilnosti ni potrebna, saj je padec terena premajhen za relevantno analizo stabilnosti.
25. člen
(varstvo pred požarom)
V skladu z 22. in 23. členom Zakona o varstvu pred požarom so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi varstva pred
požarom, kjer so zagotovljeni odmiki od meje parcel in med
objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Prometne in delovne
površine za intervencijska vozila so zagotovljena na dovozni
cesti. Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, javno pot in zelenice.
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Viri vode za gašenje bodo zagotovljeni iz javnega vodovoda. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno
upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje in gašenje požarov ter Pravilnik o požarni varnosti
v stavbah.
VII. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
26. člen
(parcelacija)

Št.

Posegi na območju OPPN se morajo izvesti v eni etapi.
Predhodno je potrebno urediti dovozno cesto in komunalne
priključke.
28. člen
(odstopanja)
Dopustna so odstopanja pri tlorisnih gabaritih zgradbe v
smislu zmanjševanja tlorisa znotraj gradbene meje, določene
v situaciji. Etažnost se lahko zmanjša.
Za infrastrukturo so dovoljena manjša odstopanja od
predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in ekonomskega vidika in ne
vplivajo na končni koncept ostalih rešitev. Z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, ki so podali smernice in
mnenja k OPPN.
Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel prilagodijo obstoječim lastniških mejam in podatkom zemljiškega
katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s
tem bistveno ne spremenijo načrtovane ureditve. Pri prenosu
parcel na teren se upošteva dejansko stanje. Natančna oblika
in površina zemljiških parcel se določi v upravnem postopku
geodetske odmere.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
29. člen
Financiranje izgradnje infrastrukture poteka v dogovoru
med investitorjem, Občino Rogaška Slatina in upravljavci energetskih in komunalnih naprav ter ceste.
Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi
uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali ustrezne
zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.
Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi in
organizacija gradbišča, da ne bo prišlo do onesnaževanja
okolja in voda.
X. KONČNE DOLOČBE
30. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi
v Občini Rogaška Slatina in Upravni enoti Šmarje pri Jelšah.
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32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0320-0008/2017
Rogaška Slatina, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DOPUSTNA ODSTOPANJA
(etapnost)

Stran

31. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.

Z ureditvijo mej se določi nova meja na vzhodni strani
območja obravnave zaradi kolesarske steze, ki sega na parc.
št. 1092 in 1093/1 k.o. Rogaška Slatina in na severni strani
za izvedbo rekonstrukcije dovozne ceste. Parcela za cesto je
širine 5 m in sega do mostička oziroma vodotoka.

27. člen

67 / 29. 11. 2017 /

ZAGORJE OB SAVI
3188.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 30/15), v zvezi s 23. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne
20. 11. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se nepremičnini ID znak: parcela 1887
2807/2 (katastrska občina 1887 Šentlambert, parcela 2807/2,
v izmeri 244 m2) odvzame oziroma ukine status javnega
dobra.
2. člen
Nepremičnina, navedena v prejšnjem členu tega sklepa,
se po ukinitvi statusa javnega dobra prenese v last in posest
Občine Zagorje ob Savi.
3. člen
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra na
podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v skladu
z ZGO-1 izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi. Po
pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču, preko portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zagorje
ob Savi.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2016
Zagorje ob Savi, dne 20. novembra 2017
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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KOČEVJE

3189.

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
za izgradnjo Vrtca Kočevje

Na podlagi 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je
Občinski svet Občine Kočevje na 31. seji dne 21. 11. 2017 sprejel

ODLOK
o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo
Vrtca Kočevje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S tem aktom Občina Kočevje (odslej: javni partner)
ugotavlja javni interes za izvedbo projekta izgradnje Vrtca Kočevje v obliki javno-zasebnega partnerstva v skladu s svojimi
zakonskimi pristojnostmi in določa podlage za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za projektiranje, gradnjo, vzdrževanje
in upravljanje objekta vrtca.
(2) Ta odlok določa predvsem:
a. dejavnost, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva
in območje izvajanja,
b. pogoje, ki jih mora izpolniti zasebni partner,
c. splošne pogoje za izvajanje javno-zasebnega partnerstva,
d. začetek in čas trajanja javno-zasebnega partnerstva,
e. način financiranja javno-zasebnega partnerstva,
f. način podelitve javno-zasebnega partnerstva,
g. nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva,
h. prenehanje javno-zasebnega partnerstva in
i. druge pogoje za izvajanje javno-zasebnega partnerstva.
(3) Javni interes za izvedbo projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva se ugotavlja na sledečih podlagah:
a. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
b. Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
c. Statut Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15),
d. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05,
33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
e. Strategija razvoja Slovenije (SRS),
f. Kurikulum za vrtce,
g. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020,
h. Nacionalni energetski program Slovenije za obdobje
2010 do 2030: »aktivno ravnanje z energijo«,
i. Regionalni razvojni program za obdobje 2014–2020
v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija.
II. VSEBINA IN PREDMET
JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(predmet in območje)
(1) Predmet javno-zasebnega partnerstva je projektiranje, delna rušitev obstoječega objekta vrtca in povezovalnega
trakta, izgradnja, vzdrževanje in upravljanje objekta vrtca.
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(2) Območje izvajanja projekta se umešča na zemljišča
parcel k.o. 1577 Kočevje: 1065/5, 1061/5, 1061/2 (stavba),
1061/6, 1065/6, 843/3, 843/6, 843/7, 843/8, 842/4, 842/6,
842/7, 842/9, 842/11, 844/7 839/19, 839/22, 839/39, 839/6, ki
so v lasti Občine Kočevje.
3. člen
(stavbna pravica)
Za potrebe realizacije projekta bo javni partner prenesel
na zasebnega partnerja stavbno pravico v obsegu in za obdobje, kot je za izvajanje javno-zasebnega partnerstva to potrebno. Po prenehanju razmerja javno-zasebnega partnerstva
stavbna pravica ugasne.
4. člen
(uporabniki)
(1) Primarni uporabnik objekta je Javno vzgojno-varstven
zavod Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje (skrajšano VVZ Kočevje).
(2) V obsegu in na način, ki ne posega v nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti VVZ Kočevje, je dopustna uporaba
objekta vrtca s strani zasebnega partnerja za namen oddaje
prostorov drugim uporabnikom, ob soglasju VVZ Kočevje.
5. člen
(organizacijska zasnova javno-zasebnega partnerstva)
(1) Javno zasebno partnerstvo se izvede v javno-naročniški obliki.
(2) Pri izvedbi postopka izbora zasebnega partnerstva se
upoštevajo pravila javno-naročniške zakonodaje.
III. NAČIN FINANCIRANJA
6. člen
(financiranje)
Javno-zasebno partnerstvo se financira z zaračunavanjem uporabnine primarnemu in drugim uporabnikom. Način
in dinamiko obračuna se natančneje opredeli s pogodbo o
javno-zasebnem partnerstvu.
IV. OBVEZNOSTI JAVNEGA IN ZASEBNEGA PARTNERJA
7. člen
(obveznosti javnega partnerja)
Javni partner se zaveže v okviru projekta izvesti sledeče
aktivnosti oziroma dokumentacijo oziroma podeliti upravičenja,
kar se šteje kot vložek javnega partnerja:
– javni partner zasebnemu partnerju podeli stavbno pravico na parcelah, opredeljenih v 2. členu tega odloka z izjemo
dela, ki je vezan na obstoječo stavbo s parcelno št. parcelo
1061/2,
– preda obstoječo projektno in investicijsko dokumentacijo za projekt Vrtec Kočevje.
8. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
(1) Zasebni partner prevzema obveznost izdelave projektne dokumentacije, izgradnje celotnega projekta skladno
z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo ter po
terminskem načrtu, kot bo dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja.
(2) Zasebni partner bo moral v celoti zagotoviti financiranje projekta vse do njegove predaje v redno uporabo primarnemu uporabniku, vključno z vpisom v zemljiško knjigo, vpisom
novozgrajenega objekta v register stavb in pridobitev dovoljenj
potrebnih za prevzem in delovanje zgrajenega objekta in pripadajoče infrastrukture.
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(3) Zasebni partner je nosilec stroškov upravljanja objekta
skladno z določbami pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
ZASEBNI PARTNER
9. člen
(pogoji)
Zasebni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja in v fazi izvajanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javno-zasebnega partnerstva,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju
dejavnosti, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi
potenciali, potrebnimi za izvajanje javno-zasebnega partnerstva,
– da pripravi in predloži ceno ter strukturo cene za predmet javno-zasebnega partnerstva,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa
pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva pred pridobivanjem
dobička v vložena sredstva,
– da bo po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu sklenil zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno
javnemu partnerju, primarnemu uporabniku ali tretji osebi, ki
jo bo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javno-zasebnega
partnerstva povzročil zasebni partner sam ali kdo drug, ki bo
delal v njegovem imenu, skladno s pogoji pogodbe o javnozasebnem partnerstvu,
– da bo načrtoval in uporabil tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise
mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija
priznava,
– izvrševal določbe pogodbe o javno-zasebne partnerstvu,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji za
izbor zasebnega partnerja.
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– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje javno-zasebnega
partnerstva,
– predložiti javnemu partnerju letno poročilo o izvrševanju
pogodbe in opravljanju dejavnosti javno-zasebnega partnerstva,
– na zahtevo javnega partnerja ali pristojne inšpekcije
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem javnozasebnega partnerstva,
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno javnemu
partnerju, primarnemu uporabniku, uporabnikom ali tretjim osebam, z izvajanjem javno-zasebnega partnerstva,
– po prenehanju javno-zasebnega partnerstva prenesti
javnemu partnerju v posest objekt v brezhibnem funkcionalnem
stanju, ki bo javnemu partnerju nadalje omogočal uporabo
vrtca v okviru stavbnih elementov, strojne in elektro opreme ter
notranje opreme in zunanje ureditve,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz javnozasebnega partnerstva,
– pravočasno in kvalitetno izvrševati ostala pogodbena
določila.
VII. POSTOPEK IZBIRE ZASEBNEGA PARTNERJA
IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
11. člen
(postopek izbire)
Zasebni partner se izbere na podlagi javnega razpisa,
skladno z veljavno zakonodajo.
12. člen
(objava razpisa)
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki
Sloveniji in v Uradnem glasilu EU v kolikor je to z zakonodajo
zahtevano glede na ocenjeno vrednost.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavo kandidatov oziroma ponudnikov.
13. člen

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE
JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
10. člen
(1) Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja
se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu mora biti
sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in delitev tveganj med partnerjema
na način, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna
tveganja, ki jih najlažje obvladuje.
(3) Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti operativno
tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, tveganje projektiranja in gradnje in iz nje izhajajoča
tveganja ter operativno tveganje, kar zajema tveganje, ki je
posledica izpostavljenosti tržnim nepredvidljivostim in je povezano s povpraševanjem in/ali zagotavljanjem razpoložljivosti
ustreznih prostorov.
(4) Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito
zavarovanje javnega interesa.
(5) Pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva mora zasebni partner:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno uporabo prostorov vrtca in pripadajoče infrastrukture ter opreme,
vključno z vzdrževanjem in upravljanjem,
– izvajati predmet javno-zasebnega partnerstva tako, da
se zagotovi upoštevanje zahtev javnega partnerja iz pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu in potrebe primarnega uporabnika
in uporabnikov,

(način podelitve javno-zasebnega partnerstva)
(1) Javno-zasebno partnerstvo se izvede v skladu
s 56. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06) in zakonom, ki ureja javna naročila ter
zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. Merila za izbor zasebnega partnerja se določijo v javnem
razpisu z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju.
(2) Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu javno-zasebnega partnerstva,
– imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu
o javno-zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi ter obsegu in območju javno-zasebnega partnerstva,
– začetku in maksimalnem trajanju javno-zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– kraju, času in plačilnih pogojih za dvig razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev vlog in ponudb,
– zahtevah glede vsebine vlog in ponudb,
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati zasebni partner in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
– pogojih za predložitev skupne vloge in ponudbe,
– merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika,
– naslovu, datumu in uri odpiranja vlog in ponudb,
– roku, v katerem bodo vlagatelj obveščen o usposobljenosti oziroma bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij in
– drugih navedbah.
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14. člen
(pooblastilo)

Uradni list Republike Slovenije
(3) Nadzor nad zakonitostjo dela zasebnega partnerja
izvršujejo pristojne inšpekcijske službe.

Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega
partnerstva se pooblasti župana.

X. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE
JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

15. člen

(vzpostavitev)

(strokovna komisija)
(1) Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje
župan v skladu z 52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo
in najmanj 2 let delovnih izkušenj z delovnega področja,
da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo
s podpisom izjave.
(2) Člana strokovne komisije za katerega se ugotovi, da
ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega odstavka tega
člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje
nadomestnega člana.
(3) Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe
javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije.
(4) Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta,
če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
(5) Komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih prijav/ponudb, ki je podlaga za izdajo sklepa o izbiri zasebnega
partnerja. Sklep o izbiri se sprejme in izda skladno z javno-naročniško zakonodajo.
(6) Z izbranim zasebnim partnerjem se sklene pogodba,
ki jo v imenu javnega partnerja sklene župan. V pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu se podrobneje uredijo vsa razmerja
med javnim in zasebnim partnerjem.
16. člen
(članstvo strokovne komisije in strokovna tehnična pomoč)
(1) Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
(2) Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja in/ali zunanje
strokovnjake.

19. člen
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če pogodba v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti ni podpisana
s strani obeh pogodbenih strank.
20. člen
(prenehanje)
(1) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je
pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne
podaljšajo,
– z razdrtjem.
(2) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu se lahko
razdre zlasti v primerih hujših kršitev pogodbe, kot so neizvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva oziroma
izvajanje v nasprotju z določili tega akta ali pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu, neizpolnjevanje predpisanih
pogojev za izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva, neustrezno vzdrževanje ali upravljanje objekta in neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, določenih v razpisu ali
s pogodbo.
(3) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe in/ali
predčasni prekinitvi pogodbe, se določijo v pogodbi o javnozasebnem partnerstvu.
21. člen
(odkup)
(1) Z odkupom preneha razmerje javno-zasebnega partnerstva tako, da zasebni partner preneha opravljati predmet
javno-zasebnega partnerstva pred potekom časa trajanja pogodbe, izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva pa
prevzame javni partner.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s pogodbo
o javno-zasebnem partnerstvu.
22. člen

VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA
JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
17. člen
Začetek in čas trajanja javno-zasebnega partnerstva se
natančno opredelita v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu,
ki jo potrdi občinski svet. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se sklene s podpisom pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu s strani pogodbenih strank skladno z določbami o
pričetku veljavnosti.
IX. NADZOR
18. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva
vršita župan in Občinski svet Občine Kočevje.
(2) Na zahtevo občinskega sveta je župan dolžan poročati občinskemu svetu o aktivnostih povezanih s sklenitvijo in
izvajanjem javno-zasebnega partnerstva.

(odvzem)
(1) Javni partner odvzame upravičenje za opravljanje
dejavnosti predmeta javno-zasebnega partnerstva ne glede
na določila pogodbe:
– če zasebni partner ne začne z opravljanjem pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu v za to določenem roku,
– če zasebni partner dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v
izvajanju osnovnih dejavnosti na področju predšolske vzgoje
in izobraževanja,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih
predpisov in določil pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu,
– če se zasebni partner pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil javnega partnerja,
– če je to v javnem interesu,
– v primeru stečaja zasebnega partnerja oziroma druge
oblike nelikvidnosti, ki posega v poslovanje zasebnega partnerja.
(2) Javni partner mora zasebnemu partnerju dati primeren
rok za odpravo kršitev. Roki se določijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
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(3) Javni partner bo uveljavljal izločitveno pravico v primeru stečaja zasebnega partnerja, skladno z 81. členom Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu.
23. člen
(prenos pogodbe)
(1) Zasebni partner ne sme brez dovoljenja javnega partnerja prenesti pogodbe na tretjo osebo.
(2) V primeru zahteve zasebnega partnerja, da drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za
ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi prvotnega
zasebnega partnerja po prestrukturiranju podjetja, vključno s
prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne
vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe in ni namenjeno
zaobidu zakonodaje, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva, mora zasebni partner obvestiti javnega partnerja in
za ta namen pridobiti njegovo soglasje.
24. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi
evalvacija projekta v okviru katere se preveri ali so bili doseženi
postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javnozasebnem partnerstvu.
25. člen
(vstop v razmerje javno-zasebnega partnerstva)
(1) Vstop v razmerje javno-zasebnega partnerstva namesto prvotnega zasebnega partnerja je možen samo s privolitvijo
javnega partnerja. Možnost vstopa se natančneje opredeli s
pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Zasebni partner je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati javno-zasebno partnerstvo tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih
okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko razmerje javnozasebnega partnerstva preneha samo na podlagi sporazuma
med javnim in zasebnim partnerjem.
XI. KONČNE DOLOČBE
26. člen
(uporaba prava)
Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega razmerja, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.
27. člen
(arbitražna klavzula)
S pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih
med javnim in zasebnim partnerjem pristojna arbitraža oziroma krajevno pristojno stvarno sodišče po sedežu javnega
partnerja.
28. člen
(veljavnost)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2017-608-7
Kočevje, dne 22. novembra 2017
Podžupan
Občine Kočevje
Roman Hrovat l.r.
po pooblastilu župana
dr. Vladimirja Prebiliča
št. 100-25/2014-611-7 z dne 24. 8. 2017
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VSEBINA
3163.
3164.
3165.

3166.
3167.
3168.
3169.
3170.

3171.

3172.
3173.
3174.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o voznikih (ZVoz-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega
potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1C)
Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-U)

9147
9147
9148

MINISTRSTVA

Pravilnik o delu Odbora za načrtovanje specializacij
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zali Log (2016–2025)
Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejši
opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili
obračunani prispevki za starševsko varstvo
Odredba o seznamu esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini
Odločba o prenehanju ustanove Sklad dela Prekmurje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v
Mestni občini Kranj
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene
vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko
družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene
vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec
d.o.o., Enota Kranj

9151
9154

9332

3182.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Rečica ob Savinji
Odlok o ustanovitvi Turistično-informacijskega centra Občine Rečica ob Savinji
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih
javnih cest v Občini Rečica ob Savinji

9336
9336
9337

3185.
3186.
3187.

DOBREPOLJE

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči
pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz
sredstev proračuna Občine Dobrepolje

9338

3188.

9341
9342
9342

MORAVSKE TOPLICE

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Moravske Toplice

3183.

9494

KRANJ

3181.

3184.

OBČINE
3175.

3178.

3180.

9340
9341

KOČEVJE

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo
Vrtca Kočevje

9150

9332

ILIRSKA BISTRICA

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
Sklep o določitvi cene storitve oskrbe s pitno vodo

3189.

3179.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Radenska Classic – Petanjski vrelec
Odločba o priznanju naravne mineralne vode Radenska Petanjski vrelec
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober
2017

3177.

9149

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi kršitve pravic iz prvega odstavka 19. člena in prvega odstavka 21. člena
Ustave

3176.

9343

REČICA OB SAVINJI

ROGAŠKA SLATINA

Statut Občine Rogaška Slatina
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ZD12

ZAGORJE OB SAVI

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

9458
9463

9464
9467
9478
9488
9493
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