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MINISTRSTVA
2423. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih 

izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev na področju zdravstvene 
dejavnosti

Na podlagi prvega odstavka 34. člena in tretjega odstav-
ka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 
– ZdZPZD in 64/17) ter drugega odstavka 13. člena in šestega 
odstavka 14. 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, 40/17 in 
64/17 – ZZDej-K) izdaja ministrica za zdravje

P R A V I L N I K
o pripravništvu in strokovnih izpitih 

zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik natančneje ureja pogoje za opravljanje pri-
pravništva, vsebine in programe pripravništva, postopke opra-
vljanja strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstve-
ne sodelavce (v nadaljnjem besedilu: delavec), ki delajo na 
področju zdravstvene dejavnosti, preizkušanje pripravnikovega 
praktičnega in teoretičnega znanja, pogoje za opravljanje stro-
kovnih izpitov in programe strokovnih izpitov.

II. PRIPRAVNIŠTVO

2. člen
(opredelitev in trajanje pripravništva)

(1) Kot pripravnik se zaposli delavec, ki prvič sklene de-
lovno razmerje in se usposablja za opravljanje posameznega 
zdravstvenega poklica, kot je določeno v predpisu, ki določa 
poklice v zdravstvu.

(2) Pripravništvo traja šest mesecev, razen za poklic dok-
tor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine, kjer traja 
pripravništvo dvanajst mesecev.

3. člen
(ustreznost izobrazbe)

K opravljanju pripravništva lahko pristopi, kdor je pridobil 
ustrezno izobrazbo v Republiki Sloveniji ali mu je bila izdana 

odločba ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem be-
sedilu: ministrstvo), o pristopu k opravljanju pripravništva in 
strokovnega izpita na podlagi 27., 28. in 29. člena tega pravil-
nika in potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih 
dopolnilnih obveznosti študijskega programa.

4. člen
(pooblaščeni izvajalci pripravništva)

(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti izvaja programe pri-
pravništev, za katere ga je pooblastil minister, pristojen za 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalec priprav-
ništva). Pogoji za pridobitev pooblastila so:

1. ima zaposlene strokovno usposobljene mentorje v skla-
du z zahtevami iz 8. člena tega pravilnika,

2. ima najmanj enega nadzornega mentorja za določen 
poklic in najmanj zadostno število neposrednih mentorjev,

3. ima zadostno število pacientov oziroma zdravstvenih 
obravnav s področja strokovne dejavnosti, ki jo izvaja,

4. v svojih strokovnih enotah ima opremo in pripomočke 
za poglobljeno delo po sodobnih načelih in metodah na podro-
čju posamezne vrste dejavnosti,

5. strokovne enote so za zagotavljanje varnega dela opre-
mljene v skladu s predpisi s področja varstva pri delu,

6. zagotavlja nenehen nadzor nad kakovostjo in varnostjo 
v zdravstvu.

(2) Izpolnjevanje pogojev za izvajanje posameznih pro-
gramov pripravništva na podlagi vloge izvajalca zdravstvene 
dejavnosti ugotavlja uradna oseba ministrstva. V postopku 
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev lahko uradna oseba ministr-
stva pridobi mnenje zbornice z javnimi pooblastili, strokovnega 
združenja z javnimi pooblastili ali drugega ustreznega organa.

(3) Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
minister), pooblaščenega izvajalca pripravništva pooblasti za 
izvajanje posameznega področja in obsega programa priprav-
ništva za dobo sedmih let. Minister v odločbi določi tudi število 
pripravniških delovnih mest, upoštevaje potrebo po enakomerni 
zasedenosti teh mest v koledarskem letu. V postopku določanja 
števila pripravniških delovnih mest lahko uradna oseba ministr-
stva pridobi mnenje zbornice z javnimi pooblastili, strokovnega 
združenja z javnimi pooblastili ali drugega ustreznega organa.

(4) Pooblaščeni izvajalec pripravništva v okviru poobla-
stila in svoje dejavnosti pripravnikom zagotovi usposabljanje v 
skladu s programom pripravništva.

(5) Pooblaščeni izvajalec pripravništva enkrat letno, in 
sicer do 31. decembra, ministrstvu za namene spremljanja iz-
vajanja pripravništev in planiranja potrebnih aktivnosti sporoča:

– seznam prostih in zasedenih delovnih mest za usposa-
bljanje pripravnikov,

– seznam mentorjev,
– seznam zaposlenih pripravnikov in predviden zaključek 

njihovega usposabljanja.
(6) Postopek preklica oziroma odvzema pooblastila se 

začne po uradni dolžnosti.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si



Stran 7718 / Št. 47 / 6. 7. 2018 Uradni list Republike Slovenije

5. člen
(opravljanje pripravništva)

(1) Pripravništvo se opravlja pri pooblaščenih izvajalcih 
pripravništva, ki so odgovorni za pravilno izvajanje pripravni-
štva.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se priprav-
ništvo za poklic zdravnik/zdravnica in doktor dentalne me-
dicine/doktorica dentalne medicine opravlja pri pooblaščenih 
izvajalcih zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja 
zdravniško službo. Razporejanje pripravnikov za zdravnike/
zdravnice in doktorje dentalne medicine/doktorice dentalne 
medicine po pooblaščenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti 
opravlja Zdravniška zbornica Slovenije.

6. člen
(delovni čas v pripravništvu)

(1) Pripravnik sklene delovno razmerje za polni delovni 
čas.

(2) Trajanje pripravništva se lahko podaljša za čas daljše 
opravičene odsotnosti v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogod-
bami na področju dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, 
razen za čas letnega dopusta.

7. člen
(potek pripravništva)

(1) Pooblaščeni izvajalec pripravništva organizira po-
tek pripravništva v skladu s programom pripravništva, ki je v 
Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Če program pripravništva ni določen, delodajalec pred 
začetkom pripravništva pripravi program pripravništva in ga 
posreduje v soglasje na ministrstvo.

(3) Delodajalec pripravniku pred začetkom pripravništva 
določi mentorja, predloži program pripravništva in program 
strokovnega izpita.

(4) Delodajalec izda pripravniku List o pripravništvu, ki je 
v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(5) Če se pripravnik pri delodajalcu ne more seznaniti 
z vsemi vsebinami programa pripravništva, mora opravljati 
pripravništvo deloma ali v celoti pri drugem delodajalcu, ki 
izpolnjuje pogoje.

8. člen
(mentor)

(1) Pripravnik opravlja program pripravništva pod nepo-
srednim vodstvom in nadzorom nadzornega mentorja (v na-
daljnjem besedilu: mentor), na posameznih področjih v trajanju 
pripravništva pa ima pripravnik tudi neposredne mentorje, ki 
usposabljajo in nadzirajo delo pripravnika. Nadzorni mentor je 
lahko mentor največ trem pripravnikom hkrati.

(2) Za mentorja je lahko imenovan delavec, ki ima enako 
vrsto strokovne izobrazbe in najmanj enako raven izobrazbe 
kot pripravnik ter najmanj pet let delovnih izkušenj po opravlje-
nem strokovnem izpitu v zdravstveni dejavnosti na strokovnem 
področju, za katerega se pripravnik usposablja.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za mentorja pripravniku 
za poklic zdravnik/zdravnica imenovan specialist z najmanj tremi 
leti praktičnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu.

(4) Za neposrednega mentorja je lahko imenovan dela-
vec, ki izpolnjuje pogoj iz drugega odstavka tega člena oziroma 
druga oseba, ki razpolaga s strokovnimi znanji s področja, na 
katerem pripravnik opravlja pripravništvo. Neposredni mentor 
je lahko mentor največ enemu pripravniku hkrati in mora biti pri-
pravniku na razpolago za posvetovanja, navodila in odgovore 
na vprašanja vsaj 20 ur na mesec.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek je pripravniku za poklic 
zdravnik/zdravnica neposredni mentor le zdravnik specialist 
določene stroke. Za področje splošnega zobozdravstva je ne-
posredni mentor splošni zobozdravnik z najmanj petimi leti 
delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu.

9. člen
(naloge mentorja)

(1) Naloge mentorja so:
1. skrbi in odgovarja, da se pripravništvo izvaja v skladu 

s programom pripravništva;
2. uvaja pripravnika v delo ter mu z navodili, nasveti in 

praktičnim delom pomaga pri usposabljanju za samostojno 
delo;

3. skrbi in odgovarja, da pripravnik sodeluje na strokovnih 
posvetih, določenih s programom pripravništva;

4. dodeljuje pripravniku delo oziroma posamezna opra-
vila, ki jih mora pripravnik praktično obvladati po končanem 
pripravništvu v mentorjevi strokovni enoti;

5. nadzira, ali se je pripravnik v strokovni enoti usposobil 
za samostojno delo;

6. individualno ali skupinsko s pripravniki obravnava in 
analizira posamezna praktična vprašanja oziroma primere iz 
prakse;

7. skrbi in odgovarja, da se pripravnik nauči pravilno 
uporabljati delovna sredstva in se seznani s predpisi o varstvu 
pri delu;

8. pripravnika pri konkretnem delu opozarja na kodeks 
etike;

9. sodeluje in pripravi preizkus praktičnega znanja pri-
pravnika;

10. s podpisom na Listu o pripravništvu potrdi, da je pri-
pravništvo potekalo v skladu s programom pripravništva.

(2) Mentor mora biti pripravniku na razpolago za posveto-
vanja, navodila in odgovore na vprašanja vsaj 10 ur na mesec.

(3) Mentor ob koncu pripravništva v Listu o pripravništvu 
izdela pisno poročilo o opravljenem programu pripravništva in 
mnenje o pripravnikovi usposobljenosti za opravljanje strokov-
nega izpita.

(4) Če mentor oceni, da se pripravnik v času predpisane-
ga pripravništva ni usposobil za samostojno opravljanje dela v 
zdravstveni dejavnosti, lahko mentor pripravništvo podaljša za 
največ en mesec.

10. člen
(zaključek pripravništva)

(1) Pripravnik ob zaključku pripravništva opravi preiz-
kus teoretičnega in praktičnega znanja pred dvema delav-
cema, ki izpolnjujeta pogoje za mentorstvo iz 8. člena tega 
pravilnika.

(2) Pripravništvo je opravljeno, če pripravnik opravi pro-
gram pripravništva, morebitna predvidena kroženja ter če uspe-
šno opravi preizkus teoretičnega in praktičnega znanja.

(3) Če pripravnik preizkusa teoretičnega ali praktičnega 
znanja ne opravi uspešno, lahko mentor predlaga podaljšanje 
pripravništva za največ en mesec.

(4) Mentor mora v zapisnik navesti strokovna področja, na 
katerih predlaga podaljšanje pripravništva.

III. STROKOVNI IZPIT

11. člen
(izvajalec strokovnega izpita)

(1) Po uspešno opravljenem pripravništvu pripravnik pri-
stopi k opravljanju strokovnega izpita, ki je pogoj za opravljanje 
poklica na področju zdravstvene dejavnosti.

(2) Pripravnik z izobrazbo 4. ali 5. ravni v skladu z zako-
nom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravlja strokovni 
izpit pri pooblaščenem zavodu, ki ga za izvajanje strokovnih 
izpitov pooblasti minister.

(3) Pogoji za pridobitev pooblastila so:
– ima zaposlene strokovno usposobljene izpraševalce,
– v svojih strokovnih enotah ima opremo in pripomočke, ki 

omogočajo izvedbo praktičnega dela ustnega izpita.
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(4) Pripravnik z izobrazbo 6. ali višje ravni v skladu z zako-
nom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravlja strokovni 
izpit pri ministrstvu.

12. člen
(postopek s prijavo)

(1) Prijava na strokovni izpit se vloži na obrazcu, ki ga 
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

(2) Pripravnik prijavi priloži:
– dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe,
– list o pripravništvu.
(3) Če ob prijavi niso plačani stroški strokovnega izpita ali 

ni predložena popolna vloga z dokazili iz prejšnjega odstavka, 
lahko kandidat pristopi k izpitu šele v naslednjem roku, če 
vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo 
na naslednji izpit.

13. člen
(administrativno delo)

(1) Administrativno delo v zvezi z opravljanjem strokovnih 
izpitov za posameznike z izobrazbo 4. ali 5. ravni v skladu z 
zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, in hrambo s 
tem povezanega gradiva (listov o pripravništvu in drugo doku-
mentacijo) opravljajo pooblaščeni zavodi.

(2) Pooblaščeni zavod podatke o številu opravljenih iz-
pitov posreduje ministrstvu enkrat letno za obdobje preteklih 
dvanajstih mesecev, in sicer do 15. januarja.

(3) Administrativno delo v zvezi z opravljanjem strokovnih 
izpitov za posameznike z izobrazbo 6. ali višje ravni v skladu 
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, in arhivsko 
hrambo s tem povezanega gradiva (listov o pripravništvu in 
drugo dokumentacijo) opravlja ministrstvo.

14. člen
(stroški strokovnega izpita)

(1) Stroške strokovnega izpita krije:
– delodajalec, ki je pripravnika prijavil na strokovni izpit,
– pripravnik, če se je sam prijavil k strokovnem izpitu 

oziroma če izpit ponavlja.
(2) Višino stroškov strokovnega izpita določi minister.

15. člen
(pregled opravljenega programa pripravništva)

(1) Pooblaščeni zavod oziroma ministrstvo pred pristo-
pom kandidata k strokovnem izpitu preveri, ali je kandidat 
opravil pripravništvo v skladu s programom pripravništva.

(2) Če pooblaščeni zavod oziroma ministrstvo ugotovi, 
da pripravništvo ni opravljeno v skladu s programom pripravni-
štva, o tem obvesti delodajalca oziroma kandidata in zahteva 
dopolnitve.

16. člen
(obseg strokovnega izpita)

(1) Program strokovnega izpita, ki je v Prilogi 1 tega pra-
vilnika, obsega:

– strokovne vsebine poklicnega področja,
– izbrane vsebine nujne medicinske pomoči,
– osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter
– področno zakonodajo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek program strokovnega 

izpita za poklic zdravnik/zdravnica obsega:
– urgentno medicino za poklic zdravnik/zdravnica,
– osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter
– področno zakonodajo.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena program stro-

kovnega izpita za poklic doktor dentalne medicine/doktorica 
dentalne medicine obsega:

– urgentna stanja v dentalni medicini,
– integralno zobozdravniško oskrbo otroka in odraslega,

– osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter
– področno zakonodajo.

17. člen
(opravljanje strokovnega izpita)

Strokovni izpit se opravlja ustno. Iz vsebine urgentna 
medicina se strokovni izpit opravlja iz pisnega, ustnega in prak-
tičnega dela, iz vsebine urgentna stanja v dentalni medicini pa 
iz ustnega dela in praktičnega preizkusa znanja.

18. člen
(ustni del strokovnega izpita)

(1) Ustni del posamezne vsebine strokovnega izpita s 
praktičnim preizkusom znanja traja največ 45 minut.

(2) Ustni del izpita je ocenjen pozitivno, če je kandidat 
dosegel vsaj 75 odstotni uspeh pri ustnih vprašanjih. Praktični 
preizkus znanja je ocenjen pozitivno, če je kandidat dosegel 
vsaj 75 odstotni uspeh pri preizkusu, kar ugotovi posamezni 
član komisije.

(3) Če je kandidat ustni del posamezne vsebine strokov-
nega izpita ali praktični preizkus znanja opravil neuspešno, 
ponavlja te vsebine v celoti.

19. člen
(ponavljanje strokovnega izpita)

(1) Kandidat lahko pristopi k strokovnemu izpitu največ 
trikrat, pri čemer se kot en pristop k strokovnemu izpitu šteje 
opravljanje posamezne vsebine ali pa strokovnega izpita v 
celoti.

(2) Če kandidat brez opravičljivega razloga ne pristopi k 
opravljanju ponovnega izpita, se šteje, da strokovnega izpita 
ni opravil.

20. člen
(ocena uspeha kandidata)

(1) Pripravnik opravi strokovni izpit, če doseže vsaj 75 od-
stotkov uspešnosti posamezne vsebine.

(2) Uspeh kandidata oceni komisija za strokovni izpit z 
oceno »opravil« ali »ni opravil«.

21. člen
(ugovor)

(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije za strokovni 
izpit, lahko takoj po razglasitvi uspeha poda ugovor ustno na 
zapisnik.

(2) V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja strokov-
ni izpit najpozneje v petih delovnih dneh od razglasitve uspeha 
pred novo komisijo za strokovni izpit.

22. člen
(potrdilo o strokovnem izpitu)

Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o strokovnem 
izpitu na obrazcu, ki je v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pra-
vilnika. Potrdilo podpiše predsednik komisije za strokovni izpit.

IV. SESTAVA IN OBLIKOVANJE KOMISIJE  
ZA STROKOVNI IZPIT

23. člen
(komisija za strokovni izpit)

(1) Komisija za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: ko-
misija) je najmanj tričlanska. Nabor članov za sestavo komisije 
imenuje minister, razen v pooblaščenih zavodih za izvajanje 
strokovnega izpita, kjer nabor članov za sestavo komisije ime-
nuje direktor tega zavoda.

(2) Član komisije mora imeti izobrazbo najmanj 8. ravni v 
skladu z zakonom, k ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, če ta 



Stran 7720 / Št. 47 / 6. 7. 2018 Uradni list Republike Slovenije

ne obstaja, pa vsaj 7. raven v skladu z zakonom, ki ureja slo-
vensko ogrodje kvalifikacij, in najmanj pet let delovnih izkušenj 
s področja, iz katerega se opravlja strokovni izpit.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti član komisije 
za strokovne vsebine poklicnega področja izobrazbo najmanj 
8. ravni v skladu z zakonom, k ureja slovensko ogrodje kvali-
fikacij, če ta ne obstaja, pa vsaj 7. raven v skladu z zakonom, 
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravljen strokovni izpit 
iz zdravstvene dejavnosti in najmanj pet let delovnih izkušenj s 
področja, iz katerega se opravlja strokovni izpit, po opravljenem 
strokovnem izpitu iz zdravstvene dejavnosti.

(4) Preverjanje znanja iz urgentne medicine oziroma ur-
gentnih stanj v dentalni medicini se opravlja pred komisijo, se-
stavljeno iz zdravnikov specialistov oziroma doktorjev dentalne 
medicine specialistov.

(5) Predsednik komisije je določen med člani komisije in 
ima pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik 
ali magister prava.

(6) Za predsednika in člane komisije, ki niso javni usluž-
benci, se glede izogibanja nasprotja interesov in ravnanja z 
darili smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki veljajo za 
javne uslužbence.

24. člen
(plačilo članom komisije)

Predsedniku in članom komisije pripada plačilo za delo 
in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo 
določi minister.

V. NADZOR

25. člen
(nadzor ministrstva)

Ministrstvo spremlja in nadzira izvajanje pripravništva pri 
pooblaščenem izvajalcu pripravništva, zlasti potek pripravni-
štva v skladu s programom pripravništva, izvajanje mentorstva 
in preizkušanje teoretičnega in praktičnega znanja, izvajanje 
strokovnih izpitov pri pooblaščenih zavodih in daje v zvezi s tem 
nasvete in informacije ter sprejema potrebne ukrepe.

VI. POSEBNE DOLOČBE

26. člen
(opredelitve in oprostitve pripravništva in strokovnega izpita)

(1) Posameznik, ki je v Republiki Sloveniji že opravil stro-
kovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti, pa je pozneje 
pridobil drugo izobrazbo na področju zdravstvene dejavnosti, 
opravlja pripravništvo in strokovni izpit za ta poklic.

(2) Obseg pripravništva in strokovnega izpita iz prejšnjega 
odstavka se določi upoštevajoč strokovno izobrazbo, delovne 
izkušnje in področje dela.

(3) Na obrazložen predlog delodajalca in prošnjo posa-
meznika se lahko posameznika z odločbo oprosti opravljanja 
pripravništva, strokovnega izpita ali pripravništva in strokovne-
ga izpita, če s svojim strokovnim delom to upravičuje. Pri tem 
se upoštevajo zlasti:

– delovne izkušnje in kompetence,
– dodatna izobraževanja in dodatna znanja.
(4) Posameznika, ki je začel opravljati delo v poklicu bol-

ničar-negovalec, preden je bilo v Republiki Sloveniji uvedeno 
formalno izobraževanje oziroma za katerega je bila spremenje-
na zahtevana raven strokovne izobrazbe za ta poklic, ter ima 
manj kot deset let do izpolnitve zakonskih pogojev za starostno 
upokojitev, se oprosti opravljanja pripravništva, če dokaže, da 
delo v poklicu opravlja več kot petnajst let. Obseg strokovnega 
izpita se glede na delovne izkušnje opredeli v odločbi.

(5) Posameznika, ki ima vsaj petnajst let delovnih izkušenj 
v poklicu bolničar-negovalec in ima opravljeno usposabljanje, 

ki ga pripravi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slove-
nije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije ter ga potrdi pristojni razširjeni 
strokovni kolegij, se oprosti opravljanja pripravništva, strokovni 
izpit pa opravi v celoti.

(6) Na obrazložen predlog delodajalca in na prošnjo po-
sameznika se lahko posameznika z odločbo oprosti opravljanja 
pripravništva in strokovnega izpita na podlagi pridobljenih kom-
petenc z delom. Ministrstvo v postopku lahko pridobi mnenje 
zbornice ali strokovnega združenja z javnimi pooblastili ali 
drugega ustreznega organa.

27. člen
(strokovni izpit za delavce iz bivše SFR Jugoslavije)
(1) Posamezniku, ki je opravil pripravništvo in strokovni 

izpit na področju zdravstvene dejavnosti pred 25. junijem 1991 
v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije, se opravljen 
strokovni izpit prizna, če je v zadnjih petih letih pred vložitvijo 
vloge na ministrstvo opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavno-
sti. Pred zaposlitvijo v Republiki Sloveniji opravi strokovni izpit 
zgolj iz področja področne zakonodaje.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudar-

kom na zadnjih desetih letih;
– potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspe-

šno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika in
– izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec 

pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v 
zdravstveni dejavnosti najmanj zadnjih pet let pred vložitvijo 
vloge na ministrstvo. Izjava se predloži v originalu in prevedena 
v slovenski jezik.

(3) Dokazila iz prve, druge in pete alineje prejšnjega 
odstavka se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.

(4) Če posameznik iz prvega odstavka tega člena za-
dnjih pet let pred vložitvijo vloge ni opravljal svojega poklica v 
zdravstveni dejavnosti, opravlja pripravništvo in strokovni izpit 
v celoti.

28. člen
(pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav)

(1) Posamezniku, ki je opravil pripravništvo in strokovni 
izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugo-
slavije ali v tretji državi, nima pa delovnih izkušenj in se želi 
zaposliti v Republiki Sloveniji, se za pristop k pripravništvu 
v odločbi določi, na katerem področju in v katerih vsebinah 
mora dopolniti obveznost študijskega programa. Pripravništvo 
in strokovni izpit opravlja v celoti. Ta določba se uporablja tudi 
za posameznike, ki so pridobili izobrazbo v drugi državi članici 
Evropske unije, nimajo pa pridobljene poklicne kvalifikacije.

(2) Vloga za pristop k opravljanju pripravništva in strokov-
nega izpita vsebuje:

1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tu-

jini, iz katerega so razvidni trajanje in vsebina študijskega pro-
grama ter ure posameznega predmeta študijskega programa;

3. program opravljenega pripravništva v tujini;
4. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
5. življenjepis;
6. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspe-

šno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika in
7. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo 

vrednotenje in priznavanje izobraževanja.
(3) Dokazila iz 1., 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se 

predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.
(4) Ta določba se smiselno uporablja tudi za magistre 

farmacije/magistrice farmacije, diplomirane medicinske sestre/
diplomirane zdravstvenike in diplomirane babice/diplomirane 
babičarje.
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29. člen
(pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav  

z delovnimi izkušnjami)
(1) Posamezniku, ki je opravil pripravništvo in strokovni 

izpit po 25. juniju 1991 v eni od drugih republik bivše SFR Ju-
goslavije ali v tretji državi ter ima ob oddaji vloge na ministrstvo 
vsaj pet let delovnih izkušenj in se želi zaposliti v Republiki 
Sloveniji, lahko ministrstvo v odločbi določi, na katerem podro-
čju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost študijskega 
programa in pripravništva. Strokovni izpit opravlja v celoti.

(2) Vloga za pristop k opravljanju pripravništva in strokov-
nega izpita vsebuje:

1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tu-

jini, iz katerega so razvidni trajanje in vsebina študijskega pro-
grama ter ure posameznega predmeta študijskega programa;

3. program opravljenega pripravništva v tujini;
4. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
5. življenjepis z opisom delovnih izkušenj;
6. izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec 

pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v 
zdravstveni dejavnosti zadnjih pet let pred vložitvijo vloge z 
navedbo in opisom delovnih izkušenj ter področja dela;

7. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspe-
šno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika in

8. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo 
vrednotenje in priznavanje izobraževanja.

(3) Dokazila iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke prejšnjega odstavka 
se predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.

(4) Pri določitvi vsebine in trajanja opravljanja priprav-
ništva za delavca ministrstvo upošteva delovne izkušnje in 
področje dela.

(5) Ta določba se smiselno uporablja tudi za magistre 
farmacije/magistrice farmacije, diplomirane medicinske sestre/
diplomirane zdravstvenike in diplomirane babice/diplomirane 
babičarje.

30. člen
(pripravništvo in strokovni izpit za delavce iz tretjih držav  

z opravljeno specializacijo)
(1) Posameznik, ki je opravil specializacijo po 25. juniju 

1991 v eni od drugih republik bivše SFR Jugoslavije ali v tretji 
državi ter ima po opravljenem specialističnem izpitu v zadnjih 
desetih letih najmanj sedem let delovnih izkušenj na speciali-
stičnem področju, mora pred zaposlitvijo v Republiki Sloveniji 
opraviti strokovni izpit.

(2) Vloga za opravljanje strokovnega izpita vsebuje:
1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini;
2. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
3. dokazilo o opravljenem specialističnem izpitu;
4. življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom 

na zadnjih desetih letih, v slovenskem jeziku;
5. izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec 

pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdra-
vstveni dejavnosti na specialističnem področju zadnjih sedem 
let pred vložitvijo vloge;

6. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspe-
šno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika in

7. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo 
vrednotenje in priznavanje izobraževanja.

(3) Dokazila iz 1., 2., 3. in 5. točke prejšnjega odstavka se 
predložijo v overjenem prevodu v slovenski jezik.

31. člen
(dopolnitev obveznosti)

(1) V postopku dopolnitve obveznosti izobraževalnega 
programa iz 28. in 29. člena tega pravilnika se primerja:

– izobraževalni program, ki ga je posameznik opravil, z 
izobraževalnim programom, ki velja za zadevni poklic v Repu-
bliki Sloveniji in

– trajanje izobraževanje, ki ga je posameznik zaključil, s 
trajanjem izobraževanja v Republiki Sloveniji.

(2) Če je posameznik zaključil izobraževalni program, ki 
ne izpolnjuje pogojev izobraževalnega programa v Republiki 
Sloveniji, se v odločbi določi opravljanje dopolnilnega izpita ali 
izpitov, ki bi jih posameznik moral opraviti, da bi izobraževalni 
program po vsebini in poteku ustrezal slovenskemu izobra-
ževalnemu programu. V odločbi določi strokovno področje 
dopolnilnega izpita ali strokovna področja dopolnilni izpitov in 
izobraževalni zavod, kjer se dodatni izpit ali izpiti opravljajo.

(3) Če uradna oseba ministrstva ne razpolaga s strokov-
nim znanjem, ki je potrebno za presojo študijskega programa 
v skladu s prvim odstavkom tega člena, se za podajo mnenja 
imenuje izvedenec. Izvedenec je lahko posameznik oziroma 
izobraževalni ali drug javni zavod.

(4) Dopolnilni izpit oziroma dopolnilni izpiti se opravljajo 
pri izobraževalnem zavodu, ki se določi z odločbo in ki izvaja 
zadevni izobraževalni program v Republiki Sloveniji.

(5) Posameznik lahko pristopi k opravljanju dopolnilnega 
izpita tolikokrat, kot je predvideno z akti posameznega izobra-
ževalnega zavoda.

(6) Izobraževalni zavod, določen v odločbi, izda potrdilo, 
da je posameznik uspešno opravil dopolnilne izpite.

(7) Strošek dopolnilnega izpita določi izobraževalni za-
vod, pri čemer ta strošek ne sme biti višji od tistega, ki je za 
opravljanje izpitov določen za dijake ali študente izobraževalnih 
zavodov v Republiki Sloveniji.

(8) Posameznik lahko pristopi k opravljanju pripravništva 
po uspešno opravljenem dopolnilnem ali dopolnilnih izpitih.

(9) Če uradna oseba ministrstva ne razpolaga s stro-
kovnim znanjem, ki je potrebno za določitev pripravništva, za 
podajo mnenja o dopolnitvi obveznosti pripravništva imenuje 
izvedenca.

(10) V odločbi se določi rok, v katerem mora posameznik 
opraviti vse dopolnile obveznosti, pri čemer upošteva število 
dopolnilih izpitov in predvideno trajanje pripravništva ter druge 
upoštevne okoliščine.

(11) Višino stroškov izvedenskega mnenja in mnenja o 
dopolnitvi obveznosti pripravništva iz tega člena določi minister.

(12) Stroški iz tega člena bremenijo kandidata.

32. člen
(določitev opravljanja strokovnega izpita)

Ne glede na določbo 11. člena tega pravilnika posamezni-
ki iz 27., 28., 29. in 30. člena tega pravilnika opravljajo strokovni 
izpit pri ministrstvu.

33. člen
(potrditev programov pripravništva)

(1) Posamezniki, ki so zaključili izobraževalni program 
v Republiki Slovenije, lahko, po pridobljenem predhodnem 
soglasju ministrstva, opravljajo pripravništvo v tujini, pod po-
gojem, da je program pripravništva enakovreden programu 
pripravništva v Republiki Sloveniji.

(2) Enakovrednost programov pripravništva ugotavlja mi-
nistrstvo.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
(nadaljevanje postopkov in začetek uporabe)

(1) Posamezniki, ki so vložili vlogo na ministrstvo pred 
uveljavitvijo tega pravilnika, opravljajo pripravništvo in strokovni 
izpit po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega pravilnika.

(2) Delodajalci, ki so na podlagi tretjega odstavka 6. čle-
na Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene 
dejavnosti Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – 
ZPPKZ, 42/12, 14/15, 40/17 – ZZdrS-F in 64/17 – ZZDej-K) 
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program pripravništva poslali v soglasje na ministrstvo in od-
ločba še ni bila izdana, prilagodijo in izvedejo program pri-
pravništva skladno z programom pripravništva za posamezno 
poklicno področje, kot je določen v Prilogi 1 tega pravilnika.

(3) Programi strokovnega izpita, kot so določeni v 16. čle-
nu tega pravilnika, se začnejo uporabljati 1. decembra 2018.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se za pripravnike, ki jim 
je bil sekundariat odobren v skladu s Pravilnikom o vsebini in 
poteku sekundariata (Uradni list RS, št. 4/18), vsebine strokov-
nega izpita začnejo uporabljati z uveljavitvijo tega pravilnika.

35. člen
(pooblastitev zavodov)

Minister pooblasti izvajalce iz 4. in 11. člena tega pravilni-
ka najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika. 
Do imenovanja novih pooblaščenih zavodov iz 11. člena tega 
pravilnika, pooblaščeni zavodi nadaljujejo z izvajanjem stro-
kovnih izpitov.

36. člen
(prenehanje uporabe in veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika:
– se preneha uporabljati Pravilnik o pripravništvu in stro-

kovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev 
na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 
38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 42/12, 14/15, 40/17 – ZZdrS-F 
in 64/17 – ZZDej-K),

– preneha veljati Odredba o programu pripravništva in 
strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica 
zdravstvene nege (Uradni list RS, št. 10/12) in

– preneha veljati Program pripravništva in strokovnega 
izpita za poklic zobozdravnik-zobozdravnica (Uradni list RS, 
št. 74/01 in 35/04).

37. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-43/2018
Ljubljana, dne 2. julija 2018
EVA 2018-2711-0024

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
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Priloga 1  
Programi pripravništva in strokovnega izpita za poklice v zdravstveni dejavnosti 

SPLOŠNE VSEBINE 

1 

Pooblaščeni izvajalec pripravništva organizira usposabljanje pripravnika tako, da lahko 
osvoji predpisana znanja in spretnosti iz tega programa. 

2 

Pripravnik si pridobiva znanja in spretnosti, potrebna za samostojno opravljanje del in 
nalog s področja, za katerega se usposablja tako, da: 
- opravlja posamezne naloge pod vodstvom  nadzornega oziroma neposrednega mentorja, 
- proučuje strokovno literaturo in predpisano gradivo za posamezno vsebinsko področje ter druga 

gradiva, ki so določena s programom pripravništva, 
- se udeležuje izobraževanj, posebej organiziranih za pripravnike, 
- obravnava posamezna vprašanja na konzultacijah z mentorjem, 
- se udeležuje izobraževanj s posameznih strokovnih področij. 

3 

II. VSEBINE IN OBSEG PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA 

A) Področje upravljanja, organizacije dela, poslovanja in varstva pri delu v časovnem obsegu pol 
meseca: 

Pripravnik poglobi znanje iz vsebin organizacije dela, upravljanja in varstva pri delu tako, 
da: 
- spozna dejavnost, organiziranost in delovanje  izvajalca pripravništva, 
- se seznani s splošnimi akti, ki urejajo dejavnost, organizacijo dela, delovna razmerja in varstvo pri 

delu, 
- spozna oblike pridobivanja in razporejanja dohodka, planiranje, proces dela in njegovo 

učinkovitost, sistem informiranja in komuniciranja, 
- se seznani z upravljanjem, planiranjem dela, nagrajevanjem, vrednotenjem opravljenega dela in 

ukrepanjem v smislu racionalizacije in gospodarnosti, 
- spozna dejavnost in načine vodenja, 
- spozna predpise, ki urejajo področje varstva pri delu, pomen varstva pri delu za ohranjanje 

zdravja in ukrepe ter zahteve, ki zagotavljajo varno delo, 
- spozna dejanske in možne škodljivosti in nevarnosti za zdravje, ki lahko nastopijo v delovnem 

procesu, 
- spozna pomen izobraževanja in vzgoje za varno delo. 

 
4 

 
B) Področje strokovnih vsebin v časovnem obsegu pet mesecev in pol, skladno s programi 

pripravništva za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti. 
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5 
 
 

III. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA 

 
1. Področje izbranih vsebin nujne medicinske pomoči obsega: 

 
a)  organizacijo in nudenje nujne medicinske pomoči v rednih in izrednih razmerah: 
- organizacija službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji, 
- ukrepanje zdravstva v izrednih razmerah,  
- sistem zaščite in reševanja 
b) etične in pravne vidike nudenja pomoči poškodovanim in nenadno zbolelim: 
- kodeksi profesionalnih skupin, Komisija Republiki Slovenije za medicinsko etiko, pravice 
pacientov 
- poznavanje Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju,  Kazenski zakonik. 
c)          prepoznavanje nujnih stanj   
- srčni zastoj, dihalna stiska, motnje  zavesti 
- šokovna stanja, opekline, podhladitev, zlomi, krvavitve 
- omrzline, vročinska stanja, zastrupitve, druge poškodbe.  
d) ukrepe nujne medicinske pomoči pri poškodovancih in nenadno zbolelih  
- zavarovanje dogodka, položaji, prenašanje in transport pacientov,  
- načini imobilizacije zlomov, zvinov, izpahov 
- temeljni postopki oživljanja z uporabo AED,  
- pristop in ukrepi pri poškodovancih,  
-           obravnava ostalih nujnih stanj, šoka.  

 

2. Področje kakovosti in varnosti v zdravstvu obsega: 
‐ poznavanje osnovnih izhodišč kakovosti in varnosti v zdravstvu (etična načela in načela 

kakovosti, vloga deležnikov iz vidika pristojnosti, odgovornosti, kompetentnosti ter sodelovanja 
s pacienti in njihovimi svojci ali bližnjimi v skupni odgovornosti za kakovost, varnost in 
učinkovitost zdravstvene obravnave),  

‐ skrb za lastno varnost in varnost ostalih (pripravljenost na delo, fizična varnost, skrb za 
delovni prostor, tehnologijo in material),  

‐ seznanjenost s sistemom vodenja kakovosti in varnosti v zdravstvu (makro, mezo in mikro 
raven, ciklus nenehnih izboljšav, kultura varnosti),  

‐ sodelovanje (medpoklicno, medsektorsko in medinstucionalno timsko delo) in komunikacija,  
‐ poznavanje pomena uporabe standardov zdravstvene obravnave (klinične smernice, protokoli, 

klinične poti, na dokazih temelječa medicina/ klinična praksa),  
‐ obvladovanje upravljanja s tveganji za varnost (prepoznavanje, ukrepanje, uporaba 

kontrolnikov, registri tveganj in njihova uporaba),  
‐ obvladovanje odklonov v zdravstveni obravnavi (sistem spremljanja varnostnih odklonov in 

tveganj za varnost pacienta, farmokovigilanca, hemovigilanca, organovigilanca), sporočanje, 
obravnava, učenje, krizno komuniciranje, ukrepanje in preventivno delovanje),  

‐ obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb (poti prenosa okužb v zdravstvenih ustanovah, 
higiena rok in uporaba osebne varovalne opreme, ukrepi ob izolacijah, ukrepi ob poškodbi z 
ostrim infektivnim predmetom, ravnanje z odpadki) in preudarna raba protimikrobnih zdravil,  

‐ obvladovanje dokumentacije in informacijskega sistema v zdravstvu,  
‐ poznavanje orodij in metod za spremljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene 

obravnave (varnostne vizite, MM konference, strokovni nadzori s svetovanjem, certificiranje in 
akreditiranje),  

‐ merjenje kakovosti in varnosti (tehnike, kazalniki kakovosti, kakovost podatkov, uporaba 
podatkov, spremljanje zadovoljstva in izkušenj pacientov). 
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3. Področna zakonodaja  obsega: 
‐ ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom in zdravstvenim 

zavarovanjem, 
‐ temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot podlagi organiziranosti zdravstvenega varstva, 

zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti, 
‐ pravne vire s področja zdravstva, 
‐ organizacijo zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti, 
‐ zdravstveno zavarovanje, 
‐ organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti, vrste zdravstvenih zavodov in notranjo 

organiziranost, 
‐ pravice in dolžnosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter njihovo združevanje 

v zbornice in strokovna združenja, 
‐ nadzor nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev ter ostale oblike nadzora v 

zdravstvu, 
‐ pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic, 
‐ druga področja zdravstvene dejavnosti (lekarniško dejavnost, področje duševnega zdravja, 

zdravil, preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki ter s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za 
zdravljenje, zdravilske dejavnosti, nalezljivih bolezni, presaditev delov človeškega telesa 
zaradi zdravljenja), 

‐ varnost in zdravje pri delu, 
‐ zbirke podatkov v zdravstvu, 
‐ odškodninsko odgovornost v zdravstvu, 
‐ kazniva dejanja zoper človekovo zdravje. 

1. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic dietetik v zdravstveni dejavnosti 

I. STROKOVNA PODROČJA DIETETSKE DEJAVNOSTI 

1 
 
Pripravnik se usposablja na naslednjih področjih dietetske dejavnosti v časovnem obsegu pet in pol 

mesecev, in sicer: 
 

- klinična prehrana (dipl. dietet. 1 mesec; mag.dietet. 2,5 meseca), 
- dietetika (dipl. dietet. 1 mesec; mag.dietet. 1 mesec), 
- oskrba s hrano (dipl. dietet. 0,5 meseca; mag.dietet. 1 teden), 
- kuharstvo (dipl. dietet. 0,5 meseca; mag.dietet. 1 teden), 
- higiena živil (dipl. dietet. 0,5 meseca; mag.dietet. 1 teden), 
- vzgoja, izobraževanje in komunikacija (dipl. dietet. 0,5 meseca; mag.dietet. 2 tedna), 
- administrativno upravljanje (dipl. dietet. 0,5 meseca; mag.dietet. 1 teden), 
- hrana (dipl. dietet. 0,5 meseca; mag.dietet. 1 teden), 
- vodenje in upravljanje (dipl. dietet. 0,5 meseca; mag.dietet. 2 tedna). 

 
Na področju klinične prehrane pripravnik: 

- spozna proces prehranske obravnave, ki vključuje: prehransko presejanje, diagnozo, intervencijo 
ter spremljanje in evalvacija prehranske terapije,  

- spozna tehnike ocenjevanja energijske in hranilne vrednosti obrokov, 
- spozna in uporablja retrospektivne in prospektivne metode ocenjevanja zaužite hrane, 
- spozna in uporablja metode ugotavljanja prehranskega stanja posameznika/bolnika, 
- osvoji znanje in spretnosti pri sestavi diete za posameznega bolnika, 
- osvoji metode za spremljanje poteka dietne obravnave, 
- spozna načine uporabe dietnih sprememb za diagnostiko in raziskave, 
- spozna in uporablja ocenjevanje energijskega in hranilnega vnosa hrane z uporabo 

računalniškega programa, 
- načrtuje dietoterapijo pri akutnih in kroničnih bolezenskih stanjih, 
- načrtuje dietoterapijo pri kirurškemu bolniku pred in po operaciji, 
- spozna ocenjevanje energijskih in hranilnih potreb športnikov in pripravi prehranski načrt,  
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- spozna in pripravi skupinsko prehransko svetovanje različnim starostnim skupinam prebivalstva 
ter športnikom ali rekreativcem, 

- spozna in pripravi individualno prehransko svetovanje različnim starostnim skupinam prebivalstva,  
- spozna in pripravi promocijo zdravega življenjskega sloga. 

 
Na področju dietetike pripravnik: 

- spozna osnove prilagajanja vnosa živil in hranil v organizem ter vpliv teh prilagoditev na 
preprečevanje bolezni ali njihovo zdravljenje, 

- spozna tehnike za oceno vnosa hranil, izračuna potrebnih hranil, načina razlage rezultatov in 
omejitev pri zbiranju podatkov, za ocenjevanje prehranskih potreb, 

- spozna načine prilagoditve diet posameznikom z različnimi prehranskimi navadami, pri različnih 
bolezenskih stanjih, kulturo in socialno-ekonomskimi okoliščinami, da se z razpoložljivo 
raznovrstno hrano pripomore k izpolnitvi potreb po hranilih, 

- spozna presejalna orodja za oceno prehranskega stanja posameznika, 
- spozna nevarnosti ravnanja s hrano in načinov obvladovanja posledic pri posamezniku, 
- spozna živila in njihove uporabe za prehrano, vključno tistih, ki se uporabljajo kot zdravila, in na 

recept predpisanih izdelkov za umetno hranjenje, 
- spozna načine uporabe dietnih sprememb za diagnostiko in raziskave. 

 
Na področju oskrbe s hrano pripravnik: 

- spozna različne načine proizvodnje, distribucije in postrežbe hrane, 
- upošteva okoliščine, ki vplivajo na sestavljanje jedilnikov, na primer sposobnost dobaviteljev živil, 

obstoječa oprema, človeški in finančni viri, razpoložljivosti izdelkov ter kako to vpliva na kakovost 
in potrebo po nenehnem zagotavljanju živil za doseganje prehranskih normativov, 

- razume kontrolo kakovosti, 
- spozna proizvodnjo, distribucijo in sisteme za oskrbo z živili. 

 
Na področju kuharstva pripravnik: 

- spozna tehnologijo predpriprave, priprave in razdeljevanja hrane. 
 
Na področju higiene živil pripravnik: 

- spozna postopke za varno ravnanje z živili in varno pripravo hrane, 
- spozna zakonodajo in postopke ravnanja z živili, ki se nanašajo na higieno, 
- temeljito spozna sistem kontrole kritičnih točk v proizvodnji hrane – HACCP. 

 
Na področju vzgoje, izobraževanja in komunikacije pripravnik: 

- spozna formalne in neformalne oblike komunikacije, 
- spozna in razume besedne in nebesedne vzgojno-izobraževalne veščine in jih aktivno uporablja, 
- upošteva kulturo, starost, narodnost, spol, religijo in socialno-ekonomski status posameznika pri 

izvajanju operativnih ciljev strategije prehranske politike; pridobi sposobnost premagovanja 
potencialnih ovir, kot so npr. učna ali fizična prizadetost, 

- spozna nekatere elemente vzgojno-izobraževalnih vsebin in učnih teorij, vključno s poznavanjem 
strategij za promocijo zdravja. 
 
Na področju administrativnega upravljanja pripravnik: 

- spozna finančno poslovanje in nabavo, ter ustrezne sisteme za zagotavljanje zakonitosti 
poslovanja, lokalnih sporazumov in standardov kakovosti, 

- spozna kako voditi financiranje in nabavo v skladu s predpisi in lokalnimi sporazumi, hkrati pa 
zagotavljati izpolnjevanje prehranskih in kakovostnih standardov, 

- spozna kako dokumentirati informacije in uporabo vseh razpoložljivih virov, 
- spozna kako načrtovati prehrano v večjem obsegu in katere ustrezne vire pri tem uporabljati. 

 
Na področju hrane pripravnik: 

- spozna vsebnost hranil v živilih in hrani oziroma obrokih, 
- spozna spreminjanje vsebnosti hranil pri postopkih proizvodnje, predelave, distribucije in pri 

razdeljevanju obrokov, 
- spozna način označevanja živil, zakonodajo in druge predpise, vrste in načine uporabe dodatkov 

(aditivov) ter načine konzerviranja živil. 
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Na področju vodenja in upravljanja pripravnik: 
- spozna dejstva, ki jih je treba upoštevati pri vodenju, upravljanju in uspešnem delu z različnimi 

posamezniki in skupinami, 
- spozna pomembnost vzpostavitve profesionalnih odnosov tako na ravni neodvisnega 

strokovnjaka kot tudi sodelavca v timu, 
- spozna znanja o vodenju za vzpostavitev prijaznega delovnega okolja, 
- spozna načela vodenja in upravljanja. 

II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 

2 

Strokovne vsebine s področja dietetike obsegajo: 
 

- izvajanje prehranske obravnave, ki vključuje: prehransko presejanje, diagnozo, intervencijo ter 
spremljanje in evalvacija prehranske terapije, 

- planiranje in pripravljanje optimalnih jedilnikov, ki ustrezajo potrebam potrošnikov, hranilnim 
zahtevam, estetskim lastnostim hrane, razpoložljivi opremi, kadrovskim sposobnostim in 
omejitvam razpoložljivih sredstev ter ocenjevanje jedilnikov, ki so narejeni na podlagi vnaprej 
določenih meril, 

- sodelovanje v uporabljenem senzoričnem ocenjevanju živil in prehranskih izdelkov, 
- ocenjevanje izdelkov, ki temeljijo na vnaprej določenih merilih za sprejemljivost potrošnikov, 

hranilno vsebnost, ceno in kakovost, 
- koordinacija nabave, sprejem, skladiščenje in izdaja hrane, pijač, drugih užitnih izdelkov in 

opreme, 
- vodenje izdelave izdelkov, ki dosegajo postavljene standarde kakovosti, med drugim: 

standardizirane recepte, formule, posebne dietne izdelke, 
- vodenje razdeljevanja in postrežbe hrane tako, da je zagotovljena natančnost, kakovost in nadzor 

velikosti obrokov, 
- razvijanje in uporabljanje programa za varnost hrane in sanitacijo v skladu s predpisi. 
 
 
 

2. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic defektolog v zdravstveni 
dejavnosti 

I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI SPECIALNE PEDAGOGIKE 
 

1 
 
Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju dejavnosti specialne 
pedagogike: 

 
- prva dva meseca pri delodajalcu oziroma pri nadzornem mentorju v primeru, da je nadzorni 

mentor izven matične ustanove, vse dni v tednu, 
- najmanj tri mesece kroženja pri izvajalcih, ki opravljajo specialno pedagoško dejavnost v okviru 

zdravstvene dejavnosti, od tega pri posameznem izvajalcu najmanj 14 dni in vsaj tri dni v tednu. 
Kroženje se načrtuje individualno z upoštevanjem potreb in usmeritev posameznega pripravnika. 

- V prvih dveh mesecih naj delo pod nadzorom mentorja ne presega 10 % delovnega časa, nato se 
ta delež lahko povečuje, vendar naj ne presega polovice (50 %) delovnega časa pripravnika. 

 

Pripravnik se usposobi za opravljanje specialno pedagoškega dela v zdravstvu, tako da obvlada 
naslednja znanja in spretnosti: 

- vzpostavi učinkovit delovni odnos z obravnavano osebo, 
- po predpisanem programu pod vodstvom mentorja opravlja posamezne naloge na različnih 

področjih specialno pedagoškega dela, 
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- opravlja kroženje pri specialnih pedagogih in drugih strokovnjakih v različnih ustanovah, kjer 
poteka individualna ali skupinska specialno pedagoška terapevtska obravnava, 

- opravlja praktično delo pod vodstvom mentorja, 
- sodeluje v timu in na timskih sestankih in vizitah, 
- po potrebi sodeluje s starši ali vzgojitelji/učitelji obravnavanega otroka/mladostnika, 
- izbira, oblikuje in pripravlja gradivo za individualne ali skupinske specialno pedagoške obravnave, 
- vodi specialno pedagoško dokumentacijo, 
- proučuje literaturo in gradiva za posamezna področja, ki so določena s programom pripravništva, 
- seznani se z različnimi metodami in postopki specialno pedagoške preventive, diagnostike in 

terapije namenjene obravnavanim osebam z opredeljeno motnjo/ami, primanjkljajem/i oz. 
oviranostjo/mi 

- medsebojno povezuje podatke pridobljene v procesu specialno pedagoškega ocenjevanja, 
- razume kvalitativni in kvantitativni pristop v  specialno pedagoškem raziskovanju, 
- dela na ravni dosežene strokovne usposobljenosti ob upoštevanju lastnih omejitev, 
- skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje. 

 
II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 

 
2 

Strokovne vsebine s področja specialno pedagoške dejavnosti v zdravstvu obsegajo: 

- specialno pedagoško preventivo, 
- specialno pedagoško diagnostiko, 
- specialno pedagoško terapijo in svetovanje, 
- specialno pedagoško raziskovanje, 
- etična pravila. 

 
3. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic logoped v zdravstveni dejavnosti 

 
I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI LOGOPEDIJE 

 
1 
 

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju dejavnosti logopedije: 
 
- prva dva meseca pri delodajalcu oziroma pri nadzornem mentorju v primeru, da je nadzorni 

mentor izven matične ustanove, vse dni v tednu 
- najmanj tri mesece kroženja pri izvajalcih, ki opravljajo logopedsko dejavnost v okviru zdravstvene 

dejavnosti, od tega pri posameznem izvajalcu najmanj 14 dni in vsaj tri dni v tednu. Kroženje se 
načrtuje individualno z upoštevanjem potreb in usmeritev posameznega pripravnika. 

- V prvih dveh mesecih naj delo pod nadzorom mentorja obsega vsaj 10 % delovnega časa, nato 
se ta delež lahko povečuje, vendar naj ne presega polovice (50 %) delovnega časa pripravnika. 
 

Pripravnik se usposobi za opravljanje logopedskega dela v zdravstvu, tako da obvlada naslednja 
znanja in spretnosti: 

- vzpostavi učinkovit delovni odnos s pacientom, 
- po predpisanem programu pod vodstvom mentorja opravlja posamezne naloge na različnih 
 področjih logopedskega dela, 
- opravlja kroženje pri logopedih in drugih strokovnjakih v različnih ustanovah, kjer poteka 
 logopedska obravnava/terapija, 
- opravlja praktično delo pod vodstvom mentorja, 
- sodeluje v timu in na timskih vizitah, 
- izbira, oblikuje in pripravlja gradivo za individualne terapije, 
- vodi logopedsko dokumentacijo, 
- proučuje literaturo in gradiva za posamezna področja, ki so določena s programom 
 pripravništva, 
- seznani se z različnimi metodami in postopki logopedske preventive, diagnostike in terapije 
 namenjene otrokom, mladostnikom in odraslim, ki ustrezajo obravnavani patologiji, 
- medsebojno povezuje podatke pridobljene v procesu logopedskega  ocenjevanja, 
- razume kvalitativni in kvantitativni pristop v  logopedskem raziskovanju, 
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- dela na ravni dosežene strokovne usposobljenosti ob upoštevanju lastnih omejitev, 
- skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje. 
 

II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 
 

2 
 

Strokovne vsebine s področja logopedske  dejavnosti v zdravstvu obsegajo: 

- logopedsko preventivo, 
- logopedsko diagnostiko, 
- logopedsko terapijo in svetovanje, 
- logopedsko raziskovanje, 
- etična pravila. 
 

4. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic psiholog v zdravstveni dejavnosti 

I. STROKOVNA PODROČJA PSIHOLOŠKE DEJAVNOSTI 
 

1 
 

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju psihološke dejavnosti: 
 
- prvi mesec in pol pri delodajalcu, 
- najmanj štiri mesece kroženje pri izvajalcih, ki opravljajo psihološko dejavnost v okviru 

zdravstvene dejavnosti, od tega pri posameznem izvajalcu najmanj en mesec in vsaj tri dni v 
tednu. Kroženje se načrtuje individualno z upoštevanjem potreb in usmeritev posameznega 
pripravnika. 

 
Pripravnik se usposobi za opravljanje psihološkega dela v zdravstvu tako, da obvlada naslednja 

znanja in spretnosti: 
 

Kliničnopsihološko ocenjevanje: 
- vzpostavitev učinkovitega delovnega odnosa s pacientom, 
- izbira, uporaba in osnove razlag ustreznih metod za psihološko ocenjevanje otrok, mladostnikov 

in odraslih (strukturirano opazovanje, klinični intervjuji, standardizirani psihološki preizkusi), 
- ocenjevanje socialnega (družina, vzgojno-izobraževalno in delovno okolje) in kulturnega 

konteksta, 
- poznavanje procesa ocenjevanja delovnega konteksta (ocena obremenitev in ocena 

obremenjenosti), 
- poznavanje procesa ocenjevanja delazmožnosti za različne namene. 

 
Psihološka formulacija problema: 

- opredelitev obravnavanega problema in okoliščin, 
- medsebojno povezovanje podatkov, pridobljenih v procesu kliničnopsihološkega ocenjevanja, 
- sodelovanje v multidisciplinarnih timih strokovnjakov pri obravnavi pacienta. 

 
Psihoterapija, psihološka rehabilitacija in druge oblike psihološke pomoči: 

- poznavanje oblik psihološke pomoči otrokom, mladostnikom in odraslim, ki ustrezajo 
obravnavanemu problemu in življenjskim okoliščinam pacienta, 

- poznavanje indikacij in kontraindikacij za posamezne oblike psihološke pomoči, 
- promocijske aktivnosti v dejavnosti varovanja zdravja delavcev in uporaba humanizacijskih 

ukrepov. 
 
Psihološko raziskovanje: 

- identifikacija in kritično ocenjevanje izsledkov raziskav, 
- razumevanje kvalitativnih in kvantitativnih pristopov v kliničnopsihološkem raziskovanju, 
- občutljivost za etične vidike raziskovanja. 
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Druge strokovna in osebna znanja ter spretnosti: 
- poznavanje in raba etičnih načel pri kliničnopsihološkem delu, 
- upoštevanje razmerja moči med strokovnjakom in pacientom ter razumevanje vpliva raznolikosti 

in socialnih neenakosti na posameznika, 
- prepoznavanje in obvladovanje učinka lastnega vrednostnega sistema, osebnostnih lastnosti in 

čustvenih stanj na doživljanje in ravnanje pri kliničnopsihološkem delu, 
- delo na ravni dosežene strokovne usposobljenosti in upoštevanje lastnih omejitev, 
- skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje, 
- poznavanje načinov projektnega dela, 
- poznavanje izobraževalnih pristopov v javnem zdravju, 
- poznavanje načinov komuniciranja z javnostjo, 
- vključevanje v procese supervizije in intervizije. 

 
II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 

 
2 

Strokovne vsebine s področja psihološke dejavnosti v zdravstvu obsegajo: 

- klinično psihologijo, 
- psihopatologijo, 
- zdravstveno psihologijo, 
- kliničnopsihološko ocenjevanje, 
- psihološko formulacijo problema, 
- psihoterapijo, psihološko rehabilitacijo in druge oblike psihološke pomoči, 
- psihološko raziskovanje in 
- etična pravila. 

 
 

5. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic ortotik in protetik/ortotičarka in 
protetičarka 
 
 

I.  STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI ORTOTIKE IN PROTETIKE 
 

1 
 
Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju ortotike in proteike. V 
tem času se: 
 
- 12  tednov se opravlja obvezni del pripravništva,  
- 10 tednov opravlja pripravnik na področju matične ustanove oziroma na področju, ki ga določi 

mentor. 
 
Med pripravniškim delom pripravnik piše dnevnik, ki ga po opravljenem posameznem sklopu odda v 
pregled mentorju, ki ga podpiše. Dnevnik mora vsebovati praktične postopke dela kot so: funkcionalna 
ocena pacienta, primerna izbira medicinskega pripomočka, načrtovanje in izdelava oziroma 
prilagoditev medicinskega pripomočka in aplikacija medicinskega pripomočka in končna ocena oskrbe 
pacienta z medicinskim pripomočkom.  
 
Strokovna področja pripravništva ortotike in protetike: 
 
- iz področja strokovnih vsebin se pripravnik v času pripravništva obvezno vsaj 2 meseca skupaj 
usposablja na naslednjih ožjih strokovnih področjih: 
 
ORTOTIKA: 
ortotika spodnjih udov, 
ortotika zgornjih udov, 
spinalna ortotika, 
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obutvena ortotika,  
aplikacija MP v lekarniški dejavnosti in 
sedežna tehnologija. 
 
PROTETIKA 
protetika spodnjih udov, 
protetika zgornjih udov in 
silikonska tehnologija. 
  

II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 
 

2 
 
Strokovne vsebine strokovnega izpita ortotike in protetike obsegajo: 
 

 vrste protez za spodnje ude, 
 vrste in delovanje posameznih skupin komponent protez za spodnje ude, 
 vrste in značilnosti ležišč protez za spodnje ude, 
 vrste in delovanje ortoz za spodnje ude,  
 vrste in delovanje posameznih skupin komponent ortoz za spodnje ude,  
 vrste in delovanje spinalnih ortoz,  
 vrste in delovanje ortoz za zgornje ude,  
 vrste in delovanje protez za zgornje ude,  
 vrste protez za obraz,  
 vrste in funkcije ortopedske obutve ter ortopedskih vložkov in značilnosti izdelave glede na 

različne patologije, 
 vrste, delovanje in aplikacija serijskih produktov, 
 vrste in prilagoditve pripomočkov s področja sedežne tehnologije, 
 razumevanje samostojnega dela s pacientom s poudarkom na oceni funkcionalnega stanja 

pacienta in glede na njegovo zdravstveno stanje predlagan medicinski pripomoček, 
 seznanitev s tržnimi zakonitostmi. 

 
 

6. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobni protetik/zobna protetičarka 
 

I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI ZOBNE PROTETIKE 
 
1.  

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol meseca na področju dejavnosti zobne 
protetike: 

 
- 3,5 mesece opravlja pripravništvo na oddelku protetike ter  
- 2 meseca na oddelku ortodontije. V primeru da posamezen laboratorij nima oddelka ortodontije je 

le ta dolžan kandidatu omogočiti pripravništvo v ustreznem laboratoriju. 
 

Pripravnik se usposobi za opravljanje zobne protetike tako, da obvlada naslednja znanja in spretnosti: 

- izdelava mavčnih modelov in študijskih modelov, 
- izdelava reparatur, podložitev, readaptacij,voščenih navoskov,  provizorijev, 
- izdelava šablon in griznih robnikov, 
- fasetirane prevleke, mostički, kovinska in nekovinska porcelanska tehnika, empress, 
- inleji, onleji iz različnih materialov in različnih tehnik, 
- Cad – cam tehnologija – s pomočjo različnih programov izdelati kovinsko, zirkonijevo ali akrilatno 

konstrukcijo, 
- implantologija – nadgradnja z različnimi materiali in postopki, 
- izdelati totalne proteze in vlito bazo, 
- izdelava griznih opornic, 
- izdelava konusov, teleskopov, gredi ter pravilno nameščanje raznih  povzil, 
- galvanizacija izdelkov, 
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- lasersko varenje, lotanje, punktiranje, 
- izdelava ortodontskih aparatov tudi bimaksilarnih aparatov, 
- izdelava žičnih in lotanih aparatov, 
- izdelava nevidnih aparatov in priprava razrezov, 
- izdelava različnih opornic, pozicionerjev, 
- izdelava obturatorjev, 
- izračun porabe materiala, stroškov, amortizacija in oblikovanje cene izdelka, 
- izpit iz varstva pri delu, 
- izpit prve pomoči za zdravstvene delavce. 
 
Opis dela kandidat opiše in slikovno prikaže v seminarski nalogi. 
 

II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 
 

2 
Strokovne vsebine s področja dejavnosti zobne protetike obsegajo: 

- odtisni materiali in materiali za izdelavo in obdelavo zobotehničnih restavracij, 
- načrtovanje zobno protetičnih restavracij, 
- fnemno protetična izdelava(tudi zahtevnih) protetičnih nadomestkov, 
- fiksno protetična izdelava(tudi zahtevnih)protetičnih nadomestkov, 
- izdelava kombiniranih protetičnih nadomestkov, 
- galvanska tehnika, 
- izdelava vlite baze, 
- CAD- CAM izdelava protetičnih nadomestkov, poznavanje računalniških tehnologij, 
- izdelava ortodontskih snemnih aparatov in modelov, 
- izračun cene protetičnega ali ortodontskega nadomestka, 
- poznavanje maksilo facialne tehnike, 
- izdelava raznih reparatur. 
 

7. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic delovni terapevt/delovna 
terapevtka  

I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI DELOVNE TERAPIJE 
 

1 

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju dejavnosti delovne 
terapije: 

- od tega najmanj en mesec v terciarni zdravstveni dejavnosti (dejavnost klinik in inštitutov) 
- in najmanj en mesec v socialno varstvenih zavodih, pri izvajalcih zasebne zdravstvene dejavnosti 

ali v bolnišnicah, zdravstvenih domovih ali zdraviliščih.  
 

Pripravnik se usposobi za opravljanje dejavnosti delovne terapije tako, da obvlada naslednja znanja in 
spretnosti na sledečih področjih: 

 
Ocenjevanje in vrednotenje stanja uporabnika:  

- pregled medicinske dokumentacije, 
- anamneza,  
- ocena telesnih funkcij, spretnosti  in  vzorcev izvajanja aktivnosti, 
- ocena funkcijskih sposobnosti in delovanja posameznika pri vsakodnevnih aktivnostih ADL ( ODA 

– ožje dnevne aktivnosti), 
- ocena funkcijskih sposobnosti v IADL (ŠODA- širše dnevne aktivnosti), 
- ocena podporne tehnologije (pripomočki za izvajanje ADL, IADL), 
- ocena okoljskih dejavnikov, 
- dokumentiranje in vrednotenje rezultatov/izida delovne terapije.  
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Delovno terapevtska obravnava: 
 
- za vzpostavljanje/izboljšanje/ohranjanje telesnih funkcij in struktur, 
- za vzpostavljanje/izboljševanje/ohranjanje spretnosti (motorične, procesne, komunikacijske), 
- za vzpostavljanje/izboljševanje/ohranjanje izvajanje ADL, IADL, 
- delovno terapevtska prilagoditev ožjega in širšega življenjskega okolja za izvajanje aktivnosti.  
- delovno terapevtsko svetovanje / zdravstveno vzgojno svetovanje/izobraževanje, 
- preventivni programi -programi promocije zdravja in zdravega načina življenja,  
- vodenje dokumentacije delovne terapije, 
- samostojno delo in sodelovanje v timu. 
 

II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 
 

2 
 
Strokovne vsebine s področja delovne terapije obsegajo: 
 
Opredelitev delovne terapije: 
- teoretične vsebine, načela in prakso v delovni terapiji (razvoj, vrednote, raznovrstnost in 

edinstvenost, modeli in pristopi v delovnoterapevtski obravnavi). 
 
Delovnoterapevtsko prakso: 
- ocenjevanje v delovni terapiji, 
- ocenjevalni inštrumenti na nivoju aktivnosti in sodelovanja, telesnih funkcij in struktur, 

standardizirani in nestandardizirani ocenjevalni inštrumenti za ocenjevanje dejavnikov okolja 
(fizičnega, socialnega in družbenega okolja) 

- specifični ocenjevalni inštrumenti za področje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije,  
- specifični ocenjevalni inštrumenti za področje duševnega zdravja, 
- specifični ocenjevalni inštrumenti za področje medicinskih pripomočkov. 
 
Delovnoterapevtska obravnava: 
- postavitev ciljev obravnave, 
- izbira ustreznih pristopov in tehnik obravnave za paciente z nevrološkimi, mišično skeletnimi 

obolenji, boleznijo na področju duševnega zdravja, ter drugih nespecifičnih bolezni  odraslih, otrok 
in mladostnikov, 

- specifika vodene aktivnosti, 
- prilagoditev načina izvedbe aktivnosti – prenos v okolje, 
- izdelovanje pripomočkov in opornic za vzdrževanje funkcije, lažjo izvedbo aktivnosti,  
- sodelovanje v zdravstvenem timu,  
- strokovno dokumentiranje, vrednotenje rezultatov delovnoterapevtske obravnave, 
- zaključna ocena in usmerjanje pacienta v skupnost), 
- zdravstveno vzgojno in preventivno delo, 
- osnove raziskovalnega dela. 
 

8. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic radiološki inženir/radiološka 
inženirka 

I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE 
 

1 

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na naslednjih področjih: 

- dva meseca in pol (10 tednov) na področju radiološke diagnostične in interventne dejavnosti ter 
ultrazvočne diagnostike;  

- mesec in pol (6 tednov) na področju radioterapevtske dejavnosti; 
- mesec in pol (6 tednov) na področju nuklearnomedicinske diagnostike in terapije. 
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Vsebina dela na področju diagnostične in interventne radiologije ter ultrazvočne diagnostike: 
 
Radiološki inženir – pripravnik spozna preiskovalne in diagnostične metode, tehnologijo, postopke 
varstva pred sevanji ter postopke za kontrolo kvalitete na naslednjih diagnostično terapevtskih 
področjih: 

- skeletna diagnostika, 
- torakalna diagnostika, 
- abdominalna diagnostika, 
- urološka diagnostika, 
- ortopedska diagnostika, 
- urgentna diagnostika z diagnostiko v operacijskih dvoranah, 
- pediatrična diagnostika, 
- mamografija, 
- stomatološka diagnostika, 
- ultrazvočna diagnostika 
- kardiovaskularna in interventna radiologija, 
- nevroradiologija, 
- računalniška tomografija, 
- magnetna resonanca. 

 
Za pripravnika, ki je sprejet za opravljanje pripravništva v zdravstveno ustanovo, ki opravlja radiološko 
diagnostično in interventno radiologijo, da se za diagnostično in interventno radiologijo nameni 60 dni 
oziroma 75% časa. Podroben program po posameznih modalitetah določi mentor, ki pa mora 
pripravniku omogočiti, da spozna vsa našteta področja, minimalno v obsegu 5 delovnih dni. V kolikor 
ustanova , kjer se opravlja pripravništvo izvaja ne razpolaga z vsemi modalitetami, mora pripravniku 
omogočiti, v sodelovanju z drugimi ustreznimi zdravstvenimi ustanovami, spoznavanje naštetih 
modalitet minimalno v obsegu 5 delovnih dni. 
 
Pripravnik, ki opravlja pripravništvo v ustanovi, kjer se opravlja radiološka diagnostična in interventna 
radiologija mora v času pripravništva spoznati tudi osnove postopkov diagnostike, terapije in 
tehnologije na področju radioterapije in nuklearne medicine v obsegu 10 delovnih dni za vsako 
področje. Zdravstvena ustanova, kjer pripravnik opravlja pripravništvo, mu je dolžna, v sodelovanju z 
ustreznimi zdravstvenimi ustanovami, omogočiti spoznavanje navedenih področjih v predlaganem 
obsegu. 
 
 
Vsebina dela na področju radioterapije: 
 
Radiološki inženir – pripravnik spozna radioterapevtske metode in tehnologijo, postopke varstva pred 
sevanji in postopke kontrole kvalitete na naslednjih terapevtskih področjih: 

- teleradioterapija 
- brahiterapija 
- planiranje in dozimetrija. 

 
Za pripravnika, ki je sprejet za opravljanje pripravništva v zdravstveno ustanovo, ki opravlja dejavnost 
radioterapije, da se za področje radioterapije nameni 60 dni oziroma 75% časa. Podroben program po 
posameznih modalitetah določi mentor, ki pa mora pripravniku omogočiti, da spozna vsa našteta 
področja.  
 
Pripravnik, ki opravlja pripravništvo v zdravstveni ustanovi, kjer se opravlja radioterapevtska 
dejavnost, mora v času pripravništva spoznati tudi osnove radiološke diagnostične in interventne 
radiologije ter nuklearne medicine v obsegu 10 delovnih dni za vsako področje. Zdravstvena ustanova, 
kjer pripravnik opravlja pripravništvo, mu je dolžna, v sodelovanju z ustreznimi zdravstvenimi 
ustanovami, omogočiti spoznavanje navedenih področjih v predlaganem obsegu. 
 
 
 
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 6. 7. 2018 / Stran 7735 

Vsebina dela na področju nuklearnomedicinske diagnostike in terapije: 
 
Radiološki inženir – pripravnik spozna preiskovalne in terapevtske metode in postopke, tehnologijo, 
postopke varstva pred sevanji in postopke kontrole kvalitete na naslednjih diagnostičnih in 
terapevtskih področjih: 

- radiofarmacija 
- statične nuklearnomedicinske preiskave 
- dinamične nuklearnomedicinske preiskave 
- tomografske preiskave 
- PET in SPECT CT 
- nuklearnomedicinska endokrinologija 
- nuklearnomedicinska radioterapija. 

 
Za pripravnika, ki je sprejet za opravljanje pripravništva v zdravstveno ustanovo, ki opravlja dejavnost 
na področju nuklearne medicine, da se za področje nuklearne medicine nameni 60 dni oziroma 75% 
časa. Podroben program po posameznih modalitetah določi mentor, ki pa mora pripravniku omogočiti, 
da spozna vsa našteta področja.  
 
Radiološki inženir – pripravnik, ki opravlja pripravništvo v zdravstveni ustanovi, kjer se opravlja 
nuklearnomedicinska dejavnost, mora v času pripravništva spoznati tudi osnove radiološke 
diagnostične in interventne radiologije in radioterapije v obsegu 10 delovnih dni za vsako področje. 
Zdravstvena ustanova, kjer pripravnik opravlja pripravništvo, mu je dolžna, v sodelovanju z ustreznimi 
zdravstvenimi ustanovami, omogočiti spoznavanje navedenih področjih v predlaganem obsegu.  
 
 

II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 
 
Strokovne vsebine s področja radiološke tehnologije obsegajo: 
 

 diagnostično in terapevtsko radiologijo,  
 radioterapijo,  
 nuklearnomedicinsko diagnostiko in terapijo,  
 varstvo pred ionizirajočimi sevanji. 

 
Pripravnik mora pokazati teoretično in praktično znanje, da je sposoben opravljati dela in naloge na 
strokovnem področju, odločati in ukrepati ter delovati na interdisciplinarnem področju.  
 
Vsebina:  
- tehnologija, preiskovalne in terapevtske metode na področju diagnostične in intervencijske 

radiologije ter ultrazvočne diagnostike, kontrola kvalitete in ukrepi za varstvo pred ionizirajočimi 
sevanji na tem področju,  

- tehnologija, planiranje, terapevtske metode na področju teleradioterapije in brahiterapije, kontrola 
kvalitete in ukrepi za varstvo pred ionizirajočimi sevanji na tem področju,  

- tehnologija, priprava radiofarmakov, preiskovalne in terapevtske metode na področju 
nuklearnomedicinske diagnostike, kontrola kvalitete in ukrepi za varstvo pred ionizirajočimi 
sevanji na tem področju. 
 

 
9. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic fizioterapevt/fizioterapevtka 

I. STROKOVNA PODROČJA FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI 
 

1 

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na strokovnih področjih 
fizioterapevtske dejavnosti, od tega dva meseca in pol na naslednjih področjih: 

- fizioterapija v osnovni zdravstveni dejavnosti (javni zavodi in zasebne fizioterapevtske 
ambulante): od 2 do 3 tedne,  
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- fizioterapija v bolnišnični dejavnosti in specialistični ambulantni dejavnosti: od 2 do 3 tedne,  
- fizioterapija v dejavnosti klinik in inštitutov: od 2 do 3 tedne,  
- fizioterapija v zdraviliški dejavnosti ter socialnih, specialnih in drugih zavodih (izbirno): 2 tedna. 

Pripravnik opravlja pripravništvo na večini izmed naslednjih strokovnih področij: 

- mišično skeletna fizioterapija, 
- kardiorespiratorna fizioterapija, 
- nevrofizioterapija, 
- fizioterapija pri starejših, 
- fizioterapija za zdravje žensk ter 
- fizioterapija za promocijo zdravja in preventive.  

Pri opravljanju fizioterapevtske dejavnosti se usposobi za samostojno izvajanje strokovnega dela in 
sprejemanje odločitev ter poglobi svoje znanje, spretnosti in poklicne veščine iz naslednjih vsebin:  

- sposobnost ustnega in pisnega komuniciranja ter strokovnega izražanja in razumevanje 
medicinskih ter fizioterapevtskih izrazov, 

- ocenjevanje, vrednotenje in dokumentiranje stanja uporabnika ter rezultatov oziroma izida 
fizioterapije, 

- določanje ciljev, načina izvedbe fizioterapevtske obravnave oziroma preventive, 
- preventivna dejavnost za preprečevanje nastanka poklicnih bolezni in telesnih posledic povezanih 

z delom na delovnem mestu, poškodbami in drugimi okvarami, 
- ocenjevanje, vrednotenje in dokumentiranje lastnega dela, 
- svetovanje, zdravstvena vzgoja in programi promocija zdravja za zdrav način življenja, 
- razumevanj in spremljanje/upoštevanje raziskovalne metodologije ter na dokazih podprte 

fizioterapije, 
- poznavanje priporočil in kliničnih smernic na področju fizioterapevtske dejavnosti.   

 
 

II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 
 

2 

Pripravnik mora dokazati, da se je po končanem pripravništvu izobrazil in usposobil za samostojno 
opravljanje fizioterapevtske obravnave na večini strokovnih področij: mišično skeletne fizioterapije,  
kardiorespiratorne fizioterapije, nevrofizioterapije, fizioterapije pri starejših, fizioterapije za zdravje 
žensk ter promocije zdravja in preventive v skladu kompetencami in etičnimi načeli poklica 
fizioterapevt ter temeljnimi standardi za fizioterapevtske stroko in prakso. 
 
Vsebina:  
- splošno znanje (temeljno teoretično medicinsko znanje za razumevanje fizioloških procesov 

delovanj ter fizioterapevtske dejavnosti in izrazoslovja, komunikacija (sposobnost ustnega in 
pisnega izražanja ter sposobnost komunikacijskih veščin za delo z različnimi skupinami 
uporabnikov), potrebe stalnega poklicnega razvoja in vseživljenjskega učenja (osebni načrt 
strokovnega razvoja), osnove raziskovalne metodologije in z dokazili podprte fizioterapije, 
poznavanje priporočil in kliničnih smernic), 

- cikel ocenjevanj (zbiranje podatkov o uporabniku in njegovi težavi, upoštevanje strokovnih mnenj, 
upoštevanje priporočil in kliničnih smernic, standardizirana merilna orodja in lestvice za oceno 
stanja ter sprememb stanja uporabnika, ocena uspešnosti, analiza podatkov); 

- cikel terapij (postavitev ciljev fizioterapije, podatki o izboru učinkovitih fizioterapevtskih postopkov, 
načrtovanje in izvedba fizioterapije ali fizioterapije v preventivi, nadaljevanje fizioterapije drugje ali 
zaključek obravnave, analiza podatkov); 

- sodelovanje z uporabnikom (sporazumevanje, spoštovanj posameznika, sodelovanje s postopki 
in soglašanje ter usmerjanje v nadaljnje obravnave); 

- sporazumevanje, poročanje in prenos znanja skrbnikom, svojcem, drugim strokovnjakom v 
zdravstvenem timu; 

- vrednotenje, dokumentacija in hranjenje dokumentacije, med in po končani terapiji; 
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- promocija zdravja, varnega dela  in varnega okolja za fizioterapevtsko obravnavo (vzgoja za 
zdravje, varnost in preventivo). 

 
10. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic sanitarni inženir/sanitarna 

inženirka 
 

I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI SANITARNEGA INŽENIRSTVA 
 

1 

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju dejavnosti sanitarnega 
inženirstva: 

 javno zdravje v obsegu dveh mesecev, 
 okoljsko zdravje v obsegu dveh in pol mesecev, 
 upravno nadzorstvo v obsegu enega meseca. 

 
Predvidene vsebine dela na področju javnega zdravja:  

- metodološki pristopi ocenjevanja na področju javnega zdravja, 
- epidemiološko poizvedovanje in opazovanje terena,  
- laboratorijske preiskave, 
- preprečevanje, spremljanje in obvladovanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni, 
- obvladovanje bolnišničnih okužb, 
- programi in ukrepi na področju varovanja zdravja oziroma krepitve zdravega življenjskega sloga, 
- ravnanje v primeru izrednih razmer. 

 
Predvidene vsebine dela na področju okoljskega zdravja:  

- metodološki pristopi na področju okoljskega zdravja, 
- higiena objektov in procesov, 
- higiena živil, pitne vode, kozmetičnih proizvodov in predmetov splošne rabe, 
- dobre prakse, 
- površinske, kopalne in podtalne vode, 
- ravnanje z nevarnimi snovmi, odpadki in odpadno vodo, 
- laboratorijske preiskave na področju zdravja, okolja in hrane, 
- obvladovanje okoljskih dejavnikov tveganja, 
- obvladovanje škodljivcev, 
- spremljanje emisijskega in imisijskega stanja kakovosti zraka. 

 
Predvidene vsebine dela na področju upravnega nadzorstva:  

- izvedba celotnega upravnega postopka od uvedbe do upravne odločitve, 
- ugotavljanje dejanskega higiensko-tehničnega stanja v posameznih objektih, za katere je 

pristojna posamezna inšpekcija, 
- izdajanje sklepov po Zakonu o splošnem upravnem postopku, 
- izdajanje odločb o potrebnih sanacijskih ukrepih ob ugotovljenih pomanjkljivostih na področjih, za 

katere je pristojna posamezna inšpekcija,  
- ukrepanje v primeru storjenih prekrškov in kaznivih dejanj, 
- sodelovanje z drugimi upravnimi. 

 

II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 

Strokovne vsebine s področja sanitarnega inženirstva obsegajo: 

- higiena v različnih okoljih in okoliščinah,  
- splošne in specifične higiensko-epidemiološke težave in njihovo reševanje, 
- človek in okolje, načela ekologije in ekosistemi,  
- dejavniki tveganja pri nastanku bolezni (vzrok – posledica – ukrep),  
- izvajanje upravnega nadzora z namenom ocene dejanskega stanja okolja, objektov in procesov, 

ki so pod zdravstveno-ekološkim nadzorom, 
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- obvladovanje različnih higienskih režimov (npr.: obvladovanje različnih higienskih režimov, kot so 
osebna higiena, varnost in zdravje pri delu, prehrana, higiena bivanja, higiena živil, komunalna 
higiena (preskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadnimi in nevarnimi snovmi ter odpadnimi vodami, 
varovanje zraka, tal in voda), šolska in predšolska higiena, bolnišnična higiena, higiena v izrednih 
razmerah),   

- ocena življenjskega sloga in/ali prehrane (npr. športnika, delavca itd.),  
- bivalno in delovno okolje človeka, postopki ugotavljanja in merjenja posameznih parametrov 

glede na normativne vrednosti in priznane metode dela,  
- tehnološke in inženirske rešitve ter znanja s področja varovanja voda in vodnih objektov, ravnanje 

in gospodarjenje z odpadnimi in nevarnimi snovmi, varstvo zraka, živil in predmetov splošne rabe,  
- urejanje prostora (proces načrtovanja in izrabe, lokacija, zgradba, konstrukcijski sklopi, materiali, 

zakonodajne zahteve),  
- epidemiološka metoda dela in praktična uporaba le-te,  
- epidemiološko preučevanje bivalnega in delovnega okolja,  
- oblika in možnost preprečevanja nalezljivih in nenalezljivih bolezni,  
- vloga mikroorganizmov v različnih okoljih, metode za dokazovanje navzočnosti mikroorganizmov 

in metode za njihovo odstranjevanje,  
- raziskovalno delo v epidemiologiji okolja (pristop, metode, raziskovalno delo),  
- obvladovanje novo porajajočih se tveganj. 

 
 

11. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic ustni higienik/ustna higieničarka 

I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI USTNE HIGIENE 
 

1 

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju dejavnosti ustne 
higiene, in sicer: 

- opravlja posamezne naloge pod vodstvom mentorja ali drugega za to določenega strokovnega 
sodelavca, in sicer: 

- 70 opravljenih zapisov anamneze in kliničnih pregledov pacientov, 
- pri 70 pacientih opravljena motivacija in pouk ter preverjanje ustne higiene z zapisom indeksa 

plaka in sulkusne krvavitve, 
- luščenje zobnih oblog in glajenje korenin pri 70 pacientih z znaki vnetja obzobnih tkiv, 
- izvedba topikalne fluorizacije pri 10 pacientih, 
- izvedba 10 zalivanj fisur za preventivo zobne gnilobe, 
- obravnava posamezna vprašanja na konzultacijah z mentorjem, 
- proučuje literaturo in predpisano gradivo za posamezno vsebinsko področje ter druga gradiva, ki 

so določena s programom pripravnikovega dela, 
- se udeležuje izobraževalnih oblik, ki so organizirane posebej za pripravnike, 
- se udeležuje izobraževalnih oblik s posameznih strokovnih področij. 

Pripravnik se usposobi za opravljanje aktivnosti ustne higiene vseh skupin prebivalstva v različnih 
življenjskih obdobjih in stanjih, in sicer: 

- načrtuje, pripravi, izvede in preveri lastno delo, 
- sodeluje s sodelavci v zobozdravstvenem timu in drugimi strokovnjaki, 
- uporablja strokovno terminologijo, se sporazumeva v enem tujem jeziku, 
- uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 
- sodeluje v negovalnem zobozdravstvenem timu za dejavnost ustne higiene in pri usklajevanju 

dela podpornih služb, 
- izpolnjuje zobozdravstveno in drugo dokumentacijo, 
- evidentira, naroča in shranjuje material za izvajanje ustne higiene, 
- vzdržuje zobozdravstvene pripomočke, delovna orodja, inštrumente, aparate in okolje, 
- zagotavlja kakovost dejavnosti ustne higiene, varnosti lastnega dela v skladu s strokovno 

doktrino, 
- razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, 
- racionalno rabi energijo, material in čas, 
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- varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih, 
- izvaja ustno higieno posameznika v različnih življenjskih obdobjih in stanjih, 
- nudi pomoč pacientu pri izvajanju ustne higiene, 
- izvaja preventivne, diagnostične in kurativne terapevtske postopke ustne higiene, 
- evidentira, vodi, spremlja in oceni podatke o stanju zob in dlesni pacientov, 
- nudi prvo medicinsko pomoč, 
- organizira in sodeluje v procesu formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja. 

 
II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 

 
2 

Strokovne vsebine s področja ustne higiene obsegajo: 

- pomen oralnega zdravja za posameznika, skupnost in družbo (pospeševanje in varovanje 
oralnega zdravja, odgovornost za zdravje v skladu z nacionalno strategijo zobozdravstvenega 
varstva), 

- razvoj ustne higiene: zgodovina poklica ustni higienik/ustna higieničarka pri nas in v svetu, 
- ustno higieno kot sestavni del zobozdravstvenega varstva, 
- organizacijo dejavnosti ustne higiene in vloga ustnega higienika/ustne higieničarke v 

zobozdravstvenem timu, 
- načrtovanje, pripravo, izvedbo in preverjanje lastnega dela, 
- sodelovanje s sodelavci v zobozdravstvenem timu ter drugimi strokovnjaki, 
- sodelovanje v negovalnem zobozdravstvenem timu za dejavnost ustne higiene in pri usklajevanju 

dela podpornih služb, 
- izpolnjevanje zobozdravstvene in druge dokumentacije, 
- evidentiranje, naročanje in shranjevanje materiala za izvajanje ustne higiene, 
- vzdrževanje zobozdravstvenih pripomočkov, delovnih orodij, inštrumentov, 
- izvajanje ustne higiene posameznika v različnih življenjskih obdobjih in stanjih, 
- pomen zob, obzobnih tkiv in ustne votline, 
- vpliv sistemskih bolezni na oralno zdravje, 
- svetovanje in vzgoja o ustni higieni vsem skupinam prebivalstva, 
- dietetično svetovanje o bolezni zob in ustne votline, 
- luščenje zobnih oblog, 
- glajenje zobnih korenin, 
- poliranje zob, beljenje zob, 
- topikalna fluorizacija, 
- zalivanje fisur na zobeh, 
- intraoralne rentgenske posnetke, 
- pomoč pacientu pri izvajanju ustne higiene, 
- preventivne, diagnostične in kurativne terapevtske postopke ustne higiene, 
- evidentiranje, vodenje, spremljanje in ocenjevanje podatkov o stanju zob in dlesni pacientov, 
- organizacijo in sodelovanje v procesu formalnega in neformalnega izobraževanja in 

usposabljanja, 
- ergonomska načela pri ustni higieni, 
- preprečevanje okužb. 
 

12. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic socialni delavec v zdravstveni 
dejavnosti 

I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI SOCIALNEGA DELA V 
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 
 

1 

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju dejavnosti socialnega 
dela v zdravstveni dejavnosti: 

- Prva dva meseca pri delodajalcu oziroma pri glavnem mentorju. V primeru, da je nadzorni mentor 
izven matične ustanove, vse dni v tednu. 
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- Najmanj en mesec kroženja izven matične ustanove pri izvajalcih, ki opravljajo socialno delo v 
okviru zdravstvene dejavnosti (primarna zdravstvena dejavnost, sekundarna zdravstvena 
dejavnost, terciarna zdravstvena dejavnost, javno zdravje), od tega pri posameznem izvajalcu 
najmanj tri dni v tednu.  

- Najmanj deset dni kroženja pri izvajalcih, ki opravljajo delo na področju socialnega varstva. 
- Kroženje se načrtuje individualno z upoštevanjem potreb in usmeritev posameznega pripravnika. 
 

Namen usposabljanja: 

- usmerjeno praktično usposabljanje za opravljanje samostojnega strokovnega dela na področju 
socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, 

- sistematično vključevanje v delovni proces ter obenem načrtno izpopolnjevanje veščin in tehnik 
potrebnih za opravljanje delovnih nalog in samostojnega strokovnega dela za socialno delo v  
zdravstveni dejavnosti. 
 

Vsebine pripravniškega usposabljanja: 

‐ v okviru splošnega dela se bo pripravnik seznanil: 

o z osnovami zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
o z organiziranostjo in financiranjem zdravstvene dejavnosti, 
o z mrežo izvajalcev dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva ter z njihovimi 

javnimi pooblastili, 
o s pravicami, vlogo in položajem pacienta pri zagotavljanju in izbiri storitev, 
o s širšim področjem socialnega varstva, pojmovanjem in uresničevanjem socialne 

politike ter z ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti v državi, 
o z opredelitvijo in vlogo posamezne stroke v zdravstveni dejavnosti, ter s pravicami, 

obveznostmi in pristojnostmi strokovnega delavca na področju socialnega varstva, 
o z značilnimi strokovnimi postopki in delovnimi metodami socialnega dela., 
o z delovno zakonodajo. 

 

V okviru splošnega dela se bo pripravnik udeležil usposabljanja o varnosti in zdravju pri delu in varstvu 
pred požarom. 

‐ v okviru posebnega dela, ki se nanaša na strokovne vsebine poklicnega področja bo 
pripravnik spoznal: 

o mreže izvajalcev, vrste storitev in javnih pooblastil na področju zdravstvene 
dejavnosti, 

o zakonodajno ureditev področja socialne varnosti ter zagotavljane pravic iz socialnega 
in zdravstvenega varstva, 

o mreže izvajalcev, vrste storitev in javnih pooblastil na področju socialnega varstva, 
o strokovne pristope, veščine in tehnike potrebne za opravljanje samostojnega 

strokovnega dela socialnega dela v zdravstvu, 
o pristope celostne obravnave, sodelovanje in koordinacija med izvajalci v sistemu 

zdravstvenega in socialnega varstva, 
o vzpostavitev delovnega odnosa s pacienti in njihovimi svojci, 
o skrb za razvoj strokovnih aktivnosti, 
o vodenje dokumentacije in priprava poročil. 
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II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 
 

2 

Strokovne vsebine s področja socialnega dela v zdravstveni dejavnosti obsegajo: 

Pogovor v socialnem delu: 
- Zbiranje in analiza socialno anamnestičnih podatkov, seznanitev z možnimi viri pomoči in 

svetovanje pri izbiri ustreznih strategij reševanja stisk in težav pacienta. 
 
Koordinacija obravnave interno: 

- Koordinacija aktivnosti znotraj zdravstvenega zavoda. 
 
Koordinacija obravnave eksterno: 

- Koordinacija aktivnosti med ustanovami v mreži zdravstvenega in socialnega varstva ter drugimi 
zunanjimi strokovnimi institucijami. 
 
Timsko delo: 

- Multidisciplinarna in interdisciplinarna obravnava znotraj ali zunaj zdravstvenega zavoda, 
organizacija in koordinacija timskega sestanka znotraj ali zunaj zdravstvenega zavoda.  
 
Terensko delo: 

- Socialna obravnava pacienta na terenu, skupnostno socialno delo, nadzorovana obravnava. 
 
Socialno delo s skupino: 

- Svetovalno delo s pacienti in pomembnimi drugimi. 
 
Zapisovanje in dokumentiranje. 
 
Izobraževanje in kakovost: 

- Interno in eksterno usposabljanje za izvajanje delovnih nalog. 
 
Etična pravila. 

 

13. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica 
zdravstvene nege 

I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE 
 

1 

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju dejavnosti  zdravstvene 
nege v zdravstveni dejavnosti, in sicer: 

-       1,5 meseca pri delodajalcu, 
-       1,5 meseca na področju kirurške dejavnosti, od tega vsaj 1/3 časa na oddelku kirurške prve 

pomoči, 
-       1,5 meseca na področju internistične dejavnosti, od tega vsaj 1/3 na oddelku internistične prve 

pomoči, 
-       1 mesec na področju, ki ga v povezavi z bodočim delovnim področjem izbereta delodajalec in 

kandidat. 
 
 
Področje kirurške dejavnosti: 
Pripravnik se usposobi za izvajanje kirurške zdravstvene nege na naslednjih strokovnih področjih: 
-       sodelovanje in sprejem kirurškega pacienta (nujni in načrtovani), 
-       priprava pacienta na operacijo, endoskopski poseg, 
-       priprava posteljne enote za operiranca, 
-       zdravstvena nega pacienta po operaciji, 
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-       opazovanje pacienta za preprečevanje zgodnjih in poznih pooperativnih zapletov, 
-       zdravstvena nega pacienta z različnimi dreni, 
-       oskrba rane, 
-       zdravstvena nega pacienta s stomo, 
-       zdravstvena nega pacienta z ekstenzijo, 
-       zdravstvena nega pacienta s terapevtsko imobilizacijo, 
-       zdravstvena nega pacienta s poškodbo ali obolenjem hrbtenice. 
 
Področje internistične dejavnosti: 
Pripravnik se usposobi za izvajanje internistične zdravstvene nege na najmanj enem od naslednjih 

strokovnih področij: 
-       zdravstvena nega pacienta z boleznimi srca in ožilja, 
-       zdravstvena nega pacienta z boleznimi dihal, 
-       zdravstvena nega pacienta z boleznimi prebavil, 
-       zdravstvena nega pacienta z boleznimi izločal, 
-       zdravstvena nega pacienta z revmatičnimi obolenji, 
-       zdravstvena nega pacienta s krvnimi obolenji, 
-       zdravstvena nega pacienta s sladkorno boleznijo. 
 
Področje prve pomoči: 
Pripravnik se usposobi za izvajanje prve pomoči na naslednjih strokovnih področjih: 
-       triaža poškodovancev in nenadno obolelih, v okviru prve pomoči, 
-       različni načini ustavljanja krvavitve, obvezovanje, 
-       prva pomoč pri šoku, 
-       prva pomoč pri nezavestnem poškodovancu, 
-       imobilizacija poškodb in prevoz ponesrečenca, 
-       prva pomoč pri opeklinah, 
-       prva pomoč pri utopitvah, 
-       prva pomoč pri zastrupitvah, 
-       temeljni postopki oživljanja. 
 
Področje pacientovih pravic: 
Pripravnik spozna izvajanje pacientovih pravic: 
-       pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, 
-       pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, 
-       pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, 
-       pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, 
-       pravica do spoštovanja pacientovega časa, 
-       pravica do obveščenosti in sodelovanja, 
-       pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju, 
-       pravica do vnaprej izražene volje, 
-       poseben način uveljavljanja pravic pacientov, ki niso sposobni odločanja o sebi, 
-       pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja, 
-       pravica do drugega mnenja, 
-       pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, 
-       pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov, 
-       pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic in 
-       pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic. 
 
Področje izbirnih vsebin, ki jih z bodočim delovnim področjem izbereta delodajalec in pripravnik 

Zdravstvena nega otrok in žensk: 

Pripravnik se usposobi za izvajanje zdravstvene nege otrok in žensk (strokovne vsebine in 
obseg izbere mentor glede na potrebe in možnosti delodajalca) na naslednjih strokovnih področjih: 
-       zdravstvena nega novorojenčka (dojenje, zdravstvena nega nedonošenčka, zdravstvena nega po 

porodnih poškodbah in prirojenih anomalijah), 
-       zdravstvena nega ženske po porodu, 
-       zdravstvena nega ženske po carskem rezu, 
-       zdravstvena nega ženske po ginekološki operaciji, 
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-       zdravstvena nega dojenčka (umetna prehrana otroka in hranjenje otroka), 
-       zdravstvena nega otroka z akutnimi in kroničnimi obolenji prebavil, 
-       zdravstvena nega otroka z boleznimi dihal, 
-       zdravstvena nega otroka z visoko temperaturo in motnjami zavesti ter krči, 
-       zdravstvena nega otroka z boleznimi izločal, 
-       zdravstvena nega otroka z revmatičnimi obolenji, 
-       zdravstvena nega otroka z diabetesom tipa I, 
-       zdravstvena nega otroka z duševnimi in telesnimi motnjami v razvoju, 
-      poznavanje vloge vključevanja staršev, vzgojiteljev in učiteljev v zdravstveno nego otrok in igra ter 

skrb za igrače. 

Zdravstvena nega pacienta z duševnim obolenjem: 

Pripravnik se usposobi za izvajanje zdravstvene nege pacienta z duševnim obolenjem 
(strokovne vsebine in obseg izbere mentor glede na potrebe in možnosti delodajalca) na naslednjih 
strokovnih področjih: 
-       razvoj zdravstvene nege pacienta z duševnim obolenjem v Republiki Sloveniji, 
-       model zdravstvene nege glede na duševno zdravje in bolezni v okviru duševnega zdravja, 
-       pravice pacienta z duševnim obolenjem, 
-       krizne intervencije, 
-       psihosomatske bolezni in zdravstvena nega, 
-       motnje zaznavanja, motnje razpoloženja, 
-       samodestruktivno vedenje, 
-       vrste zdravljenja duševnih bolezni in posebnosti psihiatrične zdravstvene nege. 

Zdravstvena nega pacienta z nalezljivo boleznijo: 

Pripravnik se usposobi za izvajanje zdravstvene nege pacienta z nalezljivo boleznijo 
(strokovne vsebine in obseg izbere mentor glede na potrebe in možnosti delodajalca) na naslednjih 
strokovnih področjih: 
-       značilnosti nalezljivih bolezni, diagnoza in zdravljenje, s poudarkom na znakih, pomembnih za 

triažo pri pregledu, sprejemu in hospitalizaciji pacienta, 
-       obvezna cepljenja v različnih starostnih obdobjih, 
-       zdravstvena nega pri boleznih, ki se prenašajo s kapljično okužbo, 
-       zdravstvena nega pri boleznih, ki se prenašajo preko prebavil, 
-       zdravstvena nega pri boleznih, ki se prenašajo s krvjo in telesnimi izločki, 
-       zdravstvena nega pri boleznih, ki se prenašajo z okuženih živali, 
-       zdravstvena nega pacienta v izolaciji, 
-       zdravstvena nega pacienta z vročinskimi stanji. 

Zdravstvena nega »onkološkega« pacienta: 

Pripravnik se usposobi za izvajanje zdravstvene nege “onkološkega pacienta” (strokovne 
vsebine in obseg izbere mentor glede na potrebe in možnosti delodajalca) na naslednjih strokovnih 
področjih: 
-       Evropski kodeks proti raku, 
-       sumljivi opozorilni znaki za nastanek raka, 
-       zdravstvena nega pacienta, ki prejema terapijo s citostatiki, 
-       zdravstvena nega pacienta, ki se obseva, 
-       vloga tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege pri pacientu z bolečino, 
-       samopregledovanje dojk, 
-       samopregledovanje mod. 

Zdravstvena nega starostnikov: 

Pripravnik se usposobi za izvajanje zdravstvene nege starostnika (strokovne vsebine in 
obseg izbere mentor glede na potrebe in možnosti delodajalca) na naslednjih strokovnih področjih: 
-       posebnosti zdravstvene nege starostnika, povezane s telesnimi in duševnimi spremembami, 
-       skrb za varnost starostnika, 
-       izvajanje življenjskih dejavnosti v povezavi s socialnim okoljem starostnika. 
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Strokovne vsebine s področja dejavnosti poklica tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege 
obsegajo: 
 
- razvoj zdravstvene nege, 
- zdravstveno nego kot sestavni del zdravstvenega varstva in vloga tehnika zdravstvene 

nege/tehnice zdravstvene nege v negovalnem in zdravstvenem timu, 
- uporabo Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije pri izvajanju 

zdravstvene nege in upoštevanju pacientovih pravic, 
- poznavanje zdravstvene dokumentacije, 
- urejenost in zaščita zdravstvenih delavcev pri delu, 
- sprejem, premestitev in odpust pacienta iz bolnišnice, 
- postopke čiščenja, razkuževanja (dezinfekcije) in sterilizacije, 
- načine preprečevanja bolnišničnih okužb, 
- izvajanje zdravstvene nege po življenjskih aktivnostih Virginie Henderson (pomoč pri dihanju, 

pomoč pri pitju in hranjenju pacienta, poznavanje dietne hrane in dostava hrane, namestitev 
pacienta v terapevtske in diagnostične položaje, pomoč pacientu pri izločanju seča in blata, 
poznavanje vrst in stopenj nehotenega uhajanja seča in blata (inkontinence) in namenska 
uporaba pripomočkov, odvzem in odpošiljanje materiala na diagnostične preiskave (urin, blato, 
izpljunek, brisi, izbruhana masa), skrb za osebno higieno pacienta, skrb za spanje, skrb za 
varnost pacienta, skrb za pacientovo razvedrilo in dobro počutje, komunikacija s pacientom, 
zdravstvena nega umirajočega in oskrba umrlega), 

- opazovanje, merjenje in beleženje vitalnih znakov, 
- antropometrične meritve, 
- poznavanje pravil shranjevanja zdravil, 
- aplikacijo zdravil in poznavanje stranskih učinkov zdravil. 

 
 

14. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic bolničar-negovalec/bolničarka- 
negovalka: 

I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI BOLNIČARJA NEGOVALCA 
 

1 
Pripravnik se pet mesecev in pol usposablja na področju dejavnosti bolničarja negovalca, in sicer: 
 
- 4 mesece na stanovanjsko negovalnem področju, kjer se izvaja institucionalno varstvo 
starejših oziroma pomoč posamezniku in družini na domu (glede na strukturo socialnovarstvene 
ustanove), 
- 1,5 meseca na področju oskrbe obolelih z demenco oziroma tistih oskrbovancev, ki 
potrebujejo 24-urni nadzor in vodenje. 
 
 
Pripravnik pridobiva znanja in veščine za opravljanje del in nalog, ki jih opredeljuje poklic bolničar - 
negovalec: 

- dihanje in krvni obtok: nameščanje uporabnika v različne položaje za lažje dihanje in 
preprečevanje aspiracije, opazovanje dihanja, 

- prehranjevanje in pitje: priprava uporabnika in okolja na hranjenje in pitje, razdeljevanje 
hrane/napitkov/prehranskih dodatkov, pomoč pri hranjenju in pitju ter hranjenje uporabnika, ki 
nima motenj požiranja, beleženje tekočinske bilance, 

- izločanje in odvajanje: spodbujanje, usmerjanje in izvajanje pomoči in oskrbe pri aktivnosti 
izločanje in odvajanje uporabnika in higiensko vzdrževanje pripomočkov v zvezi z izločanjem in 
odvajanjem, zbiranje, opazovanje in merjenje izločkov, 

- gibanje in ustrezna lega: spodbujanje, usmerjanje in izvajanje pomoči in oskrbe pri aktivnosti 
gibanja in ustrezne lege uporabnika, nameščanje in premeščanje uporabnika z uporabo 
pripomočkov/brez pripomočkov v ustrezne položaje, spremljanje in prevoz uporabnika, 
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- spanje in počitek: spodbujanje, usmerjanje in izvajanje pomoči in oskrbe pri aktivnosti spanje in 
počitek pri uporabniku, priprava uporabnika in okolja na spanje in počitek, odstranjevanje 
dejavnikov, ki motijo spanje in ukrepanje ob odstopanjih od normalnega ritma spanja,  

- oblačenje in slačenje: spodbujanje, usmerjanje in izvajanje pomoči in oskrbe pri aktivnosti 
oblačenje in slačenje pri uporabniku in izbira ter zagotavljanje ustreznega osebnega perila in 
obutve, ravnanje s čistim in umazanim perilom ter zagotavljanje zasebnosti pri oblačenju in 
slačenju, 

- vzdrževanje telesne temperature: spodbujanje, usmerjanje in izvajanje pomoči in oskrbe pri 
aktivnosti vzdrževanje normalne telesne temperature pri uporabniku, merjenje telesne 
temperature (timpano, aksilarno in na čelu - brezkontaktno).  

- osebna higiena in urejenost: spodbujanje, usmerjanje in izvajanje pomoči in oskrbe pri aktivnosti 
osebna higiena in urejenost uporabnika, opazovanje stanja kože in vidnih sluznic. Preprečevanje, 
prepoznavanje in obravnava zapletov pri osebni higieno in urejenosti, skrb za uporabnikovo 
okolje, sodelovanje pri oskrbi umrlega, postiljanje in prestiljanje postelje, 

- zagotavljanja varnega okolja: spodbujanje, usmerjanje in izvajanje pomoči in oskrbe pri aktivnosti 
zagotavljanje varnega okolja uporabnika, 

- komunikacija in izražanje potreb, čustev, izražanje verskih potreb: spodbujanje, usmerjanje in 
izvajanje pomoči in oskrbe pri aktivnosti komunikacija – izražanje potreb in čustev uporabnika, 
podpora uporabnika v socialnih stiskah, podpora umirajočemu, omogočanje dostopa do verskih 
obredov, 

- delo in ustvarjalne zaposlitve, razvedrilo in rekreacija: spodbujanje, usmerjanje in izvajanje 
pomoči in oskrbe pri aktivnosti delo in ustvarjalna zaposlitev in pri aktivnosti razvedrilo ter 
rekreacija uporabnika, motiviranje in prepoznavanje želje uporabnika za razvedrilo in rekreacijo, 

- dokumentiranje: dokumentiranje lastnega dela in poročanje, 
- preprečevanje in obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom: higiensko vzdrževanje 

neposredne uporabnikove okolice in drugih prostorov z visokim tveganjem, čiščenje in 
razkuževanje drugih prostorov, površin in opreme ter pripomočkov za nego, primerno ravnanje s 
čistim in umazanim perilom ter drugimi pripomočki, priprava in uporaba čistil ter razkužil, uporaba 
osebnih zaščitnih sredstev, izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje okužb, povezanih z 
zdravstvom, ravnanje z odpadki v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo, rokovanje s čistimi 
in nečistimi tekstilijami, ukrepi ob poškodbi z ostrim predmetom, ki je onesnažen s krvjo ali z 
drugo potencialno kužno telesno tekočino ali izločkom (incident), zagotavljanje minimalnih 
standardov prezračevanja prostorov, 

- kakovost in varnost: vloga bolničarja - negovalca v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in 
varnosti. Spozna osnovna orodja za doseganje kakovosti in varnosti, spozna namen in načine 
preverjanja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti, prepozna vire tveganj in zna oceniti 
prepoznana tveganja, zna poročati o vseh odklonih pri izvajanju pomoči in oskrbe, sodeluje pri 
izvajanju korekcijskih in preventivnih ukrepov v skladu s poklicnimi aktivnostmi in kompetencami, 
sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci (pomoč sodelavcu skladno z 
internimi določili, poročanje o stanju uporabnika ustno in pisno, dokumentiranje svojega dela), 
skrb za smotrno uporabo medicinskih in drugih pripomočkov, zavedanje o poklicni in materialni 
odgovornosti.  
  
 
Pripravnik v času pripravništva: 

- opravi tečaj temeljnih postopkov oživljanja, 
- se udeleži strokovnega izpopolnjevanja s področja kakovosti in varnosti, na podlagi katerega se 

seznani z zagotavljanjem celovite skrbi za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo, 
- pod vodstvom mentorja osvoji praktična znanja in veščine, ki jih predpisuje program pripravništva, 
- vključuje se v proces dela v timu zdravstvene nege in oskrbe ter razvije kritičen odnos do 

lastnega dela, 
- nauči se spretnosti prilagajanja potrebam po pomoči in oskrbi uporabnikov,  
- nauči se spoštovanja zasebnosti, zaupnosti in pravic uporabnikov, 
- pri svojem delu upošteva načela poklicne etike in strokovna načela, 
- se udeležuje izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj,  
- v petem mesecu pripravništva pripravnik opravi preizkus teoretičnega in praktičnega znanja.  

 
 
 
 



Stran 7746 / Št. 47 / 6. 7. 2018 Uradni list Republike Slovenije

II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 
 

2 
 
Strokovne vsebine s področja dejavnosti poklica bolničar-negovalec/bolničarka- negovalka: 
 
- znanja in sposobnosti za zagotovitev strokovne, kakovostne in varne ter primerne obravnave 

uporabnika pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti v skladu s pravili profesionalnega 
ravnanja, ki jih opredeljuje poklic bolničar – negovalec,  

- znanja s področja socialnih in kulturnih okvirov pri oskrbi uporabnika,  
- primerno in pravočasno odzivanje na nepričakovane spremembe razmer, 
- znanja za izvajanje in evidentiranje opravljenega dela, ki ga opredeljuje poklic bolničar - 

negovalec,  
- znanja s področja z zdravstvom povezanih okužb (higiena rok, osebna urejenost, osebna zaščitna 

sredstva, rokovanje z odpadki, higiensko vzdrževanje neposredne uporabnikove okolice). 
 

15. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobotehnik/zobotehnica 

 
I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI ZOBOTEHNIKE 

 
1 

 
Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju dejavnosti zobotehnike,  
- 3,5 meseca na oddelku za fiksno in snemno protetiko,  
- 2 meseca na oddelku ortodontije,  

 
V primeru, da posamezen laboratorij nima oddelka ortodontije, pripravnik nadaljuje usposabljanje na 
oddelku za fiksno in snemno protetiko. 
 
Pripravnik se usposobi za opravljanje poklica zobotehnik/zobotehnica  tako, da obvlada naslednja 
znanja in spretnosti: 

- izlivanje in priprava različnih mavčnih modelov za izdelavo protetičnih nadomestkov, 
- izdelava študijskih modelov, 
- izdelava šablon, robnikov, 
- izdelava reparatur, podložitev, readaptacij, provizorijev, voščenih navoskov, 
- izdelava totalnih protez ter izgotovitev vlitih baz, 
- izdelava prevlek in enostavnih mostovnih konstrukcij, 
- izdelava nazidkov s pomočjo direktne in indirektne metode, 
- obdelava različnih kovin, akrilatov, porcelana, 
- spozna se z uporabo različnih materialov, pravilno in varno rokovanje s stroji, 
- spoznavanje novejših tehnologij, 
- opravi tečaj varstva pri delu, 
- opravi tečaj prve pomoči za zdravstvene delavce. 
 

II. PROGRAM STROKOVNIH VSEBIN STROKOVNEGA IZPITA 
 

2 

Strokovne vsebine s področja dejavnosti zobotehnike obsegajo: 

- odtisni materiali in materiali za izdelavo in obdelavo zobotehničnih restavracij, 
- snemno protetična izdelava protetičnih nadomestkov, 
- fiksno protetična izdelava protetičnih nadomestkov, 
- izgotovitev vlitih baz, 
- izdelava študijskih in delovnih modelov, 
- izdelava raznih reparatur, 
- spoznavanje novejših tehnologij. 
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16. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic medicinski fizik v zdravstveni 
dejavnosti  

 

I. STROKOVNA PODROČJA DEJAVNOSTI MEDICINSKEGA FIZIKA  
V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

 
1 

 
Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju dejavnosti medicinske 
fizike v zdravstveni dejavnosti: 

 
1. Na področju radiologije (8 tednov): 
‐ CT – 2 tedna, 
‐ MR – 2 tedna, 
‐ intervencijska radiologija – 2 tedna, 
‐ klasični RTG – 2 tedna, 

 
Pripravnik se na začetku vsakega sklopa v prvem tednu seznani s postopki, sodeluje pri posegih, z 
delom z bolniki ter potekom celotne preiskave oz. posega, seznani se z dozimetrijo ter pripravo 
poročil. V drugem tednu pa pripravnik sodeluje pri izvedbi meritev, izdelavi protokola oz. programa 
preiskave, dozimetrije ter pripravi poročil. 

 
2. Na področju radioterapije (7 tednov): 
‐ Telaradioterapija – 6 tednov, in sicer: 

 načrtovanje obsevanj (vrisovanje struktur); 1 teden, 
 spoznavanje dela na simulatorjih (CT, MRI, PET-CT); 1 teden, 
 načrtovanje obsevanj (izdelovanje obsevalnih načrtov); 2 tedna, 
 izvajanje obsevanj (delo na linearnih pospeševalnikih); 1 teden, 
 zagotavljanje in preverjanje kakovosti (QA/QC) in dozimetrija; 1 teden. 

 
‐ Brahiaradioterapija – 1 teden 

 načrtovanje obsevanj (vrisovanje struktur), 
 načrtovanje obsevanj (izdelovanje obsevalnih načrtov), 
 priprava bolnika na obsevanje, 
 obsevanje. 

 
Pripravnik se seznani z načrtovanjem in izvajanjem postopkov, vključno s pripravo bolnika na 
obsevanje, izvajanjem dozimetričnih meritev, zagotavljanjem in preverjanjem kakovosti ter ukrepi 
varstva pred sevanji. 

 
3. Na področju nuklearne medicine 7 tednov po sklopih: 
‐ diagnostika - gama kamera, SPECT – 2 tedna, 
‐ diagnostika – PET – 2 tedna, 
‐ terapija v nuklearni medicini – 1 teden, 
‐ diagnostika – ščitnica – 1 teden, 
‐ priprava odmerkov radiofarmakov  in skladišče radioaktivnih odpadkov – 1 teden, 

 
Pripravnik se v vsakem sklopu seznani z načrtovanjem in izvajanjem postopkov, nato pa sodeluje pri 
postopkih, preverjanju kakovosti aparatov, izvajanju meritev, kvantitativni analizi meritev, dozimetriji, 
izdelavi protokolov, ukrepih varstva pred sevanji ter pripravi poročilo. 
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Strokovne vsebine medicinske fizike na področjih diagnostične in terapevtske radiologije, 
radioterapije, nuklearnomedicinske diagnostike in terapije obsegajo teoretična in praktična znanja o: 
 

- napravah in tehnologijah; 
- načrtovanju in izvedbi diagnostičnih in terapevtskih posegov; 
- ukrepih varstva pred sevanji;  
- merjenju in ocenjevanju izpostavljenosti pacientov; 
- optimizaciji radioloških posegov in 
- zagotavljanju in preverjanju kakovosti. 

 

17. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic doktor dentalne medicine 

 
I. STROKOVNA PODROČJA ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

  
1 

Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu 12 mesecev na področju dejavnosti dentalne medicine v 
zdravstveni dejavnosti. 

Pripravnik se praktično usposablja na strokovnih področjih zobozdravstvene dejavnosti – 49 tednov, in 
sicer na naslednjih področjih: 

- splošno zobozdravstvo - 8 tednov, 
- otroško in preventivno zobozdravstvo - 7 tednov, 
- čeljustna in zobna ortopedija - 3 tedne, 
- ustne bolezni in parodontologija - 8 tednov 
- zobne bolezni in endodontija   - 6 tednov 
- stomatološka protetika - 10 tednov 
- oralna kirurgija - 3 tedne 
- maksilofacialna kirurgija 3 tedne 
- seznanja se s teoretičnimi in praktičnimi vidiki javnega zdravja in osnovami pravne ureditve 

(1 teden). 
 

A) Splošno zobozdravstvo 

Splošni del obsega: 
- utrjevanje znanja o načelih dobre klinične prakse s poudarkom na celostni obravnavi pacienta, ki 

vključuje natančno anamnezo, klinični pregled in ustrezne radiološke in druge preiskave, 
postavitev diagnoze ter načrt zdravljenja, 

- načela vrstnega reda stomatološkega zdravljenja - odstranitev akutnih težav, higienska faza, 
ekstrakcije zob, endodontski posegi, preparacije zob in polnjenje kavitet, kirurški del 
parodontalnega zdravljenja, ortodontska obravnava, kirurški del implantološkega zdravljenja, 
protetična rehabilitacija in podporno zdravljenje, 

- poznavanje strokovnih kriterijev za razvrščanje zobozdravniških storitev v posamezne stopnje 
nujnosti v splošnem zobozdravstvu in napotitve na sekundarno raven (sodelovanje s specialisti v 
zobozdravstvu ter s specialisti drugih medicinskih strok), 

- utrjevanje preventivnega pristopa k zdravljenju bolezni zob, obzobnih tkiv in ustne votline, 
ozaveščanje, da je ustno zdravje del splošnega zdravja, 

- ustrezen pristop in komunikacijo med pacientom in zobozdravnikom, med sodelavci v 
zobozdravniškem timu in med kolegi zobozdravniki. 

Praktični del obsega: 
- natančno anamnezo in klinični pregled ustne votline in zobovja, 
- oceno potrebe po diagnostičnih preiskavah in njihovo interpretacijo, 
- postavitev diagnoze in določitev nujnosti posegov, 
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- obravnavo prvih pomoči in nujne posege v splošnem zobozdravstvu,  
- načrt zdravljenja po načelih vrstnega reda stomatološkega zdravljenja, 
- oceno potrebe po napotitvi na sekundarno raven,  
- opravljanje higienske faze priprave pacienta, 
- ekstrakcije zob, 
- preparacije zob za plombe, tehnike jedkanja, uporabo dentinskih adhezivov, podlaganje, 
- polnjenje kavitet s klasičnimi materiali in sodobnimi kompozitnimi materiali, 
- modeliranje plomb, poliranje, preverjanje okluzijskih stikov, 
- sodobne endodontske posege, 
- oceno potrebe po protetični rehabilitaciji in načrt protetične rehabilitacije, 
- evidenco in dokumentacijo dela. 

Evidenca opravljenega dela: 
 
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število kliničnih pregledov in jih evidentira, vzame 
natančno anamnezo, določi potrebo po diagnostičnih preiskavah in jih interpretira, določi načrt 
zdravljenja in nujnost posega, obravnava prve pomoči in izvede nujne posege, opravi higiensko 
fazo kot začetno fazo stomatološkega zdravljenja, opravi potrebne ekstrakcije zob, izdela plombe 
različnih razredov, izvede zdravljenja zobne pulpe, zdravljenja pulpogenih parodontopatij, pripravi 
načrt protetične rehabilitacije. Vključuje se v zobozdravniško dežurno službo. 
 
 

B) Otroško in preventivno zobozdravstvo 

Splošni del obsega utrjevanje in poglabljanje znanja o: 
- načelih in praktičnih možnosti preprečevanja kariesa, bolezni obzobnih tkiv in drugih bolezni ter 

poškodb v ustni votlini na osnovi etiopatogeneze, 
- ocenjevanju tveganja za karies, razpoznavnju karioznih sprememb, obravnavi kariesa pri otrocih 

in mladostnikih ter posledicah v splošnem razvoju in v razvoju maksilofacialne regije, 
- sodobnih metodah preventive, diagnostike in terapije drugih obolenj zob in ustne sluznice otrok in 

mladostnikov, 
- obravnavi poškodb zobovja otrok in mladostnikov, 
- zdravljenju pulpe mlečnih in stalnih zob otrok in mladostnikov, 
- protetični oskrbi otrok in mladostnikov, 
- metodah brezbolečinskega dela in obvladovanja vedenja otroka in mladostnika pri zobozdravniški 

oskrbi. 

Praktični del obsega: 
- stomatološko klinično preiskavo otroka in mladostnika (avtoanamneza in heteroanamneza, 

klinični pregled, ocena potrebe po drugih diagnostičnih preiskavnih metodah in njihova 
interpretacija, ocena tveganja za karies, diagnoza in načrt zdravljenja), 

- zdravljenje kariesa pri predšolskih otrocih (neoperativno in operativno, vključno z zdravljenjem 
pulpe), 

- zdravljenje kariesa pri šolskih otrocih in mladostnikih (neoperativno in operativno, vključno z 
zdravljenjem pulpe), 

- zdravstveno prosvetno in zdravstveno vzgojno delo z otroki in mladostniki in 
- evidenco in dokumentacijo dela. 

 
Evidenca opravljenega dela 
 
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število stomatoloških kliničnih preiskav otrok in 

mladostnikov, preventivnih storitev ter zdravljenj mlečnih in stalnih zob ter drugih storitev okviru 
zobozdravstvenega varstva otrok in mladostnikov. 

 
C) Čeljustna in zobna ortopedija 

 
Splošni del obsega: 

- normalni razvoj kraniofacialnega sistema, 
- etiologijo, razpoznavo, klasifikacijo razvojnih nepravilnosti kraniofacialnega sistema, 
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- prepozna in opredeli vlogo splošnega zobozdravnika v odpravi najbolj pogostih razvad med 
razvojem orofacialnega sistema, 

- poznavanje osnov bioloških in biofizikalnih mehanizmov preoblikovanja tkiv, 
- poznavanje osnovnih metod zdravljenja razvojnih nepravilnosti, 
- možnosti interdisciplinarne obravnave ortodontskih pacientov. 

Praktični del obsega: 
- razpoznavne postopke v čeljustni in zobni ortopediji (klinični pregled, odtiskovanje zobnih lokov, 

analiza študijskih modelov, analiza rentgenskih posnetkov, analiza fotografij), 
- interceptivne ortodontske ukrepe, 
- osnovne postopke pri zdravljenju s snemnim ortodontskim aparatom, 
- osnovne postopke pri zdravljenju s fiksnim ortodontskim aparatom, 
- sodelovanje pri interdisciplinarni obravnavi pacientov. 

 
Evidenca opravljenega dela 
 
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število odtisov, načrtov ortodontskega 

zdravljenja, aparatov in drugih storitev s področja ortodontije. 
 

D) Ustne bolezni in parodontologija 
 
Splošni del obsega: 

- poglabljanje znanja o najpogostnejših ustnih boleznih in boleznih obzobnih tkiv ter njihovo 
pojavljanje v Republiki Sloveniji, 

- druge sistemske bolezni in bolezenske znake v ustih, 
- normalen razvoj in fiziološke spremembe obzobnih tkiv v različnih življenjskih obdobjih, 
- individualno skrb za ustno zdravje in vlogo zobozdravnika. 

Praktični del obsega: 
- primarne preventivne ukrepe: ustna higiena, preprečevanje iatrogenih poškodb pri 

zobozdravstveni oskrbi, 
- diagnostiko različnih ustnih bolezni: anamneza, klinični pregled, slikovna diagnostika, dodatne 

preiskave (krvne, biokemične, mikrobiološke, histopatološke, imunološke, alergološke) 
rentgenska diagnostika, biološki in biokemični testi, 

- diagnostiko bolezni obzobnih tkiv: anamneza, klinični pregled, rentgenska diagnostika, biološki in 
biokemični testi, 

- diagnostiko bolezenskih znakov drugih sistemskih bolezni na ustni sluznici in obzobnih tkivih, 
- sodelovanje pri parodontološki obravnavi konziliarnih pacientov, 
- načrtovanje parodontološkega zdravljenja, 
- najpogostejše postopke zdravljenja bolezni ustne sluznice in obzobnih tkiv: sistemsko zdravljenje, 

higienska faza zdravljenja, korektivno kirurško zdravljenje, vzdrževalno ali podporno zdravljenje, 
- asistenca pri kirurškem zdravljenju (reženjske operacije, parodontalno plastična in regenerativna 

kirurgija, implantološko zdravljenje), samostojni posegi (podaljšanje klinične krone: z 
gingivektomijo, z reženjsko operacijo z ali brez osteotomije/osteoplastike),  

- evidentiranje stanja, preventivnih in terapevtskih posegov ter dokumentacijo dela. 

Evidenca opravljenega dela 

Pripravnik dokumentirano opravi določeno število sistemskih in higienskih faz zdravljenja 
obzobnih tkiv, asistenc pri operacijah, samostojnih operacij ter drugih storitev s področja ustnih bolezni 
in parodontologije. 
 

E)  Zobne bolezni in endodontija 

Splošni del 

Splošni del obsega nadgradnjo znanja, razumevanja in kliničnih izkušenj, ki jih je kandidat 
pridobil tekom dodiplomskega programa na naslednjih področjih:  
- diagnostika, uspešnost zdravljenja, načrtovanje zdravljenja,  
- prve pomoči in nujni posegi v endodontiji, poškodbe zob, 
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- rizični in medicinsko kompromitirani pacienti, 
- zapleti pri endodontskem zdravljenju, 
- preprečevanje prenosa okužb. 

Praktični del 

Praktični del obsega: 
- diagnostika pri pacientu z okvarami trdih zobnih tkiv in obolenji, ki prizadenejo zobno pulpo in 
periapikalna tkiva, vključno z diagnostiko ustno-obrazne bolečine,  
- načrtovanje in izvedba preventive/zdravljenja pri pacientih z okvarami trdih zobnih tkiv in obolenji, ki 
prizadenejo zobno pulpo in periapikalna tkiva, vse kot del celostne oskrbe pacienta; tekom obravnave 
med drugim pripravi zob za endodontsko zdravljenje, uporablja različne tehnike širjenja in čiščenja 
koreninskih kanalov, polnitve koreninskih kanalov in plombiranja zob s kompozitnimi plombirnimi 
materiali,   
- sledenje in ocena uspešnosti zdravljenja teh pacientov, 
- načrtovanje zdravljenja pri pacientu, kjer je indicirana napotitev k specialistu za zobne bolezni in 
endodontijo (vključno s kirurško endodontijo), 
- obravnava prvih pomoči in nujnih posegov v endodontiji, vključno z endodontsko obravnavo 
pacientov po poškodbah zob, 
- obravnava rizičnih in medicinsko kompromitiranih pacientov,  
- obravnava zapletov pri endodontskem zdravljenju, 
- upoštevanje postopkov za preprečevanje prenosa okužb, 
- evidenca in dokumentacija opravljenega dela. 

Evidenca opravljenega dela 

Pripravnik dokumentirano opravi določeno število praktičnih del, s katerimi pridobi 
zadostne kompetence s področja zobnih bolezni in endodontije.  

 
F) Stomatološka protetika  

Splošni del obsega: 
- utrjevanje teoretičnega poznavanja fiksne in snemne protetike ter gnatologije, 
- metode fiksnoprotetičnega zdravljenja, snemnoprotetičnega zdravljenja in gnatologije iz 

dodiplomskega študijskega programa, 
- anatomijo in fiziologijo stomatognatega sistema, okluzijo in okluzijske motnje, 
- oblike snemnoprotetičnega zdravljenja, načrtovanje parcialne in totalne proteze. 

Praktični del obsega: 
- načrtovanje in pripravljalne postopke za fiksnoprotetično zdravljenje: zdravljenje zob in priprava 

nosilcev, odstranitev zob, zdravljenje ustne sluznice in obzobnih tkiv, 
- preparacijo zob za polna in delna sidra, odtiskovanje, registracijo medčeljustnih in medzobnih 

odnosov, zaščito obrušenih zob, začasno fiksnoprotetično oskrbo, 
- aktivno sodelovanje pri delu v zobotehničnem laboratoriju, 
- preverjanje posameznih sider in fiksnih konstrukcij, izbor barve, cementiranje, 
- oskrbo kraniomandibularnih motenj, 
- prvo pomoč in demontažo posameznih sider in konstrukcij, 
- pregled brezzobe čeljusti, 
- odtiskovanje: metode, materiali, 
- faze izdelave totalne proteze, preizkus in vstavitev, 
- načrtovanje parcialne proteze: gingivalne in parodontalne obremenitve, 
- fiksnoprotetične priprave nosilcev zapon in drugih elementov, 
- ulite baze za parcialno protezo, 
- aktivno sodelovanje pri zobotehničnem delu, 
- kontrolni pregled: odpravljanje težav, brušenje, podlaganje in druge reparature.  
- osnove implantološke protetične rehabilitacije (prevleke, mostički, implantatno podprte totalne 

proteze) 
- evidenco in dokumentacijo dela. 
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Evidenca opravljenega dela 

Pripravnik dokumentirano opravi določeno število fiksnoprotetičnih sider ter drugih storitev 
s področja stomatološke fiksne protetike in gnatologije, fiksnih in snemnih protez, reparatur ter drugih 
storitev s področja stomatološke snemne protetike. 

 
G)  Oralna kirurgija  

Splošni del obsega: 
- seznanitev z oralno kirurško patologijo,  
- seznanitev z diagnostičnimi metodami, 
- seznanitev z indikacijami za oralnokirurške posege, 
- seznanitev s predprotetično kirurgijo in implantologijo, 
- seznanitev z obravnavo pri poškodbah zob, 
- seznanitev z benignimi in malignimi tumorji ustne votline, 
- prepoznavanje urgentnih stanj. 

Praktični del obsega: 
- delo v triažni ambulanti (s poudarkom na zobozdravstveni patologiji), prepoznava in obravnava 

urgentnih stanj, 
- delo v oralnokirurški ambulanti, 
- obravnava rizičnega pacienta, 
- analiza rentgenogramov in CT posnetkov, 
- seznanitev s premedikacijo, 
- aplikacija lokalnega anestetika, 
- ekstrakcije izraslih zob, 
- ekstrakcije zaostalih zobnih korenin, 
- ekstrakcije delno izraslih zob, 
- asistiranje pri ekstrakcijah neizraslih zob, 
- asistiranje pri operacijah zob in obzobnih tkiv, 
- obravnava pacientov za predprotetično kirurgijo in implantologijo, 
- obravnava pacientov z benignimi in malignimi spremembami ustne votline, 
- pisanje izvida, 
- vodenje operativnega zapisnika. 

Evidenca opravljenega dela 

Dokumentiranje kliničnega dela, izpis števila opravljenih ekstrakcij, izpis števila asistenc pri 
operacijah. 

 
H) Maksilofacialna kirurgija 

Splošni del obsega: 
- seznanitev z maksilofacialno patologijo, 
- seznanitev z diagnostičnimi metodami, 
- seznanitev z indikacijami za maksilofacialne kirurške posege, 
- seznanitev s poškodbami obraza, 
- seznanitev s prirojenimi nepravilnostmi obraza, 
- seznanitev z razvojnimi nepravilnostmi obraza, 
- seznanitev s problematiko obrazne bolečine in težavami temporomandibularnega sklepa, 
- seznanitev z benignimi in malignimi tumorji ustne votline, 
- seznanitev z rekonstruktivno kirurgijo obraza, 
- seznanitev s problematiko žlez slinavk, 
- seznanitev s problematiko motenj spanja, 
- prepoznavanje urgentnih stanj. 
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Praktični del obsega: 
- delo v ambulanti za maksilofacialno kirurgijo, 
- delo v triažni ambulanti za maksilofacialno kirurgijo, 
- delo v bolnišnični oddelčni ambulanti – delo v intenzivni negi, delo na bolniškem oddelku, 

(sprejemi, odpusti bolnikov, vodenje bolnišnične dokumentacije, predpisovanje zdravil, oskrba 
kirurških ran, spremljanje vitalnih funkcij), 

- asistiranje pri operacijah – sodelovanje v kirurškem timu. 

Evidenca opravljenega dela: 

Dokumentiranje opravljenega dela, evidenca opravljenih sprejemov, odpustov, asistenc pri 
operacijah.  

 

I) Teoretični in praktični vidiki javnega zdravja in osnove pravne ureditve 

Za pripravnike se izvede seminar iz javnega zdravja, ki vključuje naslednja področja: 
- uvod v javno zdravje, 
- zdravje in bolezen, 
- zdravje in okolje, 
- preučevanje zdravja prebivalstva, 
- spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, 
- ravni preventive in javnozdravstveno ukrepanje, 
- veliki javnozdravstveni problemi, 
- zdravstveno varstvo ranljivih in ogroženih skupin prebivalstva, 
- organiziranost, delovanje in financiranje sistema zdravstvenega varstva. 
 

Iz vsebin upravljanja, organiziranja dela in poslovanja javne zdravstvene službe ter varstva pri 
delu pripravnik: 

- spoznava dejavnost, organiziranost in delovanje javnih zdravstvenih zavodov in zasebnih 
ordinacij, 

- se seznanja z načeli poklicne etike in ravna skladno z njimi v odnosu do bolnikov, sebe in 
kolegov, 

- se seznanja z racionalno izrabo delovnega časa, planiranjem in gospodarnim ravnanjem z 
opremo, materialnimi in finančnimi sredstvi, 

- spoznava dejanske in možne škodljivosti in nevarnosti, ki lahko nastopajo v delovnem procesu, 
- se seznanja z zakonodajo na področjih zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti, 

zdravstvenega zavarovanja, delovnih razmerij in varstva pri delu, 
- se vključuje v sistem komuniciranja in informiranja, 
- spoznava način in vrste financiranja v zdravstveni dejavnosti zlasti v zobozdravstvu, 
- spoznava strokovno literaturo. 

 

 
II PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA 

 
 

Integralna zobozdravniška oskrba otroka in odraslega  

Pripravnik mora pokazati teoretično znanje in praktične veščine integralne zobozdravniške 
oskrbe otroka in odraslega, kot je navedeno pri strokovnih področij programa pripravništva, definiranih 
pod točko I. 

Zlasti mora pripravnik poznati: 
- epidemiologijo bolezni in okvar čeljusti in zobovja ter mehkih ustnih tkiv, 
- diagnostične in terapevtske metode dela, 
- obravnavo prvih pomoči in nujne posege v splošnem zobozdravstvu, 
- materiale, ki se uporabljajo v zobozdravstvu, 
- celovito kakovost zobozdravstvene oskrbe bolnikov, 
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- organiziranje delovnih procesov v ambulanti in v zobnoprotetičnem laboratoriju, 
- sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci, 
- napake pri delu, njihovo reševanje ter nevarnosti za bolnika in zobozdravnika, 
- evidentiranje opravljenega dela in poročanje. 

 
Urgentna stanja v dentalni medicini - nujna medicinska pomoč 

Obravnava urgentnih stanj v dentalni medicini – organiziranje in nudenje pomoči v rednih 
in izrednih razmerah – reanimacija pacienta in nudenje prve pomoči pri urgentnih stanjih v ustni votlini, 
na glavi in vratu. 

Pripravnik mora poznati temelje prve pomoči bolnim in poškodovanim ter ustrezne ukrepe. 
Poznati mora vsebino in metode nujne zobozdravniške pomoči, ki jih lahko sam opravi. Poznati mora 
tudi možne komplikacije pri nudenju nujne zobozdravstvene pomoči na sistemski in lokalni ravni ter 
napotitve na ustrezno višjo raven zobozdravstvene ali druge zdravstvene dejavnosti. 

 
Preverjanje znanja obsega praktični del in ustni del. 
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Priloga 3  
Potrdilo o strokovnem izpitu     
                                              
 
 

   
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

 
 
 
 

P O T R D I L O 
o strokovnem izpitu 

 
 

__________________________________________________ 
ime in priimek 

 
 
rojen-a _________________________________________________________ 
 
 
 
 
je dne _______________________ pri ________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 

opravil-a 
 
strokovni izpit za poklic ____________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: ________________________ 
 
Datum: _________________________ 
 
 
 
                     M.P.                      ______________________ 
                 predsednik/ca komisije 
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    POOBLAŠČENI ZDRAVSTVENI ZAVOD 

 
 
 

P O T R D I L O 
o strokovnem izpitu 

 
 

__________________________________________________ 
ime in priimek 

 
 
rojen-a _________________________________________________________ 
 
 
 
 
je dne _______________________ pri ________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 

opravil-a 
 
strokovni izpit za poklic ____________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: ________________________ 
 
Datum: _________________________ 
 
 
 

                M.P.                      ______________________ 
                 predsednik/ca komisije                                      
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2424. Pravilnik o posebnih zahtevah varstva pred 
sevanji in načinu ocene doz

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, šestega odstav-
ka 40. člena, sedmega odstavka 41. člena, tretjega odstavka 
45. člena, dvanajstega odstavka 49. člena, petega odstavka 
50. člena in četrtega odstavka 84. člena Zakona o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, 
št. 76/17) izdaja ministrica za zdravje

P R A V I L N I K
o posebnih zahtevah varstva pred sevanji  

in načinu ocene doz

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen in vsebina)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom 
z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih stan-
dardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega seva-
nja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L 
št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljena s poprav-
kom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69) določa:

– podrobnejšo vsebino in obseg ocene varstva pred se-
vanji,

– pogoje in roke za pregled ocene varstva pred sevanji, 
obvezne vsebine pregledov ocene varstva pred sevanji in dru-
ge pogoje v zvezi z obveznostjo pregledovanja ocene varstva 
pred sevanji,

– pogoje, način izvajanja, obseg in pogostnost ugotavlja-
nja osebne izpostavljenosti delavcev,

– obliko in vsebino osebne sevalne izkaznice, način njene 
izdaje in vpisovanja podatkov vanjo ter obveznosti delodajalca 
glede sporočanja teh podatkov organu, pristojnemu za varstvo 
pred sevanji,

– obveznosti in način pošiljanja podatkov iz centralne 
evidence osebnih doz organu, pristojnemu za jedrsko varnost, 
izvajalcem sevalne dejavnosti, zunanjim izvajalcem, izposta-
vljenim delavcem, pooblaščenemu izvajalcu medicine dela in 
pooblaščenemu izvedencu varstva pred sevanji,

– pogoje za izdajo dovoljenja za preseganje mejne doze 
v primeru opravljanja izjemnih nalog in obvezne ukrepe, ki jih 
je treba izvesti zaradi zmanjšanja posledic čezmerne izposta-
vljenosti delavca,

– način zbiranja podatkov, shranjevanje dokumentacije 
glede meritev doz, metodologijo za ocenjevanje vnosa radio-
nuklidov in radioaktivne kontaminacije ter metodologijo za oce-
njevanje doz, ki so jih prejele referenčne osebe in prebivalstvo 
kot celota, v zvezi s pripravo poročila o ocenah prejetih doz za 
prebivalstvo.

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Operativna dozimetrija je sistem meritev osebnih 

doz, ki jih izvaja upravljavec objekta oziroma izvajalec se-
valne dejavnosti in so namenjene sprotnemu nadzoru izpo-
stavljenosti.

2. Pasivni dozimeter je merilnik doze, pri katerem sta 
detektor in merilni del ločena. Sevanju je izpostavljen samo 
detektor, dozo pa se ovrednoti šele po odčitavanju v merilnem 
sistemu.

3. Uradna dozimetrija je sistem meritev osebnih doz (obi-
čajno s pasivnimi dozimetri), ki jih izvaja pooblaščeni izvajalec 
dozimetrije ter so namenjene nadzoru izpostavljenosti in pri-
merjavi z mejnim dozami.

II. OCENA VARSTVA PRED SEVANJI

3. člen
(sevalno tveganje)

(1) Sevalno tveganje je opredeljeno z višino efektivne ali 
ekvivalentne doze za posameznike pri določeni sevalni dejav-
nosti in z verjetnostjo in višino potencialne izpostavljenosti ob 
izrednih dogodkih.

(2) Izpostavljenosti so:
1. zelo visoke, če so efektivne doze višje od 50 mSv ali 

ekvivalentne doze na kožo in okončine nad 1 Sv oziroma na 
oči nad 50 mSv letno,

2. visoke, če so efektivne doze višje od 20 mSv ali ekvi-
valentne doze na kožo in okončine nad 500 mSv oziroma na 
oči nad 20 mSv letno,

3. povišane, če so efektivne doze nad 6 mSv za naravno 
sevanje ali efektivne doze sevanja od umetnih virov nad 1 mSv 
ali ekvivalentne doze na kožo in okončine nad 50 mSv oziroma 
na oči nad 15 mSv letno,

4. nizke, če so efektivne doze do 6 mSv za naravno se-
vanje ali efektivne doze sevanja od umetnih virov do 1 mSv ali 
ekvivalentne doze na kožo in okončine do 50 mSv oziroma na 
oči do 15 mSv letno,

5. zelo nizke, če so efektivne doze do 2 mSv za naravno 
sevanje ali efektivne doze sevanja od umetnih virov do 0,3 mSv 
ali ekvivalentne doze na kožo in okončine do 2 mSv oziroma 
na oči do 0,2 mSv letno,

6. zanemarljive, če so efektivne doze nižje od 0,01 mSv 
ali ekvivalentne doze na kožo in okončine pod 0,1 mSv oziroma 
na oči pod 0,01 mSv letno.

(3) Verjetnost je izražena s pogostostjo nastanka izrednih 
dogodkov pri posameznem izvajalcu sevalne dejavnosti, pri 
čemer se upoštevajo podatki o izrednih dogodkih na svetovni 
ravni. Dogodek je:

– verjeten, če lahko pričakujemo, da se bo tak dogodek 
zgodil vsakih nekaj let, scenarij za tak dogodek pa vključuje 
običajne okoliščine,

– malo verjeten, če lahko pričakujemo, da se bo tak do-
godek zgodil vsakih nekaj desetletij, scenarij za tak dogodek 
pa zahteva preplet več okoliščin,

– zelo malo verjeten, če lahko pričakujemo, da se bo tak 
dogodek zgodil redkeje kot vsakih nekaj desetletij, scenarij za 
tak dogodek pa zahteva preplet več nenavadnih okoliščin.

(4) Tveganje je:
– veliko, če so verjetni izredni dogodki, ki vključujejo zelo 

visoko ali visoko izpostavljenost,
– zmerno, če so izpostavljenosti pri rednem delu povišane 

oziroma so verjetni le izredni dogodki, ki vključujejo povišano 
ali nizko izpostavljenost, medtem ko so izredni dogodki, ki 
vključujejo zelo visoko ali visoko izpostavljenost, malo verjetni,

– majhno, če so izpostavljenosti pri rednem delu nizke ali 
zelo nizke oziroma so verjetni le izredni dogodki, ki vključujejo 
zelo nizko ali zanemarljivo izpostavljenost, medtem ko so iz-
redni dogodki, ki vključujejo povišano ali nizko izpostavljenost 
malo verjetni, izredni dogodki, ki vključujejo zelo visoko ali 
visoko izpostavljenost pa zelo malo verjetni,

– zanemarljivo, če so izpostavljenosti pri rednem delu 
zanemarljive oziroma so malo verjetni le izredni dogodki, ki 
vključujejo zelo nizko ali zanemarljivo izpostavljenost, medtem 
ko so izredni dogodki, ki vključujejo nizko izpostavljenost, zelo 
malo verjetni.

4. člen
(izdelava ocene varstva pred sevanji)

(1) Ocena varstva pred sevanji (v nadaljnjem besedilu: 
ocena) mora obsegati najmanj vsebine iz priloge 1, ki je se-
stavni del tega pravilnika, ki so upoštevne za to dejavnost. Če 
je to primerno, se lahko ocena varstva glede posameznih vse-
bin sklicuje na druge upoštevne dokumente izvajalca sevalne 
dejavnosti.
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(2) Če se ocena nanaša na predmete splošne rabe, izvze-
tje dejavnosti iz nadzora v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
pred ionizirajočimi sevanji, opustitev nadzora nad radioaktivno 
snovjo ali gre za generično oceno, se ocena izdela v obsegu, 
ki smiselno temelji na prilogi 1 tega pravilnika.

5. člen
(pregled ocene)

(1) Pregled ocene vključuje ponovno presojo vseh bistve-
nih elementov varstva pred sevanji iz priloge 1 tega pravilnika 
ter analizo prejetih doz za obdobje od zadnjega pregleda ocene 
in določitev morebitnih kazalcev, primerjavo doznih ograd za 
določena dela ali vire z dejansko prejetimi dozami in presojo 
drugih ukrepov, pomembnih za ovrednotenje sevalnega tve-
ganja.

(2) Če je pregled ocene opravljen na zahtevo pristojnega 
inšpektorja, pregled poleg vsebin iz prejšnjega odstavka vklju-
čuje tudi presojo ukrepov, izvršenih na podlagi ugotovitev in 
zahtev inšpektorja.

(3) Če je pregled ocene opravljen neposredno po izre-
dnem dogodku, pregled poleg vsebin iz prvega odstavka tega 
člena vključuje tudi analizo vzrokov izrednega dogodka, oceno 
prejetih doz ob izrednem dogodku ter ponovno ovrednotenje 
sevalnega tveganja in ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje 
varstva pred sevanji.

(4) Če je pregled ocene opravljen po zaključku sanacijskih 
del za odpravo posledic izrednega dogodka, pregled poleg 
vsebin iz prvega odstavka tega člena vključuje tudi presojo 
uspešnosti sanacijskih del, oceno prejetih doz pri tem in ovre-
dnotenje sevalnega tveganja.

6. člen
(spremenjena ocena)

(1) Če se na podlagi pregleda ocene iz prejšnjega člena 
ugotovi, da se je sevalna dejavnost od izdelave pregledane 
ocene bistveno spremenila ali da izvajanje sevalne dejav-
nosti in ukrepov varstva pred sevanji bistveno odstopata 
od opisa v pregledani oceni, je treba pripraviti spremenjeno 
oceno.

(2) Izdelavo spremenjene ocene je treba pripraviti tudi, če 
se na podlagi pregleda ocene iz prejšnjega člena ugotovi, da je 
treba izboljšati varstvo pred sevanji ter spremeniti ali dopolniti 
ukrepe varstva pred sevanji.

7. člen
(poročilo o pregledu ocene)

(1) Če se na podlagi pregleda ocene iz 5. člena tega 
pravilnika ugotovi, da se izvajanje sevalne dejavnosti od iz-
delave pregledane ocene ni bistveno spremenilo in se izvaja 
v skladu s pregledano oceno, je treba pripraviti poročilo o 
pregledu ocene.

(2) V poročilo o pregledu ocene je vključen povzetek ugo-
tovitev pregleda ocene iz 5. člena tega pravilnika.

(3) V poročilu o pregledu ocene morajo biti opisane tudi 
morebitne manjše spremembe pri izvajanju sevalne dejavnosti 
od izdelave pregledane ocene, morebitna manjša in nebistvena 
odstopanja pri izvajanju sevalne dejavnosti in ukrepov varstva 
pred sevanji glede na opis v pregledani oceni ter morebitni 
manjši dogodki v zvezi z izvajanjem varstva pred sevanji, ki 
pa ne terjajo spremembe ali dopolnitve ukrepov varstva pred 
sevanji. V poročilu o pregledu ocene morajo biti opisana tudi 
manjša in nebistvena odstopanja od predpisane vsebine iz 
priloge 1 tega pravilnika.

8. člen
(seznanjanje z oceno)

Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi, da so z vsebino 
ocene in poročila o pregledu ocene seznanjeni izpostavljeni 
delavci in druge osebe, vključene v sevalno dejavnost.

III. NADZOR OSEBNE IZPOSTAVLJENOSTI

9. člen
(nadzor osebne izpostavljenosti)

(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti redne 
meritve doz sevanja, ki jih prejmejo posamezni izpostavljeni 
delavci kategorije A in B. Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi 
individualno oceno doz zaradi zunanjega oziroma notranjega 
obsevanja, glede na vrsto in značilnosti izpostavljenosti.

(2) Pristojni organ lahko na predlog pooblaščenega iz-
vedenca varstva pred sevanji v postopku izdaje dovoljenja za 
izvajanje sevalne dejavnosti ali registracije sevalne dejavnosti 
odredi meritve individualnih doz ter način in pogostost ugota-
vljanja individualnih doz tudi za delavce, ki niso razvrščeni med 
izpostavljene delavce. Pooblaščeni izvedenec varstva pred 
sevanji lahko poda predlog:

– na podlagi rezultatov nadzornih meritev, določenih v 
predpisu, ki določa ukrepe varstva pred sevanji na nadzorova-
nih in opazovanih območjih,

– na podlagi rezultatov pregleda in meritev vira sevanja 
iz predpisa, ki določa pravila ravnanja in pogoje za uporabo 
posameznih virov sevanja ter ukrepe sevalne varnosti, ki jih 
morajo izvajati uporabniki virov sevanja, ali

– v okviru izdelave ali pregleda ocene.
(3) Če obstaja verjetnost, da so delavci izpostavljeni no-

tranji kontaminaciji, izvajalec sevalne dejavnosti v sodelovanju 
s pooblaščenim izvedencem varstva pred sevanji zagotovi 
individualno oceno doze zaradi notranje obsevanosti. Program 
ugotavljanja notranje obsevanosti delavcev mora biti vključen 
v oceni. V programu se določijo ustrezna metoda, pogostost 
ugotavljanja osebne izpostavljenosti in drugi ukrepi za ustrezno 
ugotavljanje doz zaradi notranjega obsevanja.

(4) Če je zunanja obsevanost delavcev neenakomerna, 
izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi redne meritve ekviva-
lentnih doz na najbolj izpostavljene organe. Način ugotavljanja 
ekvivalentnih doz zaradi zunanjega obsevanja mora biti vklju-
čen v oceno.

(5) Pristojni organ lahko v postopku izdaje dovoljenja za 
izvajanje sevalne dejavnosti ali registracije sevalne dejavnosti 
na podlagi ocene za posamezne skupine delavcev odobri, da 
se meritve izpostavljenosti posameznih delavcev nadomestijo 
z nadzornimi meritvami delovnega okolja ali z ocenami izpo-
stavljenosti na podlagi računskih modelov.

(6) Za delavce, ki opravljajo izjemne naloge, za katere 
je organ, pristojen za varstvo pred sevanji, odobril preseganje 
mejnih doz, izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi dodatno oce-
no individualne izpostavljenosti, ki se nanaša na vsako izjemno 
nalogo posebej.

(7) Če delavec opravlja dela pri različnih izvajalcih seval-
nih dejavnosti, vsak od delodajalcev ločeno zagotovi oceno 
individualne izpostavljenosti pri delih, ki jih izpostavljeni delavec 
zanj opravlja.

(8) Ugotavljanje izpostavljenosti iz tega člena izvaja poo-
blaščeni izvajalec dozimetrije.

(9) Če je individualna meritev doze za posameznika neiz-
vedljiva ali neustrezna, se za oceno individualne doze delavca 
uporabijo podatki o dozah drugih delavcev, podatki o nadzornih 
meritvah na nadzorovanih in opazovanih območjih ali ocene 
na podlagi računskih modelov, ki jih odobri organ, pristojen za 
varstvo pred sevanji.

10. člen
(dozimetrija)

(1) Meritve individualne izpostavljenosti zaradi zunanjega 
obsevanja se izvajajo s pasivnimi dozimetri. Efektivna doza se 
izmeri z dozimetri, ki se jih nosi tako, kot je določeno v oceni 
varstva pred sevanji oziroma pripete na gornjem delu telesa v 
višini prsnice. Ekvivalentna doza zaradi zunanjega obsevanja 
se za najbolj izpostavljene organe ugotavlja z dozimetri na za-
pestnicah, prstanih, očalih in drugih mestih. Ekvivalentna doza 
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na kožo zaradi kontaminacije se določi z računskimi modeli na 
podlagi meritev specifične površinske aktivnosti posameznih 
radionuklidov na koži, sluznicah in obleki.

(2) Izpostavljenost zaradi vnosa radionuklidov v telo se 
glede na vrsto in naravo radionuklidov ter način vnosa določi 
z računskimi modeli na podlagi meritev koncentracije posame-
znih radionuklidov v zraku, z meritvami celotne radioaktivnosti 
v telesu ali kritičnih organih oziroma z računskimi modeli na 
podlagi meritev koncentracije posameznih radionuklidov v bio-
loških vzorcih. V primeru površinske radioaktivne kontaminacije 
oseb se določi izpostavljenost zaradi vnosa radionuklidov v telo 
skozi kožo, sluznice ali odprte rane z računskimi modeli na 
podlagi meritev specifične površinske aktivnosti posameznih 
radionuklidov na koži, sluznicah in obleki.

11. člen
(pogostost nadzora osebne izpostavljenosti)

(1) Ugotavljanje izpostavljenosti posameznih izpostavlje-
nih delavcev zunanjemu sevanju se izvaja mesečno.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pri-
stojni organ v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne 
dejavnosti ali registracije sevalne dejavnosti na podlagi ocene 
za posamezne skupine delavcev odobri, da se ugotavljanje 
izpostavljenosti delavcev izvaja tudi v daljših rednih obdobjih, 
vendar ne redkeje kot enkrat letno. Če se dejavnost izvaja ob-
časno, se lahko odobri ugotavljanje izpostavljenosti le za čas 
izvajanja dejavnosti.

(3) Pogostost nadzora osebne izpostavljenosti zaradi no-
tranjega obsevanja se določi s programom iz tretjega odstavka 
9. člena tega pravilnika.

(4) Izpostavljenost delavcev v rudnikih, turističnih jamah 
ali drugih okoljih s povečanimi koncentracijami radonovih po-
tomcev se določa vsaj dvakrat letno.

12. člen
(operativna dozimetrija)

(1) Delavci v jedrskih objektih in industrijski radiografiji 
morajo poleg pasivnih dozimetrov nositi tudi elektronske alar-
mne dozimetre (operativna dozimetrija).

(2) Delavci v drugih dejavnosti morajo poleg pasivnih 
dozimetrov nositi elektronske alarmne dozimetre, če je tako 
določeno v oceni.

(3) Izvajalec sevalne dejavnosti beleži rezultate opera-
tivne dozimetrije dnevno oziroma po vsaki opravljeni delovni 
nalogi.

(4) Način izvajanja operativne dozimetrije mora biti opisan 
v oceni.

13. člen
(ocena osebne izpostavljenosti ob izrednem dogodku)

(1) V primeru izrednega dogodka izvajalec sevalne dejav-
nosti zagotovi čimprejšnjo oceno efektivnih in ekvivalentnih doz 
vseh oseb, ki so bile izpostavljene sevanjem.

(2) Če je prišlo do izrednega dogodka ali če obstaja sum, 
da je prišlo do nenačrtovanega zunanjega obsevanja, se pa-
sivni dozimetri odčitajo neposredno po dogodku, doza pa se 
določi nemudoma. Oseba ne sme začeti z delom, če ni prejela 
novega dozimetra.

(3) Če obstaja sum, da je prišlo do nenačrtovane notranje 
kontaminacije, je treba nemudoma določiti dozo zaradi notra-
njega obsevanja na podlagi meritev celotne radioaktivnosti 
v telesu ali kritičnih organih izpostavljene osebe, oziroma na 
podlagi meritev koncentracije radionuklidov v bioloških vzorcih.

(4) Če je prišlo do površinske kontaminacije oseb, je treba 
oceniti ekvivalentno dozo na kožo zaradi zunanjega obsevanja 
in morebitno dozo zaradi vnosa radionuklidov v telo skozi kožo, 
sluznice ali odprte rane.

(5) Doze iz tega člena oceni pooblaščeni izvajalec dozi-
metrije ali pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji. Izva-

jalec sevalne dejavnosti sporoči vse njemu znane podatke in 
okoliščine, ki bi lahko bili pomembni za oceno doz ob izrednem 
dogodku in če je treba, omogoči dodaten nadzor sevalnih raz-
mer za potrebe ocene doz. Pooblaščeni izvajalec dozimetrije 
oziroma pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji rezultate 
in podatke, ki jih je prejel od izvajalca sevalne dejavnosti ali ki 
jih je pridobil ob dodatnem nadzoru sevalnih razmer, nemu-
doma sporoči organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, za 
centralno evidenco osebnih doz. Rezultate nemudoma sporoči 
tudi izvajalcu sevalne dejavnosti.

14. člen
(nadzor osebne izpostavljenosti izvajalcev zaščitnih ukrepov)

(1) Za izvajalce zaščitnih ukrepov v primeru izrednega do-
godka je treba zagotoviti ustrezno ugotavljanje izpostavljenosti 
glede na vrsto del, ki jih opravljajo, in velikost tveganja, ki so mu 
izpostavljeni, vključno z, kjer je to potrebno, osebnimi dozimetri.

(2) Doze iz tega člena oceni pooblaščeni izvajalec dozi-
metrije ali pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji.

(3) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta, izva-
jalec sevalne dejavnosti, vodja intervencije, ali druga oseba, 
odgovorna za varstvo izvajalcev zaščitnih ukrepov, sporoči 
pooblaščenemu izvajalcu dozimetrije oziroma pooblaščenemu 
izvedencu varstva pred sevanji vse njemu znane podatke in 
okoliščine izrednega dogodka, ki bi lahko bili pomembni za 
oceno doz.

(4) Pooblaščeni izvajalec dozimetrije oziroma pooblaščeni 
izvedenec varstva pred sevanji rezultate in podatke iz prej-
šnjega odstavka, sporoči organu, pristojnemu za varstvo pred 
sevanji, za centralno evidenco osebnih doz. Rezultate sporoči 
tudi izvajalcu zaščitnih ukrepov in osebi, odgovorni za njegovo 
varstvo, ki z rezultati seznani izvajalca zaščitnih ukrepov.

IV. PODATKI O OSEBNIH DOZAH DELAVCEV

15. člen
(izdaja osebne sevalne izkaznice)

(1) Osebno sevalno izkaznico izda organ, pristojen za 
varstvo pred sevanji, na podlagi vloge, ki jo poda delavec ali 
njegov delodajalec. Vloga mora vsebovati podatke o delavcu 
(osebno ime, EMŠO in kraj rojstva ali rojstni datum, kraj rojstva 
in spol, poklic in izobrazbo) in podatke o delodajalcu (naziv 
podjetja, naslov in matična številka).

(2) Osebna sevalna izkaznica se izda v obliki, ki je dolo-
čena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, ob izdaji 
osebne sevalne izkaznice vanjo vpiše identifikacijske podatke 
delavca in podatke o dozah sevanja, ki jih je delavec prejel, 
opravljenih usposabljanjih iz varstva pred sevanji in podatke o 
oceni zdravstvene delazmožnosti iz centralne evidence oseb-
nih doz na dan izdaje osebne sevalne izkaznice.

(4) Delavec lahko ima samo eno veljavno osebno sevalno 
izkaznico. V primeru zamenjave delodajalca, delavec osebno 
sevalno izkaznico prenese k novemu delodajalcu. V primeru 
izgube ali uničenja osebne sevalne izkaznice, se izda nova na 
podlagi pisne vloge iz prvega odstavka tega člena, veljavnost 
izgubljene oziroma uničene izkaznice pa se prekliče.

16. člen
(vpisovanje in sporočanje podatkov)

(1) V osebno sevalno izkaznico sproti vpisujejo:
– podatke o operativni dozimetriji – izvajalec sevalne 

dejavnosti v tujini,
– podatke o uradni dozimetriji – delodajalec, ki je delavca 

napotil v tujino,
– podatke o oceni zdravstvene delazmožnosti – izvajalec 

medicine dela,
– podatke o opravljenih usposabljanjih iz varstva pred 

sevanji – izvajalec usposabljanja.
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(2) Delodajalec sporoča podatke o dozah, ki jih je delavec 
prejel v tujini, v centralno evidenco osebnih doz v skladu s če-
trtim odstavkom 50. člena Zakon o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17; v nadalj-
njem besedilu: ZVISJV-1). Najpozneje do 31. januarja vsako 
leto delodajalec organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, 
pošlje kopijo osebne sevalne izkaznice.

(3) Obveznosti glede vpisovanja in sporočanja podatkov 
tega člena veljajo tudi za samozaposlene osebe.

17. člen
(dostopanje do podatkov o osebnih dozah  

v centralni evidenci osebnih doz)
(1) Podatki iz centralne evidence osebnih doz se osebam 

iz šestega odstavka 49. člena ZVISJV-1 posredujejo na podlagi 
pisne vloge. V vlogi mora biti nedvoumno navedeno, na koga 
se zahteva nanaša (osebno ime, EMŠO in kraj rojstva ali rojstni 
datum, kraj rojstva in spol), in obdobje, v katerem je delavec 
doze prejel.

(2) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, izda potrdilo 
o prejetih dozah, ki vsebuje podatke o letnih dozah za zahte-
vano obdobje in kumulativni dozi iz centralne evidence osebnih 
doz. Potrdilo se izda za vsakega delavca posebej.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, organ, 
pristojen za varstvo pred sevanji, enkrat letno pošlje podatke 
o osebnih dozah pooblaščenim izvajalcem medicine dela. De-
lavci, za katere organ, pristojen za varstvo pred sevanji, pošlje 
podatke pooblaščenim izvajalcem medicine dela, se določijo 
na podlagi poročil o opravljenih zdravstvenih pregledih, kot je 
določeno v predpisu, ki ureja izvajanje zdravstvenega nadzora 
izpostavljenih delavcev.

V. OPRAVLJANJE IZJEMNIH NALOG

18. člen
(izdaja dovoljenja za preseganje mejnih doz)

(1) Dovoljenje za preseganje mejnih doz izda organ, pri-
stojen za varstvo pred sevanji, če so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka 39. člena ZVISJV-1. Organ, pristojen za varstvo pred 
sevanji, se posvetuje z organom, pristojnim za jedrsko varnost, 
kadar gre za dejavnost, za katero je slednji izdal dovoljenje za 
izvajanje sevalne dejavnosti.

(2) Preseganje mejnih doz se določi v dovoljenju iz prej-
šnjega odstavka, pri čemer se za vsakega posameznega de-
lavca in za vsako delovno nalogo določijo najvišje vrednosti 
ekvivalentnih in efektivnih doz.

(3) Dovoljenje za preseganje mejnih doz ne vključuje 
izvajanja zaščitnih ukrepov zaradi izrednih dogodkov.

19. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za preseganje mejnih doz)

Izvajalec sevalne dejavnosti organu, pristojnemu za var-
stvo pred sevanji, predloži vlogo za pridobitev dovoljenja iz 
prejšnjega člena, ki vsebuje:

1. oznako, datum in veljavnost izdanega dovoljenja za 
izvajanje sevalne dejavnosti;

2. opis izjemnih nalog z navedbo njihovih bistvenih zna-
čilnosti, delovnih območij in trajanja;

3. utemeljitev upravičenosti, podatke o individualnih in 
skupinskih efektivnih dozah določenih delavcev pri izjemnih 
nalogah, njihove prejete doze v preteklih petih letih in načrto-
vane doze v naslednjih petih letih. V primerih možne notranje 
kontaminacije in neenakomernega zunanjega obsevanja je 
treba navesti še predvidene ekvivalentne doze;

4. pogoje za uporabo dodatne osebne varovalne opreme, 
osebnih dozimetrov, merilnikov ravni sevanja in radioaktivne 
kontaminacije površin ali zraka;

5. podatke o delavcih, določenih za opravljanje izjemnih 
nalog, njihovo kategorijo in največje načrtovano preseganje 
mejnih doz;

6. mnenje pooblaščenega izvajalca medicine dela o zdra-
vstveni delazmožnosti delavcev, določenih za opravljanje izje-
mnih nalog;

7. mnenje pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji 
glede opravljanja izjemnih nalog;

8. izjave s podpisi delavcev, da privolijo v opravljanje 
izjemnih nalog, kjer so mejne doze lahko presežene, ter da 
so vnaprej seznanjeni s tveganji in varnostnimi ukrepi, ki jih je 
treba izvajati med posamezno nalogo;

9. druge obvezne ukrepe, ki jih je treba izvesti zaradi 
zmanjšanja posledic čezmerne izpostavljenosti delavca, kot 
so zagotovitev dodatnega zdravstvenega varstva in nadzora, 
dekontaminacija in omejitev pogostosti opravljanja izjemnih 
nalog v obdobju zaporednih petih let.

20. člen
(dovoljenje za preseganje mejnih doz)

Dovoljenje za preseganje mejnih doz vsebuje:
1. osnovne podatke o imetniku dovoljenja;
2. opis izjemnih nalog z navedbo njihovih bistvenih značil-

nosti, delovnih območij in trajanja ter utemeljitev upravičenosti;
3. podatke o delavcih, določenih za opravljanje izjemnih 

nalog in največje načrtovano preseganje njihovih mejnih doz;
4. osnovne podatke o pooblaščenem izvajalcu medicine 

dela in pooblaščenem izvedencu varstva pred sevanji, ki sta 
podala mnenje o izvajanju izjemnih nalog;

5. pogoje za uporabo dodatne varovalne in merilne opre-
me za varstvo pred sevanji;

6. druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovo-
ljenja v skladu z veljavnimi predpisi;

7. čas veljavnosti dovoljenja.

VI. POROČILO O OCENAH PREJETIH DOZ  
ZA PREBIVALSTVO

21. člen
(način zbiranja podatkov)

(1) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji izdelajo in 
do 31. marca posredujejo organu, pristojnemu za varstvo pred 
sevanji, poročila o ocenah prejetih doz za celotno prebivalstvo 
Republike Slovenije za preteklo leto. Pri izdelavi poročila upo-
števajo podatke monitoringa radioaktivnosti v okolju.

(2) Poročila o ocenah prejetih doz za referenčne osebe iz 
posameznih skupin prebivalstva, ki jih pooblaščeni izvedenci 
varstva pred sevanji izdelajo na podlagi podatkov izrednega 
monitoringa v primeru povečane radioaktivne kontaminacije 
zraka, pitne vode, vode, tal, živil, krme in posameznih izdelkov 
ali materialov, se posredujejo organu, pristojnemu za varstvo 
pred sevanji, v skladu s programom monitoringa in načinom 
poročanja, sprejetim na podlagi enajstega odstavka 159. člena 
ZVISJV-1. Prvo poročilo o ocenah prejetih doz se posreduje 
najpozneje 60 dni po začetku, zadnje poročilo pa najpozneje 
90 dni po koncu izrednega monitoringa radioaktivnosti.

(3) Poročila o ocenah prejetih doz za referenčne osebe iz 
posameznih skupin prebivalstva na podlagi ocen izpostavljeno-
sti iz 62. člena ZVISJV-1, izdelajo pooblaščeni izvedenci var-
stva pred sevanji oziroma pooblaščeni izvajalci meritev radona 
in jih posredujejo organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, 
in organu, pristojnemu za jedrsko varnost.

(4) Upravljavci sevalnih ali jedrskih objektov zaradi izva-
janja svojih sevalnih dejavnosti po izteku koledarskega leta 
zagotovijo izdelavo poročil o ocenah prejetih doz za referenčne 
osebe iz posameznih značilnih skupin prebivalstva za preteklo 
leto in jih do 15. aprila posredujejo organu, pristojnemu za var-
stvo pred sevanji, in organu, pristojnemu za jedrsko varnost. 
Pred tem morajo najpozneje do 20. marca tekočega leta za 
preteklo leto pripraviti preliminarno poročilo in ga poslati orga-
nu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, in organu, pristojnemu 
za jedrsko varnost. Poročila izdelajo pooblaščeni izvedenci 
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varstva pred sevanji. Pri tem upoštevajo podatke obratovalnih 
monitoringov radioaktivnosti, ki se izvajajo na podlagi 158. čle-
na ZVISJV-1.

(5) Izvajalci sevalnih dejavnosti, ki opravljajo radiološke 
posege, tako pogosto, kot je to določeno v programu radio-
loških posegov, oziroma vsaj enkrat v petih letih, zagotovijo 
izdelavo poročila o ocenah prejetih doz za posamezne skupine 
prebivalstva in jih posredujejo organu, pristojnemu za varstvo 
pred sevanji. Poročila izdelajo pooblaščeni izvedenci varstva 
pred sevanji ali pooblaščeni izvedenci medicinske fizike. Pri 
tem upoštevajo podatke programov radioloških posegov.

(6) Če posamezno poročilo ne vsebuje realnih ocen efek-
tivnih doz, značilnih referenčnih skupin prebivalstva, vrst zu-
nanjega sevanja, dejanskih poti prenosa radioaktivnih snovi v 
človekovo okolje in vnosov v človeka, kemičnih in fizikalnih la-
stnostih radionuklidov pri vnosu ter ovrednotenj nezanesljivosti 
ali spremenljivosti ocen doz, lahko organ, pristojen za varstvo 
pred sevanji, ali organ, pristojen za jedrsko varnost, zahteva, 
da se posamezno poročilo ustrezno popravi ali dopolni.

22. člen
(shranjevanje dokumentacije)

Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, in organ, pri-
stojen za jedrsko varnost, trajno shranjujeta vsa poročila iz 
prejšnjega člena v svojem arhivu. Če se izdelajo zbirna poročila 
za več zaporednih let in če je zagotovljeno, da se v zbirnih 
poročilih ohranijo vse pomembne informacije iz šestega od-
stavka prejšnjega člena, posameznih letnih poročil ni treba 
več shranjevati.

23. člen
(ocenjevanje vnosa in kontaminacije)

Metodologija za ocenjevanje vnosa radionuklidov in ra-
dioaktivne kontaminacije zaradi izvajanja sevalne dejavnosti 
upošteva čimbolj realne podatke o:

– vrsti in aktivnosti radionuklidov, ki se zaradi izvajanja se-
valnih dejavnosti izpuščajo v okolje, njihovi kemični in fizikalni 
obliki, ter o mestih in načinih izpuščanja;

– prenosnih poteh teh radionuklidov do referenčnih skupin 
prebivalstva, kjer je treba ločiti prevladujoče poti, ki prispevajo 
večino doze, od manj pomembnih poti, ki prispevajo manj od 
1/10 prevladujoče doze;

– radioaktivni kontaminaciji zraka, tal, vode, živil in drugih 
izdelkov, doznih koeficientih za posamezne radionuklide in 
modelih za izračun doz;

– referenčnih skupinah prebivalstva, razdeljenih v tri sta-
rostne skupine (dojenčke, mlajše od enega leta; otroke, stare 
od 7 do 12 let; odrasle, starejše od 17 let), njihovih normalnih in 
posebnih življenjskih oziroma prehrambenih navadah;

– možnih odstopanjih dejanskih doz od ocenjenih in nji-
hovih porazdelitvah zaradi nezanesljivosti ali spremenljivosti 
izmerjenih ali izračunanih podatkov.

 

24. člen
(ocenjevanje doz za referenčne skupine prebivalstva)
(1) Metodologija za ocenjevanje doz, ki so jih prejele refe-

renčne skupine prebivalstva, je prilagojena sevalnim tveganjem 
pri izvajanju sevalnih dejavnosti. Upošteva prispevke zunanje 
in notranje obsevanosti. Če so ocenjene doze, njihove nezane-
sljivosti ali spremenljivosti primerljive z avtoriziranimi doznimi 
ogradami, je treba izvajati podrobne in obsežne programe 
monitoringa ter uporabljati realne računske modele.

(2) Če so zaradi izvajanja sevalne dejavnosti ocenjene 
doze referenčnih posameznikov iz prebivalstva nižje od 10 µSv 
na leto ali nižje od 10 % avtoriziranih doznih ograd, se namesto 
realnih računskih modelov lahko uporabijo enostavnejše ocene 
pod pogojem, da so konservativne, in upoštevajo hipotetične 
referenčne skupine prebivalstva.

(3) Poročila o ocenah doz za referenčne skupine pre-
bivalstva zaradi izvajanja sevalnih dejavnosti vsebujejo tudi 
primerjavo ocen doz z operativnimi doznimi ogradami in 
program zagotavljanja kakovosti. Pri izračunu efektivne doze 
zaradi vnosa se uporabijo dozni koeficienti, določeni v pred-
pisu, ki določa mejne doze. Poročilo upošteva tudi prispevke 
k dozam zaradi nastajanja in kopičenja radioaktivnih raz-
padnih produktov, če so primerljivi z dozami prevladujočih 
prenosnih poti.

(4) Zaradi izvajanja sevalnih dejavnosti je za referenčne 
skupine prebivalstva treba določiti tudi skupinske doze. Pri se-
stavi referenčne skupine se lahko upoštevajo le posamezniki, 
ki prejmejo dozo nad 1 % avtorizirane dozne ograde. Pri tem 
je treba upoštevati nezanesljivost ali spremenljivost vrednosti 
posameznih doz.

25. člen
(ocenjevanje doz za celotno prebivalstvo)

Metodologija ocenjevanja doz za celotno prebivalstvo je 
določena tako, da zagotavlja enakovredno in kakovostno pri-
merjavo vrednosti doz za celotno prebivalstvo s tistimi dozami, 
ki jih prejmejo posamezne referenčne skupine prebivalstva 
zaradi izvajanja sevalnih dejavnosti. Posamezne doze se celo-
vito in redno vrednotijo, da se lahko izvajajo ukrepi optimizacije 
varstva pred ionizirajočimi sevanji.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(veljavnost potrdil o oceni varstva pred sevanji)

Potrdila o oceni varstva pred sevanji, ki so bila kot sa-
mostojni upravni akt izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, 
veljajo do datuma, navedenega na potrdilu.

27. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata upora-
bljati Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz 
pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji 
(Uradni list RS, št. 83/16 in 76/17 – ZVISJV-1) in Pravilnik o 
načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavlje-
nosti ionizirajočim sevanjem (Uradni list RS, št. 81/16 in 76/17 
– ZVISJV-1).

28. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-34/2018
Ljubljana, dne 14. maja 2018
EVA 2018-2711-0011

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
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PRILOGA 1: Vsebina, obseg in oblika ocene varstva pred sevanji  
 
1. SPLOŠNI PODATKI O SEVALNI DEJAVNOSTI IN IZVAJALCU  
 
1.a Pravna oseba in njen zastopnik (naziv, naslov, osebno ime, naziv, funkcija)  
 
1.b Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji (osebno ime, izobrazba, izkušnje)  
 
1.c Organizacijska enota, kjer se izvaja sevalna dejavnost (naziv, naslov)  
 
1.č Opis sevalne dejavnosti (bistvene značilnosti in nevarnosti, delovna mesta, vrsta in  
število virov sevanja, ki jih ocena opiše)  
 
 
2. PODATKI O VIRIH SEVANJA IN PROSTORIH, KJER SE UPORABLJAJO  
 
2.a Opis virov in naprav (vrste, oznake, zmogljivosti), pogojev uporabe, vključno z  
vzdrževanjem, opis načrtovanih novih virov in naprav ali načrtovanih sprememb na obstoječih virih (prevzem 
virov, naprav in opreme ter testi sprejemljivosti in z njimi povezani pregledi, konstrukcijske značilnosti vira ali 
naprave, podrobnosti v zvezi z varnostjo in opozorilnimi sistemi)  
 
2.b Navedba podatkov o največji hitrosti doz ob virih in o možnosti kontaminacije  
 
2.c Opis prostorov, kjer se viri uporabljajo in shranjujejo, vključno z zmogljivostjo shrambe  
virov, ter opis sosednjih območij  
 
2.č Razvrstitev prostorov na nadzorovana in opazovana območja, prezračevanje in filtri  
 
2.d Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izpusti v okolje ter opis monitoringa okolja 
 
2.e Priporočena življenjska doba virov in način ravnanja po prenehanju uporabe  
 
2.f Povzetek opisa ukrepov varovanja virov sevanja  
 
 
3. UKREPI VARSTVA DELAVCEV IN PREBIVALSTVA PRED SEVANJI  
 
3.a Ščitenje virov in prostorov (snovi, debeline, razporeditev ščitov ali ograj)  
 
3.b Varnostni sistemi (opozorilni, samodejni izklopi ali zapiranja)  
 
3.c Administrativni ukrepi (določitev odgovornosti, organizacija dela, vodenje evidenc)  
 
3.č Navodila ali priporočila za varno delo  
 
3.d Program izvajanja nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih (merilniki  
sevanja, opis načinov, krajev, trajanj in pogostosti meritev, umerjanja)  
 
3.e Program in izvajanje nadzora zunanje in notranje obsevanosti (uporaba osebnih  
dozimetrov, metoda in pogostost ugotavljanja obsevanosti, dozimetrija delovnega mesta)  
 
3.f Osebna varovalna oprema  
 
3.g Vsebina in obseg usposabljanja iz varstva pred sevanji iz predpisa, ki določa  
obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj  
 
 
4. IZPOSTAVLJENOST ZARADI IZVAJANJA DEJAVNOSTI  
 
4.a Opis sevalno najbolj tveganih del (časi, hitrosti efektivnih in ekvivalentnih doz, vnosi)  
 
4.b Razvrstitev delavcev v kategorijo A ali B glede na sevalno tveganje in delovno mesto  
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4.c Ocena efektivnih in ekvivalentnih doz delavcev pri normalnem delu (podatki o  
 
dozimetriji)  
 
4.č Ocena efektivne doze za prebivalce  
 
4.d Posebni pogoji dela za nosečnice in doječe matere 
 
 
5. POTENCIALNA IZPOSTAVLJENOST  
 
5.a Identifikacija izrednih dogodkov in ocena verjetnosti za njihov nastanek  
 
5.b Ocena prostorske in časovne porazdelitve radioaktivnih snovi po morebitni kontaminaciji  
 
5.c Ocena potencialnih efektivnih in ekvivalentnih doz za delavce pri teh dogodkih  
 
5.č Ocena potencialnih efektivnih doz za prebivalce pri teh dogodkih  
 
5.d Ocena skupinske efektivne doze in ocena sevalnega tveganja za sevalno dejavnost  
 
 
6. NAČRT OPTIMIZACIJE VARSTVA  
 
6.a Izdelava poročil o izvajanju ukrepov varstva pred sevanji in o prejetih dozah delavcev  
 
6.b Spremljanje kazalnikov sevalnega tveganja (doz, izrednih dogodkov, drugih ukrepov, primerjava prejetih doz 
z doznimi ogradami in ocenjenimi dozami)  
 
6.c Določitev, optimizacija in preverjanje operativnih doznih ograd, vključno z merili poročanja ob preseganju  
 
6.č Načrt za zmanjšanje sevalnega tveganja (človeški, administrativni in tehnični dejavniki)  
 
6.d Potrebno število usposobljenih delavcev za varno delo v območju virov sevanj  
 
6.e Načrt ukrepov za preprečevanje izrednih dogodkov 
 
6.f Navodila za ukrepanje v primeru izrednega dogodka in načrt za odpravo njegovih posledic  
 
 
7. ZAGOTAVLJANJE IN PREVERJANJE KAKOVOSTI 
 
 
8. PRETEKLE IZKUŠNJE Z IZREDNIMI DOGODKI  
 
8.a Opis dosedanjih izrednih dogodkov, analiza vzrokov, ocena prejetih doz  
 
8.b Opis drugih dogodkov, pomembnih za varstvo pred sevanji, analiza vzrokov  
 
8.c Opis izvedenih sanacijskih del ali drugih ukrepov po izrednem dogodku, presoja  
uspešnosti sanacije in izvedenih ukrepov, prejete doze pri sanaciji in izvajanju ukrepov  
 
9. STROKOVNO MNENJE POOBLAŠČENEGA IZVEDENCA VARSTVA PRED SEVANJI  
O OCENI IN PREDLAGANI UKREPI  
 
10. ORIGINALNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA PROIZVAJALCA IN DRUGA  
POJASNILA, POTREBNA ZA UGOTAVLJANJE STANJA VARSTVA PRED SEVANJI  
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Re

pu
bl
ik
i S
lo
ve
ni
ji.
 

O
se
bn

a 
se
va
ln
a 
iz
ka
zn

ic
a 
je
 o
se
bn

i n
ep

re
no

sl
jiv
 d
ok

um
en
t. 
 

Za
 s
pr
ot
no
 v
pi
so
va
nj
e 
in
 to
čn
os
t p

od
at
ko

v 
v 
os
eb
ni
 s
ev
al
ni
 iz

ka
zn

ic
i s
kr
bi
  z

un
an

ji 
iz
va
ja
le
c 
 

– 
de

lo
da

ja
le
c.
 I
zp

os
ta
vl
je
ni
 d
el
av

ec
 m

or
a 
os
eb
no
 s
ev
al
no
 i
zk
az
ni
co
 s
kr
bn

o 
va
ro
va
ti 
in
 p
o 

na
jb
ol
jši
h 
m
oč
eh
 p
re
pr
eč
iti
 n
je
no
 p
oš
ko

db
o,
 iz
gu

bo
 a
li 
kr
aj
o.
  

O
se
bn

a 
se
va
ln
a 
iz
ka
zn

ic
a 
se
 iz

da
 z
a 
ob

do
bj
e 
de

se
t l
et
 o
zi
ro
m
a 
do
 z
ap

ol
ni
tv
e 
en
e 
od
 ta

be
l z

a 
vn

os
 p
od

at
ko

v.
  

Iz
ra
zi
, u
po
ra
bl
je
ni
 v
 te
j s
ev
al
ni
 iz
ka
zn
ic
i, 
po
m
en
ijo
:  

Iz
va
ja
lec
 s
ev
al
ne
 d
eja
vn
os
ti 
je
 t
uj
a 
pr
av
na
 a
li 
fiz

ič
na
 o
se
ba
, z

a 
ka
te
ro
 z
un

an
ji 
de

la
ve
c 
iz
va
ja
 

de
la
, 
pr
i 
ka
te
ri
h 
je
 i
zp

os
ta
vl
je
n 
io
ni
zi
ra
jo
či
m
 s
ev
an

je
m
. 
Iz
va
ja
le
c 
se
va
ln
e 
de

ja
vn

os
ti 
la
hk

o 
up

ra
vl
ja
 j
ed

rs
ki
 o
bj
ek
t 
al
i 
iz
va
ja
 s
ev
al
no
 d

ej
av
no

st
 v
 i
nd

us
tr
iji
, 
ra
zi
sk
av
ah

, 
m
ed

ic
in
i, 
itd

. 
Iz
va
ja
le
c 
se
va
ln
e 
de

ja
vn

os
ti 
vp

is
uj
e 
po

da
tk
e 
o 
re
zu

lta
tih
 o
pe

ra
tiv

ne
 d
oz
im

et
ri
je
.  

Zu
na
nj
i i
zv
aj
al
ec
 je
 p
ra
vn

a 
al
i f
iz
ič
na
 o
se
ba
 v
 R
ep

ub
lik

i S
lo
ve
ni
ji,
 p
ri
 k
at
er
i j
e 
zu

na
nj
i d

el
av
ec
 

za
po

sl
en
. Z

un
an

ji 
iz
va
ja
le
c 
vp

is
uj
e 
po

da
tk
e 
o 
ur
ad

ni
 d
oz
im

et
ri
ji.
 

Zu
na
nj
i d
ela
ve
c 
je
 z
ap

os
le
n 
pr
i z

un
an

je
m
 iz

va
ja
lc
u 
v 
Re

pu
bl
ik
i S

lo
ve
ni
ji 
in
 o
pr
av
lja
 d
el
a 
za
 

iz
va
ja
lc
e 
se
va
ln
e 
de

ja
vn

os
ti 
v 
tu
jin

i. 

U
ra
dn
a 
do
zi
m
et
rij
a 
je
 s
is
te
m
 m

er
ite

v 
os
eb
ni
h 
do

z 
(o
bi
ča
jn
o 
s 
pa

si
vn

im
i d

oz
im

et
ri
), 
ki
 ji
h 
iz
va
ja
 

po
ob

la
šč
en
i i
zv
aj
al
ec
 d
oz
im

et
ri
je
 t
er
 s
o 
na

m
en
je
ne
 n
ad

zo
ru
 iz

po
st
av
lje
no

st
i i
n 
pr
im

er
ja
vi
 z
 

m
ej
ni
m
 d
oz
am

i. 
  

O
pe
ra
tiv
na
 d
oz
im
et
rij
a 
je
 s
is
te
m
 m

er
ite

v 
os
eb
ni
h 
do

z,
 k
i j
ih
 iz

va
ja
 iz

va
ja
le
c 
se
va
ln
e 
de

ja
vn

os
ti 

in
 so
 n
am

en
je
ne
 s
pr
ot
ne
m
u 
na

dz
or
u 
iz
po

st
av
lje
no

st
i. 
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SE
C
TI
O
N
 4
 / 
D
EL
 4
 ‐ 
C
ur
re
nt
 o
ut
si
de
 u
nd
er
ta
ki
ng
 ‐ 
em
pl
oy
er
/ 

Zu
na
nj
i i
zv
aj
al
ec
 ‐ 
de
lo
da
ja
le
c 

(T
o 
be
 co
m
pl
et
ed
 b
y 
th
e e
m
pl
oy
er
 o
f t
he
 o
ut
sid
e w
or
ke
r /
 Iz
po
ln
i z
un
an
ji 
iz
va
ja
lec
 

– 
de
lo
da
ja
lec
) 

Em
pl
oy
er
  (
N
am

e,
 

Id
en
tif
ic
at
io
n 
nu

m
be
r, 
 

A
dd

re
ss
, T

el
, F
ax
, e
‐

m
ai
l a
dd

re
ss
) /
 

D
el
od
aj
al
ec
 (N

az
iv
, 

m
at
ič
na
 š
te
vi
ka
, 

na
sl
ov

, t
el
ef
on

sk
a 

št
ev
ilk

a,
 e
‐n
as
lo
v

Em
pl
oy
m
en
t /
 Z
ap
os
lit
ev
 

St
ar
t d
at
e 
/ 

D
at
um
 

za
če
tk
a 

za
po
sl
itv
e 

St
am
p 
an
d 

si
gn
at
ur
e 
/ 

Ži
g 
in
 

po
dp
is
 

En
d 
da
te
 / 

D
at
um
 

ko
nc
a 

za
po
sl
itv
e 

St
am
p 
an
d 

si
gn
at
ur
e 
/ 

Ži
g 
in
 

po
dp
is
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

      O
cc
up
at
io
na
l c
at
eg
or
y 
/K
at
eg
or
ija
 

de
la
 

             

C
at
eg
or
is
at
io
n 
A
 o
r B
 / 

K
at
eg
or
ija
 A
 a
li 
B 

St
ar
t d

at
e 
/ 

D
at
um
 

za
če
tk
a 

En
d 
da

te
 / 

D
at
um
 

ko
nc
a 

O
cc
up

at
io
na

l 
ca
te
go

ry
 / 

K
at
eg
or
ija
 

de
la
 

St
ar
t d

at
e 
/ 

D
at
um
 

za
če
tk
a 

En
d 
da

te
 / 

D
at
um
 

ko
nc
a 

C
at
eg
or
is
at
io
n 

A
 o
r B
 / 

K
at
eg
or
ija
 A
 

al
i B
 

St
ar
t d

at
e 
/ 

D
at
um
 

za
če
tk
a 

En
d 
da

te
 / 

D
at
um
 

ko
nc
a 

O
cc
up

at
io
na

l 
ca
te
go

ry
 / 

K
at
eg
or
ija
 

de
la
 

St
ar
t d

at
e 
/ 

D
at
um
 

za
če
tk
a 

En
d 
da

te
 / 

D
at
um
 

ko
nc
a 

C
at
eg
or
is
at
io
n 

A
 o
r B
 / 

K
at
eg
or
ija
 A
 

al
i B
 

St
ar
t d

at
e 
/ 

D
at
um
 

za
če
tk
a 

En
d 
da

te
 / 

D
at
um
 

ko
nc
a 

O
cc
up

at
io
na

l 
ca
te
go

ry
 / 

K
at
eg
or
ija
 

de
la
 

St
ar
t d

at
e 
/ 

D
at
um
 

za
če
tk
a 

En
d 
da

te
 / 

D
at
um
 

ko
nc
a 

C
at
eg
or
is
at
io
n 

A
 o
r B
 / 

K
at
eg
or
ija
 A
 

al
i B
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SE
C
TI
O
N
 5
 / 
D
EL
 5
 –
 H
ea
lth
 s
ur
ve
ill
an
ce
 / 
Zd
ra
vs
tv
en
i 

na
dz
or
 

(T
o 
be
 co
m
pl
et
ed
 b
y 
th
e a
pp
ro
ve
d 
oc
cu
pa
tio
na
l h
ea
lth
 se
rv
ic
e /
 Iz
po
ln
i p
oo
bl
aš
če
ni
 

iz
va
ja
lec
 m
ed
ic
in
e d
ela
). 

  D
at
e 
/ 

D
at
um
 

Ty
pe
 o
fE
xa
m
in
at
io
n 
/ V
rs
ta
 

zd
ra
vs
tv
en
eg
a 
pr
eg
le
da
 

R
es
ul
t(
fit
, n

ot
 fi
t, 
fit
 

su
bj
ec
t t
o 
sp
ec
ia
l 

co
nd

iti
on

s a
s 
sh
ow

n)
 / 

O
ce
na
 iz
po
ln
je
va
nj
a 

po
se
bn
ih
 z
dr
av
st
ve
ni
h 

za
ht
ev
  (
iz
po

ln
ju
je
, n

e 
iz
po

ln
ju
je
, i
zp

ol
nj
uj
e 
z 

om
ej
itv

am
i) 

       
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

          R
es
tr
ic
tio
ns
 to
 w
or
k 
w
ith
 

ra
di
at
io
ns
 / 
O
m
ej
itv
e 
pr
i d
el
u,
 k
i 

vk
lju
ču
je
 iz
po
st
av
lje
no
st
 s
ev
an
je
m
 

V
al
id
at
io
n 
of
 re
su
lt
 

(n
am

e,
 s
ig
na

tu
re
 a
nd
 

st
am

p 
or
 id

en
tif
ic
at
io
n 

nu
m
be
r o

f t
he
 a
pp

ro
ve
d 

m
ed

ic
al
 p
ra
ct
iti
on

er
, 

ap
pr
ov

ed
  o
cc
up

at
io
na

l 
he
al
th
 s
er
vi
ce
 o
r o

th
er
 

de
si
gn

at
ed
 in

st
an

ce
) /
 

Pr
eg
le
d 
op
ra
vi
l (
na

zi
v,
 

po
dp

is
 in
 ž
ig
 

po
ob

la
šč
en
eg
a 
iz
va
ja
lc
a 

m
ed

ic
in
e 
de

la
) 

Pe
ri
od
 o
f 

va
lid
ity
 o
f t
he
 

re
su
lt 
/ O
ce
na
 

iz
po
ln
je
va
nj
a 

po
se
bn
ih
 

zd
ra
vs
tv
en
ih
 

za
ht
ev
 v
el
ja
 

do
: 
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SE
C
TI
O
N
 6
 / 
D
EL
 6
 –
 O
ff
ic
ia
l d
os
e 
re
co
rd
 u
p 
to
 th
e 

ra
di
at
io
n 
pa
ss
bo
ok
 is
su
e 
da
te
 / 
R
ez
ul
ta
ti 
ur
ad
ne
 d
oz
im
et
ri
je
 

do
 iz
da
je
 o
se
bn
e 
se
va
ln
e 
iz
ka
zn
ic
e 

(T
o 
be
 co
m
pl
et
ed
 b
y 
SR
PA
 / 
Iz
po
ln
i U
RS
VS
). 

  6.
1.
 L
if
e 
tim

e 
do
se
 (m
Sv
)/ 
Ži
vl
je
nj
sk
a 
do
za
 (m
Sv
) 

 
Ex

te
rn
al
 d
os
e 
/ Z

un
an

ja
 d
oz
a 

U
ni
fo
rm
 / 
En

ak
om

er
no
 o
bs
ev
an

je
 

N
on
‐u
ni
fo
rm
 : 
eq
ui
va
le
nt
 d
os
e 
to
 s
pe

ci
fie

d 
bo

dy
 lo

ca
tio

n 
(e
xt
re
m
iti
es
/o
th
er
 a
re
a’
s)
 / 

N
ee
na

ko
m
er
no
 o
bs
ev
an

je
: e
kv

iv
al
en
tn
a 

do
za
 n
a 
na

ve
de

ni
 d
el
 te
le
sa
 

ph
ot
on

/ 
el
ec
tr
on
 / 

fo
to
ns
ka
/

el
ek
tr
on

s
ka
 d
oz
a 

H
p(
10
) [
a]
 

N
eu

tr
on
 

do
se
 / 

N
eu

tr
on

sk
a 

do
za
 

H
p(
10
) [
b]
 

Sk
in
 d
os
e 

/ K
ož
na
 

do
za
 

H
p(
0.
07
) 

Le
ns
 

do
se
 / 

O
če
sn
e 

le
če
 

H
p(
3)
 

…
 

…
 

 
…
 

…
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                   

             
In
te
rn
al
 d
os
e 
/N

ot
ra
nj
a 
do

za
 

 
 

Ef
fe
ct
iv
e 

do
se
 

[s
um
 o
f 

[a
],[
b]
 

an
d 
[c
]] 
/ 

Ef
ek
tiv
na
 

do
za
 

[v
so
ta
 [a
], 

[b
] i
n 
[c
]] 

A
ut
ho

ri
ze
d 

si
gn

at
ur
e 
‐ 

st
am

p 
of
 

th
e 
is
su
in
g 

en
tit
y 
an

d 
da

te
 / 

Po
dp

is
 in
 

ži
g 
U
RS

V
S,
 

da
tu
m
 

C
om

m
itt
ed
 

ef
fe
ct
iv
e 
do

se
 

fr
om
 in

te
rn
al
ly
 

de
po

si
te
d 

ra
di
on

uc
lid

es
 / 

Pr
ed

vi
de

na
 

ef
ek
tiv

na
 d
oz
a 
[c
]  

 

C
om

m
itt
ed
 e
qu

iv
al
en
t d

os
e 
to
 

sp
ec
ifi
c 
in
di
vi
du

al
 o
rg
an

s 
or
 

tis
su
es
 / 
Pr
ed

vi
de

na
 e
kv

iv
al
en
tn
a 

do
za
 n
a 
na

ve
de

ni
 d
el
 te
le
sa
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
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6.
2.
 D
os
es
 (m
Sv
) f
or
 th
e 
la
st
 5
 c
al
en
da
r y
ea
rs
  (n
ot
 in
cl
ud
in
g 
th
e 

cu
rr
en
t y
ea
r)
 / 
D
oz
e 
(m
Sv
) z
a 
za
dn
jih
 p
et
 k
ol
ed
ar
sk
ih
 le
t (
br
ez
 

te
ko
če
ga
 k
ol
ed
ar
sk
eg
a 
let
a)
 

Ye
ar
/ 

Le
to
 

Ex
te
rn
al
 d
os
e
/ Z
un
an
ja
 d
oz
a

 
U
ni
fo
rm
 / 
En

ak
om

er
no
 o
bs
ev
an

je
  

N
on
‐u
ni
fo
rm
 : 
eq
ui
va
le
nt
 d
os
e 
to
 

sp
ec
ifi
ed
 b
od

y 
lo
ca
tio

n 
(e
xt
re
m
iti
es
/o
th
er
 a
re
a’
s)
 / 

N
ee
na

ko
m
er
no
 o
bs
ev
an

je
: 

ek
vi
va
le
nt
na
 d
oz
a 
na
 n
av
ed

en
i d

el
 

te
le
sa
 

 
ph

ot
on

/ 
el
ec
tr
on
 / 

fo
to
ns
ka
/e

le
kt
ro
ns
ka
 

do
za
 

H
p(
10
) [
a]
 

N
eu

tr
on
 

do
se
 / 

N
eu

tr
on

sk
a 

do
za
 

H
p(
10
) [
b]
 

Sk
in
 d
os
e 

/ K
ož
na
 

do
za
 

H
p(
0.
07
) 

Le
ns
 

do
se
 / 

O
če
sn

e 
le
če
 

H
p(
3)
 

…
 

…
 

…
…

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  Si
gn

at
ur
e/
st
am

p 
of
 th

e 
is
su
in
g 

en
tit
y 
an

d 
da

te
 / 
Po

dp
is
, ž
ig
 

U
RS

V
S,
 d
at
um
 

 

         

     
In
te
rn
al
 d
os
e 
/ N

ot
ra
nj
a 
do

za
 

Ef
fe
ct
iv
e 

do
se
 

[s
um
 o
f 

[a
],[
b]
 

an
d 
[c
]] 
/ 

Ef
ek
tiv
na
 

do
za
 

[v
so
ta
 [a
], 

[b
] i
n 
[c
]] 

A
ut
ho

ri
ze
d 

si
gn

at
ur
e/
 

st
am

p 
of
 

th
e 
is
su
in
g 

en
tit
y 
an

d 
da

te
 / 

Po
dp

is
 in
 

ži
g 
U
RS

V
S,
 

da
tu
m
 

C
om

m
itt
ed
 

ef
fe
ct
iv
e 
do

se
 

fr
om
 in

te
rn
al
ly
 

de
po

si
te
d 

ra
di
on

uc
lid

es
 / 

Pr
ed

vi
de

na
 

ef
ek
tiv

na
 d
oz
a 
[c
]  

         

C
om

m
itt
ed
 e
qu

iv
al
en
t d

os
e 
to
 

sp
ec
ifi
c 
in
di
vi
du

al
 o
rg
an

s 
or
 

tis
su
es
 / 
Pr
ed

vi
de

na
 e
kv

iv
al
en
tn
a 

do
za
 n
a 
na

ve
de

ni
 d
el
 te
le
sa
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
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SE
C
TI
O
N
 7
 / 
D
EL
 7
– 
O
ff
ic
ia
l d
os
im
et
ry
 / 
R
ez
ul
ta
ti 
ur
ad
ne
  

do
zi
m
et
ri
je
 (T
o 
be
 co
m
pl
et
ed
 b
y 
th
e e
m
pl
oy
er
) /
 (I
zp
ol
ni
 z
un
an
ji 
iz
va
ja
lec
  –
 

de
lo
da
ja
lec
). 

O
ff
ic
ia
l d
os
im
et
ry
 fo
r y
ea
r …

…
. (
m
Sv
) /
 R
ez
ul
ta
ti 
ur
ad
ne
 

do
zi
m
et
ri
je
 z
a 
le
to
 …
…
. (
m
Sv
) 

Pe
ri
od
 / 

O
bd
ob
je
  

(d
dm

m
 

yy
yy
‐ 

dd
m
m
 

yy
yy

) 

Ex
te
rn
al
 d
os
e/
 Z
un

an
ja
 d
oz
a 

U
ni
fo
rm
 / 
En

ak
om

er
no
 o
bs
ev
an

je
 

N
on
‐u
ni
fo
rm
 : 

eq
ui
va
le
nt
 d
os
e 
to
 

sp
ec
ifi
ed
 b
od

y 
lo
ca
tio

n 
(e
xt
re
m
iti
es
/o
th
er
 a
re
a’
s)
 

/ N
ee
na

ko
m
er
no
 

ob
se
va
nj
e:
 e
kv

iv
al
en
tn
a 

do
za
 n
a 
na

ve
de
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2425. Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz 
in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic

Na podlagi prvega in šestega odstavka 11. člena Zakona 
o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za 
zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07 in 56/15 – ZPPDČT), 
izdaja ministrica za zdravje

P R A V I L N I K
o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos 

in iznos človeških tkiv in celic

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(področje urejanja)

(1) Ta pravilnik določa postopek pridobitve dovoljenja za 
enkratni uvoz človeških tkiv in celic (v nadaljnjem besedilu: 
tkiv in celic) v skladu z Direktivo Komisije (EU) 2015/566 z 
dne 8. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2004/23/ES v zvezi s 
postopki za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in var-
nosti uvoženih tkiv in celic (UL L št. 93 z dne 9. 4. 2015, str. 56; 
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/566/EU).

(2) Ta pravilnik določa tudi postopek uvoza, izvoza, vnosa 
ali iznosa tkiv in celic v nujnih primerih.

2. člen
(opredelitev izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »dobavitelj iz države članice EU« je ustanova, ki ima 

v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: 
EU), v kateri ima sedež, ustrezno dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami;

2. »dobavitelj iz tretje države« je ustanova za tkiva in celi-
ce ali druga ustanova, ki ima sedež v tretji državi in na podlagi 
dovoljenja ali drugega dokumenta pristojnega organa države 
lahko izvaja izvoz tkiv in celic;

3. »enkratni uvoz« pomeni uvoz določene vrste tkiva ali 
celice, namenjene uporabi pri prejemniku, ki je znan ustanovi 
za tkiva in celice, ki uvaža, in dobavitelju iz tretje države pred 
uvozom in ne poteka več kot enkrat za katerega koli prejemnika 
od istega dobavitelja iz tretje države«;

4. »EU-kompendij ustanov za tkiva in celice« je evropski 
register ustanov za tkiva in celice in donorskih centrov, ki so 
pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in 
celicami in ki vsebuje podatke iz Priloge VIII Direktive Komi-
sije 2006/86/ES z dne 24. oktobra 2006 o izvajanju Direktive 
2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah po 
sledljivosti, obveščanju o hudih in neželenih reakcijah in poja-
vih ter nekaterih tehničnih zahtevah za kodiranje, predelavo, 
konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje človeških tkiv in 
celic (UL L št. 294 z dne 25. 10. 2006, str. 32), zadnjič spre-
menjene z Direktivo Komisije (EU) 2015/565 z dne 8. aprila 
2015 o spremembi Direktive 2006/86/ES v zvezi z nekaterimi 
tehničnimi zahtevami za kodiranje človeških tkiv in celic (UL L 
št. 93 z dne 9. 4. 2015, str. 43);

5. »generični seznam« je seznam tkiv in celic z generič-
nimi imeni, ki ga pripravi in objavi Evropska komisija na svoji 
spletni strani;

6. »iznos in vnos tkiv in celic« je prenos tkiv in celic med 
Republiko Slovenijo in drugimi državami članicami EU;

7. »izvoz in uvoz tkiv in celic« je prenos tkiv in celic med 
Republiko Slovenijo in tretjimi državami;

8. »nujni primeri« pomeni kakršno koli nepredvideno oko-
liščino, v kateri ni nobene druge možnosti za takojšnje zdra-
vljenje znanih prejemnikov, katerih zdravje bi bilo brez uvoza, 
vnosa, izvoza ali iznosa tkiv in celic resno ogroženo;

9. »prevzemnik tkiv in celic« je ustanova za tkiva in celice 
izven Republike Slovenije, ki ima dovoljenje za dejavnost pre-
skrbe s tkivi in celicami ali drug ustrezen dokument pristojnega 
organa države, kjer ima sedež uporabnik tkiv in celic izven 
Republike Slovenije, ki opravlja zdravstveno dejavnost v skla-
du s predpisi države, kjer ima sedež, in pri tem uporablja tkiva 
in celice za zdravljenje, ali proizvajalec zdravila za napredno 
zdravljenje v tujini, ki tkivo in celice sprejme od ustanove za 
tkiva in celice, ki ima dovoljenje za iznos oziroma izvoz v Re-
publiki Sloveniji;

10. »tretje države« so države, ki niso države članice EU;
11. »ustanova za tkiva in celice, ki uvaža« je ustanova za 

tkiva in celice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima dovolje-
nje za uvoz posamezne vrste tkiv in celic in je v pogodbenem 
razmerju z dobaviteljem iz tretje države za uvoz tkiv in celic iz 
tretje države v Republiko Slovenijo.

3. člen
(zagotavljanje standardov)

Imetniki dovoljenj in potrdil iz tega pravilnika, ki opravljajo 
enkratni uvoz, izvoz, vnos ali iznos tkiv in celic v nujnih prime-
rih, zagotavljajo standarde kakovosti, varnosti in sledljivosti tkiv 
in celic v skladu s predpisi s področja tkiv in celic.

II. ODOBRITEV ENKRATNEGA UVOZA TKIV IN CELIC

4. člen
(enkratni uvoz tkiv in celic)

Ustanova za tkiva in celice, ki uvaža in ki ima v veljavnem 
dovoljenju za opravljanje dejavnosti odobreno dejavnost uvoza 
posameznih vrst tkiv in celic od določenih dobaviteljev, lahko 
izvede enkraten uvoz istih vrst tkiv in celic za posameznega 
prejemnika na podlagi dovoljenja Javne agencije Republike 
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija) za enkratni uvoz, ko tkiva in celice uvozi od 
drugega dobavitelja.

5. člen
(postopek za odobritev enkratnega uvoza)

(1) Agencija po prejemu popolne vloge v 60 dneh odloči 
o enkratnem uvozu tkiv in celic ustanovi iz prejšnjega člena.

(2) Po izdaji dovoljenja za enkratni uvoz tkiv in celic 
Agencija ustanovi za tkiva in celice, ki uvaža, izda tudi potrdilo 
o odobritvi enkratnega uvoza tkiv in celic na obrazcu iz Priloge, 
ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen
(vloga za odobritev enkratnega uvoza tkiv in celic)
Pred izvedbo enkratnega uvoza tkiv in celic ustanova za 

tkiva in celice iz 4. člena tega pravilnika Agenciji predloži vlogo 
za odobritev enkratnega uvoza, ki vsebuje naslednje podatke:

1. ime predlagatelja,
2. matično številka predlagatelja,
3. sedež predlagatelja,
4. lokacije izvajanja dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami 

z naslovi,
5. edinstveno številko imetnika dovoljenja,
6. podatke o kontaktni osebi predlagatelja, ki obsegajo 

osebno ime, telefonsko številko, elektronski naslov,
7. anonimizirane podatke o prejemniku tkiv in celic,
8. podatke o tkivih in celicah, ki obsegajo:
– seznam vrst tkiv in celic, vključno z utemeljitvijo potrebe 

po uvažanju teh tkiv in celic,
– predvideno oznako, ki bo vključena v enotno evropsko 

kodo izdelka,
– ime izdelka za vse vrste tkiv in celic v skladu z generič-

nim seznamom po sprejemu,
– zaščiteno ime izdelka za vse vrste tkiv in celic, če je 

drugačno od imena izdelka,
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9. podatke o dobavitelju iz tretje države, ki obsegajo:
– ime dobavitelja,
– ime kontaktne osebe,
– sedež pravne osebe in lokacije izvajanja dejavnosti,
– telefonsko številko,
– telefonsko številko za 24-urno dosegljivost,
– elektronski naslov,
10. podatke o dejavnostih darovanja, pridobivanja, testira-

nja, obdelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja do-
bavitelja iz tretje države za vsako vrsto tkiv in celic, ki obsegajo:

– navedbo lokacij in dejavnosti, ki jih dobavitelj iz tretje 
države izvaja sam in

– navedbo lokacij in aktivnosti, ki jih dobavitelj iz tretje 
države izvaja v sodelovanju s tretjimi osebami,

11. podroben opis poti uvoženih tkiv in celic od njihovega 
darovanja do sprejema pri predlagatelju vloge,

12. seznam dejavnosti, ki jih bo predlagatelj vloge izvajal 
po uvozu tkiv in celic za vsako vrsto tkiv in celic,

13. overjeno kopijo dovoljenja dobavitelja iz tretje države 
za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami ali drugega 
dokumenta, ki ga je izdal pristojni organ tretje države, v kateri 
ima dobavitelj iz tretje države sedež, za opravljanje dejavnosti 
preskrbe s tkivi in celicami,

14. overjeno kopijo potrdila ali dovoljenja pristojnega or-
gana tretje države o odobritvi izvoza, iz katere so tkiva in celice 
izvožene, ali overjeno kopijo dokumenta, iz katerega je razvi-
dno, da dobavitelj iz tretje države lahko izvaja izvoz zadevne 
vrste tkiv in celic, vključno s kontaktnimi podatki pristojnega 
organa tretje države, ki je potrdilo oziroma dovoljenje izdal.

7. člen
(predložitev dokumentacije na zahtevo Agencije)

Ustanova za tkiva in celice, ki uvaža iz tretjih držav, Agen-
ciji na njeno zahtevo pred odobritvijo dejavnosti enkratnega 
uvoza ali za potrebe inšpekcijskih nadzorov predloži tudi do-
kumentacijo, ki je navedena v Prilogi III Direktive 2015/566/EU.

III. UVOZ, IZVOZ, VNOS ALI IZNOS TKIV IN CELIC  
V NUJNIH PRIMERIH

8. člen
(uvoz, izvoz, vnos ali iznos v nujnih primerih)

Uvoz, izvoz, vnos ali iznos tkiv in celic lahko v nujnih pri-
merih na podlagi odobritve Agencije izvedejo ustanove za tkiva 
in celice, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
preskrbe s tkivi in celicami, in uporabniki tkiv in celic, na podlagi 
vloge iz 10. člena tega pravilnika.

9. člen
(postopek odobritve)

(1) Agencija na podlagi mnenja Slovenija-transplant izda 
dovoljenje za uvoz, izvoz, vnos ali iznos tkiv in celic v nujnih 
primerih najpozneje v 30 dneh od prejema popolne vloge.

(2) Agencija kopijo popolne vloge za izdajo dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka nemudoma posreduje Slovenija-transplant 
in ga zaprosi za izdajo in posredovanje mnenja o utemeljenosti 
uvoza, izvoza, vnosa ali iznosa v nujnih primerih.

(3) Slovenija-transplant izda mnenje iz prejšnjega odstav-
ka v petih delovnih dneh od vročitve prošnje na obrazcu, ki ga 
objavi Agencija na svoji spletni strani.

(4) Če Slovenija-transplant mnenja iz prejšnjega odstav-
ka ne posreduje v roku iz prejšnjega odstavka, Agencija vodi 
postopek kot v primeru pozitivnega mnenja.

10. člen
(vloga za odobritev uvoza, izvoza, vnosa ali iznosa v nujnih 

primerih)
Vloga za odobritev uvoza, izvoza, vnosa ali iznosa v nuj-

nih primerih vsebuje naslednje podatke:

1. ime predlagatelja,
2. matično številka predlagatelja,
3. sedež predlagatelja,
4. podatke o dobavitelju iz tretje države ali dobavitelju iz 

držav članic EU v primeru uvoza ali vnosa tkiv in celic v nujnem 
primeru, ki obsegajo:

– polno ime,
– naslov in
– status dobavitelja,
5. podatke o prevzemniku tkiv in celic v primeru izvoza ali 

iznosa v nujnem primeru, ki obsegajo:
– polno ime,
– naslov in
– status prevzemnika tkiv in celic,
6. podatke o tkivih in celicah, ki obsegajo:
– vrsto in količino tkiv in celic,
– ime izdelka,
– enotno evropsko kodo ali serijsko številko, če je po-

trebno,
7. utemeljitev nujnosti predlaganega uvoza, izvoza, vnosa 

ali iznosa tkiv in celic,
8. kopijo dovoljenja za dejavnost dobavitelja iz tretje dr-

žave ali dobavitelja iz držav članic EU, ki ga je izdal pristojni 
organ države, kjer ima sedež, in dokumentacijo, iz katere je 
razvidno, da so upoštevane zahteve glede kakovosti in varnosti 
tkiv in celic ter meril za izbor darovalca v skladu z zakonom, 
ki ureja kakovost in varnost človeških tkiv in celic, namenjenih 
za zdravljenje.

11. člen
(obveščanje Slovenija-transplant)

Imetnik dovoljenja za uvoz, izvoz, vnos ali iznos v nujnih 
primerih zaradi najave pošiljke pred njenim dejanskim uvozom, 
izvozom, vnosom ali iznosom obvesti Slovenija-transplant o 
vrsti in količini tkiv in celic, da ta izvede postopke najave ustre-
znim mejnim in varnostnim organom.

IV. SLEDLJIVOST IN NADZOR

12. člen
(sledljivost)

Imetniki dovoljenj Agencije za uvoz, izvoz, vnos ali iznos 
človeških tkiv in celic, izdanih na podlagi tega pravilnika, vodi-
jo podatke o vrsti in količini uvoženih, izvoženih, vnesenih ali 
iznesenih tkivih in celicah ter njihovem izvoru ali namembnim 
krajem.

13. člen
(nadzor)

(1) Farmacevtski inšpektor lahko kadarkoli opravi pre-
gled nad izpolnjevanjem standardov kakovosti in varnosti tkiv 
in celic pri dobavitelju iz tretje države, pri prevzemniku tkiv in 
celic ter pri uporabniku vnesenih oziroma uvoženih tkiv in celic.

(2) Inšpekcijski nadzori v ustanovi za tkiva in celice, ki 
uvaža, in pregledi pri dobavitelju iz tretje države ali dobavitelju 
iz držav članic EU se organizirajo in izvedejo tudi na uteme-
ljeno zahtevo pristojnega organa za tkiva in celice države 
članice EU.

V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
(dokončanje začetih postopkov)

Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika 
in še niso zaključeni, se dokončajo po določbah Pravilnika o 
pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških 
tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08).
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15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos 
človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 70/08).

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-79/2016
Ljubljana, dne 19. junija 2018
EVA 2016-2711-0015

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje



Stran 7780 / Št. 47 / 6. 7. 2018 Uradni list Republike Slovenije

 
 

Priloga  

Potrdilo o odobritvi enkratnega uvoza tkiv in celic 
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1. Podrobnosti o ustanovi za tkiva in celice z odobrenim uvozom tkiv in celic 
(Importing Tissue Establishment – ITE) 

1.1  lme ITE  

1.2  Edinstvena številka imetnika dovoljenja v 
EU-kompendiju ustanov za tkiva in celice 
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1.9  URL spletne strani ITE  
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2.1     Vrsta tkiv in celic 
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 3CS – dejavnost izvaja dobavitelj 
iz tretje države 
SC – dejavnost izvaja dobavitelj iz 
tretje države v sodelovanju s 
tretjimi osebami 

G – odobreno 
S – začasna ukinitev,

R – preklic, 
C – prenehanje 
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2.2  Enkratni uvoz  

2.3   Izdelki uvoženih tkiv in celic  

2.4 Opombe, pogoji ali omejitve pri uvozu   

2.5  Tretje države pridobivanja (za vsak uvoz 
tkiv in celic) 

 

2.6 Tretje države, v katerih se izvajajo druge 
dejavnosti (če so drugačne) 

 

2.7  Dobavitelji iz tretje države in država (za 
vsak uvoz tkiv in celic) 

 

2.8 Države članice EU, v katerih se bodo 
razdeljevala uvožena tkiva in celice (če so 
znane) 

 

 
3.      Podatki o izdanem dovoljenju   

3.1   Številka  dovoljenja  

3.2 Pravna podlaga dovoljenja  

3.3 Datum izteka dovoljenja (če obstaja)  

3.4   Prvo dovoljenje  ali ponovno dovoljenje za 
uvoz tkiv in celic 

Prvo dovoljenje Ponovno dovoljenje 

3.5   Opombe  

3.6  Pristojni organ  

3.7   Pooblaščena uradna oseba  

3.8   Podpis pooblaščene uradne osebe   

3.9   Datum dovoljenja  

3.10 Žig pristojnega organa  
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2426. Pravilnik o jodiranju jedilne soli

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o zdra-
vstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik 
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), 
ministrica za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o jodiranju jedilne soli

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa pogoje jodiranja in način označevanja 
embalaže soli, namenjene za prehrano ljudi in proizvodnjo živil, 
kot javno zdravstveni ukrep zaradi preskrbe prebivalcev z jodom.

2. člen
(postopek informiranja in klavzula)

(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja 
v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje 
informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).

(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proi-
zvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja 
enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena 
v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito

–  proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah 
Evropske unije in Turčiji ali

– proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto 
trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evrop-
skem gospodarskem prostoru.

(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (ES) 
št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 
2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih 
tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi 
članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 
z dne 13. 8. 2008, str. 21).

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se 
tudi za v njem navedene proizvode uporablja zahteva iz prvega 
odstavka 5. člena tega pravilnika.

3. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– jedilna sol je sol, namenjena prehrani ljudi in proizvodnji 

živil;
– nerafinirana morska jedilna sol z zaščitenim geograf-

skim poimenovanjem je sol, ki se pridobiva z naravno kristaliza-
cijo soli v solnih bazenih in lahko vsebuje vidne primesi narav-
nega izvora kot posledica kristalizacije in ročnega strganja soli 
na solnih bazenih ter je v skladu s predpisi, ki urejajo sheme 
kakovosti, vpisana v register pri Evropski komisiji;

– sol je kristalni proizvod, sestavljen pretežno iz natrijeve-
ga klorida (NaCl), pridobljen iz morja, rudnikov soli ali naravne 
slanice;

– solni cvet je vrsta morske soli, ki kot tanek sloj soli nastaja 
na površini zgoščevanja morske vode med postopkom kontinu-
iranega izparevanja pri tradicionalnem načinu proizvodnje soli.

4. člen
(obveznost jodiranja)

(1) Jedilna sol se jodira s 25 mg kalijevega jodida na 
1 kg soli, tako da v 1 kg soli ni manj kot 20 mg in ne več kot 
30 mg kalijevega jodida, ali z 32 mg kalijevega jodata na 1 kg 
soli, tako da v 1 kg soli ni manj kot 26 mg in ne več kot 39 mg 
kalijevega jodata.

(2) Obveznost jodiranja iz prejšnjega odstavka velja tudi 
za jedilno sol, ki se uporablja za proizvodnjo živil, razen v 

primerih, ko to iz tehnoloških razlogov ni dopustno oziroma 
smiselno.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena nerafi-
nirane morske jedilne soli z zaščitenim geografskim poimeno-
vanjem in solnega cveta ni treba jodirati.

5. člen
(označevanje predpakirane jedilne soli)

(1) Predpakirana jedilna sol mora biti označena v skladu 
s predpisom, ki ureja kakovost jedilne soli, in v skladu s tem 
pravilnikom.

(2) Na embalaži jodirane jedilne soli morajo biti navedeni 
naslednji pogoji shranjevanja: »Hraniti v suhem in temnem 
prostoru. Po odprtju hraniti dobro zatesnjeno, zaščiteno pred 
neposredno svetlobo in vlago.«

6. člen
(označevanje in dajanje v promet nejodirane soli)

Embalaža nejodirane jedilne soli, razen soli iz tretjega 
odstavka 4. člena tega pravilnika, mora imeti v istem vidnem 
polju, kot je ime izdelka, poleg označbe iz predpisa, ki ureja 
kakovost jedilne soli, tudi navedbo »Soli ni dodan jod, ki je 
nujno potreben za delovanje ščitnice.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
(prehodno obdobje)

(1) Izdelki se morajo proizvajati in označevati v skladu z 
določbami tega pravilnika najpozneje v dveh letih od uveljavitve 
tega pravilnika.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki, 
proizvedeni in označeni v skladu s Pravilnikom o kakovosti soli 
(Uradni list RS, št. 70/03, 31/04 in 45/08 – ZKme-1) pred rokom 
iz prejšnjega odstavka, lahko v prometu do porabe zalog.

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-42/2016
Ljubljana, dne 18. maja 2018
EVA 2016-2711-0035

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

2427. Pravilnik o pridobivanju nazivov v dejavnostih 
varstva kulturne dediščine

Na podlagi 103. člena Zakona o varstvu kulturne dedišči-
ne (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13 in 32/16) izdaja minister za kulturo

P R A V I L N I K
o pridobivanju nazivov v dejavnostih varstva 

kulturne dediščine

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa stopnje, podrobnejše zahteve za pri-
dobitev in postopek pridobivanja strokovnih nazivov (v nadalj-
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njem besedilu: naziv) strokovnih delavcev, ki opravljajo delo 
na področju varstva kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: 
varstvo), to je na konservatorskem, konservatorsko-restavra-
torskem in muzejskem področju.

2. člen
(splošni pogoji)

Varstvo izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega pra-
va (v nadaljnjem besedilu: organizacija) ter fizične osebe kot 
samostojen poklic na področju varstva.

II. POGOJI ZA IMENOVANJE V NAZIV

3. člen
(podrobnejše zahteve za imenovanje v naziv)

(1) Strokovni delavec je imenovan v strokovni naziv, če:
– ima ustrezno izobrazbo oziroma kvalifikacije, določene 

s tem pravilnikom,
– je opravil strokovni izpit na področju varstva in
– izpolnjuje pogoje za imenovanje v strokovni naziv, dolo-

čene s tem pravilnikom.
(2) Podrobnejše zahteve za imenovanje v strokovni naziv 

so:
– delovne izkušnje na področju dejavnosti varstva,
– strokovno delo na področju dejavnosti varstva, opre-

deljeno s strokovnimi kompetencami v merilih za ocenjevanje 
iz priloge tega pravilnika, ki je sestavni del tega pravilnika (v 
nadaljnjem besedilu: priloga).

4. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)

(1) Kot ustrezna izobrazba po tem pravilniku se lahko 
šteje tudi izobrazba, pridobljena v tujini, ki je nostrificirana, pri-
znana ali vrednotena v Republiki Sloveniji. Ustreznost izobraz-
be na podlagi odločbe o nostrifikaciji ali odločbe o priznavanju 
izobraževanja oziroma mnenja o izobraževanju preveri komisija 
iz 6. člena tega pravilnika in o tem poda mnenje.

(2) Kot izpit po tem pravilniku se šteje tudi enakovreden 
izpit, ki ga je strokovni delavec opravil v tujini. Enakovrednost 
izpita preveri komisija iz 6. tega člena pravilnika in o tem poda 
mnenje.

(3) Kot delovne izkušnje na področju dejavnosti varstva 
se štejejo izkušnje, pridobljene v delovnem razmerju ali pri 
samostojnem opravljanju poklica na področju varstva po prido-
bitvi izobrazbe, ki je pogoj za pridobitev naziva, za katerega je 
strokovni delavec vložil vlogo, razen če ta pravilnik ne določa 
drugače.

(4) Kot delovne izkušnje na sorodnem področju se šte-
jejo delovne izkušnje, pridobljene v delovnem razmerju ali 
pri samostojnem opravljanju poklica zunaj področja varstva 
po pridobitvi izobrazbe, ki je pogoj za pridobitev naziva, za 
katerega je strokovni delavec vložil vlogo, razen če ta pravilnik 
ne določa drugače, in s katerimi je strokovni delavec pridobil 
strokovna znanja, ki so potrebna za varstvo dediščine. Ustre-
znost strokovnih znanj, pridobljenih z delovnimi izkušnjami na 
sorodnem področju, preveri komisija iz 6. člena tega pravilnika 
in o tem poda mnenje.

(5) Kot delovne izkušnje na področju dejavnosti varstva se 
štejejo delovne izkušnje, pridobljene od datuma opravljenega 
strokovnega izpita na področju varstva.

(6) Za eno leto delovnih izkušenj na področju dejavnosti 
varstva se šteje strokovno delo s polnim ali najmanj polovičnim 
delovnim časom v trajanju 12 mesecev. Če delavec dela z manj 
kot polovičnim delovnim časom, se mu za eno leto delovnih iz-
kušenj šteje seštevek v daljšem časovnem obdobju, ki pomeni 
opravljanje dela vsaj v polovičnem delovnem času.

(7) Pri manjšem obsegu dela v koledarskem letu se za 
eno leto šteje seštevek 12 mesecev dela v več koledarskih 
letih.

(8) S točkami iz priloge se ocenjujejo strokovne kompe-
tence strokovnega delavca s področja varstva, sestavljene iz 
strokovnega dela, izpopolnjevanja in objav. Vsak sestavni del 
strokovnih kompetenc se ocenjuje na podlagi kvantitativnih 
meril iz priloge. Merila za posamezni dosežek so izražena v 
točkah. Točke se seštevajo.

(9) Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev višjega naziva 
v skladu s tem pravilnikom se upoštevajo točke, dosežene od 
pridobitve zadnjega naziva.

(10) Strokovno delo obsega vsebine na muzejskem, kon-
servatorskem, konservatorsko-restavratorskem področju, ki jih 
opravljajo strokovni delavci v vseh nazivih, določenih s tem 
pravilnikom.

(11) Strokovno delo, ki se upošteva kot pogoj za imenova-
nje v strokovni naziv v drugih organizacijah, kot jih opredeljuje 
pravilnik, ki ureja strokovne izpite na področju varstva, obsega 
tudi druge vsebine dela, ki se nanašajo na dejavnost varstva, 
in ga preveri komisija iz 6. člena tega pravilnika.

(12) Pri presoji izpolnjevanja pogojev za pridobitev naziva 
v skladu s tem pravilnikom za strokovnega delavca, ki je bil 
zaposlen v sorodni dejavnosti, se upoštevajo točke, pridobljene 
od začetka zaposlitve na sorodnem področju do vložitve vloge 
za pridobitev naziva.

(13) Strokovne kompetence strokovni delavec izkazuje z 
dosežki in uspehi pri strokovnem delu, kot so razstave, izvedbe 
zahtevnih in obsežnih projektov, mednarodnih in znanstvenih 
projektov, inovacije, vzpostavitev dokumentacijskega sistema, 
izobraževalno delo, monografske publikacije, priročniki, učbe-
niki, knjige ali poglavje v monografski publikaciji, znanstveni in 
strokovni članki ter posebni projekti, za katere obstajajo potrdila 
ali pisna dokazila, zavedena v sistemu COBISS, SICRIS, WoS 
ali drugih primerljivih bazah podatkov.

III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA NAZIVOV

5. člen
(odločanje o imenovanju v naziv)

(1) Nazive iz 11. člena tega pravilnika pridobijo strokovni 
delavci s tem, ko opravijo izpit. Strokovni delavec izkazuje pri-
dobitev tega naziva s potrdilom o opravljenem izpitu v skladu s 
pravilnikom, ki ureja strokovne izpite.

(2) O imenovanju v strokovni naziv po tem pravilniku 
odloči minister za kulturo z odločbo po predhodnem mnenju 
komisije za imenovanje v naziv.

(3) Minister podeli strokovni naziv s 15. majem tekočega 
leta, če je bila vloga vložena do vključno 31. januarja tekočega 
leta.

6. člen
(imenovanje, mandat in pristojnost komisije za nazive)

(1) Minister imenuje komisijo za nazive v dejavnosti var-
stva (v nadaljnjem besedilu: komisija) za dobo petih let. Člane 
komisije imenuje na predlog strokovnih organizacij in strokovnih 
društev v javnem interesu za posamezna področja varstva. Član-
stvo v komisiji je omejeno na največ dva zaporedna mandata.

(2) Komisija pregleda vlogo in dokazila o strokovnih kom-
petencah ter preveri pravilnost točkovanja posamezne kom-
petence. Če komisija meni, da posamezna kompetenca ni 
pravilno točkovno ovrednotena, lahko število točk spremeni. 
Sprememba mora biti obrazložena in velja, če se z njo strinja 
večina prisotnih članov komisije. Mnenja komisije morajo biti 
obrazložena.

7. člen
(sestava komisije)

(1) Komisija ima predsednika in devet članov. Člani mora-
jo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu 



Stran 7784 / Št. 47 / 6. 7. 2018 Uradni list Republike Slovenije

z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 
8. raven, ter najmanj naziv svetovalca in najmanj 15 let delov-
nih izkušenj s področja varstva. Predsednik komisije mora biti 
priznan strokovnjak z najmanj 20-letnimi delovnimi izkušnjami 
s področja varstva in nazivom svetnik.

(2) Člani komisije morajo biti zastopani z muzejskega, 
konservatorskega in konservatorsko-restavratorskega področja.

(3) Komisija ima strokovnega tajnika, ki ni član komisije. 
Strokovni tajnik se imenuje s sklepom o imenovanju komisije.

(4) Člani komisije imajo pravico do povračila stroškov v zvezi 
z delom v komisiji. Višino stroškov določi minister s sklepom.

(5) Za člane komisije, ki niso javni uslužbenci, se glede 
daril in nasprotja interesov uporabljajo določbe predpisov, ki 
veljajo za javne uslužbence.

8. člen
(delovanje komisije)

(1) Komisija deluje pri ministrstvu za kulturo.
(2) O poteku sej komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišeta 

predsednik in strokovni tajnik.
(3) Komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme z večino 

glasov vseh svojih članov po predhodnem soglasju ministra.

9. člen
(vloga za pridobitev naziva)

Strokovni delavec, ki želi pridobiti naziv, mora do vključno 
31. januarja tekočega leta vložiti vlogo za imenovanje pri komi-
siji za strokovne nazive. Vloga mora vsebovati:

– osebne podatke in podatke o zaposlitvi,
– strokovni naziv, ki ga želi pridobiti,
– življenjepis s podatki o strokovnem delu,
– izpolnjen obrazec, ki ga pripravi in objavi ministrstvo na 

predlog komisije, iz katerega so razvidne strokovne kompe-
tence in število točk, s katerimi je strokovni delavec v skladu z 
navodili v obrazcu ocenil posamezno strokovno kompetenco,

– dokazila o izpolnjevanju posameznih pogojev za prido-
bitev naziva,

– potrdilo predstojnika organizacije o seznanitvi z oddano 
vlogo, če je strokovni delavec zaposlen v javnem zavodu.

10. člen
(popolnost vloge)

(1) Vloga za pridobitev naziva mora biti pripravljena in 
vložena v skladu z navodili, ki jih na svoji spletni strani objavi 
ministrstvo na predlog komisije.

(2) Če komisija ugotovi, da iz vloge ni mogoče razbrati 
izpolnjevanja zahtev iz drugega odstavka 3. člena tega pra-
vilnika, se strokovni delavec pozove k dopolnitvi vloge v roku, 
ki ne sme biti krajši od 15 dni od prejema poziva k dopolnitvi. 
Če vloga v danem roku ni dopolnjena, jo komisija obravnava 
takšno, kakršna je bila vložena.

(3) Če iz navedbe ali dokazila o strokovnih kompetencah 
ni mogoče razbrati izpolnjevanja pogoja glede strokovnih kom-
petenc ali na njuni podlagi ni mogoče oceniti strokovne kom-
petence, se takšna navedba oziroma dokazilo ne upošteva.

(4) Komisija pri podeljevanju naziva svetnik lahko imenuje 
dodatnega ocenjevalca za presojo in ocenitev izpolnjevanja 
zahtev iz tega pravilnika. Ocenjevalec mora biti priznan stro-
kovnjak z nazivom svetnik s področja delovanja.

IV. IZOBRAZBA IN STROKOVNI NAZIVI

11. člen
(vrste nazivov)

(1) Naziv:
– muzejski tehnik,
– konservatorski tehnik,
– konservatorsko-restavratorski tehnik

pridobi strokovni delavec s srednjo strokovno ali srednjo splo-
šno izobrazbo ustrezne smeri, ki ustreza peti ravni izobrazbe 

po SOK in 4. ravni po EOK, ki je opravil strokovni izpit v skladu 
s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite na področju varstva, za 
katero se je izpopolnjeval.

(2) Naziv:
– muzejski sodelavec,
– konservatorski sodelavec,
– konservatorsko-restavratorski sodelavec

pridobi strokovni delavec, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno 
po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki 
ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih 
prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko 
ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izo-
brazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje 
izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, 
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven, ter 
je opravil izpit s področja varstva, za katero se je izpopolnjeval.

(3) Naziv:
– kustos,
– konservator,
– konservator-restavrator

pridobi strokovni delavec, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno 
po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki 
ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih 
druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko 
ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, ter je opravil izpit s 
področja varstva, za katero se je izpopolnjeval.

12. člen
(stopnje nazivov)

(1) Stopnjo naziva:
– samostojni muzejski tehnik,
– samostojni konservatorski tehnik,
– samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik

pridobi strokovni delavec z najmanj šest let delovnih izkušenj 
na področju varstva ali sorodnem področju po pridobitvi naziva 
iz prvega odstavka prejšnjega člena in ki je zbral v skladu s 
prilogo tega pravilnika najmanj 50 točk od zadnjega napredo-
vanja; od tega 30 točk na podlagi strokovnega dela in 20 točk 
na podlagi izpopolnjevanja.

(2) Stopnjo naziva:
– višji muzejski sodelavec,
– višji konservatorski sodelavec,
– višji konservatorsko-restavratorski sodelavec

pridobi strokovni delavec z najmanj šest let delovnih izkušenj 
na področju varstva ali sorodnem področju po pridobitvi naziva 
iz drugega odstavka prejšnjega člena in ki je zbral v skladu s 
prilogo tega pravilnika najmanj 100 točk od zadnjega napredo-
vanja; od tega 70 točk na podlagi strokovnega dela in 30 točk 
na podlagi izpopolnjevanja.

(3) Stopnjo naziva:
– višji kustos,
– višji konservator,
– višji konservator-restavrator

pridobi strokovni delavec z najmanj šest let delovnih izkušenj na 
področju varstva ali sorodnem področju po pridobitvi naziva iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena in ki je zbral v skladu s prilogo 
tega pravilnika najmanj 300 točk od pridobitve naziva, od tega:

– za naziv višji kustos: 150 točk na podlagi strokovnega 
dela, 50 točk na podlagi izpopolnjevanja in 100 točk na podlagi 
objav,

– za naziv višji konservator in višji konservator-restavra-
tor: 170 točk na podlagi strokovnega dela, 50 točk na podlagi 
izpopolnjevanja in 80 točk na podlagi objav.

(4) Stopnjo naziva:
– muzejski svetovalec,
– konservatorski svetovalec,
– konservatorsko-restavratorski svetovalec

pridobi strokovni delavec z najmanj šest let delovnih izkušenj 
na področju varstva ali sorodnem področju po pridobitvi naziva 
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iz prejšnjega odstavka in ki je zbral v skladu s prilogo tega pra-
vilnika najmanj 300 točk od zadnjega napredovanja, od tega:

‒ za naziv muzejski svetovalec in konservatorski svetova-
lec: 150 točk na podlagi strokovnega dela, 50 točk na podlagi 
izpopolnjevanja in 100 točk na podlagi objav,

‒ za naziv konservatorsko-restavratorski svetovalec: 
170 točk na podlagi strokovnega dela, 50 točk na podlagi izpo-
polnjevanja in 80 točk na podlagi objav.

(5) Stopnjo naziva:
– muzejski svetnik,
– konservatorski svetnik,
– konservatorsko-restavratorski svetnik

pridobi strokovni delavec z najmanj deset let delovnih izkušenj 
na področju varstva ali sorodnem področju po pridobitvi naziva 
iz prejšnjega odstavka in ki izkazuje vrhunske dosežke, opre-
deljene v merilih iz priloge, na svojem strokovnem področju ter 
je zbral v skladu s prilogo 1300 točk, od tega:

– 500 točk na podlagi strokovnega dela od pridobitve za-
dnjega naziva (300 točk na podlagi strokovnega dela, 150 točk 
na podlagi objav in 50 na podlagi izpopolnjevanja),

– 800 točk na podlagi izkazovanja vrhunskih dosežkov v ka-
riernem obdobju (500 točk na podlagi strokovnega dela, 200 točk 
na podlagi objav in 100 točk na podlagi izobraževalnega dela).

(6) Za pridobitev naziva svetnik mora strokovni sodelavec 
izkazovati mednarodno vpletenost in aktivno sodelovanje pri 
mednarodnih projektih (najmanj 200 izkazanih točk na podlagi 
strokovnega dela, objav in izobraževanja mora biti pridobljenih 
iz mednarodnih sodelovanj, objav in projektov).

V. UVRŠČANJE V SISTEM PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV

13. člen
(priznavanje pridobljenih nazivov v sistemu plač  

javnih uslužbencev)
Strokovnim delavcem, ki pridobijo nazive po tem pravil-

niku, se pridobljeni nazivi v sistemu plač javnih uslužbencev 
upoštevajo samo, če je posameznik zaposlen na delovnem 
mestu, za katero je določeno, da se lahko opravlja v pridoblje-
nem nazivu.

VI. POSEBNE DOLOČBE

14. člen
(pogoji za izredno imenovanje)

Ne glede na določbe 12. člena tega pravilnika je strokovni 
delavec lahko imenovan v strokovni naziv po preteku več kot 
polovice zahtevanih delovnih izkušenj od pridobitve zadnjega 
naziva, določenega za imenovanje v višji naziv, če izkazuje vsaj 
en izjemen dosežek na področju dejavnosti varstva, ob tem pa 
za več kot 200 % presega kvantitativna merila za imenovanje 
v naziv, določena v merilih za ocenjevanje iz priloge.

15. člen
(pogoj oprave izpita)

Ne glede na določbe 12. člena tega pravilnika je strokovni 
delavec, ki se je na področju varstva zaposlil pred letom 1986, 
lahko imenovan v strokovni naziv brez strokovnega izpita na 
podlagi izkazanih pogojev in meril za ocenjevanje strokovnega 
dela ter mnenja komisije.

16. člen
(preskok v nazivu)

Ne glede na določbe 12. člena tega pravilnika je lahko 
strokovni delavec, ki na področju strokovnega dela zbere izra-

zito več toč, kot je določeno, na podlagi utemeljenega mnenja 
komisije izjemoma imenovan v višji strokovni naziv od tistega, 
za katerega je podal vlogo, če izkazuje izjemne dosežke na 
področju dejavnosti varstva, ob tem pa za več kot 200 % pre-
sega kvantitativna merila za imenovanje v višji strokovni naziv, 
določena v merilih za ocenjevanje iz priloge.

17. člen
(neposredni prehod v naziv)

Ne glede na določbe 12. člena tega pravilnika je lahko 
strokovni delavec, ki pridobi naziv docenta ali znanstvenega 
sodelavca s področja varstva, na podlagi utemeljenega mne-
nja komisije izjemoma imenovan v strokovni naziv do vključno 
naziva svetovalec, če izkazuje mednarodno prepoznavnost 
strokovnega dela, ki temelji na večletnem proučevanju in ob-
javljanju, ter vpetost v mednarodne projekte. Predhodni pogoj 
je opravljen strokovni izpit na področju varstva. Ob tem mora 
strokovni sodelavec izkazati vsaj 400 točk za strokovno delo, 
200 za objave in 200 za strokovna izpopolnjevanja.

18. člen
(pridobivanje strokovnih nazivov za strokovne  

delavce, ki dejavnosti varstva dediščine ne opravljajo  
kot javno službo)

Strokovne nazive po tem pravilniku lahko pridobivajo tudi 
strokovni delavci, zaposleni v dejavnosti varstva, ki je ne opra-
vljajo kot javno službo, vendar je iz vlogi predloženih dokazil 
mogoče ugotoviti, da opravljajo ustrezno dejavnost varstva 
dediščine in upoštevajo skupne strokovne osnove.

19. člen
(izjemen dosežek)

Kot izjemen dosežek na področju delovanja varstva iz 14. 
in 16. člena tega pravilnika se šteje teoretično, raziskovalno ali 
strokovno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju varstva 
v Republiki Sloveniji ter ima izkazano odmevnost v domači in 
tuji javnosti.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki za pridobitev nazivov v dejavnosti varstva, ki so 
se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po 
določbah Pravilnika o pridobivanju nazivov na področju varstva 
kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list 
RS, št. 101/08 in 47/10).

21. člen
(razveljavitev in začetek veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kultur-
ne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, 
št. 101/08 in 47/10).

(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-21/2017/1
Ljubljana, dne 3. julija 2018
EVA 2017-3340-0019

Anton Peršak l.r.
Minister 

za kulturo



Stran 7786 / Št. 47 / 6. 7. 2018 Uradni list Republike Slovenije 
 

 

PRILOGA:  

Merila za ocenjevanje strokovnega dela v muzejski, konservatorski in konservatorsko-
restavratorski dejavnosti  

Splošne opombe:  

Posamezni dosežek se sme uveljavljati samo enkrat.  

Če je isti dosežek mogoče uvrstiti v različne razdelke dosežkov v preglednici, je dovoljeno 
dosežek navajati v različnih razdelkih, vendar se točke upoštevajo samo v enem od razdelkov.  

Če je isti dosežek rezultat dela več strokovnih delavcev, se točke razdelijo med vsemi enako, 
če je njihov delež enakovreden, oziroma glede na posameznikov delež pri izvedbi dela, če je 
njihov delež različen. 

Obvezna samoocenitev z obveznim navajanjem števila znakov.  

Komisija pri ocenjevanju publikacij v znanstvenih in strokovnih revijah upošteva sezname 
revij, ki so vključene v nacionalne in mednarodne baze podatkov. 

Upoštevajo se samo posamezni dosežki, ki se nanašajo na področje dejavnosti varstva 
dediščine, za katere obstajajo potrdila ali pisna dokazila (npr. potrdilo o udeležbi, potrdilo o 
sodelovanju, potrdilo o uspehu, sklep o imenovanju, raziskovalno poročilo, poročilo o izvedbi 
projekta, poročilo o udeležbi, bibliografski zapis v COBISS-u ali drugem primerljivem 
sistemu baz podatkov oziroma kopija objavljenega besedila, če gre za krajšo objavo, itd.). 

 

 
1. RAZSTAVE  

Stalna razstava (nad 200 m2)  

Če je medinstitucionalna                      +20 

Vodenje projekta 100 

Avtorsko sodelovanje pri projektu  80 

Drugo sodelovanje pri projektu   50 

Muzealizacija/interpretacija 30 
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Občasna razstava – velika (nad 150 m2)  

Če je medinstitucionalna                       +20 

Vodenje projekta 80 

Avtorsko sodelovanje pri projektu  50 

Drugo sodelovanje pri projektu   
30 

Muzealizacija/interpretacija 
20 

Gostovanje razstave na drugi lokaciji 20 

Občasna razstava – srednja (50–150 m2)  

Če je medinstitucionalna                     + 20   

Vodenje projekta 50 

Avtorsko sodelovanje pri projektu  30 

Drugo sodelovanje pri projektu   20 

Muzealizacija/interpretacija 10 

Gostovanje razstave na drugi lokaciji 10 

Občasna razstava – mala (do 50 m2)  

Če je medinstitucionalna                        +10 

Vodenje projekta 30 

Avtorsko sodelovanje pri projektu  10 

Drugo sodelovanje pri projektu   
 

5 

Muzealizacija/interpretacija 5 

Gostovanje razstave na drugi lokaciji 5 

Gostovanje razstave v tujini   20 
 

Razstave in medinstitucionalni preplet se potrjujejo s predloženimi kolofoni razstav, 
vpisom v COBISS, kratkim poročilom in drugim gradivom, ki potrjuje delo strokovnega 
delavca na razstavi. Gostovanja so razvidna iz predloženih vabil, fotografij ali člankov.   
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2. KONSERVATORSKA DEJAVNOST  

Inovacija na področju konservatorskih metod in njena uvedba v 
prakso z obvezno objavo izsledkov (opis, trajanje, način uvedbe v 
prakso, objava) 

 

Če je medinstitucionalna +20 

Vodenje projekta 100 

Sodelovanje pri projektu 50 
Izvedba konservatorskega projekta na spomeniku ali dediščini z 
obvezno objavo poročil in izsledkov  

Zahtevnega ali obsežnega  

Če je medinstitucionalen +20 

Vodenje projekta 80 

Sodelovanje pri projektu 30 

Manj zahtevnega  

Če je medinstitucionalen  +10 

Vodenje projekta 50 

Sodelovanje pri projektu 20 
Izvedba zahtevnega predstavitveno-interpretacijskega projekta 
za izboljšanje dostopnosti spomenika ali dediščine javnosti z 
obvezno objavo izsledkov 

 

Vodenje projekta 50 

Sodelovanje pri projektu 30 
Izdelava vzorčnega konservatorskega projekta, strokovne 
podlage, strokovnega mnenja ali drugih dokumentov z vplivom 
na konservatorsko prakso  

 

Delitev točk glede na obseg del, trajanje, število sodelujočih in 
zahtevnost prispevka posameznika 

10/20/30 

Izvedba konservatorskega posega na predmetu ali objektu  
Nepretrgano najmanj petletno delo z obvezno objavo poročil in 
izsledkov s poudarkom na terenskem delu   
Vodenje posega 
 20 
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Sodelovanje pri posegu  10 
Konservatorski prispevek k razstavi  
(nosilec razstavnega projekta, navedba posegov, izvedenih gradiv, 
obvezna objava) 

10 

 
Konservatorski projekti se potrjujejo s predloženimi identifikacijskimi podatki o 
projektu, vpisom v COBISS, kratkim poročilom in drugim gradivom, ki potrjuje delo 
strokovnega delavca pri projektu.  
 

3. KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKA 
DEJAVNOST 

 

Inovacija na področju konservatorsko-restavratorskih tehnik in 
njena uvedba v proces dela z obvezno objavo izsledkov 
(opis, trajanje, način uvedbe v prakso, objava) 

 

Če je medinstitucionalna +20 

Vodenje projekta 100 

Sodelovanje pri projektu 50 

Izvedba konservatorsko-restavratorskega posega na spomeniku 
ali dediščini z obvezno objavo poročil in izsledkov  

Zahtevnega ali obsežnega  

Če je medinstitucionalen +20 

Vodenje projekta 80 

Sodelovanje pri projektu 30 

Manj zahtevnega  

Če je medinstitucionalen +10 

Vodenje projekta 50 

Sodelovanje pri projektu 20 
Izvedba naravoslovnih preiskav, povezanih z načrtovanjem 
konservatorsko-restavratorskih posegov, z obvezno objavo 
izsledkov 

 

Če je medinstitucionalna +10 

Vodenje projekta 50 
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Sodelovanje pri projektu 20 
Izdelava vzorčnega konservatorsko-restavratorskega načrta za 
zahteven poseg, strokovne podlage, strokovnega mnenja ali 
drugih dokumentov z vplivom na konservatorsko-restavratorsko 
prakso  

 

Delitev točk glede na obseg del, trajanje, število sodelujočih in 
zahtevnost prispevka posameznika 

10/20/30 

Konservatorsko-restavratorski prispevek k razstavi  
(nosilec razstavnega projekta, navedba predmetov in posegov, ki ste 
jih izvedli, obvezna objava) 

 

Vodenje posega 10–20 

Sodelovanje pri posegu  5–10 

 
Konservatorsko-restavratorski posegi se potrjujejo s predloženimi identifikacijskimi 
podatki o projektu, vpisom v COBISS, kratkim poročilom in drugim gradivom, ki 
potrjuje delo strokovnega delavca na predmetu ali objektu.    

 

4. IZOBRAŽEVANJE (PEDAGOŠKO, ANDRAGOŠKO 
DELO) 

Priprava enovitega avtorskega javnega programa izobraževanja  
Naslov, oblika programa, ciljna skupina, kratek opis programa  
Št. ponovitev, št. obiskovalcev 

Izjemno uspešen (nepretrgano izvajanje istega programa več kot pet let) 10/30/80

Izvajanje andragoškega programa 
 
Izvajanje pedagoškega programa 
  
Izvajanje celovitega programa za zagotavljanje dostopnosti dediščine 
osebam s posebnimi potrebami ali ranljivim skupinam 
 
Izvajanje pedagoškega programa za osebe s posebnimi potrebami ali 
ranljive skupine 
 

Določen 
razpon točk, 
komisija 
presodi, koliko 
jih prizna 
glede na 
število izvedb, 
število 
sodelujočih in 
zahtevnost 
prispevka 
posameznika 

Uspešen (glede na število ponovitev)  
 5/25/60
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Izvajanje andragoškega programa 
 
Izvajanje pedagoškega programa 
 
Izvajanje celovitega programa za zagotavljanje dostopnosti dediščine 
osebam s posebnimi potrebami ali ranljivim skupinam 
 
Izvajanje pedagoškega programa za osebe s posebnimi potrebami ali 
ranljive skupine 
 

Določen 
razpon točk, 
komisija 
presodi, koliko 
jih prizna 
glede na 
število izvedb, 
število 
sodelujočih in 
zahtevnost 
prispevka 
posameznika 

Priprava celovitega pedagoškega programa v partnerskem 
sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na področju 
kulturno-umetnostne vzgoje 
Naslov, oblika programa, ciljna skupina, kratek opis programa, število 
ponovitev 

 

Vodenje programa  
                 60 

Sodelovanje pri programu  
                 30 

Priprava in izvedba načrta za vrednotenje javnega programa 
Naziv javnega programa, opis metodologije, cilji, objava                  40 

Priprava in izvedba načrta za raziskavo občinstva z obvezno objavo 
rezultatov raziskave 
Namen raziskave, metodologija in kratek opis rezultatov 

                 40 

 

Pojasnila: 
Kandidati prijavijo enovit avtorski javni program ne glede na to, ali se nanaša na stalne ali 
občasne razstave, dogodke itd. 
Izvedbo lahko kandidati prijavijo samo, če so dejansko sami izvajalci – dokazilo (potrdilo 
predstojnika organizacije). 

Pedagoško in andragoško delo na razstavah se potrjuje s predloženimi dokazili programov 
ali projektov, vpisi v COBISS, kratkim poročilom in drugim gradivom, ki potrjuje 
pedagoško/andragoško delo strokovnega delavca.  
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5. NEPRETRGANO DELO NA ZBIRKAH 
Vzpostavitev posebne muzejske zbirke (ali podatkovne zbirke)  

Preložiti je treba poročilo o valorizaciji in povezavo na katalog/zbirko 
40

Nepretrgano, najmanj petletno delo pri urejanju dokumentacije z 
obveznim objavljanjem izsledkov   

Seznam zbirk, število urejenih enot v vsaki zbirki, kratek opis, 
dokončen izpis iz programa 

25

Raziskava za izboljšanje dela urejanja zbirk z obvezno objavo 20
Sodelovanje v skupini za izboljševanje programov dela, smernic za 
pripravo strokovnih podlag za delo na področju 3

Vzpostavitev sistema dela pregleda muzejskih zbirk in izboljšanje 
postopkov dostopnosti zbirk za javnost  3

Sodelovanje v delovni skupini za oblikovanje nove storitve, 
izboljšave postopkov  3

Vodnik po zbirki 3

Vodnik po zbirkah 3
 
Nepretrgano delo se izkazuje z vpisi in objavami gradiva zbirke. Urejanje 
dokumentacije gradiva (t. i. »za nazaj«) in vzpostavitev sistema se potrjujeta s 
poročilom, ki ga podpiše vodja oz. direktor ustanove. Sodelovanje in delo v skupinah 
morata biti izkazana s potrdilom ali poročilom, ki ga podpiše vodja oziroma predstojnik 
ustanove.  

 

  6. OBJAVE 

Obvezen izpis iz COBISS-a.  

TOČKUJE SE na enoten predlog komisije za vsa 
strokovna področja oz. napredovanja v nazive 
enako.  

Izdane knjige ali monografske publikacije  
Doktorska disertacija  
(vpišete, če ne zasedate delovnega mesta, ki zahteva opravljen 
znanstveni doktorat iz področja) 

            100
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Magistrsko delo (magisterij znanosti) 
(vpišete, če ne zasedate delovnega mesta, ki zahteva opravljen 
znanstveni magisterij iz področja) 

70

Izdana monografska publikacija (najmanj 90.000 znakov, 
recenzirana)  100

Izdana strokovna knjiga (najmanj 90.000 znakov)  80

Strokovni priročnik ali učbenik (najmanj 60.000 znakov) 60

Poglavje v recenzirani monografski publikaciji  45
Poglavje v strokovni knjigi ali razstavnem katalogu (najmanj 30.000 
znakov) 35

Poglavje ali članek v strokovni knjigi oz. monografski publikaciji ali 
razstavnem katalogu (manj kot 30.000 znakov in več kot 10.000) 25

Uredništvo zbornika, strokovne knjige ali periodičnih strokovnih 
publikacij (240.000 znakov) 30

Razstavni katalog ali zbornik (manj kot 60.000 znakov),   

ki ni zaveden kot del obrazstavnega programa v predelu »Razstave« 
30

Objavljeni znanstveni ali strokovni članki    

Obvezen izpis iz COBISS-a 
Izvirni znanstveni članek, objavljen v ugledni mednarodni znanstveni 
reviji (najmanj 30.000 znakov, recenzirano) 50

Izvirni/pregledni znanstveni članek, objavljen v znanstveni reviji 
(najmanj 30.000 znakov, recenzirano)  40

Kratek znanstven prispevek/strokovni članek, objavljen v strokovni 
reviji (manj kot 30.000 znakov)  25

Strokovni članek v spletnem mediju  10

Poljudni članek v dnevnem/tedenskem časopisju  10

Urejanje bloga (tedenska objava) 10

Predgovor, spremna beseda 10

Recenzije 

Recenzija monografije, objavljena v reviji  0,5

Prispevki na znanstvenih in strokovnih srečanjih, predavanja na 
znanstvenih in strokovnih ustanovah. Strokovna predavanja 

Vabljeno predavanje na/za tuji strokovni ustanovi (nad 30 min.) 50
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Izpis iz COBISS-a je referenca za opravljeno merilo objavljanja. 

Strokovni delavec lahko predavanja izkazuje tudi s predložitvijo vabil in potrdil o 
udeležbi. Prispevki in predavanja, ki nimajo vpisa ali potrdila o izvedbi, se ne 
upoštevajo.  

 

7. PROJEKTI        

Obvezno se vpišejo: naslov, nosilec, koordinator, vpetost v delo 
projekta. 
Evropski projekti, Norveški finančni mehanizem in Finančni 
mehanizem EPG  
Večletni projekti 
(financirajo iz  sredstev EU, norveškega in EPG finančnega 
mehanizma) 

 

                         Vodja projekta 80

                         Nacionalni koordinator  50

                         Sodelovanje pri projektu  30

Dvoletni projekti   
                                      Koordinator 
                        30 

                                      Partner                       20 

Enoletni projekti                       20 
  

Predavanje na mednarodni znanstveni konferenci (v tujem jeziku) 40

Predavanje na strokovni konferenci v Sloveniji 20

Izvedba referata v Sloveniji 10

Javne predstavitve, posterji 5

Sodelovanje na okroglih mizah, debatah, predstavitvah 1

Intervju  1
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Projekti iz gospodarstva                        25  

Mednarodni projekti, ki niso financirani s strani EU     

                            Večletni  30 

                            Enoletni  15

Projekti z znanstvenimi institucijami 

                              Vodenje projekta na državni ravni (prijava pri 
ARRS)  

  30 

                              Sodelovanje pri projektu  15
 
Vodenje projektov in sodelovanje pri njih morata biti razvidna iz predloženih 
dokumentov prijave/poročila o projektu. Če rezultati projektov niso javno objavljeni, 
mora za vključenost in obseg dela pri projektu izkazovati vključenost v projekt. 

 
 

8. NAGRADE, POHVALE IN DELO V STROKOVNIH 
TELESIH  

Nagrade, pohvale in priznanja  
Samostojna strokovna nagrada osrednjega strokovnega društva na 
območju Republike Slovenije  100

Skupinska strokovna nagrada osrednjega strokovnega društva na 
območju Republike Slovenije 50

Strokovno priznanje osrednjega strokovnega društva na območju 
Republike Slovenije  50 

Strokovna nagrada nacionalnega mednarodnega odbora na območju 
Republike Slovenije, občinska nagrada ali drugo javno priznanje s 
področja varstva kulturne dediščine  

40

Mednarodna ali državna nagrada za delo na področju stroke 100

Mednarodno ali državno priznanje za delo na področju stroke 50

Državna nagrada (druga ministrstva) 30

Vodenje in delo v strokovnih telesih in združenjih  

Mandatno vodenje javnega zavoda, ministrstva 50

Mandatno vodenje sveta zavoda ali strokovnega sveta zavoda 20
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Mandatno članstvo v svetu ali strokovnem svetu zavoda 10
Mandatno vodenje stanovskega ali strokovnega društva ali 
mednarodnega odbora ali združenja v posamezni dejavnosti 30

Mandatno članstvo v organu stanovskega ali strokovnega društva ali 
mednarodnega odbora ali združenja v posamezni dejavnosti 10 

Imenovanje v nacionalno komisijo mednarodne zveze 10
Mandatno vodenje strokovnega organa v mednarodnih strokovnih 
združenjih 20
Mandatno članstvo v strokovnem organu mednarodnega strokovnega 
združenja 10
Vodenje delovne skupine za pripravo zakonskega ali podzakonskega 
akta (za en akt) 20
Sodelovanje v skupini za pripravo zakonskega ali podzakonskega 
akta (za en akt) 10
Izdelava strokovnih mnenj, analiz, elaboratov, uvajanje metod in 
standardov za posamezno nalogo varstva z obvezno objavo 10
 
Priznanja in pohvale, imenovanja po sklepu vlade ali ministrstva v komisije ali odbore, 
sklep za imenovanje predsednika/člana strokovnih komisij ali odborov se predložijo v 
kopiji k prošnji za prehod v nov naziv.  

 

9. STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA  

Obvezno priložiti dokazila o aktivnem sodelovanju.  

Izobraževalno delo na področju varstva   
Mentorsko delo za strokovne izpite   
Obvezno priložiti dokazila.                        10

Mentorsko delo za praktična izobraževanja (točke veljajo za 
trimesečno izobraževanje in daljše)   
Obvezno priložiti dokazila. 

5

Organizacija in vodenje strokovnih izobraževanj  
Organizacija mednarodnega kongresa ali posveta  
Obvezno priložiti dokazila. 20

Organizacija mednarodnega srečanja ali delavnice 
Obvezno priložiti dokazila. 10

Organizacija domačega kongresa, delavnice, srečanja, posveta ali 
izobraževanja za potrebe izboljšav strokovnega dela 
Obvezno priložiti dokazila. 

5
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Strokovno izpopolnjevanje na področju varstva  
Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem na tečaju, 
seminarju ali usposabljanju (večdnevno izobraževanje – za vsak dan 
se prišteje ena točka, najvišja vrednost seminarja, ki traja štiri dni ali 
več, je 4 točke)  
Obvezno priložiti dokazila o aktivnem sodelovanju. 

4

Znanja in veščine, pridobljeni z aktivnim sodelovanjem na tečaju, 
seminarju ali usposabljanju (do 1 dan) 
Obvezno priložiti dokazila o aktivnem sodelovanju. 

1

 
Aktivna udeležba pomeni sodelovanje in delo na delavnici/posvetu, sodelovanje ali 
usposabljanje iz stroke z namenom izboljšave delovnih procesov za potrebe opravljanja 
strokovnega dela na tem področju.  

 

10. POMEMBNE NETIPIČNE NALOGE  

              Predlaga strokovni delavec 

Oceni komisija

 in predlaga 
število točk

 

11. IZJEMNI DOSEŽKI  

              Predlaga strokovni delavec 

Oceni komisija

 in predlaga 
število točk

 
 Opombe:  

1.  Razdelki 1, 2, 3, 4, 5 in 7 se upoštevajo za strokovno delo, razdelek 6 za objave ter 
razdelka 8 in 9 za izpopolnjevanje. Razdelka 10 in 11 se upoštevata na podlagi ocene 
komisije.  

2.  Vrhunsko delo je opredeljeno v merilih za pridobitev naziva svetnik. 

3. Znanstveno ali raziskovalno delo mora biti javno izkazano kot objava v znanstvenih 
publikacijah. 

4.  Število točk obsega razpon od 0 do navedene vrednosti glede na obseg in zahtevnost 
objave ali strokovnega dela. 

5. V razdelkih, kjer so točke navedene s poševnico, velja zgornja vrstica kot vrednost 
celotnega projekta in spodnja kot število točk za nosilca projekta ali avtorja oz. 
sodelavca. Če je nosilcev in/ali sodelavcev projekta več, se določene točke porazdelijo 
glede na obseg in zahtevnost prispevka posameznika. 
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6. Število navedenih znakov je določeno glede na obseg avtorske pole besedila (30.000 
znakov). 

7. Kot publikacija se šteje vsak zapis informacije na katerem koli nosilcu, ki je izdan, 
založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti. 

8. Kot avdiovizualni projekt se šteje projekt, namenjen predvajanju v medijih.  
 

 
Merila za ocenjevanje strokovnega dela v muzejski, konservatorski in konservatorsko-
restavratorski dejavnosti za pridobitev naziva svetnik za karierno obdobje 

 
 

1. RAZSTAVE  

Stalna razstava  

Vodenje projekta 100 

Če je medinstitucionalna +20 

Občasna razstava – velika (nad 150 m2)  

Vodenje projekta 80 

Če je medinstitucionalna +20 
 
Občasna razstava – srednja (50–150 m2)  

Vodenje projekta 50 

Če je medinstitucionalna +20 
 

Razstave se potrjujejo s predloženimi kolofoni razstav, vpisom v COBISS, kratkim 
poročilom in drugim gradivom, ki potrjuje delo strokovnega delavca na razstavi. 
Gostovanja so razvidna iz predloženih vabil, fotografij ali člankov.   

 

 
2. KONSERVATORSKA DEJAVNOST  

Inovacija na področju konservatorskih metod in njena uvedba v 
prakso z obvezno objavo izsledkov (opis, trajanje, način uvedbe v 
prakso, objava) 

 

Vodenje projekta 100 

Če je medinstitucionalna                       +20  
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Izvedba konservatorskega projekta na spomeniku ali dediščini z 
obvezno objavo poročil in izsledkov  

Zahtevnega ali obsežnega  

Vodenje projekta 80 

Če je medinstitucionalen +20 
Izvedba zahtevnega predstavitveno-interpretacijskega projekta 
za izboljšanje dostopnosti spomenika ali dediščine javnosti z 
obvezno objavo izsledkov 

 

Vodenje projekta 50 

Če je medinstitucionalen +10 
 

Konservatorski projekti se potrjujejo s predloženimi identifikacijskimi podatki o 
projektu, vpisom v COBISS, kratkim poročilom in drugim gradivom, ki potrjuje delo 
strokovnega delavca pri projektu.  
 

 
3. KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKA 
DEJAVNOST  
Inovacija na področju konservatorsko-restavratorskih tehnik in 
njena uvedba v proces dela z obvezno objavo izsledkov (opis, 
trajanje, način uvedbe v prakso, objava)  

Vodenje projekta 100 

Če je medinstitucionalen +20 
Izvedba konservatorsko-restavratorskega posega na spomeniku 
ali dediščini z obvezno objavo poročil in izsledkov  

Vodenje projekta 80 

Če je medinstitucionalen +20 
Izvedba naravoslovnih preiskav, povezanih z načrtovanjem 
konservatorsko-restavratorskih posegov z obvezno objavo 
izsledkov  

Vodenje projekta 50 

Če je medinstitucionalen +10 
 

Konservatorsko-restavratorski posegi se potrjujejo s predloženimi identifikacijskimi 
podatki o projektu, vpisom v COBISS, kratkim poročilom in drugim gradivom, ki 
potrjuje delo strokovnega delavca na predmetu ali objektu.   
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4. IZOBRAŽEVANJE (PEDAGOŠKO, ANDRAGOŠKO 
DELO) 

Priprava izjemno uspešnega enovitega avtorskega javnega 
programa izobraževanja (nepretrgano petletno izvajanje programa)  
Naslov, oblika programa, ciljna skupina, kratek opis programa  
Št. ponovitev, št. obiskovalcev 

80

Priprava celovitega pedagoškega programa v partnerskem 
sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na področju 
kulturno-umetnostne vzgoje 
Naslov, oblika programa, ciljna skupina, kratek opis programa, število 
ponovitev 

  
60

 

Pedagoško in andragoško delo na razstavah se potrjuje s predloženimi dokazili programov 
ali projektov, vpisi v COBISS, kratkim poročilom in drugim gradivom, ki potrjuje 
pedagoško/andragoško delo strokovnega delavca.  

 

5. NEPRETRGANO DELO NA ZBIRKAH 
Vzpostavitev posebne muzejske zbirke (ali podatkovne zbirke)  

Predložiti je treba poročilo o valorizaciji in povezavo na 
katalog/zbirko. 

40

 

  6. OBJAVE 

Obvezen izpis iz COBISS-a.  

TOČKUJE SE na enoten predlog komisije za vsa 
strokovna področja oz. napredovanja v nazive 
enako.  

Izdane knjige ali monografske publikacije  
Doktorska disertacija  
(vpišete, če ne zasedate delovnega mesta, ki zahteva opravljen 
znanstveni doktorat iz področja) 

100

Magistrsko delo (magisterij znanosti) 
(vpišete, če ne zasedate delovnega mesta, ki zahteva opravljen 
znanstveni magisterij iz področja) 

70

Izdana monografska publikacija (najmanj 90.000 znakov, recenzirana)  100
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Izpis iz COBISS-a je referenca za opravljeno merilo objavljanja. 

Strokovni delavec lahko predavanja izkazuje tudi s predložitvijo vabil in potrdil o 
udeležbi. Prispevki in predavanja, ki nimajo vpisa ali potrdila o izvedbi, se ne upoštevajo. 

 

7. PROJEKTI     

Obvezno se vpišejo: naslov, nosilec, koordinator, vpetost v delo 
projekta. 
Evropski projekti, Norveški finančni mehanizem in Finančni 
mehanizem EPG  
Večletni projekti 
(financirajo iz sredstev EU, norveškega in EPG finančnega 
mehanizma) 

 

Vodja projekta 80

 
  

Izdana strokovna knjiga (najmanj 90.000 znakov)  80

Strokovni priročnik ali učbenik (najmanj 60.000 znakov) 60
Razstavni katalog ali zbornik (manj kot 60.000 znakov),  

ki ni zaveden kot del obrazstavnega programa v predelu »Razstave« 
30

Objavljeni znanstveni ali strokovni članki    

Obvezen izpis iz COBISS-a 
Izvirni znanstveni članek, objavljen v ugledni mednarodni znanstveni 
reviji (najmanj 30.000 znakov, recenzirano) 50

Izvirni/pregledni znanstveni članek, objavljen v znanstveni reviji 
(najmanj 30.000 znakov, recenzirano)  40

Prispevki na znanstvenih in strokovnih srečanjih, predavanja na 
znanstvenih in strokovnih ustanovah. Strokovna predavanja 

Vabljeno predavanje na/za tuji strokovni ustanovi (nad 30 min.) 50

Predavanje na mednarodni znanstveni konferenci (v tujem jeziku) 40

Predavanje na strokovni konferenci v Sloveniji 20
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Nagrade, pohvale in priznanja  

Samostojna strokovna nagrada osrednjega strokovnega društva na 
območju Republike Slovenije  100

Skupinska strokovna nagrada osrednjega strokovnega društva na 
območju Republike Slovenije 50

Mednarodna ali državna nagrada za delo na področju stroke 100

Mednarodno ali državno priznanje za delo na področju stroke 50
 

Priznanja in pohvale, imenovanja po sklepu vlade ali ministrstva v komisije ali odbore, 
sklep za imenovanje predsednika/člana strokovnih komisij ali odborov se predložijo v 
kopiji k prošnji za prehod v nov naziv.  

 

8.  STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA  

Obvezno priložiti dokazila o aktivnem sodelovanju.  

Izobraževalno delo na področju varstva   
Mentorsko delo za strokovne izpite   

Obvezno priložiti dokazila. 
                       10 

Organizacija mednarodnega kongresa ali posveta  
Obvezno priložiti dokazila. 20

 

9. POMEMBNE NETIPIČNE NALOGE  

              Predlaga strokovni delavec 

Oceni komisija

 in predlaga 
število točk

 

10. IZJEMNI DOSEŽKI  

             Predlaga strokovni delavec 

Oceni komisija

 in predlaga 
število točk
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2428. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih 
in metodologiji za določanje obsega sredstev 
za materialne stroške za izvedbo programa 
osnovne šole in programov osnovne šole 
s prilagojenim programom

Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje 
četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj) izdaja ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o merilih  

in metodologiji za določanje obsega sredstev  
za materialne stroške za izvedbo programa 
osnovne šole in programov osnovne šole  

s prilagojenim programom

1. člen
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje ob-

sega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa 
osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim pro-
gramom (Uradni list RS, št. 41/17) se 1. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje 
materialnih stroškov za izvedbo programa osnovne šole in 
programov osnovne šole s prilagojenim programom (v nadalj-
njem besedilu: šola), ki se financirajo iz sredstev državnega 
proračuna, in sicer za nadomestila stroškov delavcem v skladu 
s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine), nabavo 
učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni inventar, 
strokovno literaturo in potrošni material za pripravo in izvedbo 
pouka, stroške obveznih ekskurzij, storitve zunanjih izvajalcev, 
telekomunikacijske stroške, stroške plačilnega prometa, stro-
ške za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in 
drugih delavcev, stroške zdravniških pregledov delavcev (v 
nadaljnjem besedilu: programsko odvisni stroški) in za oskrbo 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odloč-
bo o usmeritvi.«.

2. člen
V 3. členu se v 2. točki alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 180 točk na oddelek;«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. sep-
tembra 2018.

Št. 007-35/2018
Ljubljana, dne 3. julija 2018
EVA 2018-3330-0007

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica  

za izobraževanje, znanost in šport

2429. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih 
in metodologiji za določanje obsega sredstev 
za materialne stroške za izvedbo programa 
dvojezične osnovne šole in osnovne šole 
z italijanskim učnim jezikom

Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje 
četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj) ter na podlagi 24. člena Zakona o posebnih 
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na podro-
čju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 
– ZOsn-F in 11/18) ob soglasju Pomurske madžarske samou-
pravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske 
narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità 
Italiana izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o merilih  

in metodologiji za določanje obsega sredstev  
za materialne stroške za izvedbo programa 
dvojezične osnovne šole in osnovne šole  

z italijanskim učnim jezikom

1. člen
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega 

sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezič-
ne osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom 
(Uradni list RS, št. 41/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje 
materialnih stroškov za izvedbo programa dvojezičnih osnovnih 
šol in osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom ter dvojezičnih 
osnovnih šol s prilagojenim programom in osnovnih šol s pri-
lagojenim programom z italijanskim učnim jezikom (v nadalj-
njem besedilu: šole), ki se financirajo iz sredstev državnega 
proračuna, in sicer za nadomestila stroškov delavcem v skladu 
s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine), nabavo 
učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni inventar, 
strokovno literaturo in potrošni material za pripravo in izvedbo 
pouka, stroške obveznih ekskurzij, storitve zunanjih izvajalcev, 
telekomunikacijske stroške, stroške plačilnega prometa, stro-
ške za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in 
drugih delavcev in stroške zdravniških pregledov delavcev (v 
nadaljnjem besedilu: programsko odvisni stroški).«.

2. člen
V 3. členu se v 2. točki alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 180 točk na oddelek;«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. sep-
tembra 2018.

Št. 007-36/2018
Ljubljana, dne 3. julija 2018
EVA 2018-3330-0008 

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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2430. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih 
oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah 
v sistem enotnega upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih de-
narnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list 
RS, št. 62/14), izdaja ministrica za finance

O D R E D B O
o določitvi roka za vključitev pravnih oseb  

iz 110.a člena Zakona o javnih financah  
v sistem enotnega upravljanja s prostimi 

denarnimi sredstvi

I.
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sred-

stvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega 
računa, se, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
z dnem začetka veljavnosti te odredbe, vključi Vzgojni zavod 
Planina.

II.
Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnje točke že skle-

nila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do 
izteka roka, za katerega so bile sklenjene.

III.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-453/2018/8
Ljubljana, dne 2. julija 2018
EVA 2018-1611-0044

mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2431. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore 

v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 40. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Državna volilna komisija na 
51. seji 5. julija 2018 sprejela

N A V O D I L O
o obrazcih za dajanje podpore v postopku 

kandidiranja na lokalnih volitvah

I.
(1) S tem navodilom se določata oblika in vsebina obraz-

cev za dajanje podpore volivk in volivcev (v nadaljevanju: voliv-
ci) v postopku določanja kandidatur za župana občine oziroma 
za člane občinskega sveta.

(2) Dajanje podpore volivcev v postopku določanja kandi-
datur za župana občine oziroma za člane občinskega sveta se 
opravi po obrazcih, ki so predpisani s tem navodilom.

II.
(1) Za dajanje podpore se določijo naslednji obrazci:
– Obrazec LV-1 Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za 

župana občine;
– Obrazec LV-2 Podpora, ki jo da volivec kandidaturi, 

listi kandidatov oziroma predlagatelju za 
volitve članov občinskega sveta;

– Obrazec LV-3 Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za 
člana občinskega sveta – predstavnika 
italijanske ali madžarske narodne sku-
pnosti oziroma romske skupnosti.

(2) Na območjih kjer živijo pripadniki italijanske oziroma 
madžarske narodnosti se enakopravno uporabljajo obrazci v 
dvojezični slovensko – italijanski različici oziroma v dvojezični 
slovensko – madžarski različici.

(3) Obrazci določeni s tem navodilom, ki so na razpolago 
na sedežih organov pred katerimi mora volivec podpisati obra-
zec, so brezplačni.

III.
(1) Posebna volilna pravica volivcev, ki so dali podporo 

kandidaturi na obrazcu LV-3, se preveri na podlagi posebnega 
volilnega imenika v postopku preizkusa kandidature, ki ga 
opravi posebna občinska volilna komisija.

(2) Obrazec LV-3 se uporablja tudi v primerih kot jih 
določa 40. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF).

IV.
(1) Državna volilna komisija je to navodilo sprejela v se-

stavi predsednik Anton Gašper Frantar, ter člani dr. Franc Grad, 
mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj 
in namestnik člana dr. Janez Pogorelec. Navodilo je sprejela 
soglasno.

(2) To navodilo velja za vsakokratne lokalne volitve in 
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 041-47/2018-1
Ljubljana, dne 5. julija 2018

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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P O D P O R A
kandidaturi za župana 

Obr.lv-1

Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate 
kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Podatki o volivcuPodatki o volivcu
Ime: Ulica in hišna številka:

Datum rojstva:

Priimek: Poštna številka in pošta:

Naslov stalnega bivališča:

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Ime občine:

Dajem svojo podporo kandidaturi za župana občine:

Izpolni upravna enota

Podpis: Žig: 

Obrazec je bil dne:                                                                podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko                                                             .

Datum: Podpis:
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Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate 
kandidatu oz. predlagatelju kandidata. 

Il modulo deve essere firmato alla presenza dell’organo 
competente presso il quale si tiene il registro degli 
aventi diritto al voto e di seguito consegnato al 
candidato o al proponente del candidato.

P O D P O R A  -  S O S T E G N O 
kandidaturi za župana - alla candidatura a sindaco

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - Il modulo va compilato in stampatello.

Obrazec je bil dne  -  Il modulo è stato firmato in data                                                                 podpisan pred organom, 

ki vodi evidenco volilne pravice in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko - alla presenza 

dell’organo presso il quale si tiene il registro degli aventi diritto al voto, ed è stato iscritto nell’elenco dei moduli 

rilasciati, al numero progressivo                .

Datum - Data: Podpis - Firma:

Podpis - Firma:  Žig - Timbro:

Dajem svojo podporo kandidaturi za župana občine:
Do il mio sostegno alla candidatura a sindaco del 
comune:

Ime občine - Nome del comune:

Podatki o volivcu - Dati dell’elettore                                 
Ime - Nome:

Ulica in hišna številka - Via e numero civico:

Datum rojstva - Data di nascita:

Priimek - Cognome:

Poštna številka in pošta - CAP e località:

Naslov stalnega bivališča - Indirizzo di residenza permanente:

Obr.LV-1

Izpolni upravna enota  - Compila l’unità amministrativa
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Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate
kandidatu oz. predlagatelju kandidata. 

A nyomtatványt a választójogi nyilvántartást vezető 
illetékes hatóság előtt kell aláírni és átadni a jelöltnek, 
ill. a jelölt  javaslattevőjének.

P O D P O R A  -  T Á M O G A T Á S 
kandidaturi za župana - polgármeser jelölt

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - A nyomtatványt nyomtatott nagybetűvel szíveskedjék kitölteni.

Obrazec je bil dne  -  A nyomtatvány                                                                podpisan pred organom, ki vodi 

evidenco volilne pravice in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko - napján, a választójog 

nyilvántartását vezető hatóság előtt lett aláírva és a kiadott nyomtatványok listájára a következő szám alatt lett 

felvéve               . 

Datum - Dátum: Podpis - Aláírás:

Podpis - Aláírás:

Dajem svojo podporo kandidaturi za župana občine:
Támogatom a községi polgármester jelöltségét:

Ime občine - A község neve:

Podatki o volivcu - A választópolgár adatai 
Ime - Utónév:

Ulica in hišna številka - Utca és házszám:

Datum rojstva - Születési idő:

Priimek - Családi név:

Poštna številka in pošta - Irányítószám és település:

Naslov stalnega bivališča - Állandó lakcím:

Obr.LV-1

Žig - Pecsét:

Izpolni upravna enota  - A közigazgatási egység tölti ki:
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P O D P O R A
kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma 
listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Obr.lv-2

Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate 
kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Podatki o volivcuPodatki o volivcu
Ime: Ulica in hišna številka:

Datum rojstva:

v volilni enoti številka:

Priimek: Poštna številka in pošta:

Naslov stalnega bivališča:

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

občine:

Dajem svojo podporo kandidaturi oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta:

Izpolni upravna enota

Podpis: Žig: 

Obrazec je bil dne:                                                                podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko                                                             .

Datum: Podpis:
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Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate 
kandidatu oz. predlagatelju kandidata. 

P O D P O R A  -  S O S T E G N O 
kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov 
občinskega sveta - alla candidatura a membro del consiglio comunale o alla lista  
di candidati per le elezioni dei membri del consiglio comunale

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - Il modulo va compilato in stampatello.

Datum - Data: Podpis - Firma:

Dajem svojo podporo kandidaturi oziroma listi kandidatov 
za volitve članov občinskega sveta:
Do il mio sostegno alla candidatura ovvero alla lista 
di candidati per le elezioni dei membri del consiglio 
comunale:

občine - del comune: 

v volilni enoti številka - nell’unità elettorale numero:

Podatki o volivcu - Dati dell’elettore                                 
Ime - Nome:

Ulica in hišna številka - Via e numero civico:

Datum rojstva - Data di nascita:

Priimek - Cognome:

Poštna številka in pošta - CAP e località:

Naslov stalnega bivališča - Indirizzo di residenza permanente:

Obr.LV-2

Il modulo deve essere firmato alla presenza dell’organo 
competente presso il quale si tiene il registro degli 
aventi diritto al voto e di seguito consegnato al 
candidato o al proponente del candidato.

Obrazec je bil dne  -  Il modulo è stato firmato in data                                                                 podpisan pred organom, 

ki vodi evidenco volilne pravice in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko - alla presenza 

dell’organo presso il quale si tiene il registro degli aventi diritto al voto, ed è stato iscritto nell’elenco dei moduli 

rilasciati, al numero progressivo                .

Podpis - Firma:  Žig - Timbro:

Izpolni upravna enota  - Compila l’unità amministrativa
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Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate
kandidatu oz. predlagatelju kandidata. 

A nyomtatványt a választójogi nyilvántartást vezető 
illetékes hatóság előtt kell aláírni és átadni a jelöltnek, 
ill. a jelölt  javaslattevőjének.

P O D P O R A  -  T Á M O G A T Á S 
kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov 
občinskega sveta - a községi tanácstag jelöltsége, illetve a községi tanácstag jelöltek 
listájának támogatása

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - A nyomtatványt nyomtatott nagybetűvel szíveskedjék kitölteni.

Datum - Dátum: Podpis - Aláírás:

Dajem svojo podporo kandidaturi oziroma listi kandidatov 
za volitve članov občinskega sveta:
Támogatom a községi tanácstag jelöltségét, illetve a 
községi tanácstag jelöltek listáját:

Podatki o volivcu - A választópolgár adatai 

Ulica in hišna številka - Utca és házszám:

Datum rojstva - Születési idő:

Poštna številka in pošta - Irányítószám és település:

Naslov stalnega bivališča - Állandó lakcím:

Obr.LV-2

občine -  község: 

v volilni enoti številka - a választókerület száma:

Ime - Utónév:

Priimek - Családi név:

Obrazec je bil dne  -  A nyomtatvány                                                                podpisan pred organom, ki vodi 

evidenco volilne pravice in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko - napján, a választójog 

nyilvántartását vezető hatóság előtt lett aláírva és a kiadott nyomtatványok listájára a következő szám alatt lett 

felvéve               . 

Podpis - Aláírás: Žig - Pecsét:

Izpolni upravna enota  - A közigazgatási egység tölti ki:
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P O D P O R A
kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika italijanske 
ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti

Obr.lv-3

Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate 
kandidatu oz. predlagatelju kandidata.

Podatki o volivcuPodatki o volivcu
Ime: Ulica in hišna številka:

Datum rojstva:

Priimek: Poštna številka in pošta:

Naslov stalnega bivališča:

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Izpolni upravna enota

Podpis: Žig: 

Obrazec je bil dne:                                                                podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko                                                             .

Datum: Podpis:

Ime občine:

Dajem svojo podporo kandidaturi za volitve člana občinskega sveta – predstavnika(-ov) italijanske ali madžarske 
narodne skupnosti oziroma romske skupnosti občine:
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Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate 
kandidatu oz. predlagatelju kandidata. 

P O D P O R A  -  S O S T E G N O 
kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika italijanske ali madžarske narodne 
skupnosti oziroma romske skupnosti - alla candidatura a membro del consiglio comunale 
che rappresenta la comunità nazionale italiana o ungherese o la comunità rom

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - Il modulo va compilato in stampatello.

Datum - Data: Podpis - Firma:

Dajem svojo podporo kandidaturi za volitve člana 
občinskega sveta – predstavnika(-ov) italijanske ali 
madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti:
Do il mio sostegno alla candidatura per le elezioni  
del membro del consiglio comunale che rappresenta  
la comunità nazionale italiana o ungherese o  
la comunità rom:

Ime občine - Nome del comune: 

Podatki o volivcu - Dati dell’elettore                                 
Ime - Nome:

Ulica in hišna številka - Via e numero civico:

Datum rojstva - Data di nascita:

Priimek - Cognome:

Poštna številka in pošta - CAP e località:

Naslov stalnega bivališča - Indirizzo di residenza permanente:

Obr.LV-3

Il modulo deve essere firmato alla presenza dell’organo 
competente presso il quale si tiene il registro degli 
aventi diritto al voto e di seguito consegnato al 
candidato o al proponente del candidato.

Obrazec je bil dne  -  Il modulo è stato firmato in data                                                                 podpisan pred organom, 

ki vodi evidenco volilne pravice in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko - alla presenza 

dell’organo presso il quale si tiene il registro degli aventi diritto al voto, ed è stato iscritto nell’elenco dei moduli 

rilasciati, al numero progressivo                .

Podpis - Firma:  Žig - Timbro:

Izpolni upravna enota  - Compila l’unità amministrativa
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Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate
kandidatu oz. predlagatelju kandidata. 

A nyomtatványt a választójogi nyilvántartást vezető 
illetékes hatóság előtt kell aláírni és átadni a jelöltnek, 
ill. a jelölt  javaslattevőjének.

P O D P O R A  -  T Á M O G A T Á S 
kandidaturi za člana občinskega sveta predstavnika italijanske ali madžarske narodne 
skupnosti oziroma romske skupnosti - az olasz vagy magyar nemzeti közösség, illetve a 
roma közösség községi tanácstagjelöltjeinek jelöléséhez

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - A nyomtatványt nyomtatott nagybetűvel szíveskedjék kitölteni.

Datum - Dátum: Podpis - Aláírás:

Dajem svojo podporo kandidaturi za volitve člana 
občinskega sveta – predstavnika(-ov) italijanske ali 
madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti:
Támogatom az olasz vagy magyar nemzeti közösség, illetve 
a roma közösség községi tanácstagjelöltjének jelölését:

Podatki o volivcu - A választópolgár adatai 

Ulica in hišna številka - Utca és házszám:

Datum rojstva - Születési idő:

Poštna številka in pošta - Irányítószám és település:

Naslov stalnega bivališča - Állandó lakcím:

Obr.LV-3

Ime občine -  A község neve: 

Obrazec je bil dne  -  A nyomtatvány                                                                podpisan pred organom, ki vodi 

evidenco volilne pravice in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko - napján, a választójog 

nyilvántartását vezető hatóság előtt lett aláírva és a kiadott nyomtatványok listájára a következő szám alatt lett 

felvéve               . 

Podpis - Aláírás: Žig - Pecsét:

Izpolni upravna enota  - A közigazgatási egység tölti ki:

Ime - Utónév:

Priimek - Családi név:
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2432. Poročilo o izidu glasovanja na ponovnem 
glasovanju na referendumu o ZIUGDT

Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v po-
stopku ugotavljanja izida glasovanja na ponovnem glasovanju 
na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravlja-
nju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–
Koper (ZIUGDT), ki je bil 13. 5. 2018 (v nadaljnjem besedilu: 
referendum)

u g o t o v i l a:

A.
1. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 

1.712.686 volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci), od tega 
1.712.684 volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike ter dva 
(2) volivca, ki sta glasovala s potrdilom pristojne upravne enote, 
ker pomotoma nista bila vpisana v volilne imenike.

2. Glasovalo je skupaj 257.139 volivcev oziroma 15,01 od-
stotka vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.

B.
3. Oddanih je bilo 257.098 glasovnic. Ker ni bilo mogoče 

ugotoviti volje volivca, je bilo 2.203 glasovnic neveljavnih, kar 
predstavlja 0,85 odstotka oddanih glasovnic.

4. Oddanih je bilo 254.895 veljavnih glasovnic.
5. Na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z dru-
gim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki ga je 
sprejel Državni zbor na seji dne 8. maja 2017«, je:

– »ZA« glasovalo 127.293 volivcev oziroma 49,94 odstot-
ka volivcev, ki so veljavno glasovali;

– »PROTI« glasovalo 127.602 volivcev oziroma 50,06 od-
stotka volivcev, ki so veljavno glasovali.

6. Na referendumu je večina volivcev, ki so veljavno gla-
sovali, glasovala »PROTI«.

C.
7. Ministrstvo za notranje zadeve je na 47. dan od dneva 

glasovanja na referendumu (29. 6. 2018), DVK z dopisom 

št. 040-12/2018/9 (1322-01) obvestilo, da je od dneva sestave 
volilnih imenikov za izvedbo referenduma, do zaključka glaso-
vanja na dan glasovanja, umrlo 1.190 volivcev, ki so bili vpisani 
na volilne imenike.

8. Na podlagi podatkov Ministrstva za notranje zadeve 
so okrajne volilne komisije in Služba Državne volilne komisije 
ugotovile, da je na referendumu štirinajst volivcev glasovalo, ki 
so bili vpisani na volilni imenik in so do zaključka glasovanja 
na dan glasovanja umrli.

9. Število vseh volivcev, ki se upošteva pri izračunu po-
trebnega deleža za zavrnitev referenduma, se ugotovi na na-
slednji način:

– Številu volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike 
(1.712.684) se prišteje število volivcev, ki so glasovali s potr-
dilom pristojne upravne enote, ker pomotoma niso bili vpisani 
na volilne imenike (2);

– Od števila iz prejšnje alineje se odšteje število volivcev, 
ki so umrli v času od dneva sestave volilnih imenikov do za-
ključka glasovanja na dan glasovanja (1.190) in prišteje število 
volivcev, za katere so okrajne volilne komisije in Služba Držav-
ne volilne komisije ugotovile, da so na referendumu glasovali in 
do zaključka glasovanja na dan glasovanja umrli (14).

10. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 
1.711.510 volivcev (1.712.684 + 2 – 1.190 + 14 = 1.711.510).

11. »PROTI« je glasovalo 127.602 volivcev, ki so imeli 
pravico glasovati, torej 7,45 odstotka vseh volivcev.

D.
Državna volilna komisija je to poročilo sprejela na pod-

lagi 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
(Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2) na 51. seji 5. 7. 2018 
v sestavi predsednik Anton Gašper Frantar ter člani dr. Franc 
Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, Ksenija 
Vencelj in namestnik člana dr. Janez Pogorelec. Poročilo je 
sprejela soglasno.

Št. 042-1/2018-14
Ljubljana, dne 5. julija 2018

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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OBČINE
PIVKA

2433. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – U-I-43/13-8) – v nadalj.: 
ZPNačrt in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine 
Pivka na 22. seji dne 21. 6. 2018 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10 ter obvezne razlage Uradni list RS, št. 79/11, 

62/13 in 60/15) – v nadalj.: Odlok se:
– dopolni oziroma spremeni 5., 29., 70., 75., 76., 78.–80., 82.–84., 88., 94., 95., 98., 99., 101.–103., 108., 111.–113., 

116.–121., 127., 132.–135., 137–144., 146., 147., 149., 150., 151., 153.–156., 159.–165., 167.–173., 177., 180., 181. člen;
– ukine se 89., 90., 91., 136., 145., 148., 152., 157., 158., 174.;
– doda nov 108.a in 171.a člen;
– dodajo se posebni členi za območja EUP PI 25, NO 03 – del, TR 05, TR 11, PA 01/7, RI 13 in RI 14, KA 05/2 in KA 05/4 ter 

območje KP PPJ: 178.a, 178.b, 178.c, 178.d, 178.e, 178.f, 178.g in 178.h člen;
– priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1: Usmeritve za OPPN ter podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote 

urejanja prostora, razen za območje: EUP z oznako PI 51 (rekonstrukcija in prestavitve dela glavne državne ceste G1-6 v delu 
naselja Pivka);

– priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za odprti prostor;
– priloga 3 Odloka se nadomesti z novo prilogo 3: Vrste dopustnih pomožnih objektov po PPNRP;
– dopolnijo oziroma spremenijo se grafični prikazi izvedbenega dela: Karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, podrob-

nejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) in karta 4: Prikaz območij enot urejanja prostora in 
prikaz gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000), in sicer listi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 in 55;

– dodajo se novi grafični prikazi izvedbenega dela, in sicer:
Karta 5 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP PI 25
Karta 6 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP NO 03-del
Karta 7 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP TR 11
Karta 8 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP TR 05
Karta 9 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP PA 01/7
Karta 10 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP RI 13 in RI 14
Karta 11 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje EUP KA 05/2 in KA 05/4
Karta 12 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditev poti v odprtem prostoru

1. člen
V 5. členu Odloka se spremenijo 1., 2., 13., 15., 25., 29., 31., 42. in 65. točka prvega odstavka in sicer tako, da se glasijo:
»1. Bruto tlorisna površina (v nadalj.: BTP) stavbe je skupna površina vseh etaž, izračunanih po sistemu SIST ISO 9836.
2. Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida ali 

nadzida nov del objekta do največ 50  % obstoječe BTP objekta. Dozidava ali nadzidava večja od 50  % obstoječe BTP pomeni no-
vogradnjo objekta. Vsaka dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt pomeni novogradnjo objekta. 
Prizidek je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta, h kateremu se prizidek priključuje.

12. Faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo (v nadalj.: FP) se določi kot razmerje med bruto prostornino objekta 
in površino celotne gradbene parcele, pri čemer je bruto prostornina objekta zmnožek zazidane površine objekta in povprečne 
višine objekta nad nivojem terena.

13. Faktor izrabe gradbene parcele (v nadalj.: FI) se določi kot razmerje med BTP in celotno površino funkcionalne parcele 
objekta.

15. Faktor zazidanosti gradbene parcele (v nadaljevanju: FZ) je razmerje med zazidano površino vseh objektov (vključno s 
tistimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti, ki imajo enega ali več prostorov in v katere človek lahko vstopi in nadstreški) in celotno 
površino gradbene parcele.

25. Klet (v nadalj.: K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol. Klet je vkopan del stavbe, ki na nobeni 
strani objekta ne sega več kot 1,50 m nad raščen teren.

29. Nadomestna gradnja objekta je novogradnja objekta, in pomeni izvedbo del, ko se na stavbišču poprej odstranjenega 
objekta zgradi nov objekt enakih dimenzij in namembnosti.

31. Nedovoljena gradnja je nelegalna gradnja, neskladna gradnja, nevarna gradnja.
Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so 

izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja.
Neskladna gradnja pomeni, da je za gradnjo oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje 

sicer izdano, vendar se takšna gradnja oziroma dela izvajajo oziroma so izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim 
dovoljenjem, kakor tudi da se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, dolo-
čenimi z njim.

Nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, 
sosednje objekte oziroma njegovo okolico.
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42. Pritličje (v nadalj.: P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,5 m 
nad njo. V primeru, da se stavba nahaja na nagnjenem terenu je pritličje lahko delno ali popolnoma vkopano z do treh strani. V 
primeru, da se stavba nahaja na nagnjenem terenu je pritličje etaža, ki je lahko delno ali popolnoma vkopana z do treh strani in 
vsaj na eni strani objekta presega višino 1,50 m nad raščen teren.

65. Vrzel predstavlja nepozidano stavbno zemljišče, ki je z vsaj dveh strani obdano z zakonito zgrajenima objektoma in do-
pušča gradnjo ene stavbe v gabaritih okoliških stavb. V primeru zemljišča na meji EUP, je le-to lahko obdano z zakonito zgrajenim 
objektom samo z ene strani.«

V 5. členu Odloka se dodajo točki 71., 72. in 73. prvega odstavka, ki se glasijo:
»71. Avtobusno postajališče je s predpisano prometno signalizacijo označen ali fizično od vozišča ločen prostor, namenjen 

izključno ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu oziroma avtobusov ali drugih vozil, namenjenih izvajanju 
posebnega linijskega prevoza.

72. Zelena cezura je območje stavbnih zemljišč, ki predstavlja zeleno cezuro med območjem z različnimi morfološkimi 
značilnostmi, na katerih je dopustna gradnja pomožnih objektov v skladu z merili za gradnjo za podrobnejšo namensko rabo 
posamezne enote urejanja prostora.

73. Železniška postaja/postajališče je mesto na železniški progi, ki je namenjeno za vstopanje in izstopanje potnikov.«

2. člen
V 29. členu Odloka se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:
»(2) Na območju Občine Pivka so sledeči elektroenergetski objekti za razdeljevanje in prenos električne energije – RTP in 

daljnovodi: RTP 110/20 kV Pivka, DV 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica in DV 110 kV Pivka–Postojna.
»(3) Na območju Občine Pivka je načrtovana rekonstrukcija daljnovodov in vzdrževalna dela v javno korist na daljnovodih, 

navedenih v prejšnji točki tega člena.«

3. člen
V 70. členu Odloka se spremenita prvi in četrti odstavek tako, da se glasita:
»(1) Na območju občine se nahajajo naslednja območja posebnega pomena za potrebe obrambe:
– Gorica: območje izključne rabe,
– vojašnica Stanislava Požarja – Pivka: območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe,
– Polhova jama: območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe,
– Poček – Bač: območje omejene in nadzorovane rabe,
– Dedna gora: območje možne izključne rabe,
– Šilentabor: območje možne izključne rabe.
(2) Območje omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je del območja za potrebe obrambe, ki obsega 

varnostno območje, na katerem so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehničnih razlogov.«

4. člen
V 75. členu Odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Za celotno območje občine je po posameznih EUP določena oziroma prikazana podrobnejša namenska rabe prostora 

(v nadalj.: PNRP), in sicer se PNRP deli na:

Osnovna namenska raba 
prostora

Podrobnejša namenska 
raba prostora

Členitev podrobnejše namenske rabe 

OBMOČJA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ

S – OBMOČJA 
STANOVANJ 
SS – stanovanjske 
površine

– SSs: območje urbane prostostoječe stan. pozidave brez 
dejavnosti,
– SSp: območje urbane prostostoječe stan. pozidave z mirnimi 
dejavnostmi,
– SSm: območje urbane stan. pozidave različnih tipologij z mirnimi 
dejavnostmi,
– SSv: območje urbane večstan. pozidave z mirnimi dejavnostmi

SK – površine 
podeželskega naselja

– SK: območje podeželskega naselja,
– SKe: območje podeželskega naselja z enodružinsko 
stanovanjsko pozidavo

C – OBMOČJA 
CENTRALNIH 
DEJAVNOSTI
CU – osrednja območja 
centralnih dejavnosti
CD – druga območja 
centralnih dejavnosti

– CDi: območja centralnih dejavnosti za izobraževanje,
– CDc: območja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih 
obredov,
– CDk: območja centralnih dejavnosti za kulturne dejavnosti

I – OBMOČJA 
PROIZVODNIH 
DEJAVNOSTI 
IG – gospodarske cone
IK – površine z objekti  
za kmetijsko proizvodnjo
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Osnovna namenska raba 
prostora

Podrobnejša namenska 
raba prostora

Členitev podrobnejše namenske rabe 

B – POSEBNA OBMOČJA 
BT – površine za turizem
BD – površine drugih 
območij
BC – športni centri
Z – OBMOČJA ZELENIH 
POVRŠIN 
ZS – površine za oddih, 
rekreacijo in šport
ZP – parki
ZD – Druge urejene zelene 
površine
ZK – pokopališča
P – OBMOČJA 
PROMETNE 
INFRASTRUKTURE
PC – Površine cest
PŽ – površine železnic
PO – ostale prometne 
površine
T – OBMOČJA 
KOMUNIKACIJSKE 
INFRASTRUKTURE
E – OBMOČJA 
ENERGETSKE INFRAST. 
O – OBMOČJA 
OKOLJSKE INFRAST.
F – OBMOČJA 
ZA POTREBE OBRAMBE 
V NASELJU
A – POVRŠINE 
RAZPRŠENE POSELITVE

OBMOČJA KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ

K1 – OBMOČJA 
NAJBOLJŠIH 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
K2 – OBMOČJA DRUGIH 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

OBMOČJA GOZDNIH 
ZEMLJIŠČ

G – GOZDNA ZEMLJIŠČA

Gr – območja gozdnih 
rezervatov

OBMOČJA VODA VC – OBMOČJA 
POVRŠINSKIH VODA 

OBMOČJA DRUGIH 
ZEMLJIŠČ

LN – OBMOČJA 
MINERALNIH SUROVIN 
f – OBMOČJA ZUNAJ 
NASELIJ ZA POTREBE 
OBRAMBE 

V 75. členu Odloka se črta drugi in tretji odstavek.

5. člen
V 76. členu Odloka se spremeni zadnja peta alineja tako, da se glasi:
»– Za EUP ali pEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, veljajo skupni PIP ter usmeritve za pripravo OPPN, ki so do-

ločene v prilogi 1 Odloka.«
V 76. členu Odloka se za zadnjo peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»Ne glede na zgornje alineje so prostorski izvedbeni pogoji za območja EUP PI 25, NO 03 – del, TR 11, TR 05, PA 01/7, 

RI 13 in RI 14, KA 05/2 in KA 05/4 ter KP PPJ določeni le v 178.a, 178.b, 178.c, 178.d, 178.e, 178.f, 178.g in 178.h členu Odloka.«

6. člen
V 78. členu Odloka se spremeni drugi in četrti odstavek tako, da se glasi:
»(2) Na celotnem območju občine je dopustna gradnja pomožnih objektov v skladu z 88. členom Odloka in prilogo 3.
(4) Na celotnem območju občine z osnovno namensko rabo stavbna zemljišča je ne glede na prejšnje točke tega člena in 

določila za posebne PIP dopusta gradnja sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega 
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objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa. Namestitev sončnih elektrarn je 
dopustna na strehah in na fasadah objektov ob upoštevanju funkcionalnih in oblikovnih meril za območje pEUP, v kateri se objekt 
nahaja, razen v EUP s podrobno rabo IK ali IG, kjer način postavitve sončnih elektrarn ni omejen.«

7. člen
V 79. členu odloka se v peti alineji prvega odstavka in prvem stavku četrtega odstavka beseda »BEP« zamenja z besedo »BTP«.

8. člen
V 80. členu Odloka se spremenijo četrti, peti, šesti, sedmi odstavek tako, da se glasijo:
»(4) Objekti (tlorisna projekcija zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objektov na zemljišče, 

vključujoč napušče, nadstreške, balkone in podobne gradbene elemente) morajo biti oddaljeni najmanj:
– 4,00 m od meje sosednjih zemljišč,
– 2,00 m od meje sosednjih zemljišč v primeru gradnje pomožnih objektov,
– 0,50 m od meje sosednjih zemljišč v primeru gradnje ograje, ki izpolnjuje pogoje za pomožni objekt.
(5) Manjši odmiki objektov, od določenih v četrtem odstavku tega člena, so dopustni v primeru:
1. Gradnje novih objektov na stavbišču prej odstranjenih objektov v dimenzijah prej odstranjenih objektov na mestu prej 

odstranjenega objekta ob izpolnjevanju pogoja, da je:
– za zahtevne in manj zahtevne objekte v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelana utemeljitev posega, ki bo 

dokazala, da gradnja predstavlja gradnjo novega objekta na stavbišču prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta v dimen-
zijah prej odstranjenega objekta na mestu prej odstranjenega objekta in da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s 
področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti,

– za pomožne objekte v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor izdelana utemeljitev posega, ki bo dokazala, 
da gradnja predstavlja gradnjo novega objekta na stavbišču prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta v dimenzijah prej 
odstranjenega objekta na mestu prej odstranjenega objekta in da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s področja 
požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti.

2. Spremembe namembnosti obstoječega nebivalnega podstrešja v bivalno vključno z rekonstrukcijo navedenega dela objekta 
pod pogojem, da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti.

3. Vzdrževalnih del, rekonstrukcije ali odstranitve obstoječega objekta pod pogojem, da je odmik med sosednjimi objekti v 
skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti.

(6) Dopustni so tudi manjši odmiki stavb ali drugih objektov od določenih v četrtem odstavku tega člena ob izpolnjevanju 
vseh spodaj navedenih pogojev:

– da je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča,
– da manjši odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda na območju EUP,
– da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti.
(7) V primeru gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je obvezen pogoj še:
– v skladu s predpisi urejena služnostna pravica, ki zagotavlja izvrševanje vzdrževanja navedenega objekta.
– v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelana podrobna utemeljitev posega, ki bo dokazala, da manjši odmik ne 

ruši vzpostavljenega prostorskega reda na območju EUP ali pEUP, kjer je stavba ali drug objekt predviden (npr.: tipologija gradnje: 
vrstne hiše, dvojčki ali tradicionalen način gradnje, značilen za naselje).

(8) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena mora biti odmik:
– v primeru lokacije v varovalnih koridorjih gospodarske javne infrastrukture v skladu s pogoji posameznih upravljavcev 

gospodarske javne infrastrukture in
– v primeru lokacije v bližini gozdnega roba morajo biti novo zgrajene stavbe od gozdnega roba oddaljene minimalno eno se-

stojno višino (25,0 m) pri čemer so manjši odmiki dopustni le v primeru, da zaradi oblikovanja terena bližnji gozd ne ogroža stavbe.«
V 80. členu Odloka se ukinejo se deveti, deseti in enajsti odstavek.

9. člen
V 82. členu Odloka se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V primeru iz prejšnje točke tega člena je dopustna tudi novogradnja objekta na stavbišču prej odstranjenega legalno 

zgrajenega objekta v dimenzijah prej odstranjenega objekta na istih temeljih ali s premikom do 25  % znotraj obstoječe gradbene 
parcele, pri čemer se FZ in FI ne sme povečati ter FOZP ne zmanjšati.«

10. člen
V 83. členu Odloka se v prvi alineji 6. točke prvega odstavka za zadnjo besedo stavka doda: »(oblike objektov v obliki črke 

I, L, II in iztegnjeni L).«

11. člen
V 84. členu Odloka se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
»(4) Premostitev višinskih razlik z opornimi zidovi je dopustna le izjemoma pri čemer je v primeru gradnje na javnih površinah 

oziroma na površinah, ki so vizualno povezane z javnimi površinami dopustna gradnja opornega zidu do višine 1,50 m nad nivojem 
nižjega terena oziroma se višinske razlike premostijo v kaskadah.«

12. člen
Spremeni se 88. člena Odloka tako, da se glasi:
»(1) Pomožni objekti so enostavni in nezahtevni objekti, določeni z veljavnimi predpisi, in sicer:
– pomožna stavba za lastne potrebe, ki ni namenjena prebivanju,
– pomožna stavba v javni rabi, ki ni namenjena prebivanju kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi,
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid, to je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine,
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– mala komunalna čistilna naprava to je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode; sem spada tudi nepretočna greznica 
(vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo),

– rezervoar to je objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami (rezervoar za vodo),
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče v javni rabi,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– športno igrišče na prostem,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
– objekt za oglaševanje,
– objekt za rejo živali, to je enoetažen objekt, namenjen reji živali,
– pomožni kmetijski objekt to je objekt, namenjen kmetijski pridelavi in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju,
– objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,
– pomožni gozdarski objekt to je objekt, namenjen gozdarskim opravilom, ki ni namenjen prebivanju,
– pomožni komunalni objekt,
– pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje 

stanja okolja in naravnih pojavov.
(2) Za določanje pogojev za gradnjo pomožnih objektov je treba upoštevati določila veljavne zakonodaje ter določila tega 

člena.
(3) Vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih PNRP, so določeni v Prilogi 3 Odloka in tem čle-

nu. Ne glede na navedeno so vsi pomožni objekti dopustni pod pogojem, da so v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami.
(4) Postavitev objektov za rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov v odprtem prostoru (na kmetijskih in gozdnih zemljiščih) 

je dopustna s soglasjem Občine Pivka za postavitev pomožnega objekta v odprtem prostoru (v nadalj. soglasje za pomožni objekt) 
ter s soglasjem Zavoda za gozdove Slovenije v primeru postavitve na zemljišče, ki je v naravi gozd. Soglasje za pomožni objekt 
izda služba, pristojna za urbanizem, na podlagi presoje skladnosti načrtovanega posega za dobo največ 10 let. Zahtevi za izdajo 
soglasja za pomožni objekt mora investitor predložiti idejno rešitev objekta, iz katere je razvidna skladnost načrtovanega posega 
z temi merili:

– nedopustnost postavitve objektov na vizualno izpostavljenih legah pri čemer je v primeru nedostopnosti razpolaganja z 
zemljišči z manj izpostavljeno lokacijo lahko dopustna postavitev objekta na vizualno čim manj izpostavljeni mikrolokaciji pred-
metnega zemljišča,

– skladnost s funkcionalnimi merili (lega objekta, odmik od parcelnih mej, tloris, prerez objekta, tlorisna površina, etažnost in 
višina objekta ter namen rabe objekta),

– skladnost z oblikovalskimi merili glede avtohtonih materialov in enotnih oblikovalskih izhodišč (fasade in višina objekta).
Pol leta pred pretekom obdobja, za katerega je bilo izdano soglasje, lahko investitor ponovno zaprosi za soglasje za pomožni 

objekt, ki ga Občina Pivka lahko ponovno izda na podlagi pregleda stanja na terenu, ki mora biti skladno z idejno rešitvijo objekta, 
ki je bila podlaga za izdajo soglasja za pomožni objekt. V nasprotnem primeru izda negativno soglasje, ki ga pošlje nadzornim 
službam, navedenem v 186. členu Odloka.

(5) Pomožni objekti na stavbnih zemljiščih lahko presegajo dopustne gabarite, določene v prostorskih izvedbenih pogojih za 
gradnjo posameznih pomožnih objektov v petem odstavku tega člena, pri čemer morajo upoštevati dopustne gabarite, določene 
s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezno območje PNRP in s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za 
posamezno EUP v kolikor so določeni.

(6) Prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo posameznih pomožnih objektov v posameznih območjih PNRP (dopustna velikost, 
način gradnje in rabe ter drugi pogoji) so določeni v spodnji preglednici:

Vrsta objekta POMOŽNA STAVBA ZA LASTNE POTREBE (npr.: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, 
savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti)

– je dopustna kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi
– garaža in steklenjak sta dopustna izključno na vrtnem delu parcele; ne pred ulično fasado
– v območju PNRP SS, SKe in CU je dopustna največ v obsegu 50,00 m2. 

gabariti – dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim 
delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 metra nad koto urejenega terena; 
dopustna etažnost je pritličje

oblikovanje – stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada
– naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta; strehe 
drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, polkrožna, ravna) se uredijo v primeru steklenjakov, zimskih vrtov, 
nadstreškov, ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na funkcionalni parceli objekta taka streha 
bolj primerna; strešna kritina nad nadstreški je lahko tudi brezbarvna, prosojna; v primeru prostostoječega 
objekta mora biti sleme strehe v smeri daljše stranice; vrtne ute imajo lahko tudi šotoraste strehe

Vrsta objekta POMOŽNA STAVBA V JAVNI RABI (npr.: nadstrešek, zimski vrt, vetrolov, telefonska govorilnica, sanitarna 
enota, kiosk oziroma tipski zabojnik, kapelica (edikula) in podobni objekti)

– je dopustna kot samostojna stavba ali prislonjena k stavbi
– dopustna je samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, v oddaljenosti do 50 m morata biti zagotovljeni 
najmanj dve javni parkirni mesti, postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih 
površinah in objektih

gabariti – dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim 
delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 metra nad koto urejenega terena; 
dopustna etažnost je pritličje
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oblikovanje – stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada
– naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta oziroma 
v primeru nepozidane parcele so dopustne tudi oblike in nakloni streh, ki so predpisani za obravnavano 
EUP; strehe drugih oblik in nižjega naklona (enokapna, polkrožna, ravna) se uredijo v primeru steklenjakov, 
zimskih vrtov, ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na funkcionalni parceli objekta taka streha 
bolj primerna; strešna kritina nad nadstreški je lahko tudi brezbarvna, prosojna; v primeru prostostoječega 
objekta mora biti sleme strehe v smeri daljše stranice; vrtne ute imajo lahko tudi šotoraste strehe

Vrsta objekta POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI (npr.: grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, grajena 
oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze 
in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, grajen gostinski vrt; pomožni cestni 
objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos)

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na vrsto 
PNRP

– v območju PNRP K1, K2, G, VC in N dopustni le pomožni cestni objekti in nadkrita čakalnica na postajališču 
ob rekonstrukciji javne kategorizirane ceste (mostov)
– v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni cestni objekti in pomožni objekti v funkciji prometnih 
površin
– v območju PNRP ZS, ZP, ZK in ZD dopustni le pomožni objekti v funkciji zelenih površin
– v območju PNRP O, (T in E) dopustni le pomožni objekti v funkciji površin za okoljsko (komunikacijsko in 
energetsko) infrastrukturo

oblikovanje oblikovanje objekta je usklajeno s stavbami, ki obkrožajo javne površine in s celovito podobo javnih površin

druga merila dopustni samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, v oddaljenosti do 50 m morata biti zagotovljeni 
najmanj dve javni parkirni mesti, postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih 
površinah in objektih

vrsta objekta OGRAJA (npr.:varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja)

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na vrsto 
PNRP

– v območju PNRP ZS dopustne izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne 
ograje) in protihrupne ograje
– v območju PNRP ZP so dopustne izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti parkovnih površin; 
praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate; lesene oziroma žičnate ograje morajo 
biti transparentne; zidovi niso dovoljeni; maksimalna višina 1,50 m
– gradnja ograje na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustna z izjemo varnostne ograje pod pogoji 
vodnega soglasja
– v območju PNRP ZK so kot zaščitne/varovalne ograje pokopališča dopustne tudi zidane ograje
– v območju PNRP ZD so dopustne kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in obdelo-
valnimi površinami ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture; zidane ograje 
niso dovoljene
– v območju PNRP K1 in K2 so dopustne le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste kot varovalne 
in protihrupne ograje
– v območju PNRP VC in G so dopustne le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste (mostu) kot 
varovalne ograje
– v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni objekti v funkciji prometnih površin

oblikovanje – upošteva se tip, material in višino ograj, ki je značilna za naselje;
– praviloma se uporabljajo žive meje ter preproste žične ali lesene ograje;
– varovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne in neizstopajočih barv;
– v stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 
1,50 metra pri čemer je dopustna višina zidanega dela ograje 0,50 m; masivne ograje niso dovoljene, razen 
če gre za protihrupne ograje ali objekte kulturne dediščine.

vrsta objekta PODPORNI ZID

dopustnost 
posameznih 
objektov glede 
na PNRP

– v območju PNRP K1, K2, G in VC so dopustni le v okviru rekonstrukcije javne kategorizirane ceste (mostu) 
in v okviru agromelioracije;
– v območju PNRP PC, PŽ in PO dopustni le pomožni objekti v funkciji prometnih površin;
– v območju pNRP VC je gradnja dovoljena v skladu s predpisi o vodah in pod pogoji vodnega soglasja

druga merila upošteva se tip, material in višino podpornih zidov, ki je značilna za naselje; škarpe in podporni zidovi morajo 
biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali, pri čemer je potrebno upoštevati kakovo-
stne principe gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje

vrsta objekta MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (tudi nepretočna greznica)

druga merila dopustna je v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju 
pristojnega upravljavca

vrsta objekta REZERVOAR

vrsta objekta VODNJAK, VODOMET

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP

– v območju PNRP G je dopusten le na negozdnem zemljišču po dejanski rabi tako, da je do njega mogoč 
direkten dostop z gozdne ali javne ceste (v povezavi s postavitvijo čebelnjaka oziroma drugega pomožnega 
kmetijskega ali gozdarskega objekta).
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vrsta objekta PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVA-
NJA: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (npr.: elektrovod, plinovod, toplo-
vod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na 
komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)

dopustnost 
posameznih 
objektov glede 
na PNRP

– priključek na cesto je v območju PNRP K1, K2, G in VC dopusten le v okviru rekonstrukcije javne katego-
rizirane ceste oziroma za ureditev dostopa do objekta, skladnega s prostorskimi akti, če gre za objekt, ki:
– ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve (npr. PNRP BT, BC, Z, P, T, E, O, F, A);

vrsta objekta SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE V JAVNI RABI
dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP

– v območju PNRP ZS in ZK dopusten le v okviru funkcije športnih površin oziroma pokopališča pri čemer 
ne sme presegati 25  % površin območja EUP

vrsta objekta KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA POT IN PODOBNE (npr.: planinska pot, učna pot)
dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP

– v območju PNRP ZS, ZP in ZK dopustne le v okviru funkcije športnih površin, parka oziroma pokopališča 
pri čemer ne sme presegati 10  % površin območja EUP
– v območju PNRP K1, K2, G in VC so kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne dopustne le v okviru 
rekonstrukcije javne kategorizirane ceste, kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v 
skladu z zakonom, ki ureja ceste (npr. kategorizirana državna kolesarska pot, kategorizirana občinska kole-
sarska pot); poljske poti, so prvenstveno namenjene izvajanju kmetijske dejavnosti, se pa lahko uporabljajo 
za kolesarjenje, pohodništvo …

vrsta objekta ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM
druga merila /
vrsta objekta VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE

– v območju PNRP K1 in K2 so dopustni le: zajem pitne vode in tehnološke vode, grajen namakalni sistem 
s črpališčem in vodni zbiralnik

vrsta objekta OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE OGLASNE POVRŠINE
druga merila – dopusten v skladu z določili splošnega akta, ki za območje Občine Pivka ureja merila za določitev lokacij 

ter druge pogoje za oglaševanje
– v območjih vodnih zemljišč ni dopustno postavljanje objektov za oglaševanje
– postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in objektih ali površinah
– dopusten samo na javnih površinah z izjemo objektov v okviru javne turistične infrastrukture, ki so do-
pustni ob upoštevanju tipoloških in morfoloških značilnostmi avtohtonega stavbarstva in kulturne krajine 
(posebno občutljivo območje je npr.: vplivno območje Petelinjskega jezera, vplivno območje Palškega 
jezera, vplivno območje južnih presihajočih jezer, vplivno območje izvira reke Pivke in porečje reke Pivke, 
itd.) v skladu s smernicami za upravljavski načrt KP PPJ (izdelal BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 
2 KA Msc, 2014/2105)

vrsta objekta OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (npr.: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, ribogojnica, čebelnjak),
dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP 

– v območju PNRP SK, A in IK so v obsegu največ 100,0 m2 dopustni vsi,
– v območju PNRP SKe je dopusten le čebelnjak v obsegu največ 100,0 m2,
– v območju PNRP K1 in K2 sta dopustna le čebelnjak v obsegu največ 40,0 m2 in staja v obsegu največ 
100,0 m2,

– v območju PNRP G je dopusten le čebelnjak v obsegu največ 40,0 m2 tako, da je do njega mogoč direkten 
dostop z gozdne ali javne ceste in v oddaljenosti do 1500,0 m od meje stavbnih zemljišč naselja.

druga merila 
za čebelnjak

– čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel;
– pravico gradnje čebelnjaka imajo investitorji, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, imajo KMG-MID (registrirano 
čebelarstvo pri VURS-u), objekt pa mora za opravljanje dejavnosti imeti tudi registrsko številko čebelnjaka 
evidentirano v Centralnem registru čebelnjakov
– predhodno je potrebno pridobiti soglasje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, 
na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo.

druga merila 
za stajo

– staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši

gabariti – dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodlji-
vim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 4,5 m nad koto urejenega terena; 
dopustna etažnost je pritličje

oblikovanje – podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3
– stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada
– strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice
– izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov 
avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani
– čebelnjak naj se oblikuje v skladu z oblikovalskimi izhodišči »slovenskega tradicionalnega tipskega če-
belnjaka«.
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vrsta objekta POMOŽNI KMETIJSKI OBJEKT (npr.: kmečka lopa, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, gnojišče, pokrita 
skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, molzišče, 
rastlinjak, grajena ograja za pašo živine) 

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP 

– so v obsegu največ 150 m2 dopustni vsi le na PNRP SK, A in IK z izjemo kmečke lope v dopustnem ob-
segu 30 m2,
– v obsegu največ 150,0 m2 so na PNRP IG dopustna le pokrita skladišča za lesna goriva,
– v območju PNRP BC in ZS so dopustni le v funkciji športno-turističnih središč v obsegu, določenem v prvi 
alineji,
– v območju PNRP K1, K2 in G (na PNRP G le na kmetijskih zemljiščih po dejanski rabi, ki se uporabljajo 
kot pašniki) je v obsegu največ 150 m2 dopustno krmišče, molzišče ter obora, v obsegu od 60 m2 do največ 
150 m2 sta dopustna senik ter skedenj pri čemer se velikost objekta določi glede na obtežbo oziroma glede 
na število glav velike živine (GVŽ) na kmetiji; dopustno je tudi napajalno korito in gnojišče v okviru ureditve 
prej navedenih objektov,
– ne glede na prejšnjo alinejo so v oddaljenosti 100,0 m od meje stavbnih zemljišč posameznega naselja 
v območju PNRP K1, K2 in G v obsegu, določenem v prvi alineji, dopustni vsi pomožni kmetijski objekti z 
izjemo kozolca, kleti in vinske kleti pod pogojem, da gradnja pomožnega kmetijskega objekta za potrebe 
obstoječe kmetije (oz. gospodarske dejavnosti) v posameznem naselju v PNRP SK, A, IK ni izvedljiva

druga merila – dopustni objekti na PNRP K1 in K2 so dopustni le pod pogojem, da so skladni s tipološkimi in morfolo-
škimi značilnostmi avtohtonega stavbarstva in kulturne krajine (posebno občutljivo območje je npr.: vplivno 
območje Petelinjskega jezera, vplivno območje Palškega jezera, vplivno območje južnih presihajočih jezer, 
vplivno območje izvira reke Pivke in porečje reke Pivke, itd.) v skladu s smernicami za upravljavski načrt KP 
PPJ (izdelal BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2 KA Msc, 2014/2105)
– pomožni kmetijski objekti ne smejo povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. 

gabariti – dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodlji-
vim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 m nad koto urejenega terena; 
dopustna etažnost je pritličje
– pri pokritih skladiščih za lesna goriva v primeru proizvodov, danih na trg v skladu s predpisom, ki ureja 
tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, ni posebnih pogojev

oblikovanje – podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3
– stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada
– strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; naklon in oblika strehe je skladna s 
strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta
– izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov 
avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani

Druga merila 
za skedenj

– skedenj je prekrito kmečko gospodarsko poslopje z delovnim prostorom zlasti za mlatenje in prostori za 
shranjevanje sena in slame; ima točkovne temelje

Druga merila 
za senik

– senik je prekrita, praviloma lesena stavba za shranjevanje sena; ima točkovne temelje

vrsta objekta OBJEKT ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (npr.: sirarna, sušilnica sadja in rib, 
oljarna, kisarna, mlin)

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP 

– so v obsegu največ 80 m2 dopustni vsi;

gabariti – dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodlji-
vim delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 m nad koto urejenega terena; 
dopustna etažnost je pritličje

oblikovanje – podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3
– stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada
– strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; naklon in oblika strehe je skladna s 
strehami osnovnih objektov na funkcionalni parceli objekta
– izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov 
avtohtonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani

vrsta objekta POMOŽNI GOZDARSKI OBJEKT (npr.: gozdna vlaka, gozdna prometnica, gozdne žičnice, gozdna učna 
pot, lovska preža)

dopustnost 
posameznih 
pom. objektov 
glede na PNRP 

– gozdne vlake, gozdne prometnice, gozdne žičnice, gozdne učne poti in pomožna gozdarska oprema so 
na PNRP G dopustne brez dodatnih pogojev glede na Prilogo 1
– v območju PNRP K1 in K2 so gozdne prometnice dopustne tudi v oddaljenosti do 200,0 m od roba gozda 
kot priključek na drugo gozdno cesto ali javno cesto

vrsta objekta POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT (npr.: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, 
hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in 
regulacijska postaje, ekološki otok)
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vrsta objekta POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV (npr.: objekt, 
namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni 
bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče; meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka,objekt za 
hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, 
objekti za spremljanje seizmičnosti)

dopustnost po-
sameznih pom. 
objektov glede 
na PNRP

– V območju vseh PNRP z izjemo PNRP F in f so dopustni le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja 
in naravnih pojavov

(7) Poleg v prejšnjih točkah tega člena opredeljenih dopustnih pomožnih objektov so dopustni posegi:
a.) na celotnem območju Občine Pivka še spodaj našteti posegi:
– 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);

– začasni objekti in začasni posegi, 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 čebel-
njak, premični kokošnjak, premični zajčnik);. pri čemer so na PNRP K1 in K2 dopustni le za čas dogodka oziroma v času sezone.

b.) v območjih s PNRP z grafično oznako CDi vsi pomožni objekti za učne namene, predvsem za proučevanje narave;
c.) v območjih s PNRP stavbna zemljišča so dopustni tudi drugi objekti začasnega značaja za potrebe opremljanja prostora 

z urbano opremo kot je npr.: urbana oprema trga, urbana oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, igralo na otroškem igrišču, 
oprema trim steze in vadbena oprema, spominsko obeležje itd.«

13. člen
Ukine se 89., 90. in 91. člen Odloka.

14. člen
V 93. členu Odloka se v šestem odstavku za besedno zvezo »gospodarska javna infrastruktura« doda besedilo »(distribu-

cijska in prenosna)«.
V 93. členu Odloka se v sedmem odstavku za besedno zvezo »gospodarski javni infrastrukturi« doda besedilo »(distribucijski 

in prenosni)«.
V 93. členu Odloka se v osmem odstavku besedna zveza »vodi gospodarske javne infrastrukture« zamenja z besedno zvezo 

»distribucijski vodi gospodarske javne infrastrukture«.
V 93. členu Odloka se v desetem odstavku besedna zveza »vodi gospodarske javne infrastrukture« zamenja z besedno 

zvezo »distribucijski vodi gospodarske javne infrastrukture«.
V 93. členu Odloka se v enajstem odstavku besedna zveza »vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture« zamenja z 

besedno zvezo »distribucijski vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture«.
V 93. členu Odloka se v trinajstem odstavku beseda »energetske« zamenja z besedo »distribucijske«.
V 93. členu Odloka se v štirinajstem odstavku besedna zveza »vodov javne gospodarske infrastrukture« zamenja z besedno 

zvezo »distribucijskih vodov javne gospodarske infrastrukture«.
V 93. členu Odloka se v petnajstem odstavku besedna zveza »vode gospodarske javne infrastrukture« zamenja z besedno 

zvezo »distribucijske vode gospodarske javne infrastrukture«.

15. člen
V 94. člena Odloka se za devetnajstim odstavkom doda nov dvajseti odstavek, ki se glasi:
»(20) Gradnja mostov in vest mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred 

visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.«

16. člen
V 95. členu Odloka se spremeni osmi odstavek, tako da se glasi:
»Ureditev površin parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev mora biti usklajena z ZV-1 in s predpisi s področja varstva 

okolja, in sicer predvsem z:
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 

in 98/15),
– Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in
– Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).«
V 95. člena Odloka se v Tabeli 2 v naslovni vrstici beseda »BEP« zamenja z besedo »BTP«.

17. člen
V 98. člena Odloka se spremeni devetnajsti odstavek tako, da se glasi:
»(19) Odvajanje in čiščenje komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z ZV-1 in s predpisi 

s področja varstva okolja:
– Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 

in 98/15),
– Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in
– Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).«
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V 98. člena Odloka se doda nov dvajseti odstavek, ki se glasi:
»Odvajanje padavinskih voda je potrebno predvideti v skladu z 92. členom ZV-1 in sicer na tak način, da bo v čim večji 

možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin in sicer je potrebno predvidevati zadrževanje padavinskih voda pred iztokom 
v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalniki ipd.).«

18. člen
V 99. členu Odloka se za devetim odstavkom dodajo novi deseti, enajsti in dvanajsti odstavki, ki se glasijo:
»(10) Najmanjša svetla višina dostopne poti do odjemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 4 m, najmanjša svetla 

širina dostopne poti pa 3 m.
(11) Prometna površina – dovozna pot do odjemnega mesta, mora prenesti osne obremenitve komunalnega vozila, ki 

veljajo za lokalne ceste.
(12) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.«

19. člen
V 101. členu Odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj mora biti zgrajeno v podzemnimi izvedbi, 

praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnega 20 kV in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja je dovoljena le 
izven mestnih območij, razen v primeru, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda tega ne omogočajo.«

V 101. členu Odloka se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Nadzemni elektroenergetski vodi (20 kV in manj) na mestnem področju ne smejo potekati v vedutah z javnih površin 

na naravne in ustvarjene prostorske dominante.«
V 101. členu Odloka se v 1. stavku četrtega odstavka beseda »koridorjih« zamenja z besedo »varovalnih pasovih«.
V 101. členu Odloka se v 2. stavku četrtega odstavka beseda »koridorje« zamenja z besedo »varovalne pasove«.
V 101. členu Odloka se v petem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »varovalnih pasovih«.
V 101. členu Odloka se v desetem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »varovalnih pasovih«.
V 101. členu Odloka se spremeni deseti odstavek tako, da se glasi:
»(10) Za vsako graditev objekta v varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti 

pisno soglasje EP in sistemskega operaterja prenosnega omrežja.«
V 101. členu Odloka se ukine enajsti odstavek. Preštevilčijo se odstavki od enajstega odstavka Odloka naprej.
V 101. členu Odloka se v preštevilčenem enajstem odstavku za zadnji stavek doda nov stavek »Na vseh obstoječih dalj-

novodih iz drugega odstavka 29. člena Odloka je dopustna obnova (rekonstrukcija, vzdrževanje) in vzdrževalna dela v javno 
korist«.

V 101. členu Odloka se spremeni preštevilčeni štirinajsti odstavek tako, da se glasi:
»(14) Obnova oziroma gradnja električnih vodov naj se izvaja na način, ki preprečuje električne udare poškodbe nadzemnih 

vodov in izpada dobave električne energije odjemalcem zaradi ptic.«

20. člen
V 102. členu Odloka se v šestem odstavku številka »105« zamenja s številko »106«.
V 102. členu Odloka se spremeni deveti odstavek, tako da se glasi:
»(9) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati predpise s področja graditve, elek-

tronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– Objekte in naprave mobilne telefonije se umeša na lokacije izven stanovanjskih območij in območij varstvenih, zdra-

vstvenih in izobraževalnih ustanov,
– Objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umeščati na območja in v objekte namenjene trgovsko-nakupovalni, 

industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti (C, I, P, E),
– Objekte in naprave mobilne telefonije je treba umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane in-

frastrukturne koridorje in naprave v čim večji meri,
– Objekte in naprave mobilne telefonije je izjemoma dopustno postaviti tudi na manj kvalitetna kmetijska in v gozdna ze-

mljišča na podlagi soglasja pristojnih služb s področja kmetijstva, gozdarstva,
– Samostoječih baznih postaj ni dovoljeno postavljati v bližini prostorskih dominant. V primeru, da samostoječe bazne 

postaje niso postavljene ob obstoječem rastju (mejicah, skupini dreves ali gozdu) ali ob drugih objektih, je območje samostoječe 
bazne postaje potrebno obsaditi z avtohtonim rastjem, ki bo bazno postajo lahko zakrilo,

– Na vidno izpostavljenih lokacijah v območju naselja je potrebno antene, ki se namestijo na že zgrajene objekte, v te 
objekte integrirati ali jih ustrezno zakriti, da ne bi vplivale na estetiko vedute negativno,

– Na varovalnih območjih, kjer se varuje posebna vrednota in na območjih v varovalnem pasu infrastrukture je dopustno 
bazno postajo postaviti le ob predhodni odobritvi pristojnega soglasodajalca.«

21. člen
V 103. členu Odloka se v prvem odstavku beseda »koridor« zamenja z besedo »pas«.
V 103. členu Odloka se v petem odstavku beseda »koridor« zamenja z besedo »pas«.
V 103. členu Odloka se četrta alineja v petem odstavku spremeni tako,da se glasi:
»Za elektroenergetsko razdelilno transformatorsko postajo (RTP), merjeno od zunanjega roba ograje območja RTP oziroma 

od meje pripadajoče prostorske enote oziroma od zunanje stene objekta RTP, če se ta nahaja v sklopu drugega objekta 15 m 
za nazivni napetost 110 kV in 40 m za nazivno napetost 220 kV in 400 kV.«

V 103. členu Odloka se v šestem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »pasovih«.
V 103. členu Odloka se v sedmem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »pasovih«.
V 103. členu Odloka se v devetem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »pasovih«.
V 103. členu Odloka se ukine osmi odstavek. Preštevilčijo se deveti, deseti in enajsti odstavek v osmi, deveti in deseti 

odstavek odloka.
V 103. členu Odloka se v preštevilčenem devetem odstavku beseda »koridorjih« zamenja z besedo »pasovih«.



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 6. 7. 2018 / Stran 7825 

V 103. členu Odloka se preštevilčeni deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(10) Omejitve pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba upoštevati omejitve zaradi 

zračnega prometa, in sicer:
– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 100 m ali višje 

od 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od referenčne točke letališča;
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje točke in ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih in 

umetnih vzpetinah, če se vzpetine iz okoliške krajine dvigajo za več kot 100 m;
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice ter podobni objekti, ki so napeti nad 

dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;
– pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejšnjega odstavka in drugih objektov, ki utegnejo s svojo višino 

vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt 
pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.«

V 103. členu Odloka se ukine dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti odstavek.

22. člen
V 108. členu Odloka se spremeni šestnajsti odstavek tako, da se glasi:
»(16) Na območjih registriranih arheoloških najdišč (EŠD 4786 Čepno, EŠD 4779 Pivka in EŠD 4780 Pivka) ni dovoljeno 

posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele, za 
katere prostorski akt dopušča posege je treba:

– pred vsemi posegi znotraj varovanega območja je obvezna izvedba predhodnih arheoloških raziskav za določitev natanč-
nejših ukrepov varstva. Za predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev 
arheoloških ostalin, ki ga izda minister pristojen za varstvo kulturne dediščine. Natančna metodologija predhodnih arheoloških 
raziskav bo določena s kulturnovarstvenimi pogoji po predložitvi projektne dokumentacije. Dediščina se lahko pred posegi tudi 
nadzorovano odstrani, glede na ohranjenost dediščine pa obstaja velika verjetnost zahteve po prezentaciji arheoloških ostalin 
na mestu odkritja – in situ. Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. 
Pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvaja konservatorski nadzor nad posegi v dediščino, 
zato jo je potrebno vsaj deset dni pred pričetkom del pisno ali po elektronski pošti o tem obvestiti

– V okviru postopka priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave 
najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN (če se območje ureja z OPPN).«

23. člen
Za 108. člen Odloka se doda nov 108.a člen, ki se glasi:

»108.a člen
(varstvo vojnih in prikritih vojnih grobišč)

(1) Na območju Občine Pivka se nahajajo vojna in prikrita vojna grobišča, kjer je prepovedano:
– spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s tem zakonom,
– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.
(2) Vojna grobišča v Občini Pivka so:
– Palčje, lokacija: 45.6637 S, 14.2953 V, Palčje-1 (40091015) gr. (08) krajevno pokopališče. Grob neznanega borca in grob 

neznanega italijanskega vojaka,
– Jurišče, lokacija: 45.664 S, 14.2965 V, Jurišče-1 (400910071) gr. (01) krajevno pokopališče. Grob neznanega borca NOV 

in spomenik borcem NOV,
– Pivka, lokacija: 45.681 S, 14.1937 V, Pivka-1 (400910181) gr. (08), krajevno pokopališče. Samostojni grob borca NOV, 

Grobišče 48 avstro ogrskih vojakov iz prve svetovne vojne,
– Pivka, lokacija: 45.6777 S, 14.1948 V, Pivka-2 (400910182) gr. (08), izven pokopališča na Habjanovem hribu. Grobnica 79 

borcev IV. armade, VII. in IX. korpusa NOV,
– Šmihel, lokacija: 45.6513 S, 14.18 V. Grob borca 29. Hercegovske divizije na križišču ob robu vasi pri cerkvi (400910241),
– Suhorje-1, izven vasi pri cerkvi sv. Miklavža. (400910231) Grobišče 6 borcev NOV,
– Zagorje-1, krajevno pokopališče, (400910291) 1 km pred naseljem pri cerkvi sv. Pavla pokopana aktivistka OF,
– Zagorje-2, kenotaf umorjenima borkama NOV (400910292).
(3) Prikrita vojna grobišča v Občini Pivka so:
– Ribnica: grobišče Rebri. Lokacija: 45.6324 S, 14.1531 V, Grobišče nemških vojakov iz meja 1945. Grobišče se nahaja na 

koncu travnika 50 m zahodno od hiš in križišča, na gozdni meji. Parcela št. 2586, k.o. Nadanje selo k.i. Postojna,
– Ribnica, grobišče Loka; lokacija: 45.6344 S, 14.1474 V, Grobišče se nahaja ob cesti Ribnica Buje. Smer Pivka–Prem 50 m 

na desni od zaselka Ribnica. Parcela št. 2949 k.o. Nadanje selo k.u. Postojna,
– Trnje: Grobišče Tičkova jama, lokacija: 45.7175 S, 14.239 V, Jamo smo evidentirali na podlagi zapisa jamarjev o najdbi 

človeških kosti,
– Trnje: Grobišče Brezno 1 pri Muhovi ogradi, lokacija: 45.693 S, 14.2415 V. Grobišče okoli 20 nemških vojakov iz l. 1945. 

Družba Veking je na podlagi soglasja lastnika zemljišča in MDDSZ 15. In 16. Oktobra 2009 izvedel prekop grobišča. Na zemljišču 
8 x 8 m, v globini do 5 m, je bilo najdenih 37 trupel. Pri izkopu je bilo najdenih 8 identifikacijskih ploščic nemških vojakov, ki so 
bile poslane na preverbo v Berlin. Posmrtni ostanki so bili 7. 12. 2009 prekopani na pokopališče nemških vojakov v Celju, blok F.

(4) Območja vojnih in prikritih vojnih grobišč so razvidna iz prikaza stanja prostora v skladu z veljavno zakonodajo.«

24. člen
V 111. člena Odloka se spremeni prvi in drugi odstavek tako, da se glasita:
»(1) Vodno zemljišče je zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne 

hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih voda obsega 
osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega 
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d  no stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi presihajoča 
jezera, opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi 
posega v prostor.

(2) Priobalno zemljišče celinskih voda je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnih ze-
mljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. 
Četrti odstavek 14. člena ZV-1 določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja, ki sega 
najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Peti odstavek 
14. člena ZV-1 določa zunanjo mejo priobalnih zemljišč na vodah iz 35. točke Priloge ZV-1 (ostale celinske vode, ki tvorijo ali 
prečkajo državno mejo), ki sega pet metrov od meje vodnega zemljišča.«

25. člen
V 112. členu Odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti soglasje organa 

za upravljanje in varstvo voda. Pri posegih v prostor je treba upoštevati tudi pogoje in omejitve posegov v vodno dobro zaradi 
zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev za referenčne odseke, ki so določeni spredpisi s področja upravljanja z vodami 
in so sestavni del Prikaza stanja prostora.«

V 112. členu Odloka se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravice, ki so bile pridobljene v skladu s predpisi 

o vodah.«

26. člen
113. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pretežni del območja Občine Pivka (predvsem območja kmetijskih in gozdnih zemljišč) se nahaja v vodovarstvenih 

območjih vodnih teles.
(2) Na vodovarstvenih območjih iz prejšnje točke tega člena se pri načrtovanju posegov upoštevajo ukrepi, prepovedi in 

omejitve za rabo vode in gradnjo iz veljavnih predpisov za zavarovanje vodnih teles, ki določajo predvsem:
– meje vodovarstvenega območja,
– meje notranjih območij,
– ukrepe, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih območjih (v nadalj.: vodovarstveni 

režim),
– vrsto rabe vodnega telesa,
– nadzor nad izvajanjem predpisanega režima.
(3) Glede na prej navedeni točki tega člena je potrebno razvoj dejavnosti usmerjati izven virov pitne vode oziroma njihovo 

izvajanje prilagoditi tako, da ne bodo predstavljale nevarnosti za njihovo onesnaževanje.
(4) EUP/pEUP, ki sta delno ali v celoti znotraj najožjega vodovarstvenega območja sta: A 05 in ST 01/1.
(5) EUP/pEUP, ki so delno ali v celoti znotraj ožjega vodovarstvenega območja so: A 05, A 40, ZA 01/1, ZA 02/1, ZA 01/5, 

ST 01/1, ST 03, ZA 01/2, ZA 01/3, ZA 01/4, ZA 02/2, ZA 03/1, ZA 04/1, ZA 04/2, ZA 04/3, ZA 04/4, ZA 04/5, ST 02, ZA 05/1.
(6) EUP/pEUP, ki so delno ali v celoti znotraj širšega vodovarstvenega območja so: A 34, A 35, GO 02/1, ST 01/1, ŠI 01, 

GO 02/2.
(7) Za določitev vodovarstvenih območij in posege na vodovarstvenih območjih, ki so določena z veljavnim predpisom 

za zavarovanje vodnih teles, se v primeru neskladju tega odloka z merili, prepovedmi in omejitvami za rabo vode in gradnjo iz 
veljavnih predpisov za zavarovanje vodnih teles ministrstva, upošteva slednjega.

(8) Za posege v prostor v vodovarstvenih območjih je potrebno treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.«

27. člen
V 116. členu Odloka se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) 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.«

28. člen
V 117. členu Odloka spremeni prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tako, da se glasijo:
»(1) Za plazljivo območje se v skladu z 88. členom ZV-1 določijo zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave 

tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme 
posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila 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,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje gozda, kjer je opredeljena PNRP gozdna zemljišča in
– obnova gozdnih sestojev, ki ni v skladu z načrti za gospodarjenjem z gozdom, ki bi lahko pospeševala plazenje zemljišč.
(2) Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije 

vode. Na erozijskem območju je v skladu z 87. členom ZV-1 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,
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– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov razen začasnega odlaganja lesa ob gozdnih prometnicah pri izvajanju 
spravila lesa,

– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa razen pri izvajanju spravila lesa po urejenih gozdnih prometnicah.
(3) Območja protierozijskih ukrepov so prikazana v prikazu stanja prostora (del naselij Narin, Nadanje selo, Stara Sušica, 

Dolnja in Gornja Košana, Neverke, Čepno, Buje in Suhorje).
(4) V erozijskih območjih je možna nameravana gradnja le ob predpogoju izvedbe strokovnega geomehanskega mnenja 

in geotehničnega poročila.«

29. člen
Črta se drugi stavek 118. člena Odloka.

30. člen
119. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) 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.

(2) 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. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, 
karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za novo stanje.

(3) 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.

(4) Ne glede na določbe obeh prejšnjih alinei 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.

(5) EUP, ki so (delno) pozidane in ležijo (delno) na poplavnih območjih, opredeljenih v prvem odstavku tega člena, so: 
DR 06 (ZK), KL 01/1 (SK), KL 02/2 (SK), PI 40 (SS), SE 01/1 (PC), SE 01/3 (CU), SE 06 (SS), SE 13 (PC), TR 01/1 (SK), TR 04/1 
(SK), TR 06/1 (SK), A 01 (A), A 06 (A), A 23 (A), BU 05/1 (SK), BU 07 (BT), BU 08 (SK), RI 02 (SK), RI 07/1 (SK), RI 07/3 (SK).

(6) EUP, ki predstavljajo prosta stavbna zemljišča in ležijo (delno) na poplavnih območjih, opredeljenih v prvem odstavku 
tega člena, so: KL 01/1 (PC), PI 01/1 (PC), PI 01/4 (PC), PI 01/5 (PC), PI 39 (PC), PI 40 (PC), PJ 03 (PC), PP 01 (PC), RI 07/1 
(PC), RI 09 (PC), RR 01 (PC), SE 11 (PŽ), SL 06 (PO), SL 06 (PC), TR 03/3 (ZS), PI 23 (O), ZA 03/1 (PC), ZA 06 (O), PI 39 (ZD), 
TR 01/3 (ZD), TR 02/1 (ZD), TR 03/1 (ZD), TR 04/1 (PC), TR 04/3 (ZD), TR 03/3 (ZD), BU 06 (E), RI 07/2 (ZD), TR 05/5 (SK).

(7) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in 
dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih 
določajo predpisi o vodah.

(8) Na poplavnih območjih, ki so prikazana v Prikazu stanja prostora (priloga tega Odloka) ni dopustno odlaganje nenevar-
nih snovi ali postavitev začasnih objektov, namenjenih (začasnemu) skladiščenje nenevarnih snovi ali izvedba drugih posegov 
v prostor, ki služijo začasnemu skladiščenju na prostem.«

31. člen
Spremeni se naslov 120. člena Odloka tako, da se glasi:
»skupni PIP glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami«
Ukinejo se prvi, četrti, peti in šesti odstavek 120. člena Odloka.
V 120. člen Odloka se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
(9) Za vsa nova zaklonišča in za vse posege v obstojema zaklonišča, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, 

je obvezna revizija projektne dokumentacije.

32. člen
V 121. členu Odloka se ukinejo se prvi, drugi in tretji odstavek in spremeni se sedmi odstavek tako, da se glasi:
»(7) V območjih omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je dovoljena obstoječa primarna (kmetijska ali 

gozdna) raba ter uporaba komunikacij. Na območju niso dopustne gradnje in rekonstrukcije objektov, ki so namenjeni stalnim 
delovnim mestom, nastanitvi, prireditvam ter zadrževanju večjega števila ljudi. V 4-metrskem pasu ob ograjenih območjih za 
potrebe obrambe niso dovoljene gradnje objektov visoke gradnje in ureditve s podrastjo in drevjem. Uporaba objektov ne sme 
omejevati funkcionalnosti območja za potrebe obrambe.«

V 121. člen Odloka se dodajo nov deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18 m je treba v ožjem okolišu območij za 

potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo. Za ožji 
okoliš šteje oddaljenost do 1 km od navedenih območij.

(10) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25 m je treba v širšem okolišu območij za 
potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo. Za širši 
okoliš šteje oddaljenost do 2 km od navedenih območij.

(11) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja v širšem okolišu območij z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi 
z namensko rabo »f«, ki so na vzpetinah.«
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33. člen
127. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»127. člen
(nedovoljena gradnja)

Nedovoljene gradnje in objekti se obravnavajo v skladu s predpisi in po določilih Odloka.«

34. člen
132. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SSs)
Območje urbane prostostoječe stanovanjske pozidave brez dejavnosti je namenjeno čisti enodružinski gradnji. Za območja 

z oznako SSs veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: SSs
Osnovni tipi zazidave: a, b
Osnovna dejavnost Bivanje in dejavnosti gospodinjstev
Vrste dopustnih stavb: 11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe
FZ, FI in FOZP – Tip zazidave a: FZ največ = 40  %; FI največ = 0,4; FOZP najmanj = 30  %

– Tip zazidave b: FZ največ = 50  %, FI največ = 0,6, FOZP najmanj = 25  %
Velikost in oblika gradbene parcele 
(GP):

– Velikosti in oblikovanje novih gradbenih parcel naj sledi oblikam in velikosti obstoječih 
gradbenih parcel v EUP ali pEUP.
– Nove gradbene parcele ne smejo presegati velikosti obstoječih gradbenih parcel, razen 
v primeru ko gre za določitev gradbene parcele pogojno dopustnih stavb.
– Minimalna velikost gradbene parcele za tip a je 450 m2 in za tip b 350 m2.
– Maksimalna velikost gradbene parcele je 700 m2.

Lega objektov na parceli: – Lega objektov mora upoštevati GL ali GM, če je ta določena.
– Ne glede na prejšnjo alinejo je v primeru, da je načrtovana nadomestna gradnja objekta, 
ki sega preko GL, dopustna gradnja objekta na stavbišču odstranjenega objekta 
s soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca (lokalnega) cestnega omrežja.
– Lega objektov mora slediti legi objektov v okolici. Orientiranost novih stavb mora biti 
enaka kakor pri obstoječih stavbah (vzporedne daljše stranice novih objektov 
z obstoječimi).

Dopustna višina objektov 10,0 m
Dopustni višinski gabariti – (K) + P + 1 + 1M za plitve strehe

– (K) + P + 2M za strme strehe
Za obstoječe tipe zazidave b niso dovoljene posamične nadzidave. Dopustne so le 
nadzidave celotnega kompleksa pri zazidavah tipa b. Dopustna je tudi izraba podstrešij 
brez sprememb strešne konstrukcije.

Merila in pogoji za oblikovanje: 1. Novogradnje objektov se morajo po velikosti tlorisnih gabaritov, višini objektov, 
oblikovanosti in barvi streh, obliki odprtin za osvetljevanje podstrešij in mansard zgledovati 
po obstoječih objektih v (p)EUP. Pri oblikovanju fasad je potrebno upoštevati oblikovanje 
obstoječih stavb ob ulici, kjer se stavba gradi. Stavbe morajo imeti ulično fasado oblikovno 
(gabariti, barvna lestvica, materiali) usklajeno z ulično fasado sosednih objektov. V primeru, 
da značilnega vzorca stavb v EUP ali pEUP ali v naselju ni mogoče opredeliti, se upošteva 
spodaj navedena merila in pogoje.
2. Strehe
– Dopustni obliki strehe sta strma dvokapnica z dopustnim naklonom od 35° do 45° 
in plitva dvokapnica z dopustnim naklonom od 20° do 25°. Strme dvokapnice so dopustne 
v območjih (p)EUP z obstoječimi objekti z izvornimi strmimi strehami. Plitve dvokapnice so 
dopustne v območjih (p)EUP z obstoječimi objekti z izvornimi položnimi strehami.
– Strma dvokapnica: Sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. Pri umeščanju 
stavb v nagnjen teren se sleme novogradenj orientira vzporedno s plastnicami. Dopustna 
barvna lestvica za strme strehe je od rdeče do rjave barve.
– Plitva dvokapnica: Sleme plitve dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. 
Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme novogradenj orientira vzporedno 
s plastnicami. Dopustna barvna lestvica za plitve strehe je svetlo sive do srednje sive 
in od rdeče do rjave barve.
– Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez 
sprememb strešne konstrukcije.
– Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo klasični »kukrli« in strešna okna ali 
frčade, ki ne smejo presegati 30  % dolžine strehe z izjemo strešnih oken, kjer se izvedejo. 
V primeru izvedbe frčade ali kukrla morajo biti nakloni strešin enaki kakor pri osnovni strehi. 
Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih podstrešij morajo biti odmaknjene od 
kapi in slemen. Dopustno je osvetljevanje stavbe s strešnimi okni in enim načinom izvedbe 
frčad ali »kukrlov«. Oblika in velikost frčad ali »kukrlov« na eni stavbi mora biti enotna.
– Dopustna je izvedba zelene strehe.
– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba 
k kateri se gradijo. Barve kritin morajo biti usklajene – enake.
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3. Fasade
– Fasade so lahko ometane ali obložene z lesom. V primeru obloge z lesom morajo biti vsi 
leseni deli enako pobarvani. Kovinske in plastične fasadne so dovoljene le v primeru, da so 
ulične fasade ulično oblikovno (gabariti, barvna lestvica, materiali) usklajeno z ulično fasado 
sosednih objektov in da predstavljajo kakovostno interpretacijo oblikovnih značilnosti 
izvornih stavbnih kompleksov (gabariti, barvna lestvica, teksture in proporci).
– Fasade stavb proti sosednjim stavbam, od katerih so odmaknjene manj kot 8,00 m, ne 
smejo imeti na to stran stavbe okenskih odprtin, teras ali balkonov v prvi in višjih etažah, 
usmerjenih neposredno v okno, balkon ali teraso sosednje stavbe brez soglasja lastnika 
sosednje stavbe.

Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Lega objekta, tlorisni gabariti in oblika objekta ter oblikovanje objekta (fasad in strehe) 
je lahko podrejeno energetski učinkovitosti objekta v primeru, da načrtovana gradnja 
izpolnjuje te pogoje:
– dosega razred učinkovitosti stavbe Qh<=35 kWh/m2 izračunan po metodologiji PHPP'07,
– leži v območju urbanističnega načrta za naselje Pivka ali v območju naselja Selce, Dolnja 
Košana, Kal ali Neverke in
– se ne nahaja v območju kulturne dediščine.

Dodatna merila in pogoji 
za območja novogradenj z dodatno 
oznako ng v Prilogi 1

– Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI,
– Merila za parcelacijo: Velikosti parcel od 450 m2 do 700 m2. Pri parcelaciji naj se 
upošteva enotne širine parcel ob cesti. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel 
ob cesti. Parcele so večje, kjer to narekuje lega objekta, oziroma pri parcelaciji ne smejo 
ostati delčki parcel na katerih ni možno postaviti samostojnega objekta.
– Dopustni višinski gabariti do (K)+ P+ 1M ali (K)+P+1 glede na plitek/strm naklon strehe,
– Dopustna oblika objekta: objekt v obliki črke I, L, II,
– Dopustna oblika strehe: Vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, enoten naklon strešine,
– Pomožni objekti naj bodo postavljeni v nadaljevanju objektov ali prečno na osnovni 
tloris. Oblikovanje sledi oblikovanju osnovnih objektov, strehe pomožnih objektov enakega 
naklona in oblikovanja kot osnovna streha. Nadstreški naj ne segajo izven območja 
gradbene linije ob dostopni cesti.

«

35. člen
133. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SSp)
Območje urbane prostostoječe stanovanjske pozidave z mirnimi dejavnostmi je namenjeno enodružinski gradnji z mirnimi 

dejavnostmi. Za območja z oznako SSp veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: SSp
Osnovni tipi zazidave: a, a-k, c
Osnovna dejavnost Bivanje in dejavnosti gospodinjstev
Vrste dopustnih stavb: 11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske stavbe
Pogojno dopustne dejavnosti Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja, ki so dopustne ob zagotovitvi dovolj velike 

gradbene parcele za zagotovitev vseh potrebnih površin zelenih površin, površin 
za potrebna parkirna mesta in drugih potrebnih površin za nemoteno funkcioniranje 
objekta. Dopustne dejavnosti, ki lahko obsegajo do 50  % BTP stavbe, so:
– G 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti; I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– Q 88 Socialno varstvo brez nastanitve,
– P Izobraževanje,
– R 93.13 Obratovanje fitness objektov,
– S 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, S 96. Druge storitvene 
dejavnosti

Pogojno dopustne stavbe – 12112 Gostilne restavracije in točilnice
– 12301 Trgovske stavbe do 350 m2 BTP
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: poslovne in obrtne dejavnosti (do 
200 m2 BTP)
– 12510 Industrijski objekti – obrtne delavnice za dopustne dejavnosti do velikosti BTP 
200 m2

– 12420 Garažne stavbe
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 12730 Kulturni spomeniki

FZ, FI in FOZP – Tip a: FZ največ = 40  %; FI največ = 0,4; FOZP najmanj = 30  %
– Tip a z dopolnilno dejavnostjo a-k: FZ največ = 40  %; FI največ = 0,4; FOZP najmanj 
= 30  %
– Tip c: FZ največ = 50  %; FI največ = 0,6; FOZP najmanj = 25  %
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Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP):

– Velikosti in oblikovanje novih gradbenih parcel naj sledi oblikam in velikosti obstoječih 
gradbenih parcel v EUP ali pEUP.
– Nove gradbene parcele ne smejo presegati velikosti obstoječih gradbenih parcel, 
razen v primeru ko gre za določitev gradbene parcele pogojno dopustnih stavb.
– Minimalna velikost gradbene parcele za tip a je 450 m2.
– Maksimalna velikost gradbene parcele za tip a je 700 m2.
– Gradbene parcele za objekte dopolnilnih dejavnosti (a-k in c) se oblikujejo tako, 
da obsegajo vse potrebne funkcionalne površine in lahko odstopajo od velikosti parcel 
v EUP.

Lega objektov na parceli: Merila za lego objektov za območja z oznako SSs
Dopustna višina objektov – 12,00 m

– Tip a brez dopolnilne dejavnosti in tip a-k dopustna višina: 10,0 m
Dopustni višinski gabariti – Tip a brez dopolnilne dejavnosti in tip a-k: (K) + P + 1 + 1M za plitve strehe in (K) + P + 2M 

za strme strehe
Merila in pogoji za oblikovanje: – Merila za oblikovanje objektov za območja z oznako SSs ter merila:

– Novogradnje tip c so lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami dejavnosti 
pri čemer maksimalni tlorisni gabarit ne sme preseči ostalih stavb v EUP ali pEUP.
– Strehe objektov tip a-k in c so lahko ravne ali naklona do 10°.
– Fasade tipov a-k in c so oblikovane skladno z dejavnostjo, ki je v stavbi predvidena.

Druga merila in pogoji – Tip a-k (12510 Industrijski objekti–obrtne delavnice), se lahko gradi na gradbeni 
parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo. V tem primeru morajo BTP 
namenjene stanovanjski dejavnosti dosegati vsaj 50  % v obeh stavbah skupaj.
– Tip c se lahko gradi na gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno 
dejavnostjo ali kot samostojni objekti z lastno gradbeno parcelo.

Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako 
SSs.

Dodatna merila in pogoji za 
območja novogradenj z dodatno 
oznako ng v Prilogi 1

– Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI,
– Merila za parcelacijo: Velikosti parcel od 450 m2 do 700 m2. Pri parcelaciji naj se 
upošteva enotne širine parcel ob cesti. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine 
parcel ob cesti. Parcele so večje, kjer to narekuje lega objekta, oziroma pri parcelaciji 
ne smejo ostati delčki parcel na katerih ni možno postaviti samostojnega objekta.
– Dopustni višinski gabariti do (K)+ P+ 1M ali (K)+P+1 glede na plitek/strm naklon 
strehe,
– Dopustna oblika objekta: objekt v obliki črke I, L, II.
– Dopustna oblika strehe: Vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, enoten naklon 
strešine,
– Pomožni objekti naj bodo postavljeni v nadaljevanju objektov ali prečno na osnovni 
tloris. Oblikovanje sledi oblikovanju osnovnih objektov, strehe pomožnih objektov 
enakega naklona in oblikovanja kot osnovna streha. Nadstreški naj ne segajo izven 
območja gradbene linije ob dostopni cesti.

«

36. člen
134. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SSm)
Območje urbane stanovanjske pozidave različnih tipologij z mirnimi dejavnostmi. Za območja z oznako SSm veljajo posebni 

PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: SSm
Osnovni tipi zazidave: a, a-k, a-v, c
Osnovna dejavnost Bivanje in dejavnosti gospodinjstev
Vrste dopustnih stavb: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe 

in 11221 Tri in večstanovanjske stavbe do 6 stanovanj
Pogojno dopustne dejavnosti Pogojno dopustne dejavnosti za območja z oznako SSp
Pogojno dopustne stavbe Pogojno dopustne stavbe za območja z oznako SSp
FZ, FI in FOZP – Tip a: FZ največ = 40  %; FI največ = 0,4; FOZP najmanj = 30  %

– Tip a z dopolnilno dejavnostjo a-k: FZ največ = 40 %; FI največ = 0,4; FOZP najmanj = 
30 %
– Tip c: FZ največ = 50 %; FI največ = 0,6; FOZP najmanj = 25 %

Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako SSp.

Lega objektov na parceli: Merila za lego objektov za območja z oznako SSs.
Dopustna višina objektov – 12,00 m

– Tip a brez dopolnilne dejavnosti in tip a-k: 10,0 m 
Dopustni višinski gabariti – Tip a brez dopolnilne dejavnosti in tip a-k: (K) + P + 1 + 1M za plitve strehe in (K) + P + 2M 

za strme strehe
– Tip av: (K) + P + 1 + 1M ali (K) + P + 1 + T ali (K) + P + 1 + 2



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 6. 7. 2018 / Stran 7831 

Merila in pogoji za oblikovanje: Merila za oblikovanje objektov za območja z oznako SSp
Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs

Dodatna merila in pogoji za 
območja novogradenj z dodatno 
oznako ng v Prilogi 1

– Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI,
– Merila za parcelacijo: Velikosti parcel od 450 m2 do 700 m2. Pri parcelaciji naj se 
upošteva enotne širine parcel ob cesti. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine 
parcel ob cesti. Parcele so večje, kjer to narekuje lega objekta, oziroma pri parcelaciji 
ne smejo ostati delčki parcel na katerih ni možno postaviti samostojnega objekta.
– Dopustni višinski gabariti do (K)+ P+ 1M ali (K)+P+1 glede na plitek/strm naklon 
strehe,
– Dopustna oblika objekta: objekt v obliki črke I, L, II.
– Dopustna oblika strehe: Vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, enoten naklon 
strešine,
– Pomožni objekti naj bodo postavljeni v nadaljevanju objektov ali prečno na osnovni 
tloris. Oblikovanje sledi oblikovanju osnovnih objektov, strehe pomožnih objektov 
enakega naklona in oblikovanja kot osnovna streha. Nadstreški naj ne segajo izven 
območja gradbene linije ob dostopni cesti.

«

37. člen
135. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SSv)
Območje urbane večstanovanjske pozidave z mirnimi dejavnostmi. Za območja z oznako SSv veljajo posebni PIP-i v skladu 

s skupnimi PIP-i:
Oznaka: SSv
Osnovni tipi zazidave: a-v, b-v, c
Osnovna dejavnost Bivanje in dejavnosti gospodinjstev
Vrste dopustnih stavb: 11221 Tri in večstanovanjske stavbe 
Pogojno dopustne dejavnosti Pogojno dopustne dejavnosti za območja z oznako SSp in merila:

– Dejavnost I: 55203 oddajanje zasebnih sob gostom ni dopustna.
– Dejavnosti so dopustne ob zagotovitvi naslednjih pogojev: dovolj velika gradbena 
parcela za zagotovitev vseh potrebnih površin: zelenih površin, površin za potrebna 
parkirna mesta in drugih potrebnih površin za nemoteno funkcioniranje objekta. 
– Dejavnosti so dopustne ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest na gradbeni parceli.
– Sprememba namembnosti za dovoljene dejavnosti v pritličjih stavb.

Pogojno dopustne stavbe Pogojno dopustne stavbe za območja z oznako SSp in 12301 Trgovske stavbe 
do 500 m2 BTP

FZ, FI in FOZP – Tip a-v: FZ največ = 20 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 35 %
– Tip b-v: FZ največ = 30 %; FI največ 1,2; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c: FZ največ = 50 %; FI največ = 0,6; FOZP najmanj = 25 %

Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

Gradbena parcela se določi glede na dopustno izrabo zemljišča in glede na ostale 
pogoje Odloka.

Lega objektov na parceli: Merila za lego objektov za območja z oznako SSs
Dopustna višina objektov 12,00 m oziroma v primeru, da so obstoječi objekti v EUP ali pEUP višji od 12,00 m je 

dopustna višina enaka višini najvišjega objekta v EUP ali pEUP 
Dopustni višinski gabariti – (K) + P + 2 + 1M za plitve strehe

– (K) + P + 2 + 1M ali (K) + P +1+ 2M za strme strehe
– v primeru, da imajo obstoječi objekti v EUP ali pEUP večje število etaž od v prejšnjih 
dveh alinejah navedenih, je dopustno število etaž enako številu etaž objekta z največ 
etažami v EUP ali pEUP 

Merila in pogoji za oblikovanje: – Novogradnje tip a-v, b-v so dopustne v primeru, da je na območju glede na 
predpisano izrabo in pozidanost gradnja mogoča.
– Nove stavbe a-v, b-v se morajo zgledovati in kakovostno interpretirati obstoječ 
zazidalni vzorec v območju.
– Novogradnje tipa c so lahko oblikovane skladno z funkcionalnimi zahtevami 
dejavnosti.
– Oblikovanje streh naj sledi oblikovanju obstoječih objektov na območju. V primeru, da 
imajo obstoječe stavbe dvokapnico, je možna izvedba ravne strehe ali terase.
– Izvedba zasteklitev balkonov, vzdrževalna dela se lahko izvajajo skladno z projektom 
za celovito ureditev stavbe ali stavb na območju.
– Ob spremembi namembnosti podstrešij objektov tipa a-v v stanovanjske površine se 
za osvetljevanje uporabljajo strešna okna.
– Dopustna je izvedba zelene strehe.
– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor 
stavba k kateri se gradijo. Barve kritin morajo biti usklajene – enake.
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Druga merila in pogoji Če so v območju obstoječi tipi a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni z 
namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije (brez povečanja 
BTP objekta), vzdrževalna dela in odstranitev objektov.
Poleg dopustnih gradenj in del, navedenih v 79. členu Odloka, so dopustne še:
– sprememba namembnosti pritličij za dovoljene dejavnosti,
– preureditev podstrešij v stanovanja,
– postavitev ograj atrijskih stanovanj, pod pogojem da so enotno oblikovane za celoten 
niz atrijskih stanovanj v posamezni stavbi kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju 
za stavbo (če v osnovnem dokumentu h gradbenem dovoljenju ni bilo ustreznih določb, 
so ograje lahko lesene ali žičnate in ozelenjene, višina do 180 cm).
Na gradbeni parceli večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi 
največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je 
dosežena meja FZ ali FI.

Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs

«

38. člen
Ukine se 136. člen Odloka.

39. člen
137. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih podeželskega naselja z oznako SK)
Območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo. Za območja z oznako SK veljajo posebni 

PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: SK
Osnovni tipi zazidave: a, a-k, a-j, c, d-j
Osnovna dejavnost – Bivanje in dejavnosti gospodinjstev

– A 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin
– A 01.2 Gojenje trajnih nasadov brez gojenja citrusov
– A 01.3 Razmnoževanje rastlin
– A 01.4 Živinoreja brez reje kamel
– A 01.5 Mešana živinoreja
– A 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov
– C 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo

Vrste dopustnih stavb: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, 1271 Nestanovanjske 
kmetijske stavbe.

Pogojno dopustne dejavnosti Pogojno dopustne dejavnosti za območja z oznako SSp in:
– C.10 Proizvodnja živil, C.11 proizvodnja pijač, C.13 proizvodnja tekstilij, 
C.14 proizvodnja oblačil, C 16.1 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, 
C 16.23 Stavbno mizarstvo in tesarstvo, C 23.41 Proizvodnja gospodinjske in okrasne 
keramike, C.32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti;
– F 43 Specializirana gradbena dela
– G. Trgovina
– H 49.42 Selitvena dejavnost, H 52.29 Špedicija in druge spremljajoče prometne 
dejavnosti
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti brez Prirejanje iger na srečo (R 92) 
in brez Dejavnosti zabaviščih parkov (R93.21),
– T dejavnost gospodinjstva z zaposlenim hišnim osebjem,
Zmogljivost objekta ne sme presegati obsega posega, za katerega je z Uredbo o vrstah 
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 
št. 78/06 in 72/07) določeno, da poseg izpolnjuje pogoje za obvezno presojo vplivov na 
okolje.
Sprememba namembnosti za dopustne dejavnosti do 50 % BTP stavbe oziroma 
stavbnega kompleksa v okviru enotne gradbene parcele.
Zgoraj navedene dejavnosti pod oznako C.10 Proizvodnja živil, C.11 proizvodnja 
pijač, C.13 proizvodnja tekstilij, C.14 proizvodnja oblačil, C.32 Druge raznovrstne 
predelovalne dejavnosti; G. Trgovina, I.56 Dejavnost strežbe jedi in pijač so dopustne 
v omejenem obsegu (BTP prostorov za dejavnost ne presegajo 250,00 m2; površine 
prostorov za dejavnost so neposredno navezane na javno prometno infrastrukturo 
z izjemo BEP prostorov do 50,00 m2; dejavnost ne povzroča bistveno povečanih 
negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih 
emisij) glede na obstoječe obremenitve, dejavnosti so dopustne v pritličjih stavb ali 
kot samostojne stavbe ob upoštevanju drugih meril z izjemo poslovnih dejavnosti 
do 20,00 m2; v stanovanjskih stavbah se dopušča urejanje turističnih nastanitvenih 
kapacitet (turističnih sob in apartmajev) v poljubni etaži).
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Pogojno dopustne stavbe – Pogojno dopustne stavbe za območja z oznako SSp
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 122 Upravne in pisarniške stavbe

Nedopustne stavbe 12303 Bencinski servisi.

FZ, FI in FOZP – Tip a, a-k: FZ največ = 30 %; FI največ = 0,5; FOZP najmanj = 30 %
– Tip a-j, d-j: FZ največ = 40 %; FI največ = 0,5; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c: FZ največ = 50 %; FI največ = 0,6; FOZP najmanj = 25 %

Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

– Velikosti in oblikovanje naj sledi oblikam in velikosti obstoječih gradbenih parcel v 
EUP ali pEUP.
– Tip a: Gradbena parcela ne sme biti manjša od 600 m2 in večja od 1000 m2.
– Gradbene parcele za druge objekte (npr. domačije ali objekte dopolnilnih dejavnosti) 
se oblikujejo tako da obsegajo vse potrebne funkcionalne površine in lahko odstopajo 
od velikosti parcel v EUP ali pEUP.

Lega objektov na parceli: – Merila za lego objektov za območja z oznako SSs.
– Za novogradnje objektov je obvezna sestavina PGD za poseg v prostor prikaz lege 
objekta v skladu s legami izvornih objektov sosednjih objektov v EUP ali pEUP,
– Pomožni objekti naj bodo postavljeni v nadaljevanju objektov ali pravokotno na 
osnovni tloris. Oblikovanje sledi oblikovanju osnovnih objektov, strehe pomožnih 
objektov enakega naklona in oblikovanja kot osnovna streha. Nadstreški naj ne segajo 
izven območja gradbene linije ob dostopni cesti.

Dopustna višina objektov – Tip a, a-k in d-j: 10,0 m
– Tip a-j, c: 12,00 m 

Dopustni višinski gabariti – Tip a, d-j: (K) + P + 1 + 1M za plitve strehe
– Tip a: (K) + P + 2M za strme strehe
– Tip d-j: (K) + P + 1 + 1M za strme strehe
– Tip a-j: (K) + P + 2 ali (K) + P + 1+ 2M

Merila in pogoji za oblikovanje: Novogradnje objektov v območju se morajo po zasnovi kompleksa, odnosu kompleksa 
proti naselju, legi objektov na parceli, velikosti in razmerjih tlorisnih in višinskih 
gabaritov, oblikovalskih izhodiščih fasad in strehe, napuščev, obliki in barvi kritine, 
obliki odprtin za osvetljevanje podstrešij in mansard zgledovati po obstoječih izvornih 
kompleksih/objektih v ulici, EUP ali pEUP, kjer se kompleks/objekt gradi. V primeru 
oblikovanja ulice v EUP ali pEUP morajo imeti stavbe ulično fasado oblikovno (gabariti, 
barvna lestvica, materiali) usklajeno z ulično fasado sosednih objektov.
Tlorisni gabariti:
– Tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1:1,7 do 1:2.
– Objekti tip a-k in pomožni objekti nadaljujejo niz ali se zgradijo prečno na osnovni 
objekt, tako da se tvorijo zaprta dvorišča ali naj z glavnim objektom ležijo vzporedno 
tako da tvorijo zaprta dvorišča.
– Dopustna je tudi oblike objekta v obliki črke I, L, II, iztegnjeni L in sicer v območjih 
EUP ali pEUP z obstoječimi objekti z izvornimi oblikami objektov I so dopustne oblike 
objektov I; v območjih EUP ali pEUP z obstoječimi objekti z izvornimi oblikami objektov 
(iztegnjeni) L so dopustne oblike objektov (iztegnjeni) L; v EUP ali pEUP z obstoječimi 
objekti z izvornimi oblikami objektov II so dopustne oblike objektov II. Šteje se, da je 
objekt v obliki črke I, L, II, iztegnjeni L tudi v primeru dajanja ali odvzemanja volumnov, 
manjših od tretjine posamične stranice.
– Objekti skupaj z notranjim dvoriščem tvorijo zaključene komplekse, ki mejijo na 
javni cestni prostor. Notranja dvorišča predstavljajo prehod med javnim prostorom in 
zasebnim.
Oblikovanje fasad:
– Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po obstoječih izvornih 
kompleksih/objektih v EUP ali pEUP. Fasade so lahko ometane ali obložene z lesom 
v skladu z oblikovalskimi izhodišči obstoječih izvornih kompleksov/objektov v EUP ali 
pEUP. V primeru obloge z lesom morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani.
– Kovinske in plastične fasadne obloge so dovoljene le v primeru, da predstavljajo 
kakovostno interpretacijo oblikovnih značilnosti izvornih stavbnih kompleksov (gabariti, 
barvna lestvica, teksture in proporci) pri čemer bleščeč fasadni sloj ni dopusten.
– Ohranjati je potrebno vse kvalitetne arhitekturne detajle (kamniti okvirji oken, vrat, 
nadzemni oklepi vodnjakov, štukaturni elementi fasad, uvozne kalone na dvorišča, 
kovane mreže na oknih ….) na obstoječih objektih.
– Fasade stavb proti sosednjim stavbam, od katerih so odmaknjene manj kot 8,00 m, 
ne smejo imeti na to stran stavbe okenskih odprtin, teras ali balkonov v prvi in višjih 
etažah, usmerjenih neposredno v okno, balkon ali teraso sosednje stavbe brez soglasja 
lastnika sosednje stavbe.



Stran 7834 / Št. 47 / 6. 7. 2018 Uradni list Republike Slovenije

– Vrste tip a, a-k: Za novogradnje tip a in a-k je obvezna sestavina PGD za poseg v 
prostor prikaz oblikovanja objekta v skladu s kvalitetnimi vzori izvornega oblikovanja 
sosednjih objektov v EUP ali pEUP.
– Vrste tip c, a-k: Tipa a-k in c lahko odstopata od obstoječih tlorisnih gabaritov ostalih 
stavb v naselju do 10 %.
Oblikovanje streh:
– Dopustni obliki strehe sta strma dvokapnica z dopustnim naklonom od 35° do 45° in 
plitva dvokapnica z dopustnim naklonom od 20° do 25°. Strme dvokapnice so dopustne 
v območjih EUP ali pEUP z obstoječimi objekti z izvornimi strmimi strehami. Plitve 
dvokapnice so dopustne v območjih EUP ali pEUP z obstoječimi objekti z izvornimi 
položnimi strehami.
– Strma dvokapnica: Sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. Pri 
umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme novogradenj orientira vzporedno s 
plastnicami. Dopustna barvna lestvica za strme strehe je od rdeče do rjave barve.
– Plitva dvokapnica: Sleme plitve dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico 
objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme novogradenj orientira vzporedno 
s plastnicami. Dopustna barvna lestvica za plitve strehe je svetlo sive do srednje sive in 
od rdeče do rjave barve.
– Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij 
brez sprememb strešne konstrukcije.
– Za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo klasični »kukrli« in strešna okna 
ali frčade, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe z izjemo strešnih oken, kjer se 
izvedejo. V primeru izvedbe frčade ali kukrla morajo biti nakloni strešin enaki kakor pri 
osnovni strehi. Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih podstrešij morajo 
biti odmaknjene od kapi in slemen. Dopustno je osvetljevanje stavbe s strešnimi okni 
in enim način izvedbe frčad ali »kukrlov«. Oblika in velikost frčad ali »kukrlov« na eni 
stavbi mora biti enotna.
– Streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor 
stavba k kateri se gradijo. Barve kritin morajo biti usklajene – enake.
– Dopustna je izvedba zelene strehe vendar ne v območjih naselbinske kulturne 
dediščine.

Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs

Dodatna merila in pogoji 
za območja novogradenj 
z dodatno oznako ng v Prilogi 1

– Lega objektov mora upoštevati GM, ki določajo koridorje za GJI.
– Merila za parcelacijo: Velikosti parcel od 600 m2 do 1000 m2. Pri parcelaciji naj se 
upošteva enotne širine parcel ob cesti. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine 
parcel ob cesti. Parcele so večje, kjer to narekuje lega objekta, oziroma pri parcelaciji 
ne smejo ostati delčki parcel na katerih ni možno postaviti samostojnega objekta.
– Dopustni višinski in tlorisni gabariti: Tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1:1,5; višinski 
gabariti do (K)+ P+ 1M ali (K)+P+1 glede na plitek/strm naklon strehe; kota pritličja je 
do 0,5 m nad koto ceste v delu, kjer se objekt priključuje oziroma do 1,50 m v primeru 
terena s povprečnim naklonom v pEUP nad 5°.
– Dopustna oblika strehe: Vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, enoten naklon 
strešine.

«

40. člen
138. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na stanovanjskih območjih z oznako SKe)
Območje podeželskega naselja z enodružinsko stanovanjsko pozidavo. Za območja z oznako SKe veljajo posebni PIP-i v 

skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: SKe
Osnovni tipi zazidave: a, a-k, c
Osnovna dejavnost Bivanje in dejavnosti gospodinjstev
Vrste dopustnih stavb: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe
Pogojno dopustne dejavnosti Pogojno dopustne dejavnosti za območja z oznako SK 
Pogojno dopustne stavbe Pogojno dopustne stavbe za območja z oznako SK brez 12111 Hotelske in podobne 

stavbe za kratkotrajno nastanitev
Nedopustne stavbe 12303 Bencinski servisi.
FZ, FI in FOZP – Tip a, a-k: FZ največ = 30 %; FI največ = 0,5; FOZP najmanj = 30 %

– Tip c: FZ največ = 50 %; FI največ = 0,6; FOZP najmanj = 25 %
Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako SK.

Lega objektov na parceli: – Merila za lego objektov za območja z oznako SK
– Na območjih načrtno zgrajenih objektov mora biti lega objektov glede na komunikacijo 
in smer plastnic terena enotna
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Dopustna višina objektov – Tip a, a-k: 10,0 m
– Tip a-j, c: 12,00 m 

Dopustni višinski gabariti Dopustni višinski gabariti za območja z oznako SK
Merila in pogoji za oblikovanje: Novogradnje objektov v območju se morajo po zasnovi kompleksa, odnosu kompleksa 

proti naselju, legi objektov na parceli, velikosti in razmerjih tlorisnih in višinskih 
gabaritov, oblikovalskih izhodiščih fasad in strehe, napuščev, obliki in barvi kritine, 
obliki odprtin za osvetljevanje podstrešij in mansard zgledovati po obstoječih izvornih 
kompleksih/objektih v ulici, EUP ali pEUP, kjer se kompleks/objekt gradi. V primeru 
oblikovanja ulice v EUP ali pEUP morajo imeti stavbe ulično fasado oblikovno (gabariti, 
barvna lestvica, materiali) usklajeno z ulično fasado sosednih objektov.
Tlorisni gabariti:
– Tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1:1,5 do 1:2.
– Objekti tip a-k in pomožni objekti nadaljujejo niz ali se zgradijo prečno na osnovni 
objekt, tako da se tvorijo zaprta dvorišča ali naj z glavnim objektom ležijo vzporedno 
tako da tvorijo zaprta dvorišča.
Oblikovanje fasad:
– Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po obstoječih izvornih 
kompleksih/objektih v naselju. Fasade so lahko ometane ali obložene z lesom v skladu 
z oblikovalskimi izhodišči obstoječih izvornih kompleksov/objektov v naselju. 
V primeru obloge z lesom morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani.
– Kovinske in plastične fasadne obloge so dovoljene le v primeru, da predstavljajo 
kakovostno interpretacijo oblikovnih značilnosti izvornih stavbnih kompleksov (gabariti, 
barvna lestvica, teksture in proporci).
– Fasade stavb proti sosednjim stavbam, od katerih so odmaknjene manj kot 8,00 m, 
ne smejo imeti na to stran stavbe okenskih odprtin, teras ali balkonov v prvi in višjih 
etažah, usmerjenih neposredno v okno, balkon ali teraso sosednje stavbe brez soglasja 
lastnika sosednje stavbe.
– Vrste tip a, a-k: Za novogradnje tip a in a-k je obvezna sestavina PGD za poseg v 
prostor prikaz oblikovanja objekta v skladu s kvalitetnimi vzori izvornega oblikovanja v 
naselju. Tipa a-k in c lahko odstopata od obstoječih tlorisnih gabaritov ostalih stavb v 
naselju do 30 %.
Oblikovanje streh:
– Merila in pogoji za oblikovanje streh za območja z oznako SK.
– Na območjih načrtno zgrajenih objektov mora biti naklon strehe enak naklonu 
določenem v tem aktu.
– Novogradnje tip a-k in c so lahko ravne ali naklona do 10 stopinj.

Druga merila in pogoji Tip a-k (12510 obrtne delavnice) se lahko gradi na gradbeni parceli stanovanjskega 
objekta z dopolnilno dejavnostjo. V tem primeru morajo BTP namenjene stanovanjski 
dejavnosti dosegati vsaj 50 % v obeh stavbah skupaj.

Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs

Dodatna merila in pogoji za 
območja novogradenj z dodatno 
oznako ng v Prilogi 1

Dodatna merila in pogoji za območja z oznako SK(n)

«

41. člen
139. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na površinah razpršene poselitve z oznako A)
Območje razpršene poselitve. Za območja z oznako A veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: A
Osnovni tipi zazidave: a-j, d-j, a, a-k
Osnovna dejavnost Osnovna dejavnost za območja z oznako SK
Vrste dopustnih stavb: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe, 1271 Nestanovanjske 

kmetijske stavb; novogradnje in spremembe namembnosti obstoječih objektov 
so dopustne le v primeru oddaljenosti posameznega območja največ 200,0 m od 
najbližjega naselja

Pogojno dopustne dejavnosti I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač vendar le v primeru oddaljenosti posameznega 
območja največ 200,0 m od najbližjega naselja

Pogojno dopustne stavbe 12112 Gostilne, restavracije in točilnice vendar le v primeru oddaljenosti posameznega 
območja največ 200,0 m od najbližjega naselja

FZ, FI in FOZP Tip a, a-k, d-j: FZ največ = 30 %; FI največ = 0,5; FOZP najmanj = 30 %
Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako SK.

Lega objektov na parceli: Merila za lego objektov za območja z oznako SK
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Dopustna višina objektov – Tip d-j, a, a-k: 10,0 m
– Tip a-j: 12,00 m 

Dopustni višinski gabariti – Tip d-j, a, a-k: (K) + P + 1 + 1 M za plitve strehe
– Tip d-j, a, a-k: (K) + P + 2 M za strme strehe
– Tip a-j: (K) + P + 1+ 1 M

Merila in pogoji za oblikovanje: Merila in pogoji za oblikovanje za območja z oznako SK
Druga merila in pogoji – Novogradnja stanovanjskih, kmetijskih ali objektov za dopolnilno dejavnost ali 

sprememba namembnosti v stanovanjsko ali počitniško stavbo je dopustna le v primeru 
oddaljenosti posameznega območja največ 200,0 m od najbližjega naselja.
– V okviru obstoječega kmetijskega gospodarstva je ne glede na oddaljenost od 
najbližjega naselja dopustna gradnja ene dopolnilne enostanovanjske stavbe za potrebe 
bivanja sedanjega ali bodočega nosilca kmetijske dejavnosti.
– Ne glede na oddaljenost od naselja je dopustna rekonstrukcija objekta brez 
spremembe namembnosti in nadzidava oziroma dozidava objekta vendar le z namenom 
izboljšave bivalnega standarda, vzdrževalna dela in odstranitev objektov.
– V območju EUP A 10 in A 26 mora biti v varovalnem pasu prenosnega daljnovoda 
gradnja usklajena z veljavnimi predpisi.

«

42. člen
V petem odstavku 140. člena Odloka se zadnja beseda »SS-e2« zamenja z besedo »SSs«.

43. člen
141. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti z oznako CU)
Osrednja območja centralnih dejavnosti – historičnih in novih jeder, kjer gre za preplet trgovskih, oskrbnih, storitvenih upravnih, 

socialnih, zdravstvenih, vzgojnih izobraževalnih, kulturnih verskih in podobnih dejavnosti ter bivanju. Za območja z oznako CU 
veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: CU
Osnovni tipi zazidave: a-v, b-v, c
Osnovna dejavnost – G; 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

– I gostinstvo
– J informacijske in komunikacijske dejavnosti
– K finančne in zavarovalniške dejavnosti
– L poslovanje z nepremičninami
– M strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti
– N druge raznovrstne poslovne dejavnosti
– O dejavnost javne uprave in obrambe
– P izobraževanje
– Q zdravstvo in socialno varstvo
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
– S druge dejavnosti

Vrste dopustnih stavb: – 11221 Tri in večstanovanjske stavbe
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 12201 Stavbe javne uprave
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12301 Trgovske stavbe
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– 12640 Stavbe za zdravstvo
– 12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti)
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
– 12420 Garažne stavbe

Pogojno dopustne dejavnosti /
Pogojno dopustne stavbe /
Nedopustne stavbe 12303 Bencinski servisi.
FZ, FI in FOZP – Tip a-v: FZ največ = 30 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 35 %

– Tip b-v: FZ največ = 40 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c: FZ največ = 40 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 25 %
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Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

Gradbena parcela se določi glede na dopustno izrabo zemljišča, normativna določila 
za velikost posameznih objektov in njim pripadajočih zemljišč in glede na ostale pogoje 
Odloka.

Lega objektov na parceli Lega objektov mora slediti določenim gradbenim linijam in gradbenim mejam v prostoru 
in upoštevati druga določila Odloka. Objekti ne smejo s strešnimi napušči, ali drugimi 
stavbnimi elementi presegati parcelno mejo. Pomožni in nezahtevni objekti, morajo biti 
locirani v ozadju gradbene enote. Objekti morajo biti znotraj gradbene enote umeščeni 
tako, da je možno zagotoviti ustrezne sanitarno higienske pogoje za objekte na tej 
parceli in sosednjih gradbenih parcelah (osončenje, prevetritev itd.).

Dopustna višina objektov Dopustna višina objektov za območja z oznako SSv
Dopustni višinski gabariti Dopustni višinski gabariti za območja z oznako SSv 
Merila in pogoji za oblikovanje: – V celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih dominant v prostoru.

– Merila za oblikovanje objektov a-v in b-v so navedena za območja z oznako SSv.
– Oblikovanje tipa c je skladno z funkcionalnimi zahtevami objekta, funkcijo in lego 
objekta v enoti.
– Pri oblikovanju tipa c je dovoljen drugačen naklon strešine in kritine z bakreno ali 
drugo pločevino ustrezne barve.
– Gabariti in fasade tipa c naj bodo oblikovani skladno z njihovo funkcijo pri tem pa ne 
smejo presegati dovoljenih maksimalnih višinskih gabaritov.
– Višinska kota zemljišča na meji z javno cesto ne sme biti nižja od višinske kote te 
ceste.
– Uvoz na dvorišče se uredi z javne ceste.
– Pri namenu in ureditvi zunanjih prostorov objektov se upošteva, da je pol-javni 
prostor med stavbo in ulico ali trgom oziroma drugimi javnimi prostori obravnavan 
skladno s pogoji urejanja in oblikovanja ožje in širše okolice (ulice, trga ...). Če pol-javni 
prostor ne obsega več kot 2 m širokega pasu ob ulici ali trgu, ga je potrebno tlakovati 
v poenotenem uličnem vzorcu; v tem primeru izvedba ograj med poljavnim in javnim 
prostorom ni dovoljena. Ostali pol-javni prostor je potrebno oblikovati reprezentančno. 
Dvoriščni del gradbenih parcel oziroma zasebni del ob stranskih fasadah objektov se 
uredi skladno s potrebami dejavnosti. Skladiščenje (vseh vrst) mora biti v stavbah.
– Skladiščenje na prostem ni dovoljeno.
– Za ozelenitev pol-javnega prostora se upoštevajo zasaditve oziroma hortikulturne 
ureditve širšega, enovito oblikovanega prostora (ulica, trg ...). Pri tem se prednostno 
uporablja avtohtono zelenje.

Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako SSs

«

44. člen
142. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti z oznako CDk)
Druga območja centralnih dejavnosti – območje pretežno namenjeno kulturni dejavnosti. Za območja z oznako CDk veljajo 

posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: CDk
Osnovni tipi zazidave: a-v, b-v, c, e.
Osnovna dejavnost – G; 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

– I gostinstvo
– J informacijske in komunikacijske dejavnosti
– M strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti
– O dejavnost javne uprave in obrambe
– P izobraževanje
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
– S druge dejavnosti

Vrste dopustnih stavb: – 12201 Stavbe javne uprave
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12301 Trgovske stavbe vendar do 500 m2 BTP
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– 12650 Športne dvorane 

Pogojno dopustne dejavnosti /
Pogojno dopustne stavbe – 12420 Garažne stavbe

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
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Nedopustne stavbe 12303 Bencinski servisi
FZ, FI in FOZP – Tip a-v: FZ največ = 30 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 35 %

– Tip b-v: FZ največ = 40 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 30 %
– Tip c, e: FZ največ = 40 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 25 %
– Na podlagi normativov za posamezno dejavnost so dopustni tudi odstopi od 
navedenih vrednosti.

Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako CU

Lega objektov na parceli Lega objektov na parceli za območja z oznako CU
Dopustna višina objektov Dopustna višina objektov za območja z oznako CU
Dopustni višinski gabariti Dopustni višinski gabariti za območja z oznako CU 
Merila in pogoji za oblikovanje: Merila in pogoji za oblikovanje objektov za območja z oznako CU
Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.

«

45. člen
143. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti z oznako CDi)
Druga območja centralnih dejavnosti – območje pretežno namenjeno izobraževalni dejavnosti. Za območja z oznako CDi 

veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: CDi
Osnovni tipi zazidave: c
Osnovna dejavnost – P izobraževanje

– R 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas
Vrste dopustnih stavb: – 12620 Muzeji in knjižnice

– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: stavbe za predšolsko 
vzgojo ter osnovnošolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole
– 12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti)

Pogojno dopustne dejavnosti /
Pogojno dopustne stavbe – 12420 Garažne stavbe
FZ, FI in FOZP – Tip c: FZ največ = 40 %; FI največ = 1,0

– Na podlagi normativov za posamezno dejavnost so dopustni tudi odstopi od 
navedenih vrednosti.

Normativi za dimenzioniranje 
za predšolsko varstvo

– Delež otrok v starosti od 0–5 let je v povprečju 5 % prebivalstva.
– Kapacitete vrtcev je treba določiti v skladu s predpisi o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
– Vrtce je treba praviloma umestiti v oskrbna središča stanovanjskih sosesk oziroma 
naselij; največji priporočen radij dostopnosti je 5 minut oziroma 330 m, kar velja tudi za 
oddaljenost vrtca od postajališča javnega potniškega prometa. Večje oddaljenosti so 
dopustne v območjih razpršene poselitve.
– Na otroka v vrtcu je treba zagotoviti najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če 
so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro otrok, 
vendar ne manj kot 15 m2 na otroka.
– Na podlagi normativov za gradnjo vrtcev so dopustni tudi odstopi od navedenih vrednosti.
– Na gradbeni parceli objektov je treba zasaditi vsaj 20 dreves/ha.

Normativi za dimenzioniranje 
za osnovne šole

– Delež otrok v starosti od 6-14 let je v povprečju 10 % prebivalstva, kapacitete šol je 
treba določiti v skladu z navodili za graditev osnovnih šol.
– Lokacija šole naj bo praviloma v osrednjem delu stanovanjske soseske oziroma 
naselja, po možnosti v povezavi z igralnim in športnimi površinami soseske oziroma 
naselja ter v bližini oskrbnega in družbenega centra. Priporočen radij dostopnosti je 500 
do 600 m, kar velja tudi za oddaljenost šole od postajališč javnega potniškega prometa. 
Večje oddaljenosti so dopustne v območjih razpršene poselitve.
– Na učenca je treba zagotoviti 25–35 m2 površine zemljišča. Kadar gre za dozidave 
(nadzidave) obstoječih šol v urbanem območju naselja, je treba zagotoviti najmanj 
10–15 m2 površine zemljišča na učenca.
– Na podlagi normativov za gradnjo osnovnih šol so dopustni tudi odstopi od navedenih 
vrednosti.
– Na gradbeni parceli objektov je treba zasaditi vsaj 20 dreves/ha.

Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako CU

Lega objektov na parceli Lega objektov na parceli za območja z oznako CU
Dopustna višina objektov Dopustna višina objektov za območja z oznako CU
Dopustni višinski gabariti Dopustni višinski gabariti za območja z oznako CU 
Merila in pogoji za oblikovanje: Merila in pogoji za oblikovanje objektov za območja z oznako CU
Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.
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46. člen
144. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti z oznako CDc)
Druga območja centralnih dejavnosti – območje za opravljanje verskih obredov. Za območja z oznako CDc veljajo posebni 

PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: CDc
Osnovni tipi zazidave: c
Osnovna dejavnost 94910 dejavnost verskih organizacij
Vrste dopustnih stavb: – 1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe

– 24204 Pokopališča
Pogojno dopustne dejavnosti 96.03 pogrebna dejavnost
Pogojno dopustne stavbe /
FZ, FI in FOZP FZ, FI in FOZP za območja z oznako CDi
Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

Velikost in oblika gradbene parcele (GP) za območja z oznako CU

Lega objektov na parceli Lega objektov na parceli za območja z oznako CU
Dopustna višina objektov Dopustna višina objektov za območja z oznako CU
Dopustni višinski gabariti Dopustni višinski gabariti za območja z oznako CU 
Merila in pogoji za oblikovanje: Merila in pogoji za oblikovanje objektov za območja z oznako CU
Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.

Druga merila in pogoji V kolikor med izvajanjem obnovitvenih del objektov pride do najdbe morebitnih gnezdišč 
ptic (npr. sov) ali kotišč netopirjev naj se z deli začasno prekine in o najdbi obvesti 
pristojno organizacijo za ohranjanje narave.

«

47. člen
Ukine se 145. člen Odloka.

48. člen
146. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti z oznako IG)
Območje gospodarske cone namenjena obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim 

brez stanovanj. Za območja z oznako IG veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: IG
Osnovni tipi zazidave: f, a-v
Osnovna dejavnost – C. Predelovalne dejavnosti (vendar ne C.17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja; 

C.19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov in C.20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih 
izdelkov
– E. Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja vendar 
ne E 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– F. Gradbeništvo
– G. Trgovina: vzdrževanje in popravila motornih vozil: 45. Trgovina z motornimi vozili 
in popravila motornih vozil, 46. Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi 
vozili, 47 Trgovina na drobno razen z motornimi vozili
– H. Promet in skladiščenje, razen: 50. Vodni promet in 51. Zračni promet
– I. Gostinstvo: 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač
– J. Informacijske in komunikacijske dejavnosti
– M. strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
– N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
– S. Druge dejavnosti: 95. Popravila računalnikov in izdelkov za široko porabo, 
96. Druge storitvene dejavnosti

Vrste dopustnih stavb: – 12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodno obrt in servise),
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
– 12303 Bencinski servisi,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 24203 Odlagališča odpadkov (zbirni center za odpadke),
– 12301 Trgovske stavbe (do 2000 m2),
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju),
– 12420 Garažne stavbe,
– 21311 Letališke steze in ploščadi: helioport – na podlagi pogojev in soglasja pristojnih 
služb,
– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za 
priklopnike teh motornih vozil,
– Gradnja objektov mobilne telefonije
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Pogojno dopustne dejavnosti /
Pogojno dopustne stavbe /
FZ, FI in FOZP FZ največ = 60 %; FI največ = 1,0; FOZP najmanj = 20 %
Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

/

Lega objektov na parceli Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo 
predvsem ob javnem prostoru (blizu javnim cestam), druge proizvodne stavbe pa v 
notranjosti kompleksov.

Dopustna višina objektov 12,00 m oziroma v primeru, da so obstoječi objekti v EUP ali pEUP višji od 12,00 m 
je dopustna višina enaka višini najvišjega objekta v EUP ali pEUP v kolikor tehnološki 
proces ne zahteva drugače.

Dopustni višinski gabariti Vse stavbe so lahko podkletene.
Merila in pogoji za oblikovanje: – Višinska kota pritličja ne sme biti nižja od nivoja pločnika oziroma javnih cest (če 

pločnika ni) na katere meji zemljišče s stavbo. V kolikor višinska kota javnih cest variira, 
se kota pritličja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana glavna stran objekta.
– Oblikovanje objektov je prilagojeno funkcionalnosti objekta pri čemer se posebna 
pozornost nameni oblikovanju fasad proti javnim cestam.
– Dopustna je izvedba zelene strehe.

Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.

Druga merila in pogoji Če so v območju stanovanjski objekti tipa a, b ali drugi objekti, so na teh objektih 
dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba 
namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.

«

49. člen
147. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti z oznako IK)
Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjeni kmetijskim stavbam za intenzivno proizvodnjo. Za območja z 

oznako IK veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: IK
Osnovni tipi zazidave: f, a-k
Osnovna dejavnost – A kmetijstvo, 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve razen 

01.7 Lovstvo, 03.22 Gojenje sladkovodnih organizmov
– G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, 46 Posredništvo in trgovina na 
debelo razen z motornimi vozili, 47.76 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali

Vrste dopustnih stavb: – 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
– 12712 Stavbe za rejo živali
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
– 22232 Čistilne naprave
– 24203 Odlagališča odpadkov (zbirni center za odpadke)

Pogojno dopustne dejavnosti – Pogojno dopustni objekti in dejavnosti, ki so dopustni, če služijo zadovoljevanju 
vsakdanjih potreb delovanja območja oziroma če dopolnjujejo osnovno namembnost 
območja:
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe do 300 m2 BTP,
– 12301 Trgovske stavbe za potrebe kmetijstva do 500 m2 BTP.

Pogojno dopustne stavbe Glej pogojno dopustne dejavnosti za območja z oznako IK
FZ, FI in FOZP FZ največ = 60 %; FI največ = 1,0; FOZP najmanj = 30 %
Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

/

Lega objektov na parceli Lega objektov na parceli za območja z oznako IG
Dopustna višina objektov Dopustna višina objektov za območja z oznako IG
Dopustni višinski gabariti Dopustni višinski gabariti za območja z oznako IG
Merila in pogoji za oblikovanje Merila in pogoji za oblikovanje za območja z oznako IG
Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.

Druga merila in pogoji Če so v območju stanovanjski objekti tipa a, b ali drugi objekti, so na teh objektih 
dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba 
namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.
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50. člen
Ukine se 148. člen Odloka.

51. člen
149. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na posebnih območjih z oznako BT)
Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev. Za ob-

močja z oznako BT veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: BT
Osnovni tipi zazidave: c, a, b, a-v, b-v
Osnovna dejavnost – Q; 86.9 druge dejavnosti za zdravje

– G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, 47 trgovina na drobno razen  
z motornimi vozili
– I gostinstvo
– N druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 79 dejavnost potovalnih agencij, 
organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
– P izobraževanje
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

Vrste dopustnih stavb: – 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 12420 Garažne stavbe
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12650 Športne dvorane
– 24110 Športna igrišča
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– 12303 Bencinski servisi (do 500 m2 površine gradbene parcele)
– 12301 Trgovske stavbe (do 500 m2 BTP)
– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo vendar le stavbe za 
neinstitucionalno izobraževanje

Pogojno dopustne dejavnosti /
Pogojno dopustne stavbe /
FZ, FI in FOZP FZ največ = 60 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 30 %
Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

/

Lega objektov na parceli /
Dopustna višina objektov 12,00 m oziroma v primeru, da so obstoječi objekti v EUP ali pEUP višji od 12,00 m je 

dopustna višina enaka višini najvišjega objekta v EUP ali pEUP v kolikor ni določeno 
drugače.

Dopustni višinski gabariti Vse stavbe so lahko podkletene.
Merila in pogoji za oblikovanje – Dopustna je izvedba zelene strehe.

– Pri gabaritih posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali 
planinski domovi ipd.), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo 
predpisani gabariti za oblikovanje stanovanjskih objektov v območjih z oznako SKe.
– Objekti na območju večjih turističnih kompleksov se oblikujejo tako, da oblikujejo 
skladno celoto.
– Posamezni novi objekti ne smejo oblikovati novo prostorsko dominanto.
– Manjši objekti a, b naj se oblikujejo skladno z določili za območja z oznako SSs.

Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.

Druga merila in pogoji Če se v območju nahajajo stanovanjske stavbe ali druge stavbe, ki niso dovoljene v 
skladu s PNRP, so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela, 
odstranitev objektov in sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.

«

52. člen
150. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na posebnih območjih z oznako BC)
Površine športnih centrov – za šport in športne objekte, ki so namenjene športnim aktivnostim in športnim prireditvam. Za 

območja z oznako BC veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
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Oznaka: BC
Osnovni tipi zazidave: c, a-v, b-v, e
Osnovna dejavnost – Q; 86.9 druge dejavnosti za zdravje

– I gostinstvo
– N druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 79 dejavnost potovalnih agencij, 
organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
– P izobraževanje
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

Vrste dopustnih stavb: – 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
– 12420 Garažne stavbe
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12650 Športne dvorane
– 24110 Športna igrišča
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo vendar le stavbe za 
neinstitucionalno izobraževanje

Pogojno dopustne dejavnosti /
Pogojno dopustne stavbe /
FZ, FI in FOZP FZ največ = 60 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 30 %
Velikost in oblika gradbene 
parcele (GP)

/

Lega objektov na parceli /
Dopustna višina objektov Dopustna višina objektov za območja z oznako BT
Dopustni višinski gabariti Dopustni višinski gabariti za območja z oznako BT
Merila in pogoji za oblikovanje – Merila in pogoji za oblikovanje za območja z oznako BT

– Posamezni novi objekti ne smejo oblikovati novo prostorsko dominanto
Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU.

Druga merila in pogoji Če so v območju stanovanjski objekti tipa a, b ali drugi objekti, so na teh objektih 
dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba 
namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.

«

53. člen
151. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na posebnih območjih z oznako BD)
Površine drugih območij namenjena nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in 

drugim podobnim dejavnostim. Za območja z oznako BD veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: BD
Osnovni tipi zazidave: e, c, a-v, b-v
Osnovna dejavnost – I gostinstvo

– N druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 79 dejavnost potovalnih agencij, 
organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
– P izobraževanje
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

Vrste dopustnih stavb: – Vrste dopustnih stavb za območja z oznako BT in BD
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo vendar le stavbe za 
neinstitucionalno izobraževanje
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12301 Trgovske stavbe
– 12302 Sejemske dvorane, razstavišča
– 12303 Bencinski servisi
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 21311 Letališke steze in ploščadi: helioport na podlagi pogojev in soglasja pristojnih 
služb
– 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke, 
garderobe
– Objekti mobilne telefonije

FZ, FI in FOZP FZ = od 20 % do največ 60 %; FI največ = 1,2; FOZP najmanj = 20 %
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Dopustna višina objektov Dopustna višina objektov za območja z oznako BT
Dopustni višinski gabariti Dopustni višinski gabariti za območja z oznako BT
Merila in pogoji za oblikovanje Objekti e so lahko oblikovani skladno s funkcionalnimi zahtevami dejavnosti
Merila in pogoji za postavitev 
energetsko učinkovitih objektov:

Merila in pogoji za postavitev energetsko učinkovitih objektov za območja z oznako CU. 

Druga merila in pogoji Če so v območju stanovanjski objekti tipa a, b ali drugi objekti, so na teh objektih 
dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba 
namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.

«

54. člen
Ukine se 152. člen Odloka.

55. člen
153. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih zelenih površin z oznako ZS)
Površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem. Za območja z oznako ZS veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: ZS
Osnovni tipi zazidave: c, a
Osnovna dejavnost – I. Gostinstvo: 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač

– R. Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti: 90. Kulturne in razvedrilne 
dejavnosti in 93. Športne in druge dejavnosti za prosti čas

Vrste dopustnih stavb: – 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke, 
garderobe
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: sanitarni prostori
– 12301 Trgovske stavbe (do 150 m2 BTP)
– 12112 Gostilne (do 250 m2 BTP); bifeji, točilnice, bari (do 50 m2 BTP)

FZ, FI in FOZP Stavbe (garderobe, sanitarije ipd.) ne smejo zasedati več kot 5 % površine EUP ali 
pEUP.

Dopustna višina objektov 12,00 m
Dopustni višinski gabariti (K)+P+1M
Merila in pogoji za oblikovanje – Športne površine se lahko uredijo v skladu z njihovim namenom ob upoštevanju 

predpisov.
– Nove stavbe naj bodo zgrajeni z uporabo naravnih materialov (kamen, les). Uporaba 
refleksnih stekel ter svetlečih plastičnih ali kovinskih plošč na vidnih delih fasad ni 
dovoljena.
– Preostale zunanje površine se uredijo sonaravno z uporabo avtohtonega zelenja.

Druga merila in pogoji – Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti
– Vrste stavb, ki na območju zelenih površin niso dopustne, se lahko vzdržuje in 
odstrani.
– Pri določanju dopustne višine objektov se v primeru, da je objekt na strmem terenu, 
višina meri od kote terena na nevkopani strani.

«

56. člen
154. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih zelenih površin z oznako ZP)
Površine parkov kot urejenih območij odprtega prostora v naselju. Za območja z oznako ZP veljajo posebni PIP-i v skladu s 

skupnimi PIP-i:
Oznaka: ZP
Osnovni tipi zazidave: c
Osnovna dejavnost – Preživljanje prostega časa, rekreacija in šport na prostem in izboljšava kakovosti 

bivanja
– R 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas

Vrste dopustnih stavb: – 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in 
druga javna igrišča, javni vrtovi, parki
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: sanitarni prostori

FZ, FI in FOZP Raščen travni teren z grmovnicami, drevjem in drugimi zasaditvami mora pokrivati 
najmanj 70 % površine parka.

Dopustna višina objektov 12,00 m
Dopustni višinski gabariti (K)+P+1M
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Merila in pogoji za oblikovanje Oblikovanje novih objektov: paviljonska gradnja in transparentnost objekta.
Druga merila in pogoji – Gradnja podzemnih garaž ni dopustna.

– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
– Vrste stavb, ki na območju zelenih površin niso dopustne, se lahko vzdržuje in odstrani.
– Pri določanju dopustne višine objektov se v primeru, da je objekt na strmem terenu, 
višina meri od kote terena na nevkopani strani.

«

57. člen
155. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih zelenih površin z oznako ZK)
Površine za pokop in spomin na mrtve. Za območja z oznako ZK veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: ZK
Osnovni tipi zazidave: c
Osnovna dejavnost – S; 94.91 dejavnost verskih organizacij,

– Q; zdravstvo in socialno varstvo, 96.03 pogrebna dejavnost.
Vrste dopustnih stavb: – 24204 Pokopališča

– 1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe
– 12301 Trgovske stavbe do 100 m2 BTP (kot sestavni del dejavnosti v območju 
pokopališča)
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (kot sestavni del dejavnosti v območju 
pokopališča)

FZ, FI in FOZP Stavbe (cerkve, mrliške vežice, sanitarije ipd.) ne smejo zasedati več kot 10 % površine 
(p)EUP.

Dopustna višina objektov 9,50 m
Dopustni višinski gabariti (K)+P
Merila in pogoji za oblikovanje – Nove stavbe naj bodo zgrajeni z uporabo naravnih materialov (kamen, les).

– Uporaba refleksnih stekel ter svetlečih plastičnih ali kovinskih plošč na vidnih delih 
fasad ni dovoljena.

Druga merila in pogoji – Vrste stavb, ki na območju zelenih površin niso dopustne, se lahko vzdržuje in odstrani.
– Pri določanju dopustne višine objektov se v primeru, da je objekt na strmem terenu, 
višina meri od kote terena na nevkopani strani.

«

58. člen
156. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih zelenih površin z oznako ZD)
Druge urejene zelene površine – površine zelenih pasov z zaščitno in drugo funkcijo. Za območja z oznako ZD veljajo posebni 

PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: ZD
Osnovna dejavnost Preživljanje prostega časa, rekreacija in šport na prostem in izboljšava kakovosti 

bivanja
Druga merila in pogoji – Vrste stavb, ki na območju zelenih površin niso dopustne, se lahko vzdržuje in odstrani.

– Pri določanju dopustne višine objektov se v primeru, da je objekt na strmem terenu, 
višina meri od kote terena na nevkopani strani.
– Gradnja podzemnih garaž ni dopustna.
– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.

«

59. člen
Ukine se 157. člen Odloka.

60. člen
Ukine se 158. člen Odloka.

61. člen
159. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih prometne infrastrukture z oznako PC)
Površine cest. Za območja z oznako PC veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: PC
Osnovni tipi zazidave: f
Osnovna dejavnost – Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja prometa

– H; 49 kopenski promet, cevovodni transport
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Vrste dopustnih stavb – 12303 Bencinski servisi
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice za potnike 
na postajališčih

Vrste dopustnih gradbeno 
inženirskih objektov

– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne – ceste
– 21120 Lokalne ceste in javne poti
– 21410 Mostovi, viadukti in brvi
– 21420 Predori in podhodi
– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za 
priklopnike teh motornih vozil

Lega objektov na parceli Drevoredi, ki jih je treba zasaditi ob cestah oziroma cestnih odsekih, so prikazani na 
karti 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske 
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev.

Merila in pogoji za oblikovanje – Na cestah, ki imajo zagotovljene stranske zelenice (2 x 3 m) je dopustno urediti 
drevorede.

Druga merila in pogoji – Funkcionalna in oblikovna merila morajo upoštevati predpise s področja prometne 
varnosti v cestnem prometu.
– Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
– Vrste stavb, ki na območju niso dopustne, se lahko rekonstruira, prizida oziroma 
nadzida, vzdržuje in odstrani pod pogojem, da je k posegu pridobljeno soglasje 
upravljavca ceste. V primeru, da se v območju posameznega zemljišča ukine 
kategorizirana javna cesta, je dopustna tudi novogradnja objektov v skladu s 
prevladujočo PNRP v EUP pod pogojem, da je k posegu pridobljeno soglasje 
upravljavca ceste.

«

62. člen
160. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih prometne infrastrukture z oznako PŽ)
Površine železnic. Za območja z oznako PŽ veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: PŽ
Osnovni tipi zazidave: f
Osnovna dejavnost – Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja prometa

– H; 49 kopenski promet, cevovodni transport
Vrste dopustnih stavb – 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi 

povezane stavbe
– 2740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice za potnike 
na postajališčih

Vrste dopustnih gradbeno 
inženirskih objektov

– 21210 Glavne in regionalne železnice (hitra železniška proga potniški in tovorni promet,
– 21410 Mostovi, viadukti in brvi
– 21420 Predori in podhodi
– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za 
priklopnike teh motornih vozil

Lega objektov na parceli Drevoredi, ki jih je treba zasaditi ob cestah oziroma cestnih odsekih, so prikazani na 
karti 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske 
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev.

Druga merila in pogoji – Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
– Funkcionalna in oblikovna merila morajo upoštevati predpise s področja varnosti v 
železniškem prometu.
– Če se v območju nahajajo stanovanjski objekti ali drugi objekti, ki niso dopustni, so na 
teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov.
– Za obstoječe stanovanjske objekte na območju je potrebno zgraditi protihrupno 
zaščito za zagotavljanje dovoljene ravni hrupa.

«

63. člen
161. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih prometne infrastrukture z oznako PO)
Druge prometne površine. Za območja z oznako PO veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: PO
Osnovni tipi zazidave: f
Osnovna dejavnost – Izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja prometa

– H; 49 kopenski promet, cevovodni transport
Vrste dopustnih stavb – 12303 Bencinski servisi

– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: nadstrešnice za potnike 
na postajališčih
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Vrste dopustnih gradbeno 
inženirskih objektov

– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne – ceste,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti,
– 21410 Mostovi, viadukti in brvi,
– 21420 Predori in podhodi,
– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za 
priklopnike teh motornih vozil.

Druga merila in pogoji – Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
– Vrste stavb, ki na območju niso dopustne, se lahko vzdržuje in odstrani.

«

64. člen
162. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih komunikacijske infrastrukture z oznako T)
Območja energetske infrastrukture so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja teleko-

munikacij. Za območja z oznako T veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: T
Osnovni tipi zazidave: f
Osnovna dejavnost J.61 Telekominikacijske dejavnosti
Vrste dopustnih gradbeno 
inženirskih objektov

– 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe
– 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja
– 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) 
komunikacijska omrežja

Druga merila in pogoji Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.

«

65. člen
163. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih energetske infrastrukture z oznako E)
Območja energetske infrastrukture so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja energe-

tike. Za območja z oznako E veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: E
Osnovni tipi zazidave: f
Osnovna dejavnost D oskrba z električno energijo, plinom in paro
Vrste dopustnih gradbeno 
inženirskih objektov

– 21520 Pregrade in jezovi
– 21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi
– 22110 Naftovodi in prenosni plinovodi
– 22140 Prenosni elektroenergetski vodi
– 22210 Distribucijski plinovodi
– 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
– 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi
– 23020 Energetski objekti

Druga merila in pogoji Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.

«

66. člen
164. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih okoljske infrastrukture z oznako O)
Območja okoljske infrastrukture so namenjena so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe 

z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Za območja z oznako O veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: O
Osnovni tipi zazidave: f
Osnovna dejavnost E oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja
Vrste dopustnih gradbeno 
inženirskih objektov

– 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
– 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave
– 12510 Industrijske stavbe (za potrebe ravnanja z odpadki)
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (za potrebe ravnanja z odpadki)
– 23020 Energetski objekti (za potrebe ravnanja z odpadki)
– 24203 Odlagališča odpadkov: odlagališča za nenevarne odpadke in inertne odpadke

Druga merila in pogoji Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno 
graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
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67. člen
Spremeni 165. člen Odloka tako, da se glasi:
»(1) Na obstoječih objektih razpršene gradnje, ki so zgrajeni na podlagi dovoljenj s področja graditve objektov, ki so v gra-

fičnem delu OPN prikazani kot razpršena gradnja (le kot stavbišče objekta skladno z evidenco stanja v prostoru), so dopustna 
vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter nadzidave in dozidave za izboljšanje standarda, in sicer na zemljišču, ki je v izdanih dovoljenih s 
področja graditve opredeljeno kot gradbena parcela, ter odstranitev objektov. Za izvedbo dopustnih gradenj se smiselno uporabljajo 
posebni prostorski izvedbeni pogoji glede na namen objekta določen z upravnim dovoljenjem oziroma glede na namen, ki mu je 
določen v uradnih evidencah. Na gradbenih parcelah obstoječih objektov razpršene gradnje je dovoljena gradnja tistih pomožnih 
objektov, ki so dopustni na površini podrobnejše namenske rabe z enakim namenom, kot je ugotovljen namen obstoječih objektov 
na gradbeni parceli razpršene gradnje.

Če gradbena parcela k objektu ni bila določena, se za gradbeno parcelo šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji 
objekt (stavbišče), pomnožen s faktorjem 1,5. Kot sestavni del gradbene parcele se upoštevajo tudi zemljišča, ki so kot stavbišče 
ali dvorišče vpisana v zemljiško knjigo.

Če zakonito zgrajeni objekt ni vrisan na karti 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora 
in prostorskih izvedbenih pogojev, zanj veljajo enake določbe kot za vrisane objekte.

68. člen
167. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih za potrebe obrambe z oznako F)
Območja za potrebe obrambe v naselju so namenjena so namenjena izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo 

stalne aktivnosti zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske. Za območja z oznako F veljajo posebni PIP-i v skladu s 
skupnimi PIP-i:

Oznaka: F
Osnovna dejavnost O; Dejavnost javne uprave in obrambe, 84.22 Obramba.
Druga merila in pogoji Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo enote urejanja prostora, so dopustna 

vzdrževalna dela in odstranitev objekta.
«

69. člen
168. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo na območjih za potrebe obrambe z oznako f)
Območja za potrebe obrambe izven naselja so namenjena so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja obrambe zunaj 

naselij in so določena kot območja izključne rabe prostora. Za območja z oznako f veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: f
Osnovna dejavnost O; Dejavnost javne uprave in obrambe, 84.22 Obramba.
Vrste dopustnih stavb – 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: vojašnice ter drugi 

objekti in naprave, ki so nujni za normalno funkcioniranje območij za potrebe obrambe,
Vrste dopustnih gradbeno 
inženirskih objektov

– 24201 Vojaški objekti,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti za potrebe obrambe,
– 21311 Letališke steze in ploščadi: helioport – na podlagi pogojev in soglasja pristojnih 
služb.

Druga merila in pogoji Če se v območju nahajajo stanovanjski objekti ali drugi objekti, ki niso navedeni, so na 
teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov.

«

70. člen
169. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo in posege na kmetijskih zemljiščih z oznako K1)
Območja najboljših kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski proizvodnji. Za območja z oznako K1 veljajo posebni PIP-i v 

skladu s skupnimi PIP-i:
Oznaka: K1
Osnovna dejavnost A. Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima 

povezane storitve
Dopustne gradnje in drugi posegi 
v prostor

– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu s pogoji 88. člena tega odloka;
– 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 v skladu s pogoji 88. člena 
tega odloka;
– čebelnjak in staja v skladu s pogoji 88. člena tega odloka;
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema v skladu s pogoji 88. člena tega odloka,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega 
vira;
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– začasni objekti in začasni posegi v skladu s pogoji 88. člena;
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja 
opazovalnica);
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– dostop do objekta v skladu s pogoji 88. člena;
– gradbeno 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 
(dostopovna) 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 
gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti 
zaradi rekonstrukcije ceste;
– nove lokalne ceste in poti, katerih osi so prikazane v grafičnem delu tega OPN (karta 4) 
in komunalnih, telekomunikacijskih ter energetskih vodov in naprav (vodi naj bodo speljani 
podzemno; nadzemna izvedba je dovoljena le izjemoma, ob predhodni utemeljitvi);

Dopustni pomožni objekti Ob upoštevanju pogojev iz 88. člena so dopustni pomožni objekti, navedeni v Prilogi 3.
Druga merila in pogoji – Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na 

katerem so bili zgrajeni.
– Gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, 
poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati.
– Agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, 
kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.
– Če se v območju nahajajo stanovanjski objekti ali drugi objekti, ki niso navedeni 
kot dopustni so na teh objektih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in 
odstranitev objektov. 

«

71. člen
170. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo in posege na kmetijskih zemljiščih z oznako K2)
Območja drugih kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski proizvodnji. Za območja z oznako K2 veljajo posebni PIP-i, 

opredeljeni za območja z oznako K1, v skladu s skupnimi PIP-i.«

72. člen
171. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo in posege na gozdnih zemljiščih z oznako G)
Območja gozdov. Za območja z oznako G veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: G
Osnovna dejavnost A. kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 02 Gozdarstvo in 01 Kmetijska proizvodnja 

in lov ter z njima povezane storitve – 01.7 Lovstvo.
Navedene dejavnosti je dopustno izvajati v skladu z dovoljenjem pristojne 
gozdnogospodarske ustanove.

Vrste dopustnih stavb / objektov Dopustni so pomožni objekti, navedeni v prilogi 3 Odloka in:
– CC-SI 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in 
daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
– CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja in lokalni 
(distribucijski) elektroenergetski vodi
– Gradnja objektov in naprav za potrebe komunikacijske in energetske infrastrukture, 
ki bistveno ne zmanjša obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, ki je v lokalnem 
javnem interesu in kjer zaradi specifičnih zahtev ni možno določiti druge lokacije in je 
prikazana v grafičnem prikazu strateškega dela na Listu 2.2: Zasnova gospodarske 
javne infrastrukture – komunalna in energetska infrastruktura (M 1:50.000).
– Nove lokalne ceste in poti, katerih osi so prikazane v grafičnem delu tega OPN in poljskih 
poti, komunalnih, telekomunikacijskih ter energetskih vodov in naprav (vodi naj bodo 
speljani podzemno; nadzemna izvedba je dovoljena le izjemoma, ob predhodni utemeljitvi).

Dopustne gradnje in druga dela Glej merila za območja z oznako K1 in:
– Gozdarske prostorsko-ureditvene operacije, skladno s predpisi o gozdovih;
– Sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov;
– Vzpostavitev kmetijskih zemljišč v skladu z mnenjem pristojne javne gozdarske službe 
in zakonom o gozdovih;
– Odkopavanja in nasipavanja gozdnih zemljišč z zemljino do višine 1,5 m nad terenom.
– Dopustno je raziskovanje mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave trajno ne 
spreminjajo ali poškodujejo naravnega stanja na površini in v podtalju ter da se po 
raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje. 
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Druga merila in pogoji – Gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do 
gozdnih zemljišč;
– Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je treba pridobiti predhodno 
mnenje pristojne javne gozdarske službe;
– Navedeni 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;
– Odkopavanja in nasipavanja gozdnih zemljišč z zemljino do višine 1,5 m nad terenom, 
če takšna dela ne predstavljajo poslabšanja pogojev za izkoriščanje in rabo gozda in če so 
takšna dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo gozdarstvo in so izven območij varovanj.
– Postavitev začasnih objektov je dopustna pod pogojem, da ne ovirajo osnovne 
dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti 
ustrezno soglasje od pristojne javne gozdarske službe;
– Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov 
je dopustna le ob pogoju, da so lokacije utemeljene s strokovno prostorsko preveritvijo;
– Sanacije obstoječih površinskih kopov so dopustne z zasutjem z zemljino in z 
inertnimi materiali in rekultivacijo (zaraščanje zasutih površin) ali s sprožitvijo naravne 
sukcesije, če ne gre za poplavna območja ali območja varstva narave, izjemnih krajin ali 
kulturne dediščine in če je pridobljeno ustrezno dovoljenje v skladu s predpisi.
– Objektov ni možno priključevati na javno komunalno infrastrukturo. Za gradnjo 
objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor je potrebno pridobiti soglasje Zavoda 
za gozdove Slovenije.

«

73. člen
Doda se 171.a člen Odloka:

»(posebni PIP za posege v območju gozdnih zemljišč z gozdnimi rezervati Gr)
Območja gozdnih zemljišč z gozdnimi rezervati. Za območja z oznako Gr veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: Gr

Dopustni objekti in druge 
prostorske ureditve

Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna, 
higiensko-zdravstvena, obrambna ali estetska funkcija, so v skladu z Uredbo o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom razglašeni za gozdove s posebnim 
pomenom oziroma gozdne rezervate.

Drugi pogoji

V gozdovih s posebnim pomenom oziroma gozdnih rezervatih so posegi (gradnja objektov) 
v gozd prepovedani z izjemo postavitev informativnih tabel ter vzdrževanje objektov kulturne 
dediščine, potem ko se ugotovi, da ta dela ne bodo povzročila spremembe obstoječega 
naravnega stanja in ne bodo vplivala na nemoten naravni razvoj v prihodnosti. Pogoji za 
izvedbo del se določijo na podlagi mnenja Zavoda za gozdove Slovenije, ob upoštevanju 
usmeritev v gozdnogospodarskih načrtih. V primerih, ko se bodo ta dela izvajala v območjih, 
ki so varovana ali zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave, se mora pridobiti 
in upoštevati tudi mnenje Zavoda RS za varstvo narave.

«

74. člen
172. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo in posege na območjih površinskih voda z oznako VC)
Območja gozdov. Za območja z oznako G veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: VC
Splošna raba vodnega in 
priobalnega zemljišča

Splošna raba obsega zlasti rabo vodnega ali morskega dobra za pitje, kopanje, 
potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe 
posebnih naprav (vodne črpalke, natege in podobno) ali zgraditve objekta in naprave, 
za katero je treba pridobiti dovoljenje, skladno z veljavnimi predpisi na področju urejanja 
prostora in graditve objektov.
V okviru splošne rabe je dovoljeno uporabljati vodo za gašenje požarov ter druge 
naloge zaščite in reševanja tudi z uporabo posebnih naprav, če za njih ni treba pridobiti 
dovoljenja, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:
– gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter 
komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra skladno z veljavnimi predpisi na področju 
upravljanja z vodami ali drugih zakonih,
– 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, in
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in 
premoženja ter izvajanju nalog policije.
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Posebna raba vodnega dobra Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih 
voda, je potrebno skladno z veljavnimi predpisi na področju upravljanja z vodami 
pridobiti:
– vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali
– koncesije, če iz načrta upravljanja z vodami izhaja, da količina in kakovost vodnega ali 
morskega dobra ali naplavin dovoljujeta nameravano rabo, ta pa je skladna z načelom 
trajnostne rabe voda,

Prepovedi, omejitve in zapovedi 
na vodnem ali priobalnem 
zemljišču

Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi 
preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.
Na vodnem ali priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki 
bi lahko:
– ogrožali stabilnost vodnih ali priobalnih zemljišč,
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
– onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano:
– odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
– odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
– odlaganje odpadkov.

Druga merila in pogoji – Dopustna je rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih objektov zgrajenih z gradbenim 
dovoljenjem in odstranitev obstoječih objektov.

«

75. člen
173. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»(posebni PIP za gradnjo in posege na območjih mineralnih surovin z oznako LN)
Območja območjih mineralnih surovin. Za območja z oznako LN veljajo posebni PIP-i v skladu s skupnimi PIP-i:

Oznaka: LN
Osnovna dejavnost B. Rudarstvo
Vrste dopustnih stavb / objektov – 23010 Rudarski objekti, za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin: odprti kop, 

rudarski objekti inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, 
opeke, strešnikov in podobno.

Dopustne gradnje in druga dela Dopustni so posegi v zvezi s pridobivanjem in predelavo mineralnih surovin ter sanacijo 
teh območij in posegi v zvezi z urejanjem nadomestne rabe, ki so določene v PIP za 
posamezne EUP.

Druga merila in pogoji – Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo enote urejanja prostora so dopustna 
vzdrževalna dela in odstranitev objekta.
– Območja mineralnih surovin so namenjena izkoriščanju mineralnih surovin, sprotni in 
končni sanaciji. Za vse površinske kope je upravljavec oziroma lastnik dolžan zagotoviti 
sprotno in končno sanacijo v skladu z opredeljeno novo namembnostjo, ki je določena v 
PIP za posamezno EUP. 

«

76. člen
Ukine se 174. člen.

77. člen
V 177. členu Odloka se spremeni druga alineja tretjega odstavka tako, da se glasi:
»Gradnja pomožnih objektov v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji za vrsto PNRP v območju OPPNp.«

78. člen
Za 178. členom Odloka se dodajo novi 178.a, 178.b, 178.c, 178.d, 178.e, 178.f, 178.g in 178.h člen, ki se glase:

»178.a člen
(pPIP za PI 25)

(1) Vsebina podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za območje EUP PI 25 (v nadalj.: pPIP PI 25):
– območje pPIP ter opredelitev EUP in pEUP ter pPNRP;
– opis vplivov in povezav;
– načrtovane prostorske ureditve;
– koncept ureditve, načrt parcelacije ter lokacijski pogoji;
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priklju-

čevanja na GJI;
– etapnost in dopustna odstopanja;
– opis rešitev in ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, 

obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Grafični del pPIP PI 25 obsega:
– List 5.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000;
– List 5.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:1.000;
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– List 5.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 5.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:1.000;
– List 5.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 

javno dobro Merilo, 1:1.000,
– List 5.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
– Območje pPIP PI 25 ter podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP PI 25 je prikazano v grafičnem 

delu SD OPN Pivka, mapa 3, List 5.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000.
(3) Območje EUP PI 25 obsega 5,8 ha, in sicer obsega zemljišča s parc. št.:
– 933/1, 933/2, 933/3, 942, 943, 944, 948, 949, 950, 957, 958/2, 960/1, 961, 4036/3, 4043/5, 4044/2, 4047/5, 4048/5, 4054/1, 

4054/4, 4005, 4006, 4007/1, 4008/1, 4009/1, 4009/2, 4015/1, 4015/2, 4016/1, 4017, 4018/1, 4018/2, 4022/1, 4023, 4024/1, 4031/1, 
4031/3, 4032, 4033, 4392/3 vse k.o. Petelinje;

– 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 84/2, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/2, 91/1, 92/1, 93 
vse k.o. Radohova vas.

(4) Območje EUP PI 25 je podrobneje opredeljeno kot:
– pEUP PI 25/1 s PPNRP z grafično oznako IG: gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgo-

vskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim v obsegu 4,9 ha in
– pEUP PI 25/2 s PPNRP z grafično oznako ZD: druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo 

funkcijo v obsegu 1,1 ha.
(5) Opis območja EUP PI 25:
– območje se nahaja na robu občinskega središča mesta Pivka, v trikotniku med regionalno cesto II. reda R2-404 (Snežniške 

ceste), območjem načrtovane občinske obvoznice in lokalne ceste z oznako 315121 Pivka–Trnje;
– območje od obeh cest ločijo pretežno stanovanjski objekti ob lokalni cesti Pivka–Trnje in stanovanjski ter storitveni objekti 

ob Snežniški cesti;
– območje meji na odprto območje krajine, vendar je zaradi reliefnih značilnosti manj izpostavljeno in ne vpliva bistveno na 

širšo krajinsko sliko;
– območje PPIP PI 25 ter podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP PI 25 je prikazano v grafičnem delu 

SD OPN Pivka, mapa 3, List 5.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000.
(6) Opis vplivov in povezav:
– območje EUP PI 25 se nahaja v neposredni bližini regionalne ceste in bodoče trase glavne državne ceste G1-6, ki omogoča 

dobro dostopnost in prepoznavnost območja, kar predstavlja prednost za razvoj proizvodnje cone;
– realizacija načrtovanih prostorskih ureditev ne bo imela bistvenega vpliva na obstoječo cestno mrežo, saj se načrtuje širitev 

obstoječega programa preko obstoječih cestnih priključkov;
– razmestitev dejavnosti in objektov je določena ob upoštevanju vizualne neizpostavljenosti območja, obstoječe in načrtova-

ne prometne mreže ter drugih uporabnikov prostora (pretežno stanovanjski objekti ob lokalni cesti Pivka – Trnje, stanovanjski in 
storitveni objekti ob Snežniški cesti, javni interes Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera v bližini).

– Realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila izboljšavo stanja na področju gospodarstva v Občini Pivka, z 
enotnim zunanjim oblikovanjem območja vizualno ne bo bistveno vplivala na širšo okolico, z ureditvijo vmesna zelene cone bodo 
dejavnosti v prostoru ustrezno razporejene.

(7) Načrtovani objekti v območju pPIP PI 25:
– Načrtovani osnovni objekti: CC-SI 12420 Garažne stavbe; CC-SI 12510 Industrijske stavbe, CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi 

in skladišča, CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
– Drugi dopustni objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12201 Stavbe javne 

uprave, CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe, CC-SI 12301 Trgovske stavbe, 
CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, CC-SI 12420 Garažne stavbe, CC-SI Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (po-
možne stavbe);

– Načrtovani gradbeno inženirski objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 22121 Daljinski vodovod, CC-SI 22122 Objekti za črpa-
nje, filtriranje in zajem vode, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko 
vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 
22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 
čas, CC-SI 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe, CC-SI 12713 Stavbe za spra-
vilo pridelka, CC-SI 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, CC-SI 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene 
drugje, CC-SI 21421 Predori, CC-SI 21422 Podhodi, CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, CC-SI 21530 
Sistemi za namakanje in izsuševanje, akvadukti, CC-SI 23040 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje (npr. 
plinska postaja, ipd.), CC-SI 24203 Objekti za ravnanje z odpadki (npr. deponija za sekance, ipd.), CC-SI 24205 Drugi gradbeni 
inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (npr. ograje, oporni zidovi, škarpe ipd.);

– vsi navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih funkcionalnih 
parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne funkcionalne parcele;

– ne glede na prejšnjo alinejo je nedopustna sprememba namembnosti objektov, ki bi predstavljala bistveno povečanje vplivov 
(emisij) na okolje (npr. emisije hrupa ipd.) kot obstoječa dejavnost.

(8) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti so v območju pPIP PI 25 dopustne dejavnosti:
– osnovna dejavnost: C Predelovalne dejavnosti vendar ne C.15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, C.19 Pro-

izvodnja koksa in naftnih derivatov, C.20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in C 24 Proizvodnja kovin;
– druge dopustne dejavnosti: dopustne so tudi druge dejavnosti pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju 

posameznih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele;

– ne glede na prejšnjo alinejo je nedopustna sprememba namembnosti objektov, ki bi predstavljala bistveno povečanje vplivov 
(emisij) na okolje (npr. emisije hrupa ipd.) kot obstoječa dejavnost;

– v območju PPIP PI 25 je dopustna tudi izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali 
novozgrajenega objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.
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(9) Dopustne gradnje in druga dela:
– gradnje novih objektov, rekonstrukcije objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov in spremembe namembnosti 

objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih površin.
– poleg prej navedenih gradenj in drugih del, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne 

omogočajo ureditev in uporabe po tem členu dopustne: rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih obstoječih objektov 
brez spremembe namembnosti in brez povečanja BTP ne glede na druge pogoje tega odloka; rekonstrukcije, vzdrževalna dela 
in gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje ne glede na druge 
pogoje tega odloka.

(10) Pomožni objekti
– dopustni so pomožni objekti v skladu z 88. členom odloka, ki opredeljuje dopustnost pomožnih objektov;
– dodatni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje 

zunanjih površin v območju pPIP PI 25.
(11) Koncept prostorske ureditve, karakteristični prerezi in lokacijski pogoji so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, 

mapa 3:
– List 5.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:1.000;
– List 5.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 5.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:1.000;
– List 5.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
(12) Koncept ureditve območja:
– širitev obstoječe proizvodne dejavnosti se določi pretežno vzhodno in zahodno od obstoječih proizvodnih objektov ter tudi 

v smeri severno in južno od obstoječih objektov;
– zeleno vmesno cono se opredeli kot zeleno cezuro glede na reliefne značilnosti med centralnimi, stanovanjskimi in proi-

zvodnimi površinami;
– ob regionalno in lokalno cesto se ob upoštevanju strukturnih morfoloških značilnosti širšega območja umesti objekte za 

potrebe storitvene, servisne in sorodne dejavnosti ter površine za mirujoči promet.
(13) V območju pPIP PI 25 so opredeljene nove funkcionalne parcele, ki so prikazane v spodnji tabeli:

Ime pEUP Oznaka 
pPNRP

Oznaka 
parcele Ime načrtovane parcele Načrtovane prostorske ureditve

PI 25/1 IG

P1 Osrednje proizvodne površine Ureditev objektov za potrebe širitve obstoječe ozi-
roma sorodne proizvodne dejavnosti 

P2 Površine za mirujoči promet – 
jug Ureditev površin za mirujoči promet

P3 Dodatne proizvodne in servisne 
površine – jug

Ureditev objektov za potrebe širitve obstoječe pro-
izvodne oz sorodne dejavnosti

P4 Trafo postaja Območje trafo postaje

P5 Zelena cezura Ureditev zelenih površin kot zeleni pas z zaščitno 
ločilno funkcijo 

PI 25/2 ZD P6 Zelena cezura Ureditev zelenih površin kot zeleni pas z zaščitno 
ločilno funkcijo 

– načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 5.5: Načrt parcelacije s tehničnimi 
elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.

(14) Skupni lokacijski pogoji za razvoj stavb:
– razvoj obstoječih in načrtovanih stavb je opredeljen s termini načrtovane stavbe, celovita in delna prenova stavb, vzdrže-

vanje stavb, rušitev stavb ter urejanje odprtih in zelenih površin;
– za stavbe, ki so opredeljene kot načrtovane stavbe oziroma novogradnje, so dopustne gradnje novih objektov v skladu z 

lokacijskimi merili za posamezno območje parcele;
– za stavbe, ki so opredeljene kot delna prenova ali celovita prenova stavb in vzdrževanje stavb, so dopustne: rekonstrukcije, 

spremembe namembnosti in vzdrževanje, novogradnje pod pogojem, da je novogradnja dovoljena ob upoštevanju lokacijskih meril 
za posamezno območje parcele;

– za stavbe, ki so opredeljene kot rušitev stavb, so poleg odstranitve dopustne tudi novogradnje pod pogojem, da je novo-
gradnja dovoljena ob upoštevanju lokacijskih meril za posamezno območje parcele.

(14) Skupni lokacijski pogoji glede dopustne izrabe območij: dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi tlorisnimi in 
višinskimi gabariti objektov.

(15) Skupni lokacijski pogoji glede dopustnih gabaritov in lege objektov: dopustni tlorisni gabariti objektov so določeni z merili 
za lego objektov (regulacijskimi črtami), in sicer z:

– GM,
– RL za določitev poteka osi cest notranje prometne mreže (v nadalj.: RLc),
– RL za območja, namenjenega načrtovanim zelenim površinam z drevoredi oziroma zasaditvijo z grmovnicami in drevesi 

(v nadalj.: RLnd),
– RL za določitev poteka osi obstoječih drevoredov (v nadalj.: RLod).
(16) Lega objekta:
– lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM, RLc, RLnd in RLod;
– varovalni pas za ceste notranje prometne mreže znaša 5,0 m, merjeno na vsako stran od osi RLc.
(17) Minimalni dopustni odmik objektov je:
– za zahtevne in manj zahtevne objekte določen z lego regulacijskih črt;
– 1,00 m v primeru gradnje opornih zidov ali površin za mirujoči promet;
– 2,00 m od meje sosednjih zemljišč v primeru gradnje pomožnih objektov;
– 0,50 m od meje sosednjih zemljišč v primeru gradnje ograje, ki izpolnjuje pogoje za pomožni objekt;
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– manjši odmiki so dopustni ob izpolnjevanju vseh naštetih pogojev:da ni z regulacijskimi črtami določeno drugače; da je 
pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča; da manjši odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda na območju EUP 
in da je odmik med sosednjimi objekti v skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti.

(18) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov – oblikovanje stavb:
– oblikovanje naj sledi zasnovi obstoječe gospodarske cone s poudarkom na enotnem oblikovanju vzhodnega roba območja;
– objekti naj bodo oblikovno enostavni in geometrično čistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti jasno in berljivo prostorsko 

kompozicijo; fasade se preprosto in čisto oblikujejo; energetsko varčno oblikovanje stavb;
– posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene;
– uporaba svetlečih materialov ni dopustna; dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni odtenki;
– oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celote.
(17) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov – oblikovanje streh: strehe so v posameznem programskem sklopu enotno 

oblikovane in sicer so dopustne:
– položne enokapnice ali dvokapnice ter ravne strehe z izjemo načrtovane stavbe v severnem delu funkcionalne parcele z 

oznako P1 in načrtovane stavbe v jugovzhodnem delu parcele z oznako P3, za kateri veljajo glede oblikovanja posebni PIP tega 
odloka za območja s PNRP z grafično oznako CU.

– strehe so lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami dejavnosti; dopustna je izvedba zelene strehe;
– streha nadstreškov je lahko ravna ali blagega naklona ali enakega naklona kakor stavba k kateri se gradijo.
(18) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov – oblikovanje obodnih in notranjih zidov, škarp in ograj: obvezno enotno obli-

kovanje obodnih in notranjih zidov, škarp in ograj.
(19) Lokacijski pogoji za oblikovanje objektov – oblikovanje nadstrešnic: v programskem sklopu je obvezno enotno obliko-

vanje nadstrešnic.
(20) Lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin:
– oblikovanje urejenih zelenih površin: urejanje zelenih površin mora biti celostno; pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone 

vrste rastlin in krajinske značilnosti;
– oblikovanje utrjenih površin: tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin z 

programskimi vsebinami; tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem, betoniranjem, ipd.; posame-
zne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna; dopustna 
barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.

(21) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P1:
– funkcionalna parcela z oznako P1 se nahaja v območju pEUP PI 25/1; na njej se načrtuje dopolnjevanje obstoječe strukture 

objektov v 1. fazi in širitev z novogradnjami za potrebe obstoječe oziroma sorodne proizvodne dejavnosti v 2. fazi;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: vzdrževanje obstoječih objektov; novogradnja stavb za potrebe obstoječe oziroma 

sorodne proizvodne dejavnosti vključno z upravno stavbo in gospodarsko infrastrukturo za potrebe proizvodne dejavnosti (npr. 
plinohram); ohranitev glavnega vhoda v območje, ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav) in 
intervencijskih poti; premostitev višinskih razlik na zahodni strani območja z obvezno ureditvijo zelenega pasu z zaščitno ločilno 
funkcijo; premostitev višinskih razlik na vzhodni strani območja; ureditev gospodarske javne infrastrukture (vključno s premikom 
trase načrtovanega magistralnega vodovoda);

– gabariti: kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena na 539.30 m n.v.; tlorisni gabariti: tlorisni 
gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta; višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je (k) + P+2 z najvišjo točko 
stavbe 16,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca z izjemo novogradnje južno od na-
črtovanih površin za mirujoči promet ob lokalni cesti Pivka – Trnje in severno od načrtovane vhodne dostopne ceste, katere 
dopustna etažnost je (k) + P + 2 z najvišjo točko stavbe 12,00 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno 
strešnega venca; najvišja točka opornega zidu je 0,5 m, merjeno na strani višjega terena (skupna višina je pogojena z višinsko 
razliko obstoječega terena); premostitev višinskih razlik na zahodni strani območja z ozelenjenimi brežinami z naklonom v 
razmerju višina: širina = 2:3;

– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni so določeni v skupnih lokacijskih pogojih; dopusten je tudi premik RLc za 
vzhodno notranjo prometno povezavo pod pogojem, da se ohranja 5,0 m odmik objektov na vsako stran od osi RLc;

– oblikovanje: premostitev višinskih razlik na zahodni strani parcele se oblikuje z ozelenjenimi brežinami in obvezno zasaditvijo 
grmovnic ter dreves (v manjšem delu (severozahodnem robu parcele) je dopustna tudi izvedba z opornimi zidovi); premostitev višin-
skih razlik na vzhodni strani parcele se oblikuje z opornim zidom (dopustna je tudi izvedba ozelenjenih brežin v celoti); drugi lokacijski 
pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih pogojih za območje pPIP PI 25;

– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odsto-
panja za območje pPIP PI 25.

(22) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P2:
– funkcionalna parcela z oznako P2 se nahaja v območju pEUP PI 25/1; na njej se načrtuje širitev površin za mirujoči promet;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: širitev obstoječih površin za mirujoči promet v končnem obsegu 139 PM pri čemer 

je zahtevano minimalno število parkirnih mest 1PM/1 zaposlenega delavca v posameznem terminu delovnega časa (dopustna je 
ureditev pokritih parkirnih mest); ohranitev in ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav) in intervencijskih poti; 
obvezno ureditev zelenega pasu z zaščitno ločilno funkcijo; ureditev gospodarske javne infrastrukture (vključno s premikom trase 
načrtovanega magistralnega vodovoda);

– gabariti: kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena na 539.00 m n.v.; tlorisni gabariti: tlorisni gabariti 
so določeni z usmeritvami za lego objekta; višinski gabariti: /;

– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– oblikovanje: zeleni pas z zaščitno ločilno funkcijo se oblikuje z drevoredom; drugi lokacijski pogoji za oblikovanje objektov 

in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odsto-

panja za območje pPIP PI 25.
(23) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P3:
– funkcionalna parcela z oznako P3 se nahaja v območju pEUP PI 25/1; na njej se načrtuje širitev območja proizvodnih objek-

tov kot območja namenjenega dodatnim širitvam obstoječe proizvodne dejavnosti, drugim sorodnim dejavnostim, manipulacijskim 
površinam (skladiščenje) oziroma površinam za mirujoči promet;
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– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: novogradnja stavb za potrebe obstoječe oziroma sorodne proizvodne dejavnosti 
oziroma ureditev manipulacijskih površin (skladiščenje) oziroma površin za mirujoči promet; ohranitev in ureditev manipulativnih 
prometnih površin (notranjih povezav) in intervencijskih poti; premostitev višinskih razlik pretežno z opornim zidom v primeru nada-
ljevanja širitve obstoječe proizvodne cone na koti 539.20 m n.v.; ureditev gospodarske javne infrastrukture (vključno z dopustnim 
premikom trase načrtovanega magistralnega vodovoda in preureditvijo jarka za odvodnjavanje meteornih vod v vzhodnem delu 
območja); ureditev zelenih površin (drevoreda) na vzhodnem robu območja;

– gabariti: kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena na 537.00 m n.v. pri čemer je dopustna ureditev 
(delni dvig terena) na koto 539.30 m n.v. v primeru nadaljevanja širitve obstoječe proizvodne cone na koti 539.30 m n.v.; tlorisni 
gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta; višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je P+2 z najvišjo 
točko stavbe 16,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca z izjemo stavbe ob Snežniški 
cesti, katere dopustna etažnost je P+2 z najvišjo točko stavbe 15,00 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno 
strešnega venca najvišja točka opornega zidu je 0,5 m, merjeno na strani višjega terena (skupna višina je pogojena z višinsko 
razliko obstoječega terena);

– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– oblikovanje: lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih 

pogojih;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odsto-

panja za območje pPIP PI 25.
(24) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P4:
– funkcionalna parcela z oznako P4 se nahaja v območju pEUP PI 25/1; na njej se načrtuje ohranitev obstoječe trafo postaje;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ohranitev obstoječe trafo postaje (dopustna je nadgraditev obstoječe TP v skladu 

s pogoji upravljavca oziroma novogradnja); ureditev gospodarske javne infrastrukture;
– gabariti: kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena; tlorisni in višinski gabariti: so pogojeni s funk-

cionalnim zahtevami objekta;
– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– oblikovanje: lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih 

pogojih;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odsto-

panja za območje pPIP PI 25.
(25) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P5:
– funkcionalna parcela z oznako P5 se nahaja v območju pEUP PI 25/1; na njej se načrtuje ureditev zelenega pasu;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ureditev zelenega pasu z zaščitno ločilno funkcijo (dopustna je ureditev površin 

za mirujoči promet ob obvezni ureditvi zelenih površin na vsaj 50 % površine parcele), ohranitev in ureditev sekundarnega interven-
cijskega dostopa in poti; ureditev manipulativnih prometnih površin (notranjih povezav); ureditev gospodarske javne infrastrukture 
(vključno s premikom trase načrtovanega magistralnega vodovoda);

– gabariti: kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena na severni južni strani in sicer lahko sega od 
538.50 m n.v. do 539.30 m n.v.; tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta; višinski gabariti: /;

– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– oblikovanje: lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih 

pogojih;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odsto-

panja za območje pPIP PI 25.
(26) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P6:
– funkcionalna parcela z oznako P6 se nahaja v območju pEUP PI 25/2; na njej se načrtuje ureditev zelenih površin;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ureditev zelenega pasu z zaščitno ločilno funkcijo; ureditev gospodarske javne 

infrastrukture (vključno z dopustnim premikom trase načrtovanega magistralnega vodovoda);
– gabariti: kota gotovega terena se ohranja;
– lega objekta: pogoji za lego objektov so določeni so določeni v skupnih lokacijskih pogojih;
– oblikovanje: lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih površin so določeni v skupnih lokacijskih 

pogojih;
– dopustna odstopanja: poleg odstopanj, navedenih v zgornjih točkah tega člena, so dopustna tudi skupna dopustna odsto-

panja za območje pPIP PI 25.
(27) Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priklju-

čevanja na GJI so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: List 5.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro Merilo 1:1.000.

(28) Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture:
– cilji prometnega urejanja: ohraniti obstoječ način priključevanja cone na javno prometno mrežo; ohraniti in dopolniti notranjo 

prometno in intervencijsko mrežo; ohraniti in dopolniti notranje manipulacijske površine; ohraniti in dopolniti površine za mirujoči 
promet izven območja proizvodnega procesa.

– merila in pogoji glede priključevanja na javne ceste: območje se napaja preko obstoječe regionalne ceste II. Reda R2-404 
na južnem robu območja; sekundarni intervencijski dostop v območje je ohranjen preko obstoječega priključka na lokalno cesto 
315121 Pivka–Trnje na severnem robu območja; z načrtovano prestavitvijo glavne državne ceste na traso regionalne ceste II. Reda 
R2-404 je določen način preoblikovanja glavnega priključka na južni strni območja na bodočo traso glavne državne ceste G1-6;

– merila in pogoji glede notranje prometne mreže: lega cest notranje prometne mreže je določena z RLc;
– ceste notranje prometne mreže se uredi v širini 6,0 m, in sicer znotraj 10,0 m varovalnega pasu; intervencijske poti se uredi 

v širini najmanj 3,5 m; varovalni pas za intervencijske poti znaša 6,5 m, in sicer 4,75 m proti stavbam in 1,75 m proti odprtemu 
prostoru (npr. proti opornemu zidu na vzhodni strani območja);

– glavne intervencijske poti so načrtovane po osi cest notranje prometne mreže, potek drugih intervencijskih poti je prikazan 
le konceptualno in se določi glede na veljavne predpise v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– v okviru funkcionalnih parcel je skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost, programe, tehnološke zahteve in 
zmogljivost stavb potrebno zagotoviti zadostne površine za mirujoči promet, manipulacijo in intervencijo.
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(29) Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture:
– v območju potekajo obstoječi komunalni vodi ter naprave javne komunalne infrastrukture in sicer: elektroenergetsko omrežje 

in telekomunikacijsko omrežje;
– območje je opremljeno z notranjim vodovodnim omrežjem, lastno čistilno napravo ter lastno TP za priklop na elektroener-

getsko omrežje;
– predvidena zasnova obsega: dopusten premik trase načrtovanega magistralnega vodovoda v območje poleg trase pre-

stavljenega elektroenergetskega DV v skladu z grafičnimi usmeritvami; dopusten je tudi premik prej navedenega magistralnega 
vodovoda v cestno telo načrtovane ceste notranje prometne mreže na vzhodni strani območja; prestavitev notranjega vodovodnega 
omrežja v cestno telo ceste notranje prometne mreže na zahodni strani obstoječih objektov; prestavitev plinske postaje severno od 
obstoječih objektov; priklop na fekalno kanalizacijo, ki poteka v cestnem telesu lokalne ceste v Trnje (ureditev črpališča) pri čemer 
je dopustno priklapljanje na obstoječo čistilno napravo v območju PPIP PI 25 do zapolnitve njenih kapacitet; morebitni premik 
elektroenergetskega DV (pokablitev) za potrebe novogradenj objektov v območju funkcionalne parcele z oznako P3;

– pri načrtovanju razsvetljave območja pPIP PI 25 se upošteva orientiranost svetlobe stran od obstoječih (stanovanjskih) 
objektov.

(30) Etapnost:
– v območju funkcionalne parcele z oznako P1 je obvezna predhodna ali sočasna izvedba zelenega pasu z zaščitno ločilno 

funkcijo z drugimi načrtovanimi ureditvami z izjemo podzemnih vodov GJI;
– v območju funkcionalne parcele z oznako P2 je obvezna predhodna ali sočasna izvedba zelenega pasu z zaščitno ločilno 

funkcijo z drugimi načrtovanimi ureditvami z izjemo podzemnih vodov GJI.
(31) Dopustna odstopanja:
– dopustno je odstopanje od obsega in dimenzij in sicer do 10 % posameznega obsega (površine) ali dimenzije tlorisnih 

gabaritov stavb ter ± 1,00 m od kot nadmorskih višin gotovega terena; pri dimenzijah višinskih gabaritov se v dopustne višine ne 
šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.);

– tlorisni gabariti navzdol niso omejeni;
– dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in 

objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da: bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, 
ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske 
razmere in da ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja 
zadevajo;

– dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše 
stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo;

– v območju pPIP PI 25 je dopustna tudi dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele 
vendar pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.

(32) Opis rešitev in ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih 
dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:

– spremembe namembnosti objektov, ki bi predstavljala bistveno povečanje vplivov (emisij) na okolje (npr. emisije hrupa, 
ipd.) kot obstoječa dejavnost, niso dopustne;

– drugi PIP-i glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb za območje pEUP so določeni v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih 
SD OPN Pivka.

178.b člen
(PIP(OPPN) za NO 03-del)

(1) Vsebina prostorskih izvedbenih pogojev v vsebini in natančnosti OPPN za območje EUP NO 03-del (v nadalj.: PIP(OPPN) 
NO 03-del):

– območje PIP(OPPN) ter opredelitev EUP in pEUP ter pPNRP;
– opis vplivov in povezav;
– načrtovane prostorske ureditve;
– koncept ureditve, načrt parcelacije ter lokacijski pogoji;
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priklju-

čevanja na GJI;
– etapnost in dopustna odstopanja;
– opis rešitev in ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, 

obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Grafični del PIP(OPPN) NO 03-del obsega:
– List 6.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000;
– List 6.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:1.000;
– List 6.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 6.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 6.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, Merilo 1:1.000;
– List 6.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000;
– območje PIP(OPPN) NO 03-del, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP NO 03-del so prikazane 

v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 6.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000.
(3) Območje EUP NO 03-del obsega 2,27 ha, in sicer obsega zemljišča s parc. št.:
– 2736, 2766, 2776, 2739/2, 2743/2, 2744/2, 2746/2, 2772/2, del 6, del 42, del 44, del 45, del 2762, del 2764, del 2770, del 

2773, del 2778, del 3930, del 3978, del 5/1, del 7/1, del 2765/1, del 2767/1, del 2768/5, del 2769/2, del 2774/1, del 2780/4, del 
2781/2, del 43/1 vse k.o. Stara Sušica.

(4) Območje EUP NO 03-del je podrobneje opredeljeno kot:
– pEUP NO 03/1-del s pPNRP z grafično oznako PC: površine cest;
– pEUP NO 03/2 s pPNRP z grafično oznako SK: območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko 

pozidavo v obsegu 0,37 ha;
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– pEUP NO 03/3 s pPNRP z grafično oznako ZD: druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo 
funkcijo v obsegu 1,2 ha;

– pEUP NO 03/4 s pPNRP z grafično oznako SK: območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko 
pozidavo v obsegu 0,65 ha.

(5) Opis območja EUP NO 03-del:
– območje se nahaja v severnem delu naselja Nova Sušica med javno potjo z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 na severni 

strani območja in območjem tradicionalnih kmetij v vaškem središču naselja Nova Sušica na južni strani območja;
– območje meji na odprto območje krajine, vendar je zaradi reliefnih značilnosti manj izpostavljeno in ne vpliva bistveno na 

širšo krajinsko sliko;
– območje PIP(OPPN) NO 03-del, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP NO 3-del je prikazano v 

grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 6.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:1.000.
(6) Opis vplivov in povezav:
– območje EUP NO 03-del se nahaja v neposredni bližini javne poti in omrežja gospodarske javne infrastrukture, ki omogoča 

notranji razvoj naselja Nova Sušica;
– realizacija načrtovanih prostorskih ureditev ne bo imela bistvenega vpliva na obstoječo cestno mrežo, zaradi prometne 

varnosti se načrtuje izvedba enostranskega pločnika ob obstoječi javni poti;
– razmestitev dejavnosti in objektov je določena ob upoštevanju vizualne neizpostavljenosti območja, obstoječe prometne 

mreže ter drugih uporabnikov prostora (objekti tradicionalnih kmetij na južnem robu območja s sadovnjaki in njivskimi površinami 
med območjema, obstoječ pomožni kmetijski objekt na zemljišču s parc. št. 2743/2, k.o. Stara Sušica in pobudi posameznikov za 
izločitev zemljišč iz območij stavbnih zemljišč);

– realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila izboljšavo stanja na področju zagotavljanja komunalno opremljenih 
gradbenih parcel za enostanovanjsko gradnjo v Občini Pivka, z ureditvijo prečnih in vzdolžnih zelenih cezur bodo upoštevane 
tipična struktura naselja in morfološke značilnosti naselja.

(7) Načrtovani objekti v območju PIP(OPPN) NO 03-del:
– načrtovani osnovni objekti: CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 112100 Dvostanovanjske stavbe, CC-SI 12711 

Stavbe za rastlinsko pridelavo, CC-SI 12712 Stavbe za rejo živali, CC-SI 12713 Stavbe za spravilo pridelka, CC-SI 12714 Druge 
nestanovanjske kmetijske stavbe;

– drugi dopustni objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12203 Druge po-
slovne stavbe, CC-SI 12301 Trgovske stavbe, CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo, CC-SI 12650 Stavbe za šport;

– načrtovani gradbeno inženirski objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste, CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, 
CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, 
CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 
22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, CC-SI 24122 
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas;

– vsi navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih funkcionalnih 
parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne funkcionalne 
parcele.

(8) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti so v območju PIP(OPPN) NO 03-del dopustne dejavnosti:
– osnovna dejavnost: bivanje in A.01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve;
– druge dopustne dejavnosti: dopustne so tudi druge dejavnosti (npr. C.10 Proizvodnja živil, C.11 proizvodnja pijač, C.13 

proizvodnja tekstilij, C.14 proizvodnja oblačil, C.32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti; G. Trgovina, I.55 Gostinske nasta-
nitvene dejavnosti, I.56 Dejavnost strežbe jedi in pijač, J.58 Založništvo, J.62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s 
tem povezane dejavnosti, J.63 druge informacijske dejavnosti, M. Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, P.85 Izobraževa-
nje ipd.) pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev 
načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo 
pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele;

– dopustna je tudi izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega objekta, 
geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.

(9) Dopustne gradnje in druga dela:
– gradnje novih objektov, rekonstrukcije objektov, odstranitve objektov, vzdrževanje objektov in spremembe namembnosti 

objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih površin. Poleg prej navedenih gradenj in drugih del, so v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje graditve objektov, ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem členu dopustne:

– rekonstrukcije in vzdrževalna dela zakonito zgrajenih obstoječih objektov brez spremembe namembnosti in brez povečanja 
BTP ne glede na druge pogoje tega odloka;

– rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnja novih objektov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in 
priključkov nanje ne glede na druge pogoje tega odloka.

(10) Pomožni objekti:
– dopustni so pomožni objekti v skladu z 88. členom odloka, ki opredeljuje dopustnost pomožnih objektov;
– dodatni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje 

zunanjih površin v območju PIP(OPPN) NO 03-del.
(11) Koncept prostorske ureditve, karakteristični prerezi in lokacijski pogoji so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, 

mapa 3: PIP(OPPN):
– List 6.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:1.000;
– List 6.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 6.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 6.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
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(12) Koncept ureditve območje:
– opredelitev območja enodružinske stanovanjske gradnje v enem nizu in ne dveh nizih zaradi določitve primerne globine 

parcele za umestitev stanovanjskih in storitvenih objektov v okviru posameznih parcel; upoštevanja zasnove tradicionalnih objektov 
v vaškem jedru (površina območja, globina parcele, orientiranost objektov glede na naravne danosti, gostota območja oziroma 
faktor izrabe) in primerne globine območja zelene cezure;

– opredelitev območja vzdolžne zelene cezure zaradi opredelitve primernega območja zelene cezure, ki ima lahko večnamen-
sko vsebino: ohranitev travniških in njivskih površin, ureditev zelenjavnih vrtov za potrebe stanovanjskih objektov ali oblikovanje 
ločnice med tradicionalno gradnjo vaškega jedra in načrtovano stanovanjsko gradnjo;

– opredelitev območja prečne zelene cezure v območju stanovanjske enodružinske gradnje zaradi upoštevanja pobud za 
izločitev območja iz stavbnih zemljišč in posledično izvedljivosti načrtovanih prostorskih ureditev, tradicionalne strukture naselja in 
varovalnih pasov GJI (elektroenergetskega omrežja).

(13) V območju PIP(OPPN) NO 3-del so opredeljene nove funkcionalne parcele, ki so prikazane v spodnji tabeli:

Ime pEUP Oznaka 
pPNRP

Oznaka 
parcele Ime načrtovane parcele Načrtovane prostorske ureditve

NO 03/1 PC P11 Javna pot Ureditev javne poti z enostranskim 
pločnikom

NO 03/2 SK
P1 Stanovanjska parcela 1 Ureditev enostanovanjskega objekta 

z dodatnimi poslovnimi (gospodarskimi) 
objekti

P2 Stanovanjska parcela 2
P3 Stanovanjska parcela 3

NO 03/3 ZD

P9 Koridor GJI Ureditev zelenih površin v območju 
koridorja načrtovanih vodov GJI

P10/1 Območje zelenih površin 1 Ureditev zelenih površin kot prečne 
in vzdolžne zelene cezure

P10/2 Območje zelenih površin 2 Ureditev zelenih površin

NO 03/4 SK

P4 Stanovanjska parcela 4

Ureditev enostanovanjskega objekta 
z dodatnimi poslovnimi (gospodarskimi) 
objekti

P5 Stanovanjska parcela 5
P6 Stanovanjska parcela 6
P7 Stanovanjska parcela 7
P8 Stanovanjska parcela 8

– načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 6.5: Načrt parcelacije s tehničnimi 
elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.

(14) Funkcionalne parcele z oznako P1, P2 in P3 se nahajajo v območju pEUP NO 03/2. Na njih se načrtuje ureditev niza 
treh funkcionalnih parcel za enodružinsko stanovanjsko gradnjo. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

– novogradnja enega enodružinskega stanovanjskega objekta tipov z oznako a1 ali a2 na posamezni funkcionalni parceli;
– novogradnja enega ali več dodatnih objektov za potrebe dopolnilne gospodarske dejavnosti (poslovne, trgovske, storitvene, 

kmetijske ipd.) tipov z oznako b1 ali b2 na posamezni funkcionalni parceli;
– ureditev funkcionalnih utrjenih površin (površine za mirujoči promet, dvorišče, intervencijske poti) z ureditvijo pomožnih 

objektov (npr.: garaže, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli;
– ureditev odprtih zelenih površin (terasa, vrt, druge zelene površine) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: vrtne ute, terase, 

nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli;
– premostitev manjših višinskih razlik z ozelenjenimi brežinami z naklonom v razmerju višina: širna vsaj 2:3 in v manjšem 

delu z opornimi zidovi;
– ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(15) Funkcionalne parcele z oznako P4, P5; P6 in P7 se nahajajo v območju pEUP NO 03/4. Na njih se načrtuje ureditev niza 

štirih funkcionalnih parcel za enodružinsko stanovanjsko gradnjo. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– novogradnja enega enodružinskega stanovanjskega objekta tipov z oznako a1 ali a2 na posamezni funkcionalni parceli;
– novogradnja enega ali več dodatnih objektov za potrebe dopolnilne gospodarske dejavnosti (poslovne, trgovske, storitvene, 

kmetijske ipd.) z oznako b1 ali b2 na posamezni funkcionalni parceli;
– ureditev funkcionalnih utrjenih površin (površine za mirujoči promet, dvorišče, intervencijske poti) z ureditvijo pomožnih 

objektov (npr.: garaže, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli;
– ureditev odprtih zelenih površin (terasa, vrt, druge zelene površine) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: vrtne ute, terase, 

nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli;
– premostitev manjših višinskih razlik z ozelenjenimi brežinami z naklonom v razmerju višina: širna vsaj 2:3 in v manjšem 

delu z opornimi zidovi;
– ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(16) Funkcionalne parcele z oznako P9, P10/1 in P10/2 se nahajajo v območju pEUP NO 03/3. Na njih se načrtuje ohranitev 

zelenih površin ter gradnja gospodarske javne infrastrukture. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– ureditev (ohranitev) zelenih površin bodisi kot njivskih in travniških površin bodisi kot vrtičkarskih površin;
– ureditev gospodarske javne infrastrukture (predvsem elektroenergetskega in vodovodnega omrežja v 1. fazi in kanaliza-

cijskega omrežja v 2. fazi).
(17) Funkcionalna parcela z oznako P1 se nahaja v območju pEUP NO 03/1-del. Na njej se načrtuje (pre)ureditev javne poti 

z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– (pre)ureditev javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622;
– ureditev gospodarske javne infrastrukture (predvsem elektroenergetskega in vodovodnega omrežja v 1. fazi in kanaliza-

cijskega omrežja v 2. fazi);
– ureditev priključkov na omrežje gospodarske javne infrastrukture.
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(18) Lokacijski pogoji za razvoj stavb v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8 je oprede-
ljen s termini: načrtovane stavbe, rušitev stavb ter urejanje odprtih in zelenih površin. Za stavbe, ki so opredeljene kot načrtovane 
stavbe oziroma novogradnje, so dopustne gradnje novih objektov v skladu z lokacijskimi merili za posamezno območje parcele. 
Za stavbe, ki so opredeljene kot rušitev stavb, so poleg odstranitve dopustne tudi novogradnje pod pogojem, da je novogradnja 
dovoljena ob upoštevanju lokacijskih meril za posamezno območje parcele.

(19) Lokacijski pogoji glede dopustne izrabe v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8 – 
Dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti objektov ter FI in FZ posamezne funkcionalne 
parcele.

(20) Lokacijski pogoji glede dopustnih gabaritov v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8:
– kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena (do +1.00 m nad koto obstoječe javne poti na severni strani 

posamezne funkcionalne parcele in do +2.00 m nad koto obstoječe javne poti na južni strani posamezne funkcionalne parcele);
– tlorisni gabariti: tlorisni gabariti so določeni z usmeritvami za lego objekta;
– tlorisni gabariti za tip z oznako a1: 8.00 m x 12.00 m pri čemer je dopustno odstopanje ob upoštevanju meril za lego objektov, 

FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ;
– tlorisni gabariti za tip z oznako a2: 8.00 m x 14.00 m + 6.00 m x 6.00 m pri čemer je dopustno odstopanje ob upoštevanju 

meril za lego objektov, FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ;
– tlorisni gabariti za tip z oznako b1: 6.00 m x 14.00 m + 8.00 m x 6.00 m pri čemer je dopustno odstopanje ob upoštevanju 

meril za lego objektov, FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ;
– tlorisni gabariti za tip z oznako b2: 6.00 m x 6.00 m pri čemer je dopustno odstopanje ob upoštevanju meril za lego objektov, 

FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ;
– višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je (k) + P + 1 z najvišjo točko stavbe 10,00 m, merjeno od najnižje točke terena 

ob stavbi do vključno strešnega venca; najvišja točka opornega zidu je 0.50 m, merjeno na strani višjega terena.
(21) Lokacijski pogoji glede lege objektov v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8:
– območje gradnje stavb za potrebe stanovanjske in poslovne (gospodarske) dejavnosti je vzhodna polovica dejanske 

funkcionalne parcele, funkcionalne površine so umeščene v SZ del dejanske funkcionalne parcele in odprte zelene površine so 
umeščene v JZ del dejanske funkcionalne parcele;

– izjemo glede lege objektov predstavlja območje funkcionalne parcele z oznako P7, kjer je kot območje gradnje stavb za po-
trebe stanovanjske in poslovne (gospodarske) dejavnosti določena zahodna polovica dejanske funkcionalne parcele, funkcionalne 
površine so umeščene v območje gradnje stavb, odprte zelene površine so umeščene v jugovzhodni del dejanske funkcionalne 
parcele;

– ne glede na oblikovanje dejanske funkcionalne parcele se obvezno upošteva regulacijske črte in minimalne dopustne 
odmike od sosednjih zemljišč, podrobneje določene v naslednji točki in grafičnih prikazih.

(22) Podrobna merila za lego objektov so:
– lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM, RL in mejami pEUP;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) so določeni 

z lego regulacijskih črt;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega 

dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj,
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 

1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m;
– minimalni dopustni odmik od cestnega telesa javne poti za nepokrita parkirna mesta, ograje in oporne zidove je ne glede 

na prejšnje alineje določen z mejo pEUP NO 03-del in sicer je 0 m od meje pEUP (cca. 2,50m od obstoječe javne poti).
(23) Lokacijski pogoji glede izrabe območja v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8:
– FZ = največ 0,5 in FI = največ 0,5.
(24) Lokacijski pogoji glede oblikovanja stavb v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 in P8:
– oblikovanje stavb se mora zgledovati po značilnem kvalitetnem vzorcu oblikovanja v naselju Nova Sušica;
– tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1:1,5;
– oblikovanje streh: osnovna oblika strehe je plitva dvokapnica; sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico 

objekta; za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z izjemo 
strešnih oken; dopustna je izvedba zelene strehe;

– merila in pogoji za oblikovanje fasad: izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po značilnih izvornih kvalitetnih vzorcih 
v naselju.

(25) Oblikovanje utrjenih površin:
– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami.
– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem, betoniranjem ipd.;
– posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni 

dopustna;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
(26) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P9 so določeni v poglavju Zasnova projektnih rešitev ener-

getske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture.
(27) Lokacijski pogoji za območje funkcionalnih parcel z oznakama P10/1 in P10/2 so:
– ohranjajo se obstoječe zelene površine in kota obstoječega terena, dopustne so preureditve terena do ± 1,00 m;
– oblikovanje urejenih zelenih površin: pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti;
– brežine se ureja sonaravno in izjemoma s škarpami (betonskimi, kamnitimi) kadar je to nujno zaradi premostitve višinskih 

razlik.
(28) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P11 so določeni v poglavju Zasnova projektnih rešitev 

prometne infrastrukture.
(29) Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priklju-

čevanja na GJI so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 6.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij 
in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro Merilo 1:1.000.
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(29) Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture:
– cilji prometnega urejanja: urediti javno pot v okviru funkcionalne parcele z oznako P11 za vse udeležence v prometu; urediti 

prometne priključke posameznih funkcionalnih parcel z oznako P1 – P8 na javno pot; zagotoviti intervencijsko pot;
– merila in pogoji za ureditev javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622: obstoječa javna pot se razširi in uredi se eno-

stranski pločnik v skladu z grafičnimi prikazi; tipični prečni profil: severna bankina 0,75 m, vozišče 2 x 2,50 m, enostranski pločnik 
1,50 m in južna bankina 0,5 m; lega objekta je določena z mejo pEUP;

– merila in pogoji za priključevanje na javno prometno mrežo: z javne poti se uredi prometne priključke do posameznih funk-
cionalnih parcel z oznakami P1 – P7; prometni priključek do funkcionalne parcele z oznako P8 se uredi z lokalne ceste z oznako 
G1-6 339 – R 3 622; intervencijske površine so zagotovljene preko zelenih površin v območju parcel z oznako P 10/1; do ureditve 
javne poti z načrtovanim prečnim profilom je dopustna gradnja v okviru funkcionalnih parcel z oznako P1, P2 in P3;

– v okviru funkcionalnih parcel se skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost in zmogljivost stavb zagotovi 
zadostne površine za mirujoči promet, manipulacijo in intervencijo.

(30) Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture:
– v območju potekajo obstoječi komunalni vodi ter naprave javne komunalne infrastrukture in sicer poteka v območju funkcio-

nalne parcele z oznako P9 elektroenergetski daljnovod DV 20 kV (z obstoječo TP na zemljišču s parc. št. 3947/2 k.o. Stara Sušica); 
v oddaljenosti 120,0m vzhodno od območja in 75,0 m južno od območja javno vodovodno omrežje in v oddaljenosti 75,0 m južno 
od območja načrtovano javno kanalizacijsko omrežje.

– zasnova obsega ureditev javnega vodovodnega omrežja preko funkcionalnih parcel z oznakama P9 in P11 do priključitve 
na obstoječe lokalno distribucijsko vodovodno omrežje v cestnem telesu javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 v va-
škem središču; dopustna je tudi ureditev vodovodnega omrežja preko funkcionalne parcele z oznako P11; do izvedbe javnega 
vodovodnega omrežja je dopustna izvedba posameznega priključka na javno vodovodno omrežje v okviru funkcionalne parcele z 
oznako P1 v skladu s pogoji upravljavca;

– zasnova obsega ureditev javnega elektroenergetskega omrežja preko funkcionalnih parcel z oznakama P9 in P11 do pri-
ključitve na obstoječo TP in lokalo distribucijsko elektroenergetsko omrežje v cestnem telesu javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 
– 816622 v vaškem središču; do izvedbe javnega elektroenergetskega omrežja je dopustna izvedba posameznih priključkov na 
javno elektroenergetsko omrežje v okviru funkcionalnih parcel z oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca;

– zasnova obsega premik lokacije načrtovane ČN na zemljišču s parc. št. 2764 k.o. Stara Sušica na vzhodno stran lokalne 
ceste in ureditev javnega kanalizacijskega omrežja preko funkcionalnih parcel z oznakama P9 in P11 do priključitve na načrtovano 
kanalizacijsko omrežje v cestnem telesu javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 v vaškem središču; do izvedbe javnega 
kanalizacijskega omrežja je dopustna izvedba malih čistilnih naprav oziroma nepropustnih greznic v okviru funkcionalnih parcel z 
oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca;

– zasnova obsega izvedbo posameznih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko ter elektroenergetsko omrežje v 
skladu s pogoji upravljavca.

(31) Dopustna odstopanja v območju PIP(OPPN) NO 03-del:
– dopustna je (konceptualna) oblika posameznih objektov v obliki črke I ali L, dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov 

na osnovni podolgovatega tlorisa vendar ti volumni načeloma ne smejo presegati tretjine volumna osnovnega objekta;
– v dimenzije višinskih gabaritov niso vštete inštalacijske in tehnološke naprave in oprema (npr.: dimniki, inštalacijski jaški 

ipd.),
– tlorisni in višinski gabariti ter faktorji izrabe območja navzdol niso omejeni;
– dopustna je gradnja enovitega (skupnega) objekta za potrebe stanovanjske in dodatne gospodarske dejavnosti ob upo-

števanju dopustnih višinskih gabaritov, meril za lego objektov, FI in FZ ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ v 
konceptualnem smislu;

– dopustno je oblikovanje manjših funkcionalnih parcel obsega cca. 1.000 m2 ob upoštevanju meril za lego objektov, FI in FZ 
ter obvezne vzdolžne oblike objekta v smeri SV–JZ;

– pri dimenzijah višinskih gabaritov se v dopustne višine ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, 
inštalacijski jaški ipd.);

– dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in 
objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da bodo: pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki 
so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razme-
re; ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo;

– dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše 
stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo;

– dopustna je tudi dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele vendar ob upošte-
vanju meril za lego objektov in pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.

(32) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega Odloka, se lahko v skla-
du s 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 109. členom ZPNačrt razlasti ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor tudi 
obremeni z začasno ali trajno služnostjo. Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, so prikazane kot 
načrtovano javno dobro in območje načrtovane gradnje omrežja GJI v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN Pivka, mapa 3: 
PIP(OPPN):

– List 6.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
(33) PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb za območje pEUP so določeni v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih 
SD OPN Pivka.

178. c člen
(PIP(OPPN) za TR 11)

(1) Vsebina prostorskih izvedbenih pogojev v vsebini in natančnosti OPPN za območje EUP TR 11 (v nadalj.: PIP(OPPN) 
TR 11):

– območje PIP(OPPN) ter opredelitev EUP in pEUP ter pPNRP;
– opis vplivov in povezav;
– načrtovane prostorske ureditve;
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– koncept ureditve, načrt parcelacije ter lokacijski pogoji;
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priklju-

čevanja na GJI;
– etapnost in dopustna odstopanja;
– opis rešitev in ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, 

obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Grafični del PIP(OPPN) TR 11 obsega:
– List 7.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500;
– List 7.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500;
– List 7.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 7.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 7.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, Merilo 1:2.000;
– List 7.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500;
– območje PIP(OPPN) TR 11, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP TR 11 so prikazane v grafičnem 

delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 7.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500.
(3) Območje EUP TR 11 obsega 2,27 ha, in sicer obsega zemljišča s parc. št.:
– 1602, 1603, 1604 in 1605, vse k.o. Trnje;
– del: 1324, 1349/1, 1349/2, 1349/3, 1350, 1363/3, 1381/2, 1606, 1607, 1610, 1611, 1634, 1635, 1638/1, 2697, vse k.o. Trnje.
(4) Območje EUP TR 11 je podrobneje opredeljeno kot:
– pEUP TR 11/1 s pPNRP z grafično oznako SK: območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko 

pozidavo v obsegu 0,5 ha;
– pEUP TR 11/2 s pPNRP z grafično oznako PC: površine cest v obsegu 0,13 ha.
(5) Območje EUP TR 11:
– se nahaja v trikotniku med občinskim središčem – manjšim mestom Pivko ter turističnima središčema naseljem Trnje in 

naseljem Slovenska vas ter v bližini dveh največjih Pivških presihajočih jezer – Palškega in Petelinjskega jezera;
– predstavlja relativno izpostavljeno lokacijo na vrhu ene izmed manjših planot nad dolinskim dnom reke Pivke in pivških polj 

ter točko z vedutnimi pogledi na Nanos, Sv. Trojico, Snežnik in naselje Trnje z dominantno cerkvijo nad naseljem;
– je primerno oddaljeno od območja stanovanjskih objektov za razvoj turistično-kmetijske dejavnosti a še vedno v neposredni 

bližini naselja;
– je dostopno preko nekategorizirane poti na zemlj. s parc. št. 2697 k.o. Trnje, ki predstavlja nadaljevanje javne poti št. 815591 

– h.št. 84;
– območje PIP(OPPN) TR 11, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP TR 11 je prikazano v grafičnem 

delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 7.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500.
(6) Opis vplivov in povezav:
– območje EUP TR 11 se nahaja v neposredni nekategorizirane poti in naselja Trnje, ki predstavlja manj pomembno lokalno 

središče in turistično središče;
– realizacija načrtovanih prostorskih ureditev bo izboljšala obstoječo cestno mrežo z ureditvijo nekategorizirane poti v ma-

loprometno pot;
– razmestitev dejavnosti in objektov je določena ob upoštevanju značilnosti kulturne krajine Pivških presihajočih jezer (v 

nadalj.: PPJ), vizualne izpostavljenosti območja, orientiranosti in ekspozicije terena ter drugih uporabnikov prostora: obstoječe 
turistično-konjeniško posestvo v neposredni bližini in pretežno novejši stanovanjski objekti v severozahodnem kraku poselitve 
naselja Trnje ter območje pašnikov zahodno, vzhodno in severno od območja;

– realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila realizacijo kmetijskega posestva s turistično ponudbo (izboljšava 
stanja na področju turistične infrastrukture ter zagotavljanje pogojev za ohranjanje kulturne krajine PPJ) pri čemer bodo upoštevane 
značilnosti kulturne krajine PPJ.

(7) Načrtovani objekti:
– Načrtovani osnovni objekti: CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 112100 Dvostanovanjske stavbe, CC-SI 12111 

Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12120 Druge go-
stinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, CC-SI 12650 
Stavbe za šport, CC-SI 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, CC-SI 12712 Stavbe za rejo živali, CC-SI 12713 Stavbe za spravilo 
pridelka, CC-SI 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe;

– načrtovani gradbeno inženirski objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, 
CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 
Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas;

– vsi navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih funkcionalnih 
parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne funkcionalne 
parcele

(8) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti so v območju PIP(OPPN) TR 11 dopustne dejavnosti:
– osnovna dejavnost: bivanje in A.01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve ter I.55 Gostinske nastani-

tvene dejavnosti,
– druge dopustne dejavnosti: dopustne so tudi druge dejavnosti (npr. I.56 Dejavnost strežbe jedi in pijač, M. Strokovne, 

znanstvene in tehnične dejavnosti, P.85 Izobraževanje, ipd.) pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju 
posameznih parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne 
parcele.

– v območju PIP(OPPN) TR 11 je dopustna tudi izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega 
ali novozgrajenega objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.
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(9) Dopustne gradnje in druga dela:
– gradnje novih objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih površin;
– poleg prej navedenih gradenj in drugih del, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne 

omogočajo ureditev in uporabe po tem členu dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnja novih objektov gospodarske 
javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje ne glede na druge pogoje tega odloka.

(10) Pomožni objekti:
– dopustni so pomožni objekti v skladu z 88. členom odloka, ki opredeljuje dopustnost pomožnih objektov;
– dodatni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje 

zunanjih površin v območju PIP(OPPN) PI 25.
(11) Koncept prostorske ureditve, karakteristični prerezi in lokacijski pogoji so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, 

mapa 3: PIP(OPPN):
– List 7.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500;
– List 7.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 7.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehn. elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 7.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.
(12) Koncept ureditve območje:
– na spodnjo teraso (spodnja brežina območja na višini 549 m n.v. do 547 m n.v. z naklonom do 4°) se umesti osnovni pro-

gram: stanovanjski objekt z dvoriščem ob dostopni poti na vzhodni strani območja in s funkcionalnimi objekti v globini terase (hlev, 
gospodarsko poslopje z večnamensko vsebino);

– na zgornji plato (ravnica v zgornjem severnem vogalu območja na višini cca 551 m n.v. do 549 m n.v. z naklonom do 2°) 
se umesti apartmajski objekt s parkiriščem na severni strani in samostojnim dostopom;

– južni del ravnice se ohrani kot odprte zelene površine.
(13) V območju PIP(OPPN) NO 3-del so opredeljene nove funkcionalne parcele, ki so prikazane v spodnji tabeli:

Ime pEUP Oznaka 
pPNRP

Oznaka 
parcele Ime načrtovane parcele Načrtovane prostorske ureditve

TR 11/2 PC P5 Dostopna pot Ureditev (javne) poti

TR 11/1 SK

P1 Parcela – stanovanjski objekt Ureditev enostanovanjskega objekta

P2 Parcela – kmetijski objekti Ureditev kmetijskih objektov (hlev, 
gospodarsko poslopje …)

P3 Parcela – apartmajski objekt Ureditev apartmajskega objekta
P4 Zelene površine Ureditev zelenih površin

– načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 7.5: Načrt parcelacije s tehničnimi 
elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.

(14) Lokacijski pogoji glede dopustne izrabe v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so določena z 
dopustnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti objektov.

(15) Lokacijski pogoji glede lege objektov v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so določeni z 
dopustnimi odmiki in regulacijskimi črtami in sicer z GM in RL za določitev poteka osi slemena objektov (v nadalj.: RLsleme), in 
sicer so merila za lego objektov:

– lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM, RL-sleme in mejami pEUP;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je določen 

z lego GM;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega 

dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 

1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m.
(16) Lokacijski pogoji glede oblikovanja v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so:
– oblikovanje stavb se mora zgledovati po značilnem kvalitetnem vzorcu oblikovanja v naselju Trnje;
– oblikovanje streh: osnovna oblika strehe je strma dvokapnica; sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico 

objekta; za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z izjemo 
strešnih oken; dopustna je izvedba zelene strehe;

– merila in pogoji za oblikovanje fasad: izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po značilnih izvornih kvalitetnih vzorcih 
v naselju.

(17) Lokacijski pogoji glede oblikovanja utrjenih površin v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5:
– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami;
– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem, betoniranjem ipd.;
– posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni 

dopustna;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
(18) Lokacijski pogoji za območje funkcionalnih parcel z oznakami P1 in P2:
– funkcionalni parceli z oznako P1 in P2 se nahajata v območju pEUP TR 11/1; na njih se načrtuje ureditev stanovanjskega 

objekta in funkcionalnih objektov (hlev, gospodarsko poslopje z večnamensko vsebino);
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: novogradnja enega enodružinskega stanovanjskega objekta z oznako a na funk-

cionalni parceli z oznako P1; novogradnja enega ali več dodatnih objektov za potrebe kmetijske in dopolnilne turistične oziroma 
sorodne dejavnosti z oznako b1 in b2 (npr.: ureditev hleva in gospodarskega poslopja) na funkcionalni parceli z oznako P2 (dopu-
stna je tudi ureditev večnamenskega prostora ipd.); ureditev funkcionalnih utrjenih površin (površine za mirujoči promet, dvorišče, 
intervencijske poti) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: garaže, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni 
parceli; ureditev odprtih zelenih površin (terasa, vrt, druge zelene površine) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: vrtne ute, terase, 
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nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli; premostitev manjših višinskih razlik z ozelenjenimi brežinami 
z naklonom v razmerju višina: širna vsaj 2:3; ureditev priključka na dostopno pot ter na drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

– kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena;
– tlorisni gabariti za objekt z oznako a: objekt vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 9,00 m, dol-

žine 15,00 m, dopustna je tudi (konceptualna) oblika objekta L pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega 
z merili za lego objektov; tlorisni gabariti za objekt z oznako b1: objekt vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, 
širine 10,00 m, dolžine 12,00 m, dopustna je tudi ureditev povezave (npr. nadstreška, vetrolova ipd.) med objektov z oznako b1 
in objektom z oznako b2; tlorisni gabariti za objekt z oznako b2: objekt vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, 
širine 12,00 m, dolžine 20,00 m;

– višinski gabariti za objekt z oznako a: dopustna etažnost stavb je (k) + P + M ali (k) + P +1 z najvišjo točko stavbe 9,50 m, 
merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca; višinski gabariti za objekt z oznako b1 in b2: dopustna 
etažnost stavb je (k) + P + M z najvišjo točko stavbe 9,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega 
venca; dopustna etažnost dopustne povezave med objektoma z oznako b1 in b2 je P z najvišjo točko stavbe 4,50 m, merjeno od 
najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca.

(19) Lokacijski pogoji za območje funkcionalnih parcel z oznakami P3:
– funkcionalna parcela z oznako P3 se nahaja v območju pEUP TR 11/1, na njej se načrtuje ureditev apartmajskega objekta 

za potrebe turistične dejavnosti v okviru kmetije v območju oziroma za potrebe sorodne dejavnosti v naselju;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: novogradnja enega apartmajskega objekta z oznako z oznako c (dopustna je 

ureditev drugih tipov turističnih namestitev kot je npr. penzion, ipd.); ureditev funkcionalnih utrjenih površin (površine za mirujoči 
promet, dvorišče, intervencijske poti) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: garaže, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posame-
zni funkcionalni parceli; ureditev odprtih zelenih površin (terasa, vrt, druge zelene površine) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: 
vrtne ute, terase, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli; premostitev manjših višinskih razlik z 
ozelenjenimi brežinami z naklonom v razmerju višina: širna vsaj 2:3; ureditev priključka na dostopno pot ter na drugo gospodarsko 
javno infrastrukturo;

– kota gotovega terena platoja se prilagaja koti obstoječega terena;
– tlorisni gabariti za objekt z oznako c: objekt vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 9,00 m, dol-

žine 20,00 m, dopustna je tudi (konceptualna) oblika objekta L pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z 
merili za lego objektov; max. obseg kapacitet je 4 večji apartmaji za 4 osebe in 2 manjša apartmaja za 2 osebi oziroma ureditev 
namestitvenih kapacitet za 30 oseb (npr. v obliki penziona);

– višinski gabariti za objekt z oznako c: dopustna etažnost stavb je (k) + P + 1 + M ali (k) z najvišjo točko stavbe 11,00 m, 
merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca.

(20) Lokacijski pogoji za območje funkcionalnih parcel z oznakami P4:
– funkcionalna parcela z oznako P4 se nahaja v območju pEUP TR 11/1, na njej se načrtuje ohranitev zelenih površin;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ureditev (ohranitev) zelenih površin bodisi kot travniških površin bodisi kot parkov-

nih (tematskih) površin; ohranjajo se kota obstoječega terena, dopustne so preureditve terena do ± 1,00 m; dopustna je ureditev 
morebitnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ter pomožnih objektov;

– oblikovanje urejenih zelenih površin: pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti;
– brežine se ureja sonaravno.
(21) Lokacijski pogoji za območje funkcionalnih parcel z oznakami P4:
– funkcionalna parcela z oznako P5 se nahaja v območju pEUP TR 11/2, na njej se načrtuje (pre)ureditev nekategorizirane 

poti;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: (pre)ureditev poti v maloprometno pot; ureditev gospodarske javne infrastrukture 

oziroma priključkov na omrežje gospodarske javne infrastrukture.
(22) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P5 so določeni v poglavju Zasnova projektnih rešitev ener-

getske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture.
(23) Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji pri-

ključevanja na GJI so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN):
– List 7.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 

javno dobro Merilo 1:2.000.
(24) Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture:
– cilji prometnega urejanja: urediti dostopno pot do območja PIP(OPPN) TR 11 v okviru funkcionalne parcele z oznako P5 za 

vse udeležence v prometu; ureditev priključkov na dostopno pot s spodnjega dela območja in z zgornjega dela območja; zagotoviti 
intervencijsko pot; ureditev površin za mirujoči promet znotraj posamezne parcele;

– merila in pogoji za ureditev javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622: obstoječa nekategorizirana pot se razširi v 
skladu z grafičnimi prikazi (v dolžini 165 m se v južnem delu, kjer se priključuje na javno pot št. 815591 – h.št. 84 se kategorizira 
kot javna pot); tipični prečni profil: bankina 0,75 m, vozišče 3,50 m, bankina 0,5 m; lega objekta je določena z mejo pEUP;

– merila in pogoji za priključevanje na javno prometno mrežo: z dostopne poti se uredi prometne priključke do posameznih 
funkcionalnih parcel z oznakami P1 – P4; intervencijske površine so zagotovljene preko prostih zelenih površin v območju parcel 
z oznako P1 – P4; v okviru funkcionalnih parcel se skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost in zmogljivost stavb 
zagotovi zadostne površine za mirujoči promet, manipulacijo in intervencijo.

(25) Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture:
– zasnova obsega ureditev javnega vodovodnega omrežja preko parc. št. 2697 k. o. Trnje do priključitve na obstoječe javno 

vodovodno omrežje PEHD 110 mm v cestnem telesu javne poti na parc. št. 2698 k.o. Trnje;
– zasnova obsega ureditev javnega elektroenergetskega omrežja preko funkcionalne parcele z oznako P5 in zemljišč s parc. 

št. 2697 k. o. Trnje do priključitve na obstoječe lokalno distribucijsko elektroenergetsko omrežje; do izvedbe javnega elektroener-
getskega omrežja je dopustna izvedba posameznih priključkov na javno elektroenergetsko omrežje v okviru funkcionalnih parcel 
z oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca;

– zasnova obsega ureditev javnega kanalizacijskega omrežja preko funkcionalne parcele z oznako P5 do priključitve na na-
črtovano kanalizacijsko omrežje v cestnem telesu javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 v vaškem središču; do izvedbe 
javnega kanalizacijskega omrežja je dopustna izvedba malih (bioloških) čistilnih naprav oziroma nepropustnih greznic v okviru 
funkcionalnih parcel z oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca.
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(26) Dopustna odstopanja v območju PIP(OPPN) TR 11:
– dopustno je odstopanje od obsega in dimenzij, in sicer do 10 % posameznega obsega (površine) ali dimenzije tlorisnih 

gabaritov stavb ter ± 1,00 m od kot nadmorskih višin gotovega terena;
– pri dimenzijah višinskih gabaritov se v dopustne višine ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, 

inštalacijski jaški ipd.);
– tlorisni in višinski gabariti navzdol niso omejeni;
– dopustna je (konceptualna) oblika posameznih objektov v obliki črke I ali L; dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov 

na osnovni podolgovatega tlorisa vendar ti volumni načeloma ne smejo presegati tretjine volumna osnovnega objekta;
– dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in 

objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da bodo: pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki 
so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razme-
re; ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo;

– dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše 
stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo;

– dopustna je tudi dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele vendar ob upošte-
vanju meril za lego objektov in pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.

(27) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega Odloka, se lahko v 
skladu z 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 109. členom ZPNačrt razlasti ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor 
tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo.

(28) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, so prikazane kot načrtovano javno dobro in ob-
močje načrtovane gradnje omrežja GJI v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 7.5: Načrt 
parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.

(29) PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb za območje pEUP so določeni v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih 
SD OPN Pivka.

178. d člen
(pPIP za TR 05)

(1) Območje EUP z oznako TR 05 predstavlja območje s PNRP z grafično oznako:
– SK – Območje podeželskega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo,
– ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem z grafično oznako,
– SKe – Območje podeželskega naselja z enodružinsko stanovanjsko pozidavo.
(2) Območje EUP TR 05:
– se nahaja na severovzhodnem robu naselja Trnje na vzpetini nad poplavno ravnico reke Pivke v trikotniku med javno potjo, 

ki preide v poljsko pot, poplavno ravnico reke Pivke in kmetijskimi površinami (pašniki);
– meji na odprto območje krajine, vendar je zaradi reliefnih značilnosti neizpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo krajinsko 

sliko pod pogojem, da objekti ne bodo višjih gabaritov;
– se nahaja na območju zemljišč s parc. št.: 1636/1, 1636/2, 1636/3, 1638/1, 1638/2, 1638/4, 1638/5, 1638/6, 1638/7, 1650/1, 

1651, 1653, 1654, 1657, 1659, 1663, 1664, 1665, 1667, vse k.o. Trnje.
– obsega 1,4 ha.
(3) Območje je namenjeno celoviti ureditvi posestva s posebej opredeljenimi območji enostanovanjske gradnje, in sicer:
– ureditev ožjega območja posestva na zemljiščih s parc. št. 1636/1, 1636/2, 1636/3, 1638/2, 1638/4, 1638/5, 1638/6, 1650/1, 

1651, 1653, 1654, 1657, 1659, 1663, 1664, 1665, 1667, vse k.o. Trnje vključno z opredelitvijo dopustnih novogradenj;
– ureditev območja dopustne gradnje dveh enostanovanjskih objektov na zemljišču s parc. št. 1638/1, k. o. Trnje;
– ureditev območja dopustne gradnje enega enostanovanjskega objekta na zemljišču s parc. št. 1638/7, k. o. Trnje.
(4) Načrtovane ureditve so:
– ureditev objekta z oznako d v ožjem območju posestva,
– ureditev objekta z oznako e v ožjem območju posestva,
– ureditev obstoječe jahališče z lonžirnim krogom v ožjem območju posestva,
– ureditev zunanjih večnamenskih površin na spodnji terasi z jugozahodno ekspozicijo,
– ureditev pomožnih objektov za potrebe kmetijske, turistične ali sorodne dejavnosti in
– ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo v primeru novogradenj.
(4) Koncept ureditve območja:
– zasnova upošteva osončenost, prevetrenost, ekspozicijo terena in se hkrati prilagaja danim značilnostim in strukturam 

prostora (npr. ohranja se vegetacijski sestoj, obstoječe terase);
– lega, vegetacija, značilnosti reliefa in pogledi v prostoru narekujejo razmestitev programa in sicer se program ožjega pose-

stva se ohranja znotraj območja posestva z dopolnilnimi novogradnjami, program enostanovanjske gradnje je umeščen v robne, 
prostorsko in funkcionalno ločene in samostojne enote.

(5) Načrtovani objekti so glede na klasifikacijo objektov:
– stavbe: CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 112100 Dvostanovanjske stavbe, CC-SI 12111 Hotelske in podobne 

stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za krat-
kotrajno nastanitev, CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, CC-SI 12650 Stavbe za šport, 12711 
Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske 
kmetijske stavbe,

– gradbeno inženirski objekti: CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, CC-SI 22210 
Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za 
toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 
22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 
Športna igrišča, CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
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(6) Usmeritve za objekt z oznako d v ožjem območju posestva:
– dopustne dejavnosti in objekti: širitev programov obstoječe kmetijske in turistične oziroma sorodne dejavnosti (npr.: ureditev 

večnamenskega prostora, dodatnih kapacitet za potrebe kmetijske dejavnosti; dodatnih bivalnih (stalnih ali začasnih) kapacitet 
ipd.);

– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov vzdolžne oblike; širina je pogojena s širino obstoječe terase; daljša stranica je vzpo-

redna s plastnicami terena;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P + M pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 10,00 m 

merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi gabariti in merili za lego objektov (regulacijskimi črtami);
– lega: območje dopustne gradnje objektov je obstoječa terasa, ki je podrobneje določena z gradbeno mejo in mejo pEUP 

z dopustnimi odmiki;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (v kolikor ni z regulacijskimi črtami ali s tem PIP-om določeno drugače) je 

določen s skupnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN Pivka (80. člen).
(7) Usmeritve za objekt z oznako e v ožjem območju posestva:
– dopustne dejavnosti in objekti: širitev programov obstoječe kmetijske oziroma sorodne dejavnosti (npr.: ureditev gospodar-

skih poslopij in drugih kmetijskih objektov ali objektov za potrebe konjeniške oziroma sorodne dejavnosti ipd.);
– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov vzdolžne oblike; širina je pogojena s širino obstoječe terase; daljša stranica je vzpo-

redna s plastnicami terena;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 10,00 m 

merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi gabariti in merili za lego objektov (regulacijskimi črtami);
– lega: območje dopustne gradnje objektov je obstoječa terasa, ki je podrobneje določena z gradbeno mejo in mejo pEUP 

z dopustnimi odmiki;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (v kolikor ni z regulacijskimi črtami ali s tem PIP-om določeno drugače) je 

določen s skupnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN Pivka (80. člen).
(8) Usmeritve za obstoječe jahališče z lonžirnim krogom v ožjem območju posestva:
– dopustne dejavnosti in objekti: ohranitev obstoječega programa vadbenih površin za konjeniško dejavnost, dopustna je 

preureditev obstoječega odprtega lonžirnega kroga v pokrit objekt na mestu obstoječega;
– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: širina je pogojena z mejo EUP; oblikovanje je pogojeno z funkcionalnostjo objekta;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ P pri čemer je največja dopustna višina stavbe pogojena s funkcionalnostjo 

objekta vendar ne več kot 12,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi gabariti in merili za lego objektov (regulacijskimi črtami);
– lega: območje dopustne gradnje objektov je območje pEUP z dopustnimi odmiki;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč je 0,00 m od meje pEUP.
(9) Usmeritve za objekt z oznako a v območju funkcionalnih parcel za enostanovanjsko gradnjo na zgornji terasi:
– kota gotovega terena: je omejena z zgornjo in spodnjo višino kote obstoječega terena (± 0,50 m) m n.v.;
– tlorisni gabariti: objekt vzdolžne oblike v smeri JZ-SV s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 8,00 m(± 2,50 m), 

dolžine 12,00 m (± 2,50 m), dopustna je tudi L oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri JZ–SV;
– višinski gabariti: dopustna etažnost objekta je največ (K) + P + 1 pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 

10,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– funkcionalna parcela: velikosti cca. 2000 m2;
– dopustna izraba prostora je določena z FI = 0,3 in FZ = 0,5;
– lega: območje dopustne gradnje objektov je podrobneje določena z gradbeno mejo in mejo pEUP z dopustnimi odmiki;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (v kolikor ni z regulacijskimi črtami ali s tem PIP-om določeno drugače) je 

določen s skupnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN Pivka (80. člen);
– dostop se uredi preko zgornje dostopne poti (ločeno od posestva), lega objektov z zamiki objektov upošteva osončenost 

in panoramske razglede.
(10) Usmeritve za objekt z oznako b v območju funkcionalnih parcel za enostanovanjsko gradnjo na zgornji terasi:
– kota gotovega terena: je omejena z zgornjo in spodnjo višino kote obstoječega terena (± 0,50 m) m n.v.;
– tlorisni gabariti: objekt vzdolžne oblike v smeri JZ-SV s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 8,00 m(± 2,50 m), 

dolžine 12,00 m (± 2,50 m), dopustna je tudi L oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri JZ-SV;
– višinski gabariti: dopustna etažnost vstopnega objekta je največ (K) + P + 1 pri čemer je največja dopustna višina stavbe 

nad terenom 10,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– funkcionalna parcela: velikosti cca. 1000 m2;
– dopustna izraba prostora je določena z FI = 0,3 in FZ = 0,5;
– lega: območje dopustne gradnje objektov je podrobneje določena z gradbeno mejo in mejo pEUP z dopustnimi odmiki;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (v kolikor ni z regulacijskimi črtami ali s tem PIP-om določeno drugače) je 

določen s skupnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN Pivka (80. člen);
– dostop se uredi preko zgornje dostopne poti (ločeno od posestva), lega objektov z zamiki objektov upošteva osončenost 

in panoramske razglede.
(11) Usmeritve za objekt z oznako c v območju funkcionalnih parcel za enostanovanjsko gradnjo na zgornji terasi:
– kota gotovega terena: je omejena z zgornjo in spodnjo višino kote obstoječega terena (± 0,50 m) m n.v.;
– tlorisni gabariti: objekt vzdolžne oblike v smeri SZ-JV ali JZ-SV s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine 8,00 m 

(± 2,50 m), dolžine 12,00 m (± 2,50 m), dopustna je tudi L oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri SZ–JV ali JZ–SV;
– višinski gabariti: dopustna etažnost vstopnega objekta je največ (K) + P + M pri čemer je največja dopustna višina stavbe 

nad terenom 9,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe;
– funkcionalna parcela: velikosti do 1000 m2;
– dopustna izraba prostora je določena z FI = 0,3 in FZ = 0,5;
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– lega: območje dopustne gradnje objektov je podrobneje določena z gradbeno mejo in mejo pEUP z dopustnimi odmiki; lega 
objektov upošteva obvezni odmik od zahodne meje parcele 13,0 m zaradi osončenosti in panoramskih razgledov;

– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (v kolikor ni z regulacijskimi črtami ali s tem PIP-om določeno drugače) je 
določen s skupnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN Pivka (80. člen);

– dostop se uredi preko spodnje dostopne poti (ločeno od posestva).
(12) Usmeritve za rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture:
– del območja EUP TR 05/3 se naveže na ureditev javnega vodovodnega omrežja preko parc. št. 2697 k. o. Trnje do priklju-

čitve na obstoječe javno vodovodno omrežje PEHD 110 mm v cestnem telesu javne poti na parc. št. 2698 k.o. Trnje;
– del območja EUP TR 05/3 se naveže na ureditev javnega kanalizacijskega omrežja do priključitve na načrtovano kanali-

zacijsko omrežje v cestnem telesu javne poti z oznako 315010 – h. št. 24 – 816622 v vaškem središču; do izvedbe javnega ka-
nalizacijskega omrežja je dopustna izvedba malih (bioloških) čistilnih naprav oziroma nepropustnih greznic v okviru funkcionalnih 
parcel z oznako P1, P2 in P3 v skladu s pogoji upravljavca.

(13) Dopustna odstopanja:
– usmeritev daljše stranice objektov lahko le konceptualno vzporedna s plastnicami terena,
– v dimenzije višinskih gabaritov niso vštete inštalacijske in tehnološke naprave in oprema (npr.: dimniki, inštalacijski jaški, 

ipd.),
– tlorisni gabariti navzdol niso omejeni.
(14) Pomožni objekti – v območju EUP TR 05 so dopustni pomožni objekti za glede na posamezno vrsto PNRP v skladu s 

kupnimi PIP SD OPN Pivka, ne glede na prej navedeno pa so dopustni:
– škarpe in podporni zidovi,
– postavitve začasnih objektov,
– urbana oprema, spominska obeležja in fontane,
– izvedba geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa, sončni kolektorji in foto-

voltaične celice ter druge oblike energetsko varčnih načinov ogrevanja,
– pomožni cestni objekti,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi in naprave ter priključki,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja na nevpadljivih lokacijah.
(15) Grafični del pPIP TR 05 obsega:
– List 8.1: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – programska karta, Merilo 1:500
– List 8.2: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – usmeritve za lego in velikost objektov, Merilo 

1:500.

178.e člen
(PIP(OPPN) za PA 01/7)

(1) Vsebina prostorskih izvedbenih pogojev v vsebini in natančnosti OPPN za območje EUP PA 01/7 (v nadalj.: PIP(OPPN) 
PA 01/7):

– območje PIP(OPPN) ter opredelitev EUP in pEUP ter pPNRP;
– opis vplivov in povezav;
– načrtovane prostorske ureditve;
– koncept ureditve, načrt parcelacije ter lokacijski pogoji;
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji priklju-

čevanja na GJI;
– etapnost in dopustna odstopanja;
– opis rešitev in ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, 

obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Grafični del PIP(OPPN) PA 01/7 obsega:
– List 9.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500;
– List 9.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500;
– List 9.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 9.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 9.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, Merilo 1:1.000,
– List 9.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500;
– območje PIP(OPPN) PA 01/7, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP PA 01/7 so prikazane v 

grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 11.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500.
(3) Območje EUP PA 01/7 obsega 1,2 ha in sicer obsega zemljišča s parc. št.: 732/2, 732/3, del 732/4, del 733, del 941/3, 

del 950, del 952/1, vse k.o. Palčje
(4) Območje EUP PA 01/7 je podrobneje opredeljeno kot pEUP PA 01/7 s pPNRP z grafično oznako SK: območje podežel-

skega naselja s kmetijami in enodružinsko stanovanjsko pozidavo.
(5) Območje EUP PA 01/7 se nahaja:
– v območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (v nadalj.: KP PPJ) v neposredni bližini največjega presihajočega 

jezera – Palškega jezera;
– na severnem robu naselja Palčje v območju reliefnega robu, ki sega od 584 m n.v. do 592 m n.v.;
– v neposredni bližini izpostavljeno lokacijo na razgledni točki z vedutnim pogledom na Palško jezero, vendar je ožje območje 

mentalno in fizično ločeno območje od Palškega jezera, saj je umaknjeno v severovzhodno brežino in ohranja prost razgled na 
jezero in obdajajočo kraško krajino;

– primerno oddaljeno od območja pretežno stanovanjskih objektov za razvoj kmetijske dejavnosti a še vedno v neposredni 
bližini naselja;

– se priključuje na javno pot preko zemljišča s parc. št. 733, k.o. Palčje.
(6) Območje PIP(OPPN) PA 01/7, podenote urejanja prostora in določitev pPNRP v območju EUP PA 01/7 je prikazano v 

grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN), List 11.1: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:500.
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(7) Opis vplivov in povezav:
– območje EUP PA 01/7 se nahaja v neposredni bližini javne poti in naselja Palčje, ki predstavlja manj pomembno lokalno 

središče in turistično središče;
– razmestitev dejavnosti in objektov je določena ob upoštevanju značilnosti kulturne krajine Pivških presihajočih jezer (v 

nadalj.: PPJ), vizualne izpostavljenosti območja, orientiranosti in ekspozicije terena ter drugih uporabnikov prostora: obstoječi 
pretežno stanovanjski objekti ter območja kmetij z gospodarskimi dejavnostmi (lesna dejavnost, turizem) ter območja pašnikov 
severozahodno, severovzhodno in severno od območja;

– realizacija načrtovane prostorske ureditve kljub vizualni izpostavljenosti širšega območja ne bo vplivala na vedutni pogled 
na Plaško jezero saj je ožje območje mentalno in fizično ločeno območje od Palškega jezera (umaknjeno je v severovzhodno 
brežino in ohranja prost razgled na jezero in obdajajočo kraško krajino);

– realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila realizacijo kmetijskega posestva (izboljšava stanja glede zagota-
vljanja pogojev za ohranjanje kulturne krajine PPJ) pri čemer bodo upoštevane značilnosti kulturne krajine PPJ ter vizija KP PPJ.

(8) Načrtovani objekti v območju PIP(OPPN) PA 01/7:
– načrtovani osnovni objekti: CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 11210 Dvostanovanjske stavbe, CC-SI 12120 

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe in sicer le kot pisarna za lastne potre-
be, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, CC-SI 12712 Stavbe za rejo živali, CC-SI 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, CC-SI 12650 Stavbe za šport;

– načrtovani gradbeno inženirski objekti (dopolnilne vsebine): CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste, CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovo-
di, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen 
zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, 
CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, 
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, 
ki niso uvrščeni drugje;

– vsi navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih funkcionalnih 
parcel ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne funkcionalne 
parcele.

(9) V skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti so v območju PIP(OPPN) PA 01/7 dopustne dejavnosti:
– osnovna dejavnost: bivanje in A.01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve;
– druge dopustne dejavnosti: dopustne so tudi dopolnilne dejavnosti (npr. M. Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, 

P.85 Izobraževanje, ipd.) pod skupnim pogojem, da so skladne z rešitvami v območju posameznih parcel ali da predstavljajo 
smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in se s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja 
utemelji, da izboljšujejo pogoje za razvoj dopustnih dejavnosti v območju posamezne parcele;

– v območju PIP(OPPN) PA 01/7 je dopustna tudi izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstrui-
ranega ali novozgrajenega objekta, geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.

(10) Dopustne gradnje in druga dela:
– gradnje novih objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih površin;
– poleg v prejšnji alineji navedenih gradenj in drugih del, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob 

pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem členu dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnja novih objek-
tov gospodarske javne infrastrukture ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje ne glede na druge pogoje tega odloka.

(11) Pomožni objekti:
– dopustni so pomožni objekti v skladu z 88. členom odloka, ki opredeljuje dopustnost pomožnih objektov;
– dodatni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje 

zunanjih površin v območju PIP(OPPN) PI 25.
(12) Koncept prostorske ureditve, karakteristični prerezi in lokacijski pogoji so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, 

mapa 3: PIP(OPPN):
– List 9.2.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500;
– List 9.2.2: Karakteristični prerezi, Merilo 1:500;
– List 9.3.: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehn. elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500;
– List 9.5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.
(13) Koncept ureditve območje:
– sledi strukturi v naselju Palčje in sicer se ponovi strukturni sklop niza objektov okoli zelenih površin;
– temelji na umestitvi načrtovanih grajenih objektov na ambientalno manj pestre in izpostavljene lokacije (v reliefni rob na 

severovzhodni strani) in tako omogoča ohranitev panoramskega razgleda na jezero s smeri naselja Palčje (vstopna točka do 
jezera), ohranitev doživljajsko in ambientalno kvalitetnih površin;

– stanovanjska hiša je umeščena na skrajni severni rob grajenega območja, ki predstavlja cca 8,00 m nižjo lego od izho-
dišče razgledne točke na koti 591.50 m n.v. (1. nadstropje) z delno vkopano pritlično etažo na koti 588.50 m n. v.; smer objekta 
sledi plastnicam reliefa pri čemer je sam objekt oblikovan tako, da izkorišča naravne danosti lokacije (vetrovnost, razgledi, 
odprte bivalne površine na topli južni legi);

– eno etažno višino nižje je v reliefni rob umeščen gospodarski objekt, ki je zasnovan v dveh etažah – zgornja etaža (senik) 
se ujema z etažo pritličja stanovanjske hiše, spodnja pa se nahaja na koti 584.50 m n.v. (nivo pašnikov pod reliefnim robom), 
kjer skupaj s hlevom in (pokritim) lonžirnim krogom tvori zaprto gospodarsko območje posestva;

– na najnižji koti se nahaja še enoetažni objekt hlev, ki je postavljen pred reliefni hrbet neposredno za drevoredom, ki loči 
pašnike od gospodarskega območja objektov;

– za drevoredom med reliefnim hrbtom in manjšo vzpetino je umeščen še (pokrit) lonžirni krog, ki zaključuje gospodarsko 
celoto;

– hlev, gospodarski objekt in pokrit lonžirni krog se odpirajo na enotno skupno dvorišče, za nemoteno funkcioniranje dela 
na posestvu;

– zgornji zahodni in jugozahodni del ravnice se ohrani kot odprte zelene površine.
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(13) V območju PIP(OPPN) PA 01/7 so opredeljene nove funkcionalne parcele, ki so prikazane v spodnji tabeli:

Ime pEUP Oznaka pPNRP Oznaka parcele Ime načrtovane parcele Načrtovane prostorske ureditve

PA 01/7 SK

P1 Parcela – stanovanjski objekt Ureditev stanovanjskega objekta

P2 Parcela – kmetijski objekti
Ureditev kmetijskih objektov (hlev, 
gospodarsko poslopje …)

P3 Dostopna pot Ureditev (dostopne) poti
P4 Zelene površine Ohranitev zelenih površin
P5 Dostopna pot Ureditev (javne) poti

– načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 11.5: Načrt parcelacije s tehničnimi 
elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.

(14) Lokacijski pogoji glede dopustne izrabe v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so določena z 
dopustnimi tlorisnimi in višinskimi gabariti objektov.

(15) Lokacijski pogoji glede lege objektov v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so določena z dopu-
stnimi odmiki in regulacijskimi črtami in sicer z GM in RL za določitev poteka osi slemena objektov (v nadalj.: RLsleme) in sicer so:

– lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM, RL-sleme in mejami pEUP;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je določen 

z lego GM;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega 

dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 

1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m.
(16) Lokacijski pogoji glede oblikovanja stavb v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so:
– oblikovanje stavb se mora zgledovati po značilnem kvalitetnem vzorcu oblikovanja v naselju Palčje oziroma zgornje pivški 

kotlini; osnovna oblika je vzdolžen objekt, vzporeden s plastnicami terena, dopustni so oblikovalski poudarki (v tlorisu in fasadah 
objekta);

– oblikovanje streh: osnovna oblika strehe je (strma) dvokapnica; sleme dvokapnice mora biti vzporedno z daljšo stranico 
objekta; za osvetlitev mansardnega dela se uporabljajo frčade ali strešna okna, ki ne smejo presegati 30 % dolžine strehe, z izjemo 
strešnih oken; dopustna je izvedba zelene strehe;

– merila in pogoji za oblikovanje fasad: izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po značilnih izvornih kvalitetnih vzorcih 
v naselju.

(17) Lokacijski pogoji glede oblikovanja utrjenih površin v območju funkcionalnih parcel z oznakami P1, P2, P3, P4 in P5 so:
– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami;
– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje z uporabo makadama, asfaltiranjem, naravno oblikovanimi tlaki ipd.;
– posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni 

dopustna;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
(18) Lokacijski pogoji za funkcionalni parceli z oznako P1 in P2:
– načrtuje se ureditev stanovanjskega objekta in funkcionalnih objektov (hlev, gospodarsko poslopje z večnamensko vsebino 

in pokrit lonžirni krog);
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo:novogradnja enega stanovanjskega objekta z oznako a na funkcionalni parceli 

z oznako P1; novogradnja največ treh objektov za potrebe konjeniške dejavnosti in sicer objekta z oznako b1 (ureditev hleva), 
objekta z oznako b2 (ureditev gospodarskega poslopja z večnamensko vsebino) in objekta z oznako b3 (ureditev pokritega lon-
žirnega kroga) na funkcionalni parceli z oznako P2; ureditev funkcionalnih utrjenih površin (površine za mirujoči promet, dvorišče, 
intervencijske poti) z ureditvijo pomožnih objektov (npr.: garaže, nadstreški, gnojiščne jame, odprt izpust, vodnjaki, ograje, podporni 
zidovi) na posamezni funkcionalni parceli; ureditev odprtih zelenih površin (terasa, vrt, druge zelene površine) z ureditvijo pomožnih 
objektov (npr.: vrtne ute, terase, nadstreški, ograje, podporni zidovi) na posamezni funkcionalni parceli; premostitev manjših višin-
skih razlik z ozelenjenimi brežinami z naklonom v razmerju višina: širna vsaj 2:3 (izjemoma je dopustna premostitev z ozelenjenimi 
podpornimi zidovi); ureditev priključka na dostopno pot ter na drugo gospodarsko javno infrastrukturo;

– gabariti objekta z oznako a: t kota gotovega terena spodnje etaže (pritličja): 588.50 m n.v.; tlorisni gabariti: objekt pretežno 
vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine max. 10,00 m, dolžine max. 30,00 m, dopustna je tudi L oblika 
objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z merili za lego objektov; višinski gabariti: dopustna eta-
žnost stavb je (k) + P + M ali (k) + P +1 z najvišjo točko stavbe 11,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno 
strešnega venca;

– gabariti objekta z oznako b1: kota gotovega terena spodnje etaže (pritličja): 584.50 m n.v.; tlorisni gabariti: objekt vzdolžne 
oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine max. 12,50 m, dolžine 30,00 m, dopustna je tudi L oblika objekta pri čemer 
mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z merili za lego objektov; višinski gabariti: dopustna etažnost stavb je (k) + 
P z najvišjo točko stavbe 10,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno strešnega venca;

– gabariti objekta z oznako b2: kota gotovega terena spodnje etaže (pritličja): 584.50 m n.v.; tlorisni gabariti: objekt 
vzdolžne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine max. 10,00 m, dolžine 25,00 m, dopustna je tudi L oblika 
objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z merili za lego objektov; višinski gabariti: dopustna 
etažnost stavb je (k) + P + M ali (k) + P + 1 z najvišjo točko stavbe 12,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do 
vključno strešnega venca;

– gabariti objekta z oznako b3: kota gotovega terena spodnje etaže (pritličja): 584.50 m n.v.; tlorisni gabariti: objekt 
kvadratne oblike s smerjo slemena v smeri daljše stranice, širine max. 20,00 m, dolžine 22,00 m, dopustna je tudi vzdolžna 
oblika objekta pri čemer mora daljša stranica slediti smeri objekta, določenega z merili za lego objektov; višinski gabariti: 
dopustna etažnost stavb je (k) + P z najvišjo točko stavbe 12,50 m, merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do vključno 
strešnega venca.
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(19) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P3:
– na njen se načrtuje ureditev notranje dostopne poti;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ureditev notranje dostopne poti v širini 4,00 m; ureditev gospodarske javne in-

frastrukture oziroma priključkov na omrežje gospodarske javne infrastrukture.
(20) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P3 so določeni v členu, ki določa zasnovo projektnih rešitev 

energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture.
(21) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P4:
– na njen se načrtuje ohranitev zelenih površin;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: ureditev (ohranitev) zelenih površin bodisi kot travniških površin; ohranja se 

kota obstoječega terena, dopustne so preureditve terena do ± 1,00 m; dopustna je ohranitev obstoječih poljskih poti in ureditev 
morebitnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ter pomožnih objektov;

– oblikovanje urejenih zelenih površin: pri zasaditvi je treba upoštevati avtohtone vrste rastlin in krajinske značilnosti; brežine 
se ureja sonaravno.

(22) Lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P5:
– na njen se načrtuje (pre)ureditev nekategorizirane poti;
– načrtovane prostorske ureditve obsegajo: (pre)ureditev poti v javno pot; ureditev gospodarske javne infrastrukture oziroma 

priključkov na omrežje gospodarske javne infrastrukture;
– drugi lokacijski pogoji za območje funkcionalne parcele z oznako P5 so določeni v poglavju Zasnova projektnih rešitev 

energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture.
(23) Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture ter pogoji pri-

ključevanja na GJI so prikazani v grafičnem delu SD OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN):
– List 11.4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 

javno dobro Merilo 1:2.000.
(24) Zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture:
– cilji prometnega urejanja: urediti javno pot do območja Palškega jezera v okviru funkcionalne parcele z oznako P5 v skladu 

z režimom v KP PPJ (osebni in tovorni promet dovoljen izključno za uporabnike območja PA 01/7 ter za lastnike zemljišč za do-
stop do zemljišč); ureditev priključkov na javno pot in sicer priključek z notranje dostopne poti in funkcionalnega dvorišča na koti 
584.50 m n.v.; zagotoviti intervencijsko pot; ureditev površin za mirujoči promet znotraj posamezne parcele;

– merila in pogoji za ureditev javne poti: obstoječa nekategorizirana pot se uredi v skladu z grafičnimi prikazi; lega objekta 
je določena z mejo pEUP;

– merila in pogoji za priključevanje na javno prometno mrežo: z javne poti se uredi prometne priključke preko notranje do-
stopne poti na funkcionalni parceli z oznako P3 oziroma neposredno do funkcionalnih parcel z oznakama P1 in P2; intervencijske 
površine so zagotovljene preko prostih zelenih površin v območju funkcionalne parcele z oznako P4 ter preko travniških površin 
izven območja;

– v okviru funkcionalnih parcel se skladno s predpisi in normativi ter glede na namembnost in zmogljivost stavb zagotovi 
zadostne površine za mirujoči promet, manipulacijo in intervencijo.

(25) Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture:
– zasnova obsega ureditev priključka preko funkcionalnih parcel z oznako P3 in P5 do obstoječega javnega vodovodnega 

omrežja v cestnem telesu javne poti;
– zasnova obsega ureditev priključka na javno elektroenergetskega omrežja preko funkcionalnih parcel z oznako P3 in P5 

do obstoječega javnega elektroenergetskega omrežja v cestnem telesu javne poti;
– zasnova obsega ureditev priključka na javno kanalizacijsko omrežje preko funkcionalnih parcel z oznako P3 in P5 do pri-

ključitve na načrtovano javno kanalizacijsko omrežje v cestnem telesu javne poti; do izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja 
je dopustna izvedba malih (bioloških) čistilnih naprav oziroma nepropustnih greznic v okviru funkcionalnih parcel z oznako P1 in 
P2 v skladu s pogoji upravljavca.

(26) Dopustna odstopanja v območju PIP(OPPN) PA 01/7:
– dopustno je odstopanje od obsega in dimenzij in sicer do 10 % posameznega obsega (površine) ali dimenzije tlorisnih 

gabaritov stavb ter ± 1,00 m od kot nadmorskih višin gotovega terena;
– pri dimenzijah tlorisnih gabaritov se v dopustne gabarite ne štejejo napušči streh;
– pri dimenzijah višinskih gabaritov se v dopustne višine ne šteje inštalacijskih in tehnoloških naprav in opreme (npr.: dimniki, 

inštalacijski jaški ipd.);
– tlorisni in višinski gabariti navzdol niso omejeni;
– dopustna je oblika posameznih objektov v (konceptualni) obliki črke I ali L; dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov 

na osnovni podolgovatega tlorisa vendar ti volumni načeloma ne smejo presegati tretjine volumna osnovnega objekta;
– dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, naprav in 

objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da bodo: pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki 
so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razme-
re; ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo;

– dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in parcel, ki so posledica natančnejše 
stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo;

– dopustna je tudi dodatna podrobnejša delitev in združevanje parcel v soglasju z vsemi lastniki parcele vendar ob upošte-
vanju meril za lego objektov in pod pogojem, da se načrtovane parcele javnega dobra ohranjajo.

(27) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami tega Odloka, se lahko v 
skladu s 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 109. členom ZPNačrt razlasti ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor 
tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo.

(28) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, so prikazane kot načrtovano javno dobro in ob-
močje načrtovane gradnje omrežja GJI v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN Pivka, mapa 3: PIP(OPPN): List 11.5: Načrt 
parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:500.

(29) PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb za območje pEUP so določeni v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih 
SD OPN Pivka.
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178.f člen
(pPIP za RI 13 in RI 14)

(1) Območje EUP z oznako RI 13 in RI 14 predstavlja območje s PNRP z grafično oznako:
– BT – Površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev 

v območju pEUP RI 13/1;
– IK – Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali 

rejo živali;
– K2 – Območje drugih kmetijskih zemljišč v območju pEUP RI 14.
(2) Območje EUP RI 13 in RI 14:
– se nahaja na robu doline reke Reke, odmaknjeno na brežino nad glavno prometnico, locirano ob gozdno cesto in ujeto med 

gozdom in kmetijskimi površinami (pašniki);
– predstavlja območje obstoječe sestavljene domačije z dodanim (razpadajočim) gospodarskim poslopjem;
– meji na zaprto območje krajine (gozd) in je zaradi reliefnih značilnosti neizpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo kra-

jinsko sliko;
– območje EUP RI 13 se nahaja na območju zemljišč s parc. št.: 2525/2-del, 2517/3 in 2880/3-del, vse k.o. Nadanje selo in 

obsega 0,6 ha;
– območje EUP RI 14 se nahaja na območju zemljišč s parc. št.: 2525/2-del, 2525/3, 2526/1, 2526/2, 2517/2 in 2884-del, 

vse k.o. Nadanje selo in obsega 4,2 ha.
(2) Območje EUP RI 13 in RI 14 je namenjeno celoviti ureditvi posestva s turistično dejavnostjo in sicer v območju:
– EUP RI 13 ureditev ožjega območja posestva s posebej opredeljenim območjem pretežno turističnega programa z dopol-

nilnim kmetijskim in območjem z zgolj kmetijskim programom;
– EUP RI 14 ureditev širšega območja posestva z dopustno gradnjo pomožnih kmetijskih objektov.
(3) Načrtovane ureditve v območju:
– EUP RI 13 so: ureditev objekta z oznako a, b, c in d v ožjem območju posestva, ureditev zunanjih prometnih (dostopne poti 

in površine za mirujoči promet) in funkcionalnih površin (oporni zidovi, dvorišče …) v ožjem območju posestva, ureditev pomožnih 
objektov za potrebe kmetijske, turistične ali sorodne dejavnosti in ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo;

– EUP RI 14 so: ureditev pašnikov, ureditev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti in ureditev priključkov na 
gospodarsko javno infrastrukturo.

(4) Koncept ureditve območja EUP RI 13 in RI 14:
– zasnova upošteva lego obstoječih objektov in se hkrati prilagaja danim značilnostim in strukturam prostora;
– lega, vegetacija, značilnosti reliefa in pogledi v prostoru narekujejo razmestitev programa in sicer se program ožjega po-

sestva ohranja znotraj območja obstoječega posestva z dopolnilnimi novogradnjami.
(5) Načrtovani objekti so glede na klasifikacijo objektov v območju:
– EUP RI 13: CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe, CC-SI 112100 Dvostanovanjske stavbe, CC-SI 12111 Hotelske in 

podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe 
za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, CC-SI 12650 Stavbe za šport, 
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske 
kmetijske stavbe, CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, CC-SI 22210 Lokalni (distri-
bucijski) plinovodi, CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro 
in stisnjen zrak, CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne 
naprave, CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24110 Športna igrišča, 
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki 
niso uvrščeni drugje;

– EUP RI 14:CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(6) Skupne usmeritve za objekt z oznako a, b, c in d v območju EUP RI 13:
– dopustne gradnje in dela: novogradnje objektov, odstranitev in prenova objektov, ureditev zunanjih površin (npr. vkopi, 

ureditev pretežno zelenih brežin in premostitev višinskih razlik z opornimi zidovi);
– dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi gabariti in merili za lego objektov (regulacijskimi črtami);
– lega: lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM in RL ter mejami pEUP;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je določen 

z lego GM;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega 

dopustnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj,
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 

1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m;
– dopustna odstopanja: usmeritev daljše stranice objektov lahko le konceptualno vzporedna s obstoječimi objekti; v dimenzije 

višinskih gabaritov niso vštete inštalacijske in tehnološke naprave in oprema (npr.: dimniki, inštalacijski jaški ipd.); tlorisni gabariti 
navzdol niso omejeni;

– v okviru objektov posestva je dopustna ureditev ene ali dveh bivalnih enot za stalno bivanje za potrebe lastnika oziroma 
upravitelja posestva oziroma zaposlenih v okviru posestva).

(7) Usmeritve za objekt z oznako a v območju EUP RI 13/1:
– dopustne dejavnosti in objekti: programi kmetijske in turistične oziroma sorodne dejavnosti (npr. ureditev osnovnega bival-

nega objekta kmetije z turističnimi kapacitetami, apartmajskega objekta, penziona, ipd. z max. obsegom namestitvenih kapacitet 
za 60 oseb – 15 apartmajev);

– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov pretežno vzdolžne oblike (lahko sestavljen kompleks ali oblika L ipd.); daljša stranica 

je vzporedna z obstoječimi objekti;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P + 1N + M pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 

12,00 m merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe.



Stran 7870 / Št. 47 / 6. 7. 2018 Uradni list Republike Slovenije

(8) Usmeritve za objekt z oznako b v območju EUP RI 13/1:
– dopustne dejavnosti in objekti: programi kmetijske dejavnosti (npr. ureditev gospodarskega poslopja, hleva, ipd.) in turistične 

oziroma sorodne dejavnosti;
– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov pretežno vzdolžne oblike (lahko sestavljen kompleks ali oblika L, ipd.); daljša stranica je 

vzporedna z obstoječimi objekti;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P + M pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 10,00 m 

merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe.
(9) Usmeritve za objekt z oznako c v ožjem območju posestva EUP RI 13/1:
– dopustne dejavnosti in objekti: dopolnilne dejavnosti programa kmetijske in turistične oziroma sorodne dejavnosti (npr. nadstre-

šnice za avtomobile, drugih servisnih objektov, ureditev objektov za potrebe konjeniške ipd.);
– kota gotovega terena: ohranja se obstoječa kota terena (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov vzdolžne oblike; daljša stranica je vzporedna z obstoječimi objekti;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 8,00 m merjeno 

od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe.
(10) Usmeritve za objekt z oznako d v ožjem območju posestva EUP RI 13/2:
– dopustne dejavnosti in objekti: kmetijska dejavnost (npr. ureditev hleva, gospodarskega poslopja, ureditev objektov za potrebe 

konjeniške, ipd.);
– kota gotovega terena: kota se prilagaja koti obstoječega terena posestva v pEUP RI 13/1; dopustni so vkopi za izravnavo terena 

glede na koto obstoječega terena posestva;
– tlorisni gabariti: eden ali več objektov vzdolžne oblike;
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P + M pri čemer je največja dopustna višina stavbe nad terenom 10,00 m 

merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do slemena oziroma najvišje točke stavbe.
(11) Pomožni objekti v območju posestva EUP RI 13 in RI 14: v območju EUP RI 13 in RI 14 so dopustni pomožni objekti za glede 

na posamezno vrsto PNRP v skladu s skupnimi PIP SD OPN Pivka, ne glede na prej navedeno:
– je dopustna izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega objekta, geoloških- 

geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa;
– so dopustni pomožni kmetijski objekti (npr.: kmečka lopa, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, gnojišče, pokrita skladišča za 

lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, molzišče, rastlinjak) ter kmetijskim proizvodom in 
dopolnilni dejavnosti (npr. sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin) in čebelnjaki in sicer so v obsegu največ 150 m2 dopustni 
vsi z izjemo objektov, namenjenih kmetijskim proizvodom in dopolnilni dejavnosti v dopustnem obsegu največ 80 m2 in kmečke lope v 
dopustnem obsegu 30m2; dopustna kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim 
delovanjem voda); višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,5 m nad koto urejenega terena; dopustna etažnost je pritličje; obli-
kovanje: podolgovata zasnova v razmerju vsaj 1:1,3; stavba je oblikovana enostavno in oblikovno usklajena s stavbo, h kateri pripada; 
strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice; naklon in oblika strehe je skladna s strehami osnovnih objektov na 
funkcionalni parceli objekta; izbor materialov se mora zgledovati po značilnih kvalitetnih vzorcih; priporoča se uporaba materialov avtoh-
tonega izvora (kamen, les); v primeru lesa morajo biti vsi leseni deli enako pobarvani.

(14) Grafični del pPIP RI 13 in RI14 obsega:
– List 10.1: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – programska karta, Merilo 1:1000;
– List 10.2: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – usmeritve za lego in velikost objektov, Merilo 1:500.

178.g člen
(pPIP za KA 05/2 in KA 05/4)

(1) Širše območje rekonstrukcije in novogradnje regionalne ceste R3-622/6848 Goriče–Kal predstavlja območje s PNRP z grafično 
oznako:

– PO – Ostale prometne površine, ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za odvijanje 
prometa (npr. prometni terminal, ipd.) v območju pEUP KA 05/2 in

– CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje 
trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih,vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter 
bivanje v območju pEUP KA 05/4.

(2) Območje, sestavljeno iz EUP KA 05/2 in KA 05/4:
– se nahaja ob križišču regionalne ceste R3-622/6848 Goriče–Kal in glavne državne ceste I. reda G1-6 Pivka–Ilirska Bistrica;
– območje pod glavno državno cesto I. reda G1-6 Pivka–Ilirska Bistrica predstavlja brežino, ki pada v smeri proti severu (do 10°) 

proti regionalni cesti R3-622/6848 Goriče–Kal in proizvodnim površinam Pivke perutninarstva d.d.;
– območje severno od regionalne ceste R3-622/6848 Goriče –Kal in vzhodno od proizvodnih površin predstavlja prav tako razgiban 

teren z nakloni do 10°;
– se nahaja na začetku naselja Kal in je zaradi reliefnih značilnosti neizpostavljeno in ne vpliva bistveno na širšo krajinsko sliko;
– območje se nahaja na območju zemljišč s parc. št.: 3112/2-del, 3112/3, 3112/22, 3682/3, 3682/4, 3733/9-del, vse k.o. Kal in 

3799/4, 3810/1, 3810/2-del, 3810/3 in 4249, vse k.o. Radohova vas;
– obsega 1,9 ha.
(3) Območje EUP KA 05/2 in KA 05/4 je namenjeno celoviti ureditvi širšega območja rekonstrukcije in novogradnje regionalne 

ceste R3-622/6848 Goriče–Kal.
(4) Načrtovane ureditve v območju
– pEUP KA 05/2 so: rekonstrukcija in novogradnja regionalne ceste R3-622/6848 Goriče–Kal; ureditev površin za mirujoči promet za 

potrebe proizvodnega območja celotne EUP KA 05 in morebitnih cestnih priključkov na regionalno cesto Goriče–Kal; ureditev pomožnih 
objektov in ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.

– pEUP KA 05/4 so: ureditev večnamenskega trgovsko-gostinskega objekta; prometna ureditev območja z ureditvijo cestnih pri-
ključkov na glavno državno in regionalno cesto ter ureditev površin za mirujoči promet za potrebe proizvodnega območja celotne EUP 
KA 05; ureditev pomožnih objektov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.

(5) Koncept ureditve območja EUP KA 05/2 in 05/4:
– zasnova upošteva lego obstoječih objektov in idejno zasnovo rekonstrukcije in novogradnje regionalne ceste R3-622/6848 Goriče 

–Kal in se hkrati prilagaja danim značilnostim in strukturam prostora;
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– prometna ureditev in značilnosti reliefa narekujejo razmestitev programa in sicer se program večnamenskega trgovsko-gostin-
skega objekta umesti ob glavno državno cesto in tako zagotovi dostop tako z glavne državne kot tudi z regionalne ceste.

(6) Načrtovani objekti v območju EUP KA 05/2 in 05/4 so glede na klasifikacijo objektov:
– stavbe: CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 

CC-SI 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe, CC-SI 12301 Trgovske stavbe, 
CC-SI 12302 Sejemske dvorane, razstavišča, CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, CC-SI 12420 Garažne stavbe, CC-SI 12520 
Rezervoarji, silosi in skladišča, CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice, CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje;

– gradbeno inženirski objekti: CC-SI 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste, CC-SI 21120 Lokalne ceste 
in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, CC-SI 21410 Mostovi in viadukti, CC-SI 21420 Predori in podhodi, CC-SI 22121 
Daljinski vodovodi, CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, CC-SI 
22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, CC-SI 22223 
Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, CC-SI 22232 Čistilne naprave, CC-SI 22240 Distribucijski 
elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;

– dopustna je tudi izvedba sončnih elektrarn, izvedenih v okviru obstoječega, rekonstruiranega ali novozgrajenega objekta, geolo-
ških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje kompleksa.

(7) Skupne usmeritve za objekte v območju EUP KA 05/4:
– dopustne gradnje in dela: novogradnje objektov, odstranitev in prenova objektov, ureditev zunanjih površin (npr. vkopi, ureditev 

pretežno zelenih brežin in premostitev višinskih razlik z opornimi zidovi);
– dopustna izraba prostora je določena z dopustnimi gabariti in merili za lego objektov (regulacijskimi črtami);
– lega: lega objektov je določena z mejami načrtovanih funkcionalnih parcel, legami GM in RL ter mejami pEUP;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je določen z lego 

GM;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega dopu-

stnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m;
– dopustna odstopanja: v dimenzije višinskih gabaritov niso vštete inštalacijske in tehnološke naprave in oprema (npr.: dimniki, 

inštalacijski jaški ipd.); tlorisni gabariti navzdol niso omejeni.
(8) Usmeritve za objekt z oznako a:
– dopustne dejavnosti in objekti: programi trgovske, gostinske in muzejske (konferenčne) in turistične oziroma sorodne dejavnosti 

(npr. ureditev večnamenskega trgovsko-gostinskega objekta z večnamenskim prostorom, ipd.);
– kota gotovega terena: delno preoblikovanje terena (z brežinami in opornimi zidovi) in sicer je načrtovana kota terena 503.00 m 

n.v. (± 1,50 m);
– tlorisni gabariti: en objekt pretežno vzdolžne oblike (lahko sestavljen kompleks ali oblika L ipd.);
– višinski gabariti: dopustna etažnost je največ (K) + P + 1N pri čemer je največja dopustna višina stavbe 10,00 m merjeno od točke 

terena na strani ob glavni državni cesti (kota 507.50 m n.v.).
(9) Usmeritve za objekt z oznako c1 in c2:
– dopustne dejavnosti in objekti: ureditev cestnih priključkov na glavno državno cesto za osebni promet in regionalno cesto za 

osebni in tovorni promet;
– kota gotovega terena: kota se prilagaja koti cestnih teles
– Usmeritve za objekt z oznako p1 in p2:
– dopustne dejavnosti in objekti: ureditev notranjih dostopnih poti in površin za mirujoči promet vključno z pomožnimi ureditvami 

(npr. nadstrešnice za avtomobile),
– kota gotovega terena: delno preoblikovanje terena (z brežinami in opornimi zidovi) in sicer se ureditve objekta z oznako p1 

prilagajajo koti regionalne ceste in načrtovanega objekta z oznako a, ureditve objekta z oznako p2 pa koti glavne državne ceste in 
načrtovanega objekta z oznako a.

(10) Skupne usmeritve za objekte v območju EUP KA 05/2 in KA 05/4:
– dopustne gradnje in dela: novogradnje objektov, odstranitev in prenova objektov, ureditev zunanjih površin (npr. vkopi, ureditev 

pretežno zelenih brežin in premostitev višinskih razlik z opornimi zidovi);
– rekonstrukcija in novogradnja regionalne ceste R3-622/6848 Goriče–Kal v skladu z veljavnimi predpisi;
– ureditev površin za mirujoči promet za potrebe proizvodnega območja celotne EUP KA 05 in morebitnih cestnih priključkov na 

regionalno cesto Goriče–Kal v zaledju regionalne ceste;
– ureditev pomožnih objektov in ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč za zahtevne in manj zahtevne objekte (brez soglasja soseda) je določen z lego 

GM;
– minimalni dopustni odmik pomožnih objektov od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) je 2,0 m z izjemo minimalnega dopu-

stnega odmika za ureditev nepokritih parkirnih mest, podpornih zidov in ograj;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za nepokrita parkirna mesta in oporne zidove je 1,0 m;
– minimalni dopustni odmik od sosednjih zemljišč (brez soglasja soseda) za ograje je 0,50 m;
– dopustna odstopanja: v dimenzije višinskih gabaritov niso vštete inštalacijske in tehnološke naprave in oprema (npr.: dimniki, 

inštalacijski jaški, ipd.); tlorisni gabariti navzdol niso omejeni.
(11) Pomožni objekti v območju posestva EUP KA 05/2 in KA 05/4:
– dopustni so pomožni objekti v skladu z 88. členom odloka, ki opredeljuje dopustnost pomožnih objektov;
– dodatni pogoji za oblikovanje pomožnih objektov so določeni z lokacijskimi pogoji za oblikovanje objektov in oblikovanje zunanjih 

površin v območju pPIP KA 05/2 in 05/4.
(14) Grafični del pPIP za KA 05/2 in KA 05/4 obsega:
– List 11.1: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – programska karta, Merilo 1:1000;
– List 11.2: Karta usmeritev za določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) – usmeritve za lego in velikost objektov, Merilo 1:500.

178.h člen
(pPIP za ureditev poti v odprtem prostoru)

(1) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditev poti v odprtem prostoru na območju PNRP z grafično oznako K in G so dolo-
čeni za:
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– širše območje Petelinjskega in Palškega jezera
– širše območje Parskega, Velikega in Malega Drskovškega in Velikega in Malega Zagorskega jezera
– območje Zagorje/Šilentabor – Narin – Pivka
– območje Javornikov (sever)
– območje Javornikov (jug)
– širše območje Košanske doline
– širše območje Pivke.
(2) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditev poti v odprtem prostoru (pPIP poti) so prikazani v grafičnem delu:
– list 12.1: Podrobni PIP za širše območje Petelinjskega in Palškega jezera
– list 12/SP1: Analiza stanja širšega območja Petelinjskega in Palškega jezera
– list 12.2: Podrobni PIP za širše območje Parskega, Velikega in Malega Drskovškega in Velikega in Malega Zagorskega 

jezera
– list 12/SP2: Analiza stanja širšega območja Parskega, Velikega in Malega Drskovškega in Velikega in Malega Zagorskega 

jezera
– list 12.3: Podrobni PIP za območje Zagorje/Šilentabor – Narin – Pivka
– list 12/SP3: Analiza stanja območja Zagorje/Šilentabor – Narin – Pivka;
– list 12.4: Podrobni PIP za širše območje Pivke
– list 12.5: Podrobni PIP za širše območje Košanske doline.
(3) S pPIP poti je določen:
– načrtovan sistem poti,
– usmeritve za lego objektov in
– usmeritve za določitev javnega dobra.
(4) Načrtovane poti so opredeljene z oznako:
– osnovna krožna pot (do jezer) kot povezovalne poti med jezeri, ki poteka po obstoječih poteh;
– krožne poti okoli/do jezera kot dostopne poti do posameznih presihajočih jezer, ki potekajo po obstoječih poteh;
– krožne poti okoli/do jezera – neurejeno stanje kot dostopne poti do posameznih presihajočih jezer, kjer je nujna ureditev 

poti zaradi neustreznega dejanskega stanja (zaraščenost, neobstoj poti);
– alternativna pot kot variantna pot prej navedenih poti;
– alternativna pot – neurejeno stanje (načrtovana je ureditev poti) kot variantna pot prej navedenih poti, kjer je nujna ureditev 

poti zaradi neustreznega dejanskega stanja (zaraščenost, neobstoj poti);
– poplavljena pot kot krožne poti okoli jezer, ki so del časa poplavljene;
– kolesarska pot (steza);
– povezovalna pot (do drugih znamenitosti) – neurejeno stanje (načrtovana je dolgoročna ureditev poti);
– obstoječa povezovalna pot (do drugih znamenitosti).
(5) Koncept načrtovanega sistema poti je določen glede na analizo tehničnega stanja poti in ambientalne analize širšega 

območja poti, ki je prikazana v grafičnem delu. Pri podrobnješem načrtovanju in posegih v prostor je potrebno upoštevati, da vo-
dno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Navedeno je 
potrebno obvezno upoštevati še posebej pri določitvi loakcije počivališč.

(6) Skupne usmeritve za lego objektov so prikazane v grafičnem delu in sicer so opredeljena:
– območja ureditve turistične infrastrukture v območju območja Petelinjskega, Palškega, Parskega, Velikega in Malega Dr-

skovškega ter Velikega in Malega Zagorskega jezera in območju Zagorje/Šilentabor – Narin – Pivka;
– območja ureditve razgledne ploščadi v območju Petelinjskega jezera (dopustni lokaciji ob južnem in jugozahodnem delu 

obale) in Palškega jezera (dopustna lokacije ob južnem in jugozahodnem delu obale) pri čemer razgledne ploščadi ne smejo 
presegati dolžine 100,0 m in višine 10,0 m, nanje je lahko nameščena opazovalnica za ptice/divjad izhajajoč iz IDZ v prilogi tega 
akta;območje ureditve neurejenih poti v območjih neurejenega stanja alternativne ali krožne poti okoli/do jezer v območju območja 
Petelinjskega, Palškega, Parskega, Velikega in Malega Drskovškega ter Velikega in Malega Zagorskega jezera;

– območja, kjer ni dopustna gradnja niti pomožnih objektov niti ograj za pašnike v območju območja Petelinjskega, Palškega, 
Parskega, Velikega in Malega Drskovškega ter Velikega in Malega Zagorskega jezera;

– območja čiščenja podrasti, kjer je dopusten tudi posek posamičnih dreves za ureditev razglednih točk (ploščadi) v območju 
območja Petelinjskega, Palškega, Parskega, Velikega in Malega Drskovškega ter Velikega in Malega Zagorskega jezera;

– območja ohranjanja odprtega prostora, kjer se ohranja odprt prostor z namenom zagotavljati vedutne poglede na presiha-
joča jezera oziroma druge znamenitosti;

– območja ohranjanja gozdnega prostora.
(7) Posebne usmeritve za ureditev poti v odprtem prostoru so:
– v območju poti, opredeljenih s tem členom, je dopustna postavitev usmerjevalnih tabel;
– alternativna pot – neurejeno stanje pot vzhodno od Palškega jezera, in sicer zahodno od vzpetine Hrbec, ki vodi k Matijevi 

jami se uredi največ v širini steze (npr. 1.00 m) v izvedbi brez zemeljskih del;
– alternativna pot – neurejeno stanje krožna pot okoli Petelinjskega jezera – odsek vzhodno od jezera se uredi največ v širini 

steze (npr. 1.00 m) v izvedbi brez zemeljskih del;
– alternativna pot – neurejeno stanje poti na ožjem območju jezer od Velikega Drskovškega jezera do Malega in Velikega 

Zagorskega jezera: dostop z motornimi vozili je dopusten zgolj za lastnike zemljišč;
– okrog Petelinjskega jezera je v območju 100,0 m pasu od meje naravne vrednote Petelinjsko jezero nedopustno vsakršno 

krčenje gozdnega prostora z izjemo ukrepov s ciljem zagotavljanja ugodnih pogojev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov.
(8) Vse v tem členu opredeljene načrtovane prostorske ureditve (poti in druge ureditve) se lahko umestijo le kot parkovna 

infrastruktura KP PPJ.«

79. člen
Za peto alinejo 180. člena se dodata novi šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine (Uradni list RS, št. 78/12),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središče Pivke (Uradni list RS, št. 62/13).«
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80. člen
Spremeni se 181. člen Odloka tako, da se glasi:

»181. člen
(skupni PIP glede odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) Skupni PIP glede odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev velja za celotno območje Občine Pivka (vse enote urejanja 
prostora), razen če je s posebnimi ali podrobnimi PIP določeno drugače.

(2) Odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih s tem odlokom, so dopustna pri obstoječih legalno zgrajenih 
objektih, ki se rekonstruirajo, dograjujejo ali se jim spreminja namembnost, če izpolnjujejo vse tri pogoje hkrati:

– so pogoji za gradnjo v izdanem gradbenem ali uporabnem dovoljenju za obstoječi objekt v neskladju s prostorskimi izvedbe-
nimi pogoji Odloka,

– se uporabna površina ne povečuje za več kot 30 %,
– če bi prilagajanje prostorskim izvedbenim pogojem, določenim s tem odlokom, pomenilo nesorazmerno visoke stroške kon-

strukcijskih prilagoditev ali bi objekt zaradi upoštevanja prostorsko izvedbenih pogojev poslabšal dosežene kakovosti v soseščini 
objekta.

(2) Odstopanja od skupnih in posebnih PIP o velikosti in oblikovanju objektov so dopustna:
– za kompleksne prostorske ureditve, katerih oblikovanje se določi v OPPN,
– pri dominantah v prostoru (cerkve, kapelice, spominska obeležja in podobno), pri objektih javnega pomena in pomembnejših 

nestanovanjskih objektih,
– kadar se z različnostjo poudari pomembno drugačen program objekta v prostoru,
– kadar se glede na pomen objekta vzpostavi nova prostorska dominanta,
– kadar se ustvarjajo nove povezave ali odprte površine v prostoru (cestni koridorji, trgi ipd.).«

81. člen
Priloga 1 Odloka se nadomesti z novo prilogo 1, razen za območje rekonstrukcija in prestavitve dela glavne državne ceste G1-6 

v delu naselja Pivka: EUP z oznako PI 51.

82. člen
Priloga 2 Odloka se nadomesti z novo prilogo 2.

83. člen
Priloga 3 Odloka se nadomesti z novo prilogo 3.

84. člen
(dokončanje že začetih postopkov)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo Odloka, se lahko končajo po določbah izvedbenih 
aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

85. člen
(veljavnost obveznih razlag)

Z uveljavitvijo SD OPN Pivka prenehajo veljati obvezne razlage, in sicer:
– obvezna razlaga zelene cezure iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/11);
– obvezna razlaga podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za pEUP PR 01/1 na parc. št. 1013 in 1015, vse k.o. Parje, iz 

Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 62/13);
– obvezna razlaga točke 3.2.6 Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, oblikovanja in lege nezahtevnih in enostavnih 

objektov, ki vsebuje 88., 89., 90. in 91. člen, in Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po podrobni namenski 
rabi prostora iz Priloge 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 62/13);

– obvezna razlaga 181. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna 
razlaga, 62/13 – obvezna razlaga, 17/14 – Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna) 
(Uradni list RS, št. 60/15).

86. člen
(hramba OPN)

SD OPN Pivka je izdelan v digitalni obliki in tiskan v štirih (4) izvodih v analogni obliki. SD OPN Pivka je v analogni in digitalni 
obliki na vpogled na sedežu Občine Pivka, hrani pa se na Upravni enoti Postojna in na pristojnem ministrstvu.

87. člen
(dostopnost prostorskega akta)

Ta Odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu občine in na spletnih straneh občine.

88. člen
(veljavnost Odloka)

Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 9000-22/2018
Pivka, dne 21. junija 2018

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.
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Priloga 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora  

1. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Pivka in Hrastje (brez EUP PI 51) 
EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

PI 01 PI 01/1 Območje oblikovanja severnega vhoda v mesto Pivka z ureditvijo: 

 Drevoreda oddaljenega od kolesarske steze najmanj 2,5 m in enostranske dvosmerne kolesarske steze 
v širini 2,5 m ob glavni državni cesti G1-6 med naseljem Selce in Pivko v smeri Selce – Pivka od 8.00 + 
0,00 do 8,60 + 40,00 pri čemer se drevored in kolesarska steza obvezno izvedeta v enakem nivoju kot 
glavna državna cesta G1-6 z dopustno višinsko toleranco 0,5m. 

 Pločnika ter enostranske dvosmerne kolesarske steze v širini 2,5 m ob glavni državni cesti G1-6 med 
naseljem Selce in Pivko v smeri Selce – Pivka od 8,60 + 40,00 do 9,00 + 0,00 pri čemer se kolesarska 
steza obvezno izvede v enakem nivoju kot G1-6 z dopustno višinsko toleranco 0,5m. 

 Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

PI 01 PI 01/2 Oblikovanje severnega vhoda v mesto z ureditvijo novega priključka javne poti 815411 na glavno državno cesto 
G1-6. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako PC; 

 ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze v širini 2,5 m ob glavni državni cesti G1-6 med 
naseljem Selce in Pivko v smeri Selce – Pivka od 8.00 + 0,00 do 8,60 + 40,00; 

 priključevanje na G1-6 z ureditvijo štirikrakega križišča / krožišča na G1-6 s priklopom vzhodne pivške 
obvoznice nanj. 

PI 01 PI 01/3 Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN:  

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako BD; 

 v okviru podenote je dopustna umestitev parkirišče za tovornjake. 

PI 01* PI 01/4 Območje vzhodne pivške obvoznice s severnim priključkom na  G1-6 v načrtovanem križišču / krožišču v višini 
Gradca in južnim priključkom v načrtovanem krožišču Javor. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna 
izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako PC; 

 novi dodatni priključki na obvoznico niso dopustni; 

 z namenom ugotovitve dejanskega stanja oz. natančnejše ugotovitve vplivov na varovane vrste ptic, ki bi 
lahko imeli za posledico predlog in izvedbo morebitnih omilitvenih ukrepov povezanih z ohranjanjem 
repaljščice, kosca in prepelice v ugodnem stanju naj se pred izvedbo OPPN izvede popis teh treh vrst na 
območju Snežnik Pivka s ciljem ugotavljanja pomembnosti območja načrtovane obvoznice za navedene 
vrste. Vsi posegi naj se načrtujejo na način, da ne bo bistvenega vpliva na lastnosti Natura območja 
Snežnik Pivka in območja, ki po mnenju EU izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva; 

 za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

PI 01* PI 01/5 Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako PC; 

 ureditev območje prometnih površin ob križišču vzhodne pivške obvoznice in severnega priključka na  
G1-6 v načrtovanem križišču / krožišču v višini Gradca in južnim priključkom v načrtovanem krožišču 
Javor; 

 za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 
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EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

PI 02 PI 02/1 Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako BD; 

 varovanje koridorja za dostop v EUP PI 03, 

 na severnem vhodu v Pivko oblikovati nova vozliščno točko ob vstopu v mesto predvsem kot turistično 
vstopno točko in spremljajočo oskrbno točko s trgovsko ponudbo. 

 maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m; GM 10 m od obstoječega cestnega telesa, 

 potrebna je posebna pozornost pri oblikovanju vhoda v mestu z ureditvijo drevoreda in kvalitetnim 
arhitekturno-urbanističnim oblikovanjem območja. Pri oblikovanju severne vpadnice (Postojnska cesta) 
oblikovati vhod (vstopno točko) v Pivko in vpadnico kot mestno alejo z pešpotmi in ohranjanjem in 
oblikovanjem drevorednih potez. V območja se usmerja razvoj centralnih dejavnosti. Oblikovanje 
objektov ob cesti naj upošteva orientiranost objektov na mestno vpadnico (obvezno je oblikovanje glavne 
reprezentančne fasade objektov proti mestni vpadnici in v komunikaciji z njo). 

Do sprejema OPPN so možna vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave 
oz. dozidave do 25% BTP osnovnega objekta. 

PI 02 PI 02/2 Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako BT; 

 na severnem vhodu v Pivko se nova vozliščna točka načrtuje predvsem kot turistična vstopna točka, 

 potrebna je posebna pozornost pri oblikovanju vhoda v mestu z ureditvijo enostranske dvosmerne 
kolesarske steze in drevoreda (zelenih površin kot ločevalcem med G1-6 in manj hrupnim območjem PI 
02/2 ter kvalitetnim arhitekturno-urbanističnim oblikovanjem območja. 

 dopustna je umestitev parkirišča za avtodome ob upoštevanju drugih urb.-arhitekturnih izhodišč za PI 02. 

 maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m in maksimalno P+1+1M. 

 lega objektov na zemljišču: Upoštevanje GM, ki poteka 10 m od obstoječega cestnega telesa. 

 pri oblikovanju severne vpadnice (Postojnska cesta) oblikovati vhod (vstopno točko) v Pivko in vpadnico 
kot mestno alejo z pešpotmi in ohranjanjem in oblikovanjem drevorednih potez. V območja se usmerja 
razvoj centralnih dejavnosti.  

 oblikovanje objektov ob cesti naj upošteva orientiranost objektov na mestno vpadnico - obvezno je 
oblikovanje glavne reprezentančne fasade objektov proti mestni vpadnici in v komunikaciji z njo. 

Do sprejema OPPN so možna vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in prizidave 
oz. dozidave do 25% BTP osnovnega objekta. 

PI 02 PI 02/3 Območje oblikovanja severnega vhoda v mesto Pivka. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako BD; 

 na severnem vhodu v Pivko se nova vozliščna točka načrtuje kot turistična vstopna točka. 

 potrebna je posebna pozornost pri oblikovanju vhoda v mestu z ureditvijo enostranske dvosmerne 
kolesarske steze in drevoreda (zelenih površin kot ločevalcem med G1-6 in manj hrupnim območjem PI 
02/1 ter kvalitetnim arhitekturno-urbanističnim oblikovanjem območja).  

 poleg ostalih dejavnosti dopustnih za BD je dopustna umestitev trgovskih centrov in bencinskega servisa 
ob upoštevanju drugih urbanistično-arhitekturnih izhodišč za PI 02. 

 lega objektov na zemljišču: Upoštevanje GM, ki poteka 10 m od obstoječega cestnega telesa. 

 oblikovanje objektov: Pri oblikovanju severne vpadnice (Postojnska cesta) oblikovati vhod (vstopno 
točko) v Pivko in vpadnico kot mestno alejo z pešpotmi in ohranjanjem in oblikovanjem drevorednih 
potez. V območja se usmerja razvoj centralnih dejavnosti. Oblikovanje objektov ob cesti naj upošteva 
orientiranost objektov na mestno vpadnico - obvezno je oblikovanje glavne reprezentančne fasade 
objektov proti mestni vpadnici in v komunikaciji z njo.  
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EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

PI 03 PI 03/1 Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SSp; 

 lega objektov mora upoštevati GM, ki določajo koridorje za GJI in sicer se območje prometno naveže na 
G1-6 preko koridorja v podenoti PI 05/2 in na javno pot 815421 na vzhodnem robu Petelinj; 

 obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski (otroško igrišče, zelene povr.); 

 objekti naj se tipologiji zgledujejo po naselju Petelinje v njegovi neposredni bližini; 

 strehe: sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena; enoten 
(plitek/strm) naklon v enoti. 

PI 04 PI 04/1 Nova stanovanjska soseska na vzpetini nad obstoječim naseljem Petelinje. Za načrtovane prostorske ureditve je 
potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SSs; 

 obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski EUP PI 04 (otroško igrišče, 
zelene površine); 

 objekti naj se tipologiji zgledujejo po naselju Petelinje v njegovi neposredni bližini; 

 strehe: sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena; enoten 
(plitek/strm) naklon v podenoti. 

PI 04 PI 04/2 Obstoječe stanovanjsko območje z stanovanjskimi objekti, samostojnimi objekti z dejavnostjo in dejavnostjo v 
stanovanjskih objektih. Obstoječe kmetije. V okviru obstoječih kmetij je dopustna postavitev pomožnih objektov v 
skladu s PIP za območja s PNRP SK. 

Objekti obstoječih kmetij se lahko rekonstruirajo, prizidajo in nadzidajo pa le v okviru 25% obstoječe BTP vseh 
objektov obstoječe kmetije. Gradnja novih kmetij ni dopustna. 

Obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski EUP PI 04 (otroško igrišče, zelene 
površine). 

PI 04 PI 04/3 Nova stanovanjska soseska na vzpetini nad obstoječim naseljem Petelinje. Za načrtovane prostorske ureditve je 
potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SSs; 

 obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski EUP PI 04 (otroško igrišče, 
zelene površine). 

 objekti naj se tipologiji zgledujejo po naselju Petelinje v njegovi neposredni bližini. 

 strehe: sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena; enoten 
(plitek/strm) naklon v podenoti. 

PI 04 PI 04/4 Objekti obstoječih kmetij se lahko rekonstruirajo, prizidajo in nadzidajo pa le v okviru 25% obstoječe BTP vseh 
objektov obstoječe kmetije. Gradnja novih kmetij ni dopustna. V okviru obstoječih kmetij je dopustna postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s PIP za območja s PNRP SK. 

 obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski EUP PI 04 (otroško igrišče, 
zelene površine); 

 GP min = 600m2; GP max= 1200m2; 

 strehe: plitva ali strma dvokapnica; sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s 
plastnicami terena. 
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PI 05 PI 05/1 Območje oblikovanja severne mestne vpadnice, ki ga je potrebno programsko in oblikovalsko okrepiti. 

 Pri oblikovanju severne vpadnice (Postojnska cesta) oblikovati vhod (vstopno točko) v Pivko in vpadnico 
kot mestno alejo z pešpotmi, kolesarskimi stezami ter oblikovanjem drevorednih potez. V območje se 
usmerja razvoj centralnih dejavnosti.  

 Oblikovanje objektov ob cesti naj upošteva orientiranost objektov na mestno vpadnico (obvezno je 
oblikovanje glavne fasade objektov na strani mestne vpadnice) in javno funkcijo objektov predvsem v 
parterju. 

 Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z podrobnejšo namensko rabo enote 
urejanja prostora, so dopustne spremembe namembnosti v namembnost skladno s podrobnejšo namensko 
rabo, rekonstrukcija objektov ter vzdrževalna dela in odstranitev objektov. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

PI 05 PI 05/2 Območje oblikovanja severne mestne vpadnice, ki ga je potrebno programsko in oblikovalsko okrepiti. 

 Pri oblikovanju severne vpadnice (Postojnska cesta) oblikovati vhod (vstopno točko) v Pivko in vpadnico 
kot mestno alejo z pešpotmi, kolesarskimi stezami ter oblikovanjem drevorednih potez. V območje se 
usmerja razvoj centralnih dejavnosti.  

 Oblikovanje objektov ob cesti naj upošteva orientiranost objektov na mestno vpadnico (obvezno je 
oblikovanje glavne fasade objektov na strani mestne vpadnice) in javno funkcijo objektov predvsem v 
parterju.  

 Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z podrobnejšo namensko rabo enote 
urejanja prostora, so dopustne spremembe namembnosti v namembnost skladno s podrobnejšo namensko 
rabo, rekonstrukcija objektov ter vzdrževalna dela in odstranitev objektov. 

Območje (naselbinske) kulturne dediščine z ohranjenimi kvalitetno oblikovani objekti (avtohtone samostojne stavbe). 

PI 05 PI 05/3 Območje oblikovanja severne mestne vpadnice, ki ga je potrebno programsko in oblikovalsko okrepiti. 

 Pri oblikovanju severne vpadnice (Postojnska cesta) oblikovati vhod (vstopno točko) v Pivko in vpadnico 
kot mestno alejo z pešpotmi, kolesarskimi stezami ter oblikovanjem drevorednih potez. V območje se 
usmerja razvoj centralnih dejavnosti.  

 Oblikovanje objektov ob cesti naj upošteva orientiranost objektov na mestno vpadnico (obvezno je 
oblikovanje glavne fasade objektov na strani mestne vpadnice) in javno funkcijo objektov predvsem v 
parterju. 

 Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z podrobnejšo namensko rabo enote 
urejanja prostora, so dopustne spremembe namembnosti v namembnost skladno s podrobnejšo namensko 
rabo, rekonstrukcija objektov ter vzdrževalna dela in odstranitev objektov. 

PI 06 PI 06/1 Cerkev v Petelinjah. 

Območje (naselbinske) kulturne dediščine z ohranjenimi kvalitetno oblikovani objekti (avtohtone samostojne stavbe). 

PI 06 PI 06/2  Maksimalni tlorisni gabariti: šmax = 8,5m, dmin =11m, dmax= 17m pri upoštevanju razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2.  

 Strehe: strma dvokapnica (40°- 45°); Sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s 
plastnicami terena. 

Območje (naselbinske) kulturne dediščine z ohranjenimi kvalitetno oblikovani objekti (avtohtone samostojne stavbe). 

PI 06 PI 06/3 Območje (naselbinske) kulturne dediščine z novejšo gradnjo kmetijskih gospodarstev. 

 Maksimalni tlorisni gabariti: šmax = 8,5m, dmin =11m, dmax= 17m pri upoštevanju razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. 

 Strehe: strma dvokapnica (35°- 45°); Sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s 
plastnicami terena. 
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PI 06 PI 06/4  Maksimalni tlorisni gabariti: šmax = 8,5m, dmin =11m, dmax= 17m pri upoštevanju razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. 

 Strehe: strma dvokapnica (35°- 45°); Sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s 
plastnicami terena. 

PI 07 PI 07/1 Objekti obstoječih kmetij se lahko rekonstruirajo, prizidajo in nadzidajo pa le v okviru 25% obstoječe BTP vseh 
objektov obstoječe kmetije. Gradnja novih kmetij ni dopustna. 

 Obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski EUP PI 07 in EUP PI 08 
(otroško igrišče, zelene površine). 

 Maksimalni tlorisni gabariti: šmax = 8,5m, dmin =11m, dmax= 17m pri upoštevanju razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. 

PI 07 PI 07/2  Obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski EUP PI 07 in EUP PI 08 
(otroško igrišče, zelene površine). 

 Maksimalni tlorisni gabariti: šmax = 8,5m, dmin =11m, dmax= 17m pri upoštevanju razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. 

PI 07 PI 07/3 Nova stanovanjska soseska pod Vilharjevim naseljem in G1-6. 

PI 07 PI 07/4 Vrstna gradnja pod Vilharjevim naseljem in G1-6: Gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe je dovoljena le ob 
izdelavi projekta za dovoljenje za poseg v prostor za celotno podenoto. 

PI 08 / Na prostih zemljiščih so dopustne novogradnje za potrebe obstoječih večstanovanjskih objektov (otroško igrišče, 
garaže oz. garažna hiša, …) in stanovanjske novogradnje. Dopustna višina objektov za novogradnje je 12 m. 
Novogradnje stanovanjskih objektov so dopustne s sprejemom OPPN. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

PI 09 PI 09/1  Dopustna je gradnja turistično-gostinskega objekta do 250 m2 BTP.  

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 10,0 m in maksimalno P+1M. 

 Dopustna je smer objekta in smer slemena objekta vzporedno s smerjo plastnic terena (vzpetine). 

PI 09 PI 09/2 Obstoječe urejene zelene površine za šport in rekreacijo (otroško igrišče). Novogradnje objektov niso dopustne. 

PI 09 PI 09/3 Obstoječe urejene zelene površine za šport in rekreacijo (športni stadion). Novogradnje objektov niso dopustne. 

PI 10 / Območje Krpanovega doma. Bodoče mestno središče s preoblikovano Prečno ulico v mestno promenado v navezavi 
z mestno promenado na Kolodvorski cesti in mestnim trgom na delu Kolodvorske ceste med Postojnsko in Prečno. 

Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15 m in maksimalno P+3. Upoštevanje GM in sicer morajo biti 
objekti od meje obstoječega cestnega telesa umaknjeni vsaj 10 m. 

PI 11 PI 11/1 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Eko vrtec v Pivki (Ur. l. RS, št. 30/2010). 

PI 11 PI 11/2 

Območje Osnovne šole Pivka z telovadnico: 

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15 m in maksimalno P+3. 

 FZmax= 40%, FI max= 1,0 ; FOZP min= 30% oz. normativi za osnovne šole (25-35m2 površine zemljišča/1 
učenca oz. za prizidave 10-15m2 površine zemljišča/1 učenca). 
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PI 12 PI 12/1  

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CU; 

 bodoče mestno središče s preoblikovano Prečno ulico v mestno promenado v navezavi z mestno 
promenado na Kolodvorski cesti in mestnim trgom na delu Kolodvorske ceste med Postojnsko in Prečno; 

 maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15 m in maksimalno P+3. 

Do sprejema OPPN so dopustne funkcionalne dopolnitve območja ter vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna 
dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BTP osnovnega objekta. 

PI 12 
PI 12/2, 
3, 4, 5 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središča Pivke (Ur. l. RS, št. 62/2013). 

PI 13 / 
Objekti obstoječih kmetij se lahko rekonstruirajo, prizidajo in nadzidajo pa le v okviru 25% obstoječe BTP vseh 
objektov obstoječe kmetije. Gradnja novih kmetij ni dopustna. Obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih 
zelenih površin v soseski EUP PI 13 in EUP PI 18 (otroško igrišče, zelene površine). 

PI 14  

Odlok o zazidalnem načrtu P1 S11 – Motel v Pivki (Ur. l. RS, št. 81/2004). 

V primeru sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega izvedbenega akta je poleg dopustnih dejavnosti, gradenj 
in objektov za območja z oznako CU dopustna še gradnja bencinskega servisa. 

PI 15 PI 15/1 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CU; 

 maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15 m in maksimalno P+3; 

 upoštevanje GM in sicer morajo biti objekti od meje obstoječega cestnega telesa umaknjeni vsaj 10 m. 

Do sprejema OPPN so dopustne funkcionalne dopolnitve območja ter vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna 
dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BTP osnovnega objekta. 

PI 15 
PI 15/2, 
PI 15/3 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CU; 

 preoblikuje se značaj dela Javorniške ceste (pogojeno z izgradnjo občinske obvoznice Petelinje-Pivka) in 
sicer naj se dolgoročno prestrukturira v podaljšek promenadne poti s Kolodvorske ceste s poudarkom na 
peš prometu, motorni promet naj ima značaj dostopnega prometa; 

 promenada se oblikuje z oblikovanjem površin za pešce, kolesarje in povezovalnih zelenih površin 
(drevored). Opremljena naj bo z drevoredi, tlaki, razsvetljavo, itd. na način, da so prijetne za sprehajanje; 

 potrebno je vzpostaviti funkcionalne in vizualne povezave med posameznimi območji naselja: območjem 
osnovne šole in vrtca, območjem športnega parka, območjem parka, drevoredi, osrednjim otroškim 
igriščem in stanovanjskimi območji v zaledju; 

 potrebno je vzpostaviti tudi novo mestno strukturo objektov, historične kvalitetne objekte pa ponovno 
izpostaviti; 

 maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15 m in maksimalno P+3. 

Do sprejema OPPN so dopustne funkcionalne dopolnitve območja ter vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna 
dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BTP osnovnega objekta. 
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PI 15 PI 15/4 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CU; 

 obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski EUP PI 15 (otroško igrišče, 
zelene površine); 

 maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m in maksimalno P + 2; 

 upoštevanje gradbene meje, ki zagotavlja zeleno cezuro med območjem gospodarske cone in mestnim 
središčem. 

Do sprejema OPPN so dopustne funkcionalne dopolnitve območja ter vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna 
dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BTP osnovnega objekta. 

PI 16  

Dislocirana EUP – območje namenjeno izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike. Dopustna je 
gradnja sončnih elektrarn. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN.  

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

PI 17 PI 17/3 
Območje železniške postaje Pivka. Načrtuje se preureditev zunanje ureditve železniške postaje v Pivki v skladu z 
Idejno zasnovo novelacije PZI za zunanjo ureditev železniške postaje v Pivki (izdelal Invest Biro Koper d.d., Koper). 

PI 17 PI 17/1 V primeru prestrukturiranja železniške postaje obvezen sprejem OPPN. 

PI 18 / 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Pri pripravi OPPN se upošteva usmeritve: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SSs; 

 lega objektov vzporedna s smerjo plastnic terena (vzpetine); 

 strehe: strma ali plitva dvokapnica pri čemer mora biti naklon enoten v EUP, sleme vzporedno z daljšo 
stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena. 

PI 19 PI 19/1 

Ohranjeno vaško središče na vzpetini nad središčem mesta Pivke. 

Objekti obstoječih kmetij se lahko rekonstruirajo, prizidajo in nadzidajo pa le v okviru 25% obstoječe BTP vseh 
objektov obstoječe kmetije. Gradnja novih kmetij ni dopustna. 

 Strehe: Sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena. 

Območje (naselbinske) kulturne dediščine z ohranjenimi kvalitetno oblikovani objekti (avtohtone samostojne stavbe). 

PI 19 PI 19/2 
Objekti obstoječih kmetij se lahko rekonstruirajo, prizidajo in nadzidajo pa le v okviru 25% obstoječe BTP vseh 
objektov obstoječe kmetije. Gradnja novih kmetij ni dopustna. Strehe: Strma/plitva  dvokapnica; sleme vzporedno z 
daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena. 

PI 20 P20/1 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CU; 

 obvezna je enotna izdelava IDZ za celotno EUP PI 20 in PI 22; 

 območje je namenjeno ureditvam urbanega središča ter ureditvam z gostinsko-turistično ponudbo; 

 posebno pozornost se nameni oblikovanju zunanjega roba naselja; 

 pri prometnem urejanju se upošteva obstoječa prometna ureditev in priklapljanje preko obstoječega 
priključka na krožišče. 

Do sprejema OPPN, skladnega z usmeritvami, se del območja ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za 
del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki (Ur. l. RS, št. 50/07). 
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PI 20 PI 20/2 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CU; 

 obvezna je enotna izdelava IDZ za celotno EUP PI 20 in PI 22; 

 območje je namenjeno ureditvam urbanega središča ter ureditvam z gostinsko-turistično ponudbo; 

 posebno pozornost se nameni oblikovanju zunanjega roba naselja; 

 pri prometnem urejanju se upošteva obstoječa prometna ureditev in priklapljanje preko obstoječega 
priključka na krožišče. 

PI 21 PI 21/1 
Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m in maksimalno P + 2. 

Upoštevanje GM in sicer morajo biti objekti od meje obstoječega cestnega telesa umaknjeni vsaj 10 m. 

PI 21 PI 21/2 

Objekti obstoječih kmetij se lahko rekonstruirajo, prizidajo in nadzidajo pa le v okviru 25% obstoječe BTP vseh 
objektov obstoječe kmetije. Gradnja novih kmetij ni dopustna. 

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m in maksimalno P+2. 

PI 21 PI 21/3 

Objekti obstoječih kmetij se lahko rekonstruirajo, prizidajo in nadzidajo pa le v okviru 25% obstoječe BTP vseh 
objektov obstoječe kmetije. Gradnja novih kmetij ni dopustna. Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 
m in maksimalno P + 2. 

Območje kulturne dediščine. 

PI 22 / 

Območje parka v funkciji območja EUP PI 20. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem 
OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako ZP; 

 obvezna je enotna izdelava IDZ za celotno EUP PI 20 in PI 22. 

PI 23 / 
Območje komunalne čistilne naprave za aglomeracijo Pivka, Selce in Trnje, ki se ureja z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo v Pivki (planska celota P1-S8-P3-O) (Ur. l. RS, št. 19/09). 

PI 24 PI 24/1 

Obstoječa gospodarska cona. 

Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m in maksimalno P + 2. 

Upoštevanje GM in sicer morajo biti objekti od meje obstoječega cestnega telesa umaknjeni vsaj 10 m. 

Upravljavci nepremičnih virov onesnaževanja (v nadalj: naprav) so dolžni zagotoviti ukrepe in posledično kakovost 
zraka v skladu s pogoji, ki jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. L. RS, št. 
31/2007) oz. veljavni področni predpisi. 

PI 26 PI 26/1 

Obstoječa gospodarska cona. 

Za objekte in ureditve znotraj enote se gradbeno dovoljenje izda na podlagi določil za predvidene občinske podrobne 
prostorske načrte, ki so določena v 6. točki 178. člena Odloka in sicer je izdelava OPPN potrebna v primeru celovitih 
sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja, v nasprotnem primeru se območje ureja z OPN. Kot 
podlaga za pripravo OPPN za vključitev območja v mestno središče je obvezna izvedba javnega natečaja. 

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m in maksimalno P + 2. 

 Upoštevanje GM in sicer je odmik objektov od meje obstoječega cestnega telesa vsaj 10 m. 

Upravljavci nepremičnih virov onesnaževanja so dolžni zagotoviti ukrepe in posledično kakovost zraka v skladu s 
pogoji, ki jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. L. RS, št. 31/2007) oz. 
veljavni področni predpisi. 
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PI 27 / 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CDi; 

 območje je prvenstveno namenjeno ureditvam za potrebe vzgoje in izobraževanje ter dejavnostim, ki so 
povezane z osnovno dejavnostjo (npr. ureditev športnih površin, ipd.). 

Do sprejema OPPN so dopustne funkcionalne dopolnitve območja ter vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna 
dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BTP osnovnega objekta 

PI 28 / Območje zelenih površin kot bariere pred negativnimi vplivi na okolje zaradi gospodarske cone Javor. 

PI 29 / Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15 m in maksimalno P+2. 

PI 30 / 

Osrednji mestni park. 

 Izjemoma so možne postavitve paviljonskih objektov. 

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15 m in maksimalno P+2.  

 FOZPmin= 80%. 

PI 31 PI 31/1 Območje osrednje cerkve na izpostavljeni legi na griču. Druge dejavnosti niso dopustne. 

PI 32 PI 32/1 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu pokopališče v Pivki – 1. faza (Ur. l. RS, št. 74/05). 

PI 32 PI 32/2 

Območje širitve pokopališča (strateška usmeritev) poleg novega pokopališča na dominantni legi nad Pivko. Za 
načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako ZK. 

PI 33 / 
Območje obstoječe gostilne. Možne so le funkcionalne dopolnitve. Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 
9,50 m in maksimalno P+1. 

PI 34  
PI 34/1, 
PI 34/3 

Do sprejema OPPN so dopustne funkcionalne dopolnitve območja ter vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna 
dela, odstranitev objektov, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BTP osnovnega objekta. 

Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta se upošteva usmeritve: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CU; 

 bodoče mestno središče s preoblikovano Kolodvorsko ulico v mestno promenado; 

 promenada se oblikuje z oblikovanjem površin za pešce, kolesarje in povezovalnih zel. površin (drevored); 

 ob promenadni ulici naj se nizajo javni programi, hkrati pa so opremljene z drevoredi, tlaki, razsvetljavo, itd. 
na način, da so prijetne za sprehajanje. kjer je možno, se GL ob teh ulicah pomika navznoter, tako da 
nastanejo žepki z majhnimi trgi; poleg preusmeritve tranzitnega prometa iz središča naselja je potrebno 
vzpostaviti tudi novo mestno strukturo objektov, historične kvalitetne objekte pa ponovno izpostaviti; 

 obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zel. površin v soseski EUP PI 34 (otroško igrišče, zel. 
površine), 

 maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15 m in maksimalno P + 3 v območju pEUP PI 34/1 in 
12 m v območju pEUP PI 34/3; 

 maksimalni tlorisni gabariti: upoštevanje razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2; 

 upoštevanje GM in sicer je odmik objektov od meje obstoječega cestnega telesa vsaj 10 m. 
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PI 34 PI 34/2 

 Obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski EUP PI 34 (otroško igrišče, 
zelene površine). 

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m in maksimalno P+1+1M. 

 Strehe: Sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena. 

PI 35 
PI 35/1, 
PI 35/2 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP CU za pEUP PI 35/1 in SSs za pEUP PI 35/2; 

 nova stanovanjska soseska je funkcionalno in prostorsko povezana s prestavitvijo G1-6 in rekonstrukcijo 
Radohovske poti; dostop v sosesko naj bo urejen preko rekonstruirane Radohovske poti; 

 enota je z vzhodne strani omejena z novo traso G1-6, proti kateri je obvezna vzpostavitev zelene bariere 
(drevored z urejenimi zelenimi površinami); 

 maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15 m in maksimalno P + 3 v pEUP PI 35/1; maksimalno 
dopustna referenčna višina objekta je 10,0 m in maksimalno P + 1M v pEUP PI 35/2; 

 višina objektov naj pada proti meji z PI 35/2; 

 osnovna oskrba za sosesko se zagotovi v okviru PI 35/1 in PI 36/1; 

 upoštevanje GM in RL in sicer je odmik objektov od meje obstoječega cestnega telesa Radohovske poti 
vsaj 10 m, od meje G1-6 pa vsaj 20 m; 

 enoten naklon streh, sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena. 

PI 36 
PI 36/1, 
PI 36/2 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako CU za pEUP PI 36/1 in SSs za pEUP PI 
36/2; 

 nova stanovanjska soseska je funkcionalno in prostorsko povezana s prestavitvijo G1-6 in rekonstrukcijo 
Radohovske poti; dostop v sosesko naj bo urejen preko rekonstruirane Radohovske poti. 

 enota je z zahodne strani omejena z novo traso G1-6, proti kateri je obvezna vzpostavitev zelene bariere 
(drevored z urejenimi zelenimi površinami); 

 enota meji na vzhodni strani z  Radohovsko vasjo (EUP 37/1), proti kateri je obvezna vzpostavitev zelene 
bariere (drevored z urejenimi zelenimi površinami); 

 maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 15 m in maksimalno P + 3 v pEUP PI 35/1; 

 višina objektov naj padi proti mejo z PI 36/2 in PI 37/1. 

 maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 10,0 m in maksimalno P + 1M v pEUP PI 36/2; 

 osnovna oskrba za sosesko se zagotovi v okviru PI 35/1 in PI 36/1; 

 upoštevanje GM in RL in sicer je odmik objektov od meje obstoječega cestnega telesa Radohovske poti 
vsaj 10 m, od meje G1-6 pa vsaj 20 m. 

 streha: Enoten naklon streh, sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami 
terena. 

PI 37  

Objekti obstoječih kmetij se lahko rekonstruirajo, prizidajo in nadzidajo pa le v okviru 25% obstoječe BTP vseh 
objektov obstoječe kmetije. Gradnja novih kmetij ni dopustna. V okviru obstoječih kmetij je dopustna postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s PIP za območja s PNRP SK. 

 Obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski EUP PI 37 (otroško igrišče, 
zelene površine). 

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m in maksimalno P+1. 

 Maksimalni tlorisni gabariti: upoštevanje razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. 
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PI 38 PI 38/1 

Obvezno je zagotavljanje vsaj enih skupnih javnih zelenih površin v soseski skupaj z EUP PI 37 (otroško igrišče, 
zelene površine). 

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m in maksimalno P+1. 

 Maksimalni tlorisni gabariti: upoštevanje razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. 

 Upoštevanje GM in sicer je odmik objektov od meje obstoječega cestnega telesa vsaj 5 m. 

PI 39 / 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

Za nasipavanje terena ali drug način spreminjanja kote obstoječega terena, je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično 
analizo, ki ugotovi dopustnost posega in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda. 

PI 40 / 

Maksimalno dopustna referenčna višina obstoječih objektov je 12 m in maksimalno P+1.  

Maksimalno dopustna referenčna višina novih objektov nad obstoječimi objekti je 9 m in maksimalno P+1M. 
Maksimalni tlorisni gabariti: upoštevanje razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. Streha: sleme vzporedno z daljšo stranico 
objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena. 

Za del območja EUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka 

PI 41 / 

 Maksimalno dopustna referenčna višina objektov je 12 m. 

 Maksimalni tlorisni gabariti: upoštevanje razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. 

 Upoštevanje GM in sicer je odmik objektov od meje obstoječega cestnega telesa vsaj 5 m. 

Strehe: sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena. 

PI 42 PI 42/1 

 Maksimalno dopustna referenčna višina je 12 m. 

 Maksimalni tlorisni gabariti: upoštevanje razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. 

 Upoštevanje GM in sicer je odmik objektov od meje obstoječega cestnega telesa vsaj 5 m. 

 Strehe: sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo vzporedna s plastnicami terena. 

PI 44 PI 44/1 

Objekti obstoječih kmetij se lahko rekonstruirajo, prizidajo in nadzidajo pa le v okviru 25% obstoječe BTP vseh 
objektov obstoječe kmetije. Gradnja novih kmetij ni dopustna. V okviru obstoječih kmetij je dopustna postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s PIP za območja s PNRP SK. 

Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 12 m in maksimalno P+1. Maksimalni tlorisni gabariti: upoštevanje 
razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. Dopustna je tudi L oblika. Strehe: sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo 
vzporedna s plastnicami terena. 

PI 44 PI 44/2 
Dopustne so tudi ureditve v okviru rekonstrukcije ceste (npr. ureditev avtobusnega postajališča, pločnika, kolesarske 
steze, itd.). 

PI 45 / 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

Maksimalni tlorisni gabariti: upoštevanje razmerja š:d =  1:1,5 do 1:2. Upoštevanje GM in sicer morajo biti objekti od 
meje obstoječega cestnega telesa umaknjeni vsaj 5 m. Strehe: sleme vzporedno z daljšo stranico objekta, ki naj bo 
vzporedna s plastnicami terena. 

PI 46 / Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine (Ur. l. RS, št. 78/2012). 

PI 47 / Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine (Ur. l. RS, št. 78/2012). 
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PI 48 / Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središča Pivke (Ur. l. RS, št. 62/2013). 

PI 50 / 

Območje križanja glavne železniške proge E 65 (Rosenbach) - Jesenice – Ljubljana - Pivka - (Rijeka) in glavna 
železniška proga – E 70 (Villa Opicina) – Sežana – Ljubljana - Zidani Most – Dobova - (Savski Marof) in glavne 
državne ceste G1-6. 

Poleg dopustnih objektov, gradenj in del za območja s PNRP PC so dopustni tudi objekti, gradnje in dela, določena 
za območja s PNRP PŽ. Ureditev dodatnega podvoza za odpravo prometnega ozkega grla in ustrezno navezavo na 
prestavljeno traso G1-6. 

Dopustna je ureditev parkirnih mest, urejenega počivališča to je utrjenega terena in postavitev urbane opreme: miza, 
klopi, oprema za odlaganje odpadkov in informativna tabla; počivališča za avtodome, na zemljišču 4047 k.o. 
Radohova vas je dopustna umestitev turistično informacijske točke s spremljajočim programom. 

PI 53 PI 53/1 Vojašnica Pivka: območje izključne rabe za potrebe obrambe v naselju. 

PI 53 PI 53/2 

Vojašnica Pivka: območje izključne rabe za potrebe obrambe v naselju. 

Pogoji  za načrtovanje plinovoda v območju izključne rabe so: 

 Trasa plinovoda naj se načrtuje v maksimalni možni oddaljenosti od objektov za obrambo. 

 Plinovod naj bo v območju izključne rabe vkopan najmanj 2m globoko. 

 Na trasi v območju izključne rabe naj se ne načrtuje nadzemnih objektov plinovoda (odzračevalniki, 
kompresorske, črpalne postaje…). 

 Eventualni poseki gozda in podrasti za potrebe plinovoda naj bodo največ širine 10m (5m na vsako stran 
osi plinovoda). 

 Na območju trase plinovoda, ki bo potekala preko vadišča se zemljišča lahko uporablja za usposabljanje 
Slovenske vojske brez omejitev s strani upravljavca plinovoda. 

 Pred predvidenim pričetkom izgradnje prenosnega plinovoda je treba Ministrstvo za obrambo pravočasno 
seznaniti s terminskim planom izgradnje, da bo Slovenska vojska lahko načrtovala aktivnosti na vadišču 
oz. omejitve uporabe prostora za vadbo v času gradnje. 

 Pred pričetkom izgradnje prenosnega plinovoda mora investitor pridobiti od Ministrstva za obrambo vse 
stvarno pravne pravice za graditev. 

PI 54 PI 54/1 
Območje izključne rabe za potrebe obrambe  v naselju. 

V varovalnem pasu prenosnega daljnovoda mora biti gradnja usklajena z veljavnimi predpisi.« 
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PI 54 PI 54/2 

Območje izključne rabe za potrebe obrambe  v naselju. 

Pogoji  za načrtovanje plinovoda v območju izključne rabe so: 

 Trasa plinovoda naj se načrtuje v maksimalni možni oddaljenosti od objektov za obrambo. 

 Plinovod naj bo v območju izključne rabe vkopan najmanj 2m globoko. 

 Na trasi v območju izključne rabe naj se ne načrtuje nadzemnih objektov plinovoda (odzračevalniki, 
kompresorske, črpalne postaje…). 

 Eventualni poseki gozda in podrasti za potrebe plinovoda naj bodo največ širine 10m (5m na vsako stran 
osi plinovoda). 

 Na območju trase plinovoda, ki bo potekala preko vadišča se zemljišča lahko uporablja za usposabljanje 
Slovenske vojske brez omejitev s strani upravljavca plinovoda. 

 Pred predvidenim pričetkom izgradnje prenosnega plinovoda je treba Ministrstvo za obrambo pravočasno 
seznaniti s terminskim planom izgradnje, da bo Slovenska vojska lahko načrtovala aktivnosti na vadišču 
oz. omejitve uporabe prostora za vadbo v času gradnje. 

 Pred pričetkom izgradnje prenosnega plinovoda mora investitor pridobiti od Ministrstva za obrambo vse 
stvarno pravne pravice za graditev. 

V varovalnem pasu prenosnega daljnovoda mora biti gradnja usklajena z veljavnimi predpisi. 

PI 58 / 
Območje komunalne čistilne naprave za aglomeracijo Pivka, Selce in Trnje, ki se ureja z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo v Pivki (planska celota P1-S8-P3-O) (Ur. l. RS, št. 19/09). 

PI 59 – 
PI 67 

 
Območje dopustne gradnje cestne prometne infrastrukture. Dopustne so tudi gradnje in dela v skladu s PNRP IG, CU 
ali SS (PNRP sosedne EUP) pod pogojem, da je predhodno pridobljeno soglasje pristojnega  upravljavca predmetne 
cestne infrastrukture. 

HR 01 HR 01/1 Območje obstoječe gospodarske cone. Dopustne so funkcionalne dopolnitve območja. 

HR 01 HR 01/2 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Novogradnje do sprejema OPPN niso 
dovoljene. Usmeritve za izdelavo OPPN: Dopustna višina objekta je 9 m. 

V varovalnem pasu prenosnega daljnovoda mora biti gradnja usklajena z veljavnimi predpisi. 

HR 03  

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Do sprejema OPPN so dopustna le 
vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Usmeritve za izdelavo OPPN: Dopustna višina objekta je 9 m. 

Dopusten vnos snovi v tla je 80% mejnih vnosov snovi v tla, določenih z okoljevarstvenimi predpisi. Pokriti prostori z 
napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, določeni kot enostavni začasni objekti, niso dopustni. Začasno ali 
trajno skladiščenje na prostem ni dovoljeno. 
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BU 01 / 
Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega vidno izpostavljenega vzhodnega, južnega in zahodnega roba enote. 

Območje kulturne dediščine Buje - Vas in območje kulturnega spomenika Domačija Buje 17. 

BU 02 BU 02/3 

Obvezna sestavina PGD za poseg v prostor je prikaz vzpostavitve kvalitetno oblikovanega vidno zunanjega roba 
podenote. 

Območje kulturne dediščine Buje - Vas. 

BU 02 BU 02/4 

Območje kulturne dediščine Buje - Vas. 

Območje obstoječe sadjarske kmetije z dopolnilno turistično dejavnostjo. Poleg objektov za potrebe kmetije je 
dopustna ureditev objektov za potrebe dopolnilne turistične dejavnosti kot. je npr. počivališče za avtodome s 
servisnim objektom. 

BU 03  
Obvezna sestavina PGD za poseg v prostor je prikaz vzpostavitve kvalitetno oblikovanega vidno zunanjega roba 
podenote. 

BU 04 
BU 04/1, 
BU 04/3 

Dopustna višina objektov  je 8,60  m oz. višina, ki ne bo bistveno vplivala na degradacijo kulturnega spomenika - 
Cerkev sv. Florijana. Obvezna vzpostavitev drevoreda kot cezure med funkcionalno in oblikovno različnima 
območjema. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

BU 05 BU 05/1 
Območje kulturnega spomenika Domačija Buje 1. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka 

BU 05 BU 05/2 
Območje kulturnega spomenika Domačija Buje 1 (kmetije Žagar). 

Gradnja objektov ni dopustna. Dopustna je ureditev in revitalizacija parka. 

BU 06 / 
Območje bivše žage. Dopustna je ureditev male hidroelektrarne ob upoštevanju naravovarstvenih pogojev. 

Za del območja EUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

BU 07 / Za del območja EUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

BU 08 / 
Novogradnje niso dopustne. Dopustne so nadomestne gradnje in rekonstrukcije objektov.  

Za del območja EUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka 
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3. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Čepno  

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

ČE 01  
Rumeni dren na GK koordinatah 429816, 58886 naj se ohranja. V pas ob drevesu v širini krošnje naj se ne posega. 
pred posegi na zemljišču s parc. št. 1580/1 k.o. Čepno  je potrebno pridobiti mnenje ZRSVN, OE Nova Gorica. 

ČE 02 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 6 eno ali dvostanovanjskih objektov. 

Lega objektov na zemljišču: Vzdolžna postavitev glede na potek plastnic. Priporočljivo vzpostaviti gradbeno linijo ob 
dostopni cesti. 

ČE 03 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Vzdolžna postavitev glede na potek plastnic. Priporočljivo vzpostaviti gradbeno linijo ob 
dostopni cesti. 

ČE 05 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 10 eno ali dvostanovanjskih objektov. 

Lega objektov na zemljišču: Vzdolžna postavitev glede na potek plastnic.  

Gradnja objektov je dopustna znotraj območja, določenega z GM. 

Obvezna sestavina PGD za poseg v prostor je prikaz vzpostavitve kvalitetno oblikovanega vidno zunanjega roba 
podenote. 

ČE 06 / Možne so funkcionalne dopolnitve območja. 

ČE 11  Novogradnja povezovalne ceste Gornja Košana – Čepno. 

ČE 12  

Območje revitalizacije domačije v turistični kompleks s konjeniške ponudbo. 

Dopustna je preureditev obstoječih objektov v apartmajske objekte in objekte za konjerejo ( npr. ureditev hleva, 
klubskih prostorov). 

Lega objektov na zemljišču: Vzdolžna postavitev glede na potek plastnic. 

ČE 13  

Območje revitalizacije domačije v turistični kompleks s konjeniške ponudbo. 

Dopustna je novogradnja apartmajskih objektov. Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 2 objekta. 
Dopustna etažnost objektov: (K) + P. Dopustna višina objektov: 8m. Dopustni tlorisni gabariti: 7m x 11m. Lega 
objektov na zemljišču: Vzdolžna postavitev glede na potek plastnic. 

ČE 14  

Območje revitalizacije domačije v turistični kompleks s konjeniške ponudbo. 

Dopustna je gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetijstva. Gradnja stanovanjskih ali drugih objektov ni 
dopustna. Tlakovanje zunanjih površin ni dopustno. Dopustno je tlakovanje z naravnimi materiali. 

ČE 15 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Vzdolžna postavitev glede na potek plastnic. Priporočljivo vzpostaviti gradbeno linijo ob 
dostopni cesti. 

Rumeni dren na GK koordinatah 429816, 58886 naj se ohranja. V pas ob drevesu v širini krošnje naj se ne posega. 
pred posegi na zemljišču s parc. št. 1580/1 k.o. Čepno  je potrebno pridobiti mnenje ZRSVN, OE Nova Gorica. 
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4. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolnja Košana 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

DO 01 DO 01/1 
Jedro naselja. Območje kulturne dediščine. 

Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s primarno dostopno cesto. Objekti se postavijo vzdolž GL. 

DO 03 DO 03/1 

Območje osnovne šole z vrtcem. Dopustne gradnje so vsebinsko povezane z izobraževanjem ali predstavljajo 
športno-rekreacijske vsebine kot je npr. ureditev objekta za potrebe balinišča vključno s parkiriščem in potrebnimi 
servisnimi objekti za športno-rekreacijske površine. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

DO 03 DO 03/2 Območje športno-rekreacijskih površin. Dopustna je gradnja objektov za šport in rekreacijo. 

DO 03 DO 03/4 

Območje športno-rekreacijskih površin. Dopustna je gradnja objektov za šport in rekreacijo. 

Ohranitev športnega igrišča kot odprtih zelenih površin. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

DO 04 DO 04/2 Obvezna vzpostavitev zelenega pasu (drevoreda) kot cezure med naseljem in območje kmetijske farme. 

DO 05 / 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SSp; 

 načrtovanih cca. 12 eno ali dvostanovanjskih objektov; 

 ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene cezure 
ohranjajo kot najmanj 20m širok pas na meji s enoto DO 01 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani 
meje. 

DO 06 DO 06/1 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s primarno dostopno cesto. 
Objekti se postavijo vzdolž gradbene linije. 

Dopustna je gradnja eno in dvostanovanjskih objektov z merili za gradnjo, ki veljajo za območja z oznako SKe. 

DO 06 DO 06/2 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s primarno dostopno potjo. 
Objekti se postavijo vzdolž gradbene linije, kot podaljška obstoječe gradbene linije v naselju. 

Ne glede na zgoraj navedeno je dopustna gradnja izključno objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti na območju 
zemljišča s parc. št. 233 k.o. Košana  v oddaljenosti 50 m ali več od lokalne ceste 315011. 

V varovalnem pasu prenosnega daljnovoda mora biti gradnja usklajena z veljavnimi predpisi. 

DO 06 DO 06/3 Območje novogradenj z oznako »ng« . 

DO 06 DO 06/4 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s primarno dostopno potjo. 
Objekti se postavijo vzdolž gradbene linije, kot podaljška obstoječe gradbene linije v naselju. 

DO 06 DO 06/6 Rekonstrukcija ceste Neverke – Dolnja Košana (PID). 

DO 07 DO 07/1 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti se postavijo vzdolž gradbene linije, kot podaljška obstoječe gradbene linije v 
naselju. 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

DO 07 DO 07/2 Območje novogradenj z oznako »ng« . 

DO 07 DO 07/3 
Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 7 eno ali dvostanovanjskih objektov. 
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Prometno urejanje: Dostopne poti k posameznim objektom se preko načrtovane novogradnje dvosmerne ceste 
naveže na javno pot 816592 in javno po 816580.  

Komunalno urejanje: Objekti v območju se navežejo na predviden kanalizacijski vod v območju javne poti 816591. 

DO 08 / 
Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Prometno urejanje: Območje se naveže na obstoječo javno cesto . 

DO 09 DO 09/1 Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. 

DO 11  

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s primarno dostopno potjo. 
Objekti se postavijo vzdolž gradbene linije, kot podaljška obstoječe gradbene linije v naselju. 

Ne glede na zgoraj navedeno je dopustna gradnja izključno objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti na območju 
zemljišča s parc. Št. 233 k.o. Košana  v oddaljenosti 50 m ali več od lokalne ceste 315011. 

 

5. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Drskovče 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

DR 01  

Jedro naselja Drskovče. Območje kulturne dediščine. 

Ohranitev kala na parc. št. 613 k.o. Drskovče. 

Obvezna je ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer na zemljišču s 
parc. št. 1662 k.o. Parje novogradnje niso dovoljene. 

DR 05 DR 05/1 
Območje zelene cezure kot instrumenta ohranitve arhitekturne hierarhije med posameznimi funkcionalno, pomensko 
in oblikovno različnimi enotami. 

DR 05 DR 05/2 

Območje nove stanovanjske soseske. Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta se upošteva 
usmeritve: 

 Smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SKe. 

 Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 15 eno ali dvostanovanjskih objektov. Dopustna FZ: 30%; 
FOZPmin = 40%. 

 Dopustni tlorisni in višinski gabariti: Tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1: 1,5; višinski gabariti do (K)+ P+ 
1M in višina slemena do 9 m; kota pritličja je do 0,5 m nad koto ceste v delu, kjer se objekt priključuje. 

 Merila za parcelacijo: Velikosti parcel od 600 m2 do 1000 m2. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine 
parcel ob cesti. 

DR 06 / Za del območja EUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 
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6. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Gornja Košana 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

GO 02 GO 02/1 Za del območja pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju, veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

GO 02 GO 02/2 
Obvezna vzpostavitev zelenega pasu (drevoreda) kot cezure med naseljem in območje kmetijske farme. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju, veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

 

7. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Gradec 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

GR 01 GR 01/1 

Jedro naselja Gradec. Območje kulturne dediščine. 

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi enotami in sicer se zelene cezure ohranjajo kot 
najmanj 20m širok pas na meji z enoto GR 02 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje (prikazati pri izdelavi 
PGD za poseg v prostor). 

GR 02 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 20 eno ali dvostanovanjskih objektov. 

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene cezure ohranjajo 
kot najmanj 20m širok pas na meji s enoto GR 01 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje. 

 

8. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Juršče 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

JU 01 JU 01/1 

Jedro naselja Juršče. 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno z osrednjim vaškim prostorom. 
Objekti se postavijo vzdolž gradbene linije. 

Vrtače se ohranja kot zelene površine. 

JU 01 JU 01/2 Vrtače se ohranja kot zelene površine. 

JU 01 JU 01/4 
Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s plastnicami. Objekti se 
postavijo vzdolž gradbene linije. 

JU 01 JU 01/5 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Območje namenjeno ureditvi vstopne točke v naselje, turistični dejavnosti in bivanju. Lega objektov na zemljišču: 
Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s plastnicami. Vrtače se ohranja kot zelene površine. 

JU 01 JU 01/7 Območje vrtač se ohranja kot zelene površine. 

JU 02 JU 02/1 Jedro naselja: cerkev. Območje kulturne dediščine. 

JU 02 JU 02/2 
Območje športno-rekreacijskih površin in območje ureditve urejenega počivališča s parkirnimi mesti (pot na 
Kršičevec). 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

JU 03 JU 03/1 Ohranitev obstoječega drevoreda. 
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9. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Kal (brez PIP za EUP KA 05/2) 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

KA 01 KA 01/1 Jedro naselja Kal in območje kulturne dediščine. Območja vrtače se ohranja kot zelena površina. 

KA 01 KA 01/2 Območje kulturne dediščine. 

KA 01 KA 01/3 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo postavljeni vzporedno glede na dostopno cesto ob GM in vzporedno s 
potekom plastnic. Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. Območje vrtače 
se ohranja kot zelena površina. Območje kulturne dediščine. 

KA 02 KA 02/1 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 80 eno ali dvostanovanjskih objektov. lega objektov na zemljišču: 
Dopustna je vzdolžna postavitev objekta na smer ceste, vzdolžna postavitev glede na potek plastnic.  Lega objektov 
mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. Prometno urejanje: Območje se naveže na 
državno cesto R 3622 v delih, kjer priključki že obstajajo. Teži se k združevanju priključkov. Območje se poveže z 
dvosmerno prometnico z enostranskim pločnikom. Cesto se spelje tako, da se uporabi že obstoječe dostopne in 
poljske ceste in poti. Komunalno urejanje: Gradnja kanalizacijskega omrežja se predvidi v dostopnih cestah in spelje 
v predvideni kanalizacijski sistem. 

KA 02 KA 02/2 
Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Pomožni objekti naj 
nadaljujejo niz ali pa se zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta dvorišča. 

KA 02 KA 02/3 Območje zelene cezure. 

KA 03 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 18 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Dopustna je vzdolžna postavitev objekta glede na potek plastnic. Priporočljivo vzpostaviti gradbeno linijo ob dostopni 
cesti. Prometno urejanje: Območje se naveže na državno cesto R 3622 v delih, kjer priključki že obstajajo. Teži se k 
združevanju priključkov. Območje se poveže z dvosmerno prometnico z enostranskim pločnikom. Cesto se spelje 
tako, da se uporabi že obstoječe dostopne in poljske ceste in poti. Komunalno urejanje: Gradnja kanalizacijskega 
omrežja se predvidi v dostopnih cestah in spelje v predvideni kanalizacijski sistem. 

KA 04 KA 04/1 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Dopustna je vzdolžna postavitev objekta glede na dostopno cesto in vzporedna 
postavitev glede na potek plastnic. Priporočljivo vzpostaviti gradbeno linijo ob dostopni cesti. 

KA 04 KA 04/2 
Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 10 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Dopustna je vzdolžna postavitev objekta glede na dostopno cesto in vzporedna postavitev glede na potek plastnic. 
Priporočljivo vzpostaviti gradbeno linijo ob dostopni cesti. 

KA 04 KA 04/3 Območje zelene cezure. 

KA 05 KA 05/1 

Obvezna ureditev zelenega pasu (drevoreda) ob dostopni cesti. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

KA 05 KA 05/3 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako IG; 

 prometno ureditev območja se rešuje celovito skupaj z območjem pEUP KA 05/1. 

Do sprejema OPPN so dopustne ureditve začasnih parkirišč . 
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10. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Klenik  

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

KL 01 KL 01/1 

Jedro naselja Klenik in območje kulturne dediščine. 

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi enotami in sicer se zelene cezure ohranjajo kot 
najmanj 20m širok pas na meji z (p)EUP KL 03/1 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje (prikazati pri 
izdelavi PGD za poseg v prostor). 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

KL 01 KL 01/2 

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi enotami in sicer se zelene cezure ohranjajo kot 
najmanj 20m širok pas na meji z (p)EUP KL 02/3  in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje (prikazati pri 
izdelavi PGD za poseg v prostor). 

Območje kulturne dediščine. 

KL 01 KL 01/4 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SK; 

 dopustna je ureditev območja za stanovanjske ali turistične namene; 

 dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 5 eno ali dvostanovanjskih objektov; 

 prometno urejanje: uredi se enoten dostop do območja; zagotovi se dostopnost do kmetijskih površin. 

KL 02 KL 02/1 
Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

KL 02 KL 02/2 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SK; 

 dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 32 eno ali dvostanovanjskih objektov; 

 lega objektov na zemljišču: Vzdolžni tloris. Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno z 
dostopno cesto ob gradbeno linijo ali pravokotno na dostopno cesto. Pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali 
pa se zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta dvorišča; 

 ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene cezure 
ohranjajo kot najmanj 20m širok pas na meji s enoto KL 01 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje; 

 prometno urejanje: Dostop do območja se uredi preko nove povezovalne ceste, ki naj povezuje  R 404-
Klenik 315080 in javno pot 816518. Kjer ni možno zagotoviti povezave se na koncu slepe ulice zgradi 
obračališče. Zagotovi se dostopnost do kmetijskih površin. 

KL 02 KL 02/3 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Vzdolžni tloris. Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s plastnicami 
(vzporedno ali pravokotno z dostopno cesto).  

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi enotami in sicer se zelene cezure ohranjajo kot 
najmanj 20m širok pas na meji z (p)EUP KL 01/2  in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje (prikazati pri 
izdelavi PGD za poseg v prostor). 

KL 03 KL 03/1 
Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov mora upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. 

KL 03 KL 03/2 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SK; 

 zagotavlja se ustrezen odmik od lokalne ceste. 
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10a. Usmeritve za OPPN za inovacijski center  

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

KL 04 KL 04/1 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 območje inovacijskega centra in sicer ureditev arene na prostem; 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako ZD; 

 gradnja objektov ni dopustna. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

KL 04 KL 04/2 

Območje inovacijskega centra. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve 
za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SK; 

 v območju se uredijo objekti inovacijskega centra in ekološkega naselja; 

 dopusten obseg inovacijskega centra je ureditev osrednjega informacijskega objekta in objektov za potrebe 
izobraževanja (npr. ureditev kreativnih delavnic, prostorov za založništvo), raziskovalne dejavnosti ( npr. 
ureditev prostora za laboratorije) in kulturno-umetniško dejavnost (npr. ureditev ateljejev in studiev). 
Dopustna je tudi ureditev spremljajoče ponudbe namestitvenih kapacitet z dopustno kapaciteto 15 
uporabnikov in ureditev restavracija z maksimalno kapaciteto 50 sedežev in parkirišča za maksimalno 20 
avtomobilov; 

 dopusten obseg ekološkega naselja je 12 eno ali dvostanovanjskih objektov; 

 območje se obvezno uredi kot peš cona (dovoz do stavb je predviden le za dostavo in za nujne primere); 

 ureditev ekološkega naselja je dopustna le istočasno z inovacijskim centrom, v primeru fazne izvedbe je 
obvezna 1. faza ureditev in delovanje inovacijskega centra. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

KL 04 KL 04/3 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SK; 

 Območje inovacijskega centra in sicer ureditev naravnega parka. 

 Gradnja objektov ni dopustna. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

 

11. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Mala Pristava 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

MP 01 MP 01/1 Jedro naselja in območje kulturne dediščine. 

MP 01 MP 01/2 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 10 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Objekti naj bodo postavljeni vzporedno s potekom plastnic. 

MP 02 MP 02/1 Območje zelene cezure med različnimi EUP. 

MP 03 MP 03/2 Območje novogradenj z oznako »ng« . 

MP 04 MP 04/1 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9 m. 

MP 04 MP 04/2 Vzpostavitev zelene cezure. 
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12. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Narin 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

NA 01 NA 01/1 
Jedro naselja Narin. Območje kulturne dediščine. 

Pogojno dopustna dejavnost je tudi C. 24 Proizvodnja kovin vendar v obsegu največ 500,00m2. 

NA 01 NA 01/2 Jedro naselja Narin. Območje kulturne dediščine. 

NA 01 NA 01/3 
Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Območje kulturne dediščine. 

NA 01 
NA 01/4 
NA 01/5 
NA 01/6 

Območje kulturne dediščine. 

Pogojno dopustna dejavnost v pEUP NA 01/4 je tudi C. 24 Proizvodnja kovin vendar v obsegu največ 500,00m2. 

NA 02 / 

Območje za dopolnilno dejavnost kmetij kot je kmečki turizem, turistični apartmaji… 

 Dopustni tlorisni in višinski gabariti: Tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1: 1,7; višinski gabariti do (K)+ P+ 1 
in višina slemena do 9 m; kota pritličja je do 0,5 m nad koto ceste v delu, kjer se objekt priključuje. 

 Dopustna oblika strehe: Vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, plitek naklon strešine cca 20 -25°. 

NA 03 / Novogradnje objektov niso dovoljene. 

NA 04 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 12 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Objekti naj bodo postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali pa se zgradijo 
pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta dvorišča. 

NA 05 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 16 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Objekti naj bodo postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali pa se zgradijo 
pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta dvorišča. 

NA 06 / 

Območje za dopolnilno dejavnost kmetij kot je kmečki turizem, turistični apartmaji, ureditev športnih in rekreacijskih 
površin… 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako BT; 

 dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 12 objektov. 

 lega objektov na zemljišču: dopustna je vzdolžna postavitev glede na potek plastnic.  

 dopustni tlorisni in višinski gabariti: tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1: 1,5; višinski gabariti do (K)+ P+ 1 
in višina slemena do 9 m; kota pritličja je do 0,5 m nad koto ceste v delu, kjer se objekt priključuje. 

 dopustna FZ: 30%, 

 dopustna oblika strehe: vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice enotnega naklona. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

NA 07 / 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako SK; 

 lega objektov na zemljišču: upošteva se ekspozicija, osončenost in smer plastnic terena;  

Do sprejema OPPN so dopustne funkcionalne dopolnitve območja ter vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna 
dela, rekonstrukcije objektov in prizidave oz. dozidave do 25% BTP osnovnega objekta (obstoječe obrtne dejavnosti). 
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13. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Neverke 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

NE 02 NE 02/2 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Vzdolžni tloris. Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni pravokotno na dostopno 
cesto. Pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali pa se zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta 
dvorišča. 

NE 03 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 18 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov mora 
upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. Lega objektov na zemljišču: Vzdolžni tloris. Objekti naj 
bodo z daljšo stranico postavljeni pravokotno na dostopno cesto in vzdolž gradbene linije.  Prometno urejanje: 
Objekti so dostopni z javne poti 816571. Komunalno urejanje: Območje naj se naveže na predviden kanalizacijski 
vod v območju javne poti 816571. 

NE 04 NE 04/2 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 11 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov mora 
upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. Lega objektov na zemljišču: Vzdolžni tloris. Objekti naj 
bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno/ pravokotno na dostopno cesto in vzdolž gradbene linije ter vzporedno s 
potekom plastnic. Prometno urejanje: Objekti so dostopni z javne poti 816571. Komunalno urejanje: Območje naj se 
naveže na predviden kanalizacijski vod v območju javne poti 816571. 

NE 05 NE 05/1 

Območje namenjeno upravnim in sorodnim dejavnostim. Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9 m. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN.  

NE 05 NE 05/2 

Območje zelene cezure. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

NE 06 / 

Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9 m. Obvezna vzpostavitev zelenega roba območja (drevoreda) 
kot cezure med območjem farme in stanovanjskim območjem. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

NE 07 / 
Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako IG; 

NE 08 / 
Gospodarska cone Neverke. Dopustna je ureditev gradbene deponije. Dopustna je postavitev fotovoltaičnih 
energetskih objektov. Pogojno dopustna dejavnost je E. 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov in sicer je 
dejavnost dopustna v primeru, da to dejavnost izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe. 
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EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

NE 09 / 

Širitev gospodarske cone Neverke. Dopustna je postavitev fotovoltaičnih energetskih objektov. Pogojno dopustna 
dejavnost je E. 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov in sicer je dejavnost dopustna v primeru, da to dejavnost 
izvaja pristojni izvajalec gospodarske javne službe. 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako IG; 

 DOPUSTNE DEJAVNOSTI: C. PREDELOVALNE DEJAVNOSTI: 16. Tiskarstvo in razmnoževanje 
posnetih nosilcev zapisa, 21. Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 26. Proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, 27. Proizvodnja električnih naprav, 28. Proizvodnja drugih 
strojev in naprav, 29. Proizvodnja motornih vozil, 30. Proizvodnja drugih vozil in plovil; H. PROMET IN 
SKLADIŠČENJE, razen: 50. Vodni promet in 51. Zračni promet; I. GOSTINSTVO: 56. Dejavnost strežbe 
jedi in pijač; J. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI; F. FINANČNE IN 
ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI; M. STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI; N. 
DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI; S. DRUGE DEJAVNOSTI: 95. Popravila 
računalnikov in izdelkov za široko porabo, 96. Druge storitvene dejavnosti. 

 Območje se prometno navezuje na regionalno cesto in lokalno cesto, ki povezuje z postajo za pretovor. Ta 
glavna povezovalna cesta se poveže z cestami v obstoječi coni. 

 Območje IG 02 se lahko ureja fazno; predvideni stave dve glavni fazi. Znotraj le teh je primarna ureditev 
cestnega in komunalnega omrežja. 

 EUP se v prometnem smislu navezuje na državno in lokalno cestno omrežje. Predvidena primarna 
napajalna cesta naj bi potekala v smeri V-Z od državne ceste Pivka – Divača do lokalne ceste proti 
območju za pretovor surovin ob železniški progi. Na to primarno cesto se navezujejo vse ostale ceste tako 
obstoječe IOC Neverke, kakor tudi območja NE 09. Preko območja je dostopno območje NE 10 in NE 11: 
območje sončne elektrarne. 

 Glede na reliefne značilnosti se območja z večjimi nakloni namenijo zelenim površinam na območju enota 
in sicer minimalno 20% vseh površin enote. 

 Usmeritve za parcelacijo: Predlagana ureditev območja predvideva parcelacijo območja za gradnjo 
objektov glede na naravne reliefne možnosti. Parcelacija naj bi omogočala čim manjše oporne zidove in 
vkope, ki pa so potrebni. Parcele naj se oblikujejo vzporedno z plastnicami. Velikost posameznih parcel 
upošteva velikosti parcel, ki so primerne za razvoj predvidenih gospodarskih dejavnosti. Posamezne večje 
parcele je možno skladno z potrebami deliti tudi na manjše. Povezovanje v večje parcele glede na 
konfiguracijo terena večinoma ni možno ali pa je možno samo z vmesnimi višinskimi razlikami in ni najbolj 
primerno. 

 LEGA OBJEKTOV: Objekti naj se locirajo vzporedno z potekom plastnic. Pri umeščanju objektov v prostor 
se upoštevajo GM in odmiki najmanj 5,0m od meje sosednje parcele.  

 VELIKOST OBJEKTOV: Velikost objektov naj sledi temu rastru 20m oziroma njegovemu mnogokratniku s 
toleranco +- 10%. Višina objektov: maksimalna višina objektov naj bo 10,0m. Višinska kota pritličja ne sme 
biti nižja od nivoja pločnika oziroma javnih cest (če pločnika ni) na katere meji zemljišče s stavbo. Ker 
višinska kota napajalnih cest variira, se kota pritličja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana glavna 
stran objekta. 

 OBLIKOVANJE OBJEKTOV: Glavne fasade morajo biti orientirane proti javnim cestam. Objekti imajo lahko 
samo ravno streho ali streho z nagibom do 8º; kritina je lahko kovinska brez svetlobnega refleksa, ravna 
streha je lahko tudi posuta z drobnim prodom ali ozelenjena. Na strehah se lahko postavijo moduli za 
pridobivanje električne energije. Pri izvedbi strešnih oken za osvetljevanje mansard je potrebno omejiti 
njihovo število na nujno potrebni minimum. 

 ZUNANJA UREDITEV: Višinske razlike naj se praviloma premoščajo z brežinami. Najvišja dovoljena višina 
posameznega vkopa , nasipa ali opornega zidu naj bo 2,00m. Brežine, vkopi naj bodo v naklonu 1:1 in naj 
se ozelenijo. Posamezne parcele za gradnjo se lahko ogradi z varnostno ograjo do višine 2,00m. Ograje 
naj bodo enotne. 

 Prometna infrastruktura: Predvidena izgradnja primarne napajalne ceste v smeri vzhod – zahod. Prečni 
profil ceste: vozni pas 2x 3-3.5 m, enostranski pločnik širine minimalno 1,60m. Napajalne ceste naj imajo 
prečni profil 2 x 3.0 in enostranski pločnik min 1.20m. Obstoječe napajalne ceste na območju IG 01 se 
navezujejo na predvideno primarno cestno omrežje. Predvidena je navezava za območji E 01 in E 02 – 
območji sončne elektrarne. Prometna in komunalna infrastruktura na območju se lahko zgradi fazno 
skladno z dinamiko izgradnje celotnega območja. 

 Komunalna infrastruktura: Predvidena komunalna infrastruktura se navezuje na obstoječe omrežje. 
Sanitarna kanalizacija se za posamezno predvideno fazo izgradnje zbira ločeno in poteka do čistilne 
naprave, ki se na obstoječi lokaciji dogradi. Meteorna kanalizacija se ponika. Čiste meteorne vode s streh 
se direktno ponikajo, meteorne vode s prometnih površin se predhodno očistijo. Vodovodno omrežje se 
dogradi in v končni fazi poveže v zaključen krog. Elektro in telefonsko omrežje se zgradi podzemno – 
kabelska kanalizacija. Na območju se uredi zbiranje ločenih frakcij odpadkov. 
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EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

NE 10 / 

Območje sončnih elektrarn. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za 
izdelavo OPPN: smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako E. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

NE 11 / 

Območje sončnih elektrarn. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za 
izdelavo OPPN: smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako E. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

NE 12 NE 12/1 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: smiselno se 
uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako PO. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

NE 12 NE 12/4 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN:  

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako IG; 

 dopustna dejavnost je poleg dejavnosti, dopustnih za oznako IG še: 38.320 Pridobivanje sekundarnih 
sestavin iz ostankov in odpadkov. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

NE 13 / 

Območje za novogradnjo perutninskih farm. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem 
OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN:: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako IK; 

 DOPUSTNE DEJAVNOSTI: A kmetijstvo, 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve 
razen 01.7 Lovstvo, 03.22 Gojenje sladkovodnih organizmov, 

 Dopustna višina objektov: 10,0 m. 

 Obvezna vzpostavitev zelenega roba območja (drevoreda) kot prehod med območjem farme in odprtim 
prostorom. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

NE 14 / 

Območje za novogradnjo perutninskih farm. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem 
OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako IK; 

 DOPUSTNE DEJAVNOSTI: A kmetijstvo, 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve 
razen 01.7 Lovstvo, 03.22 Gojenje sladkovodnih organizmov, 

 Dopustna višina objektov: 10,00 m. 

 Obvezna vzpostavitev zelenega roba območja (drevoreda) kot prehod med območjem farme in odprtim 
prostorom. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. 

 

14. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Nova Sušica 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

NO 01 NO 01/1 

Območje kulturne dediščine. 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni pravokotno na cesto. Objekti se postavijo 
vzdolž GL. Na območju zemljišč s parc. št. 570, 569, 566 in 565 vse k.o. Stara Sušica je dopustna le gradnja 
kmetijsko-gospodarskih objektov. 

NO 01 NO 01/2 Območje kulturne dediščine. 

NO 02 / Območje novogradenj z oznako »ng« . 
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15. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Nadanje selo 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

NS 01 NS 01/1 

Jedro naselja Nadanje selo. Območje kulturne dediščine. 

Obvezna je ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene 
cezure ohranjajo kot 20m širok pas na meji z enoto NS 02/3 in sicer najmanj 20 metrov na strani pEUP NS 01/1. 

NS 01 NS 01/2 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s plastnicami. Objekti se 
postavijo vzdolž gradbene linije. 

NS 01 NS 01/3 
Območja načrtovane ureditve vaškega prostora, ki obsega urejene zelene površine s športnimi in otroškimi igrišče, 
ipd. ter preureditev obstoječega objekta za potrebe vaškega doma. 

NS 01 NS 01/6 Rekonstrukcija ceste Šmihel – Nadanje selo. 

NS 02 NS 02/1 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s plastnicami. Objekti se 
postavijo vzdolž gradbene linije. 

NS 02 NS 02/2 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Obvezna je ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene 
cezure ohranjajo kot 20m širok pas na meji z enoto NS 02/3 in sicer najmanj 20 metrov na strani pEUP NS 02/2. 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 21 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov mora 
upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo 
stranico postavljeni pravokotno na dostopno cesto ob gradbeno linijo. Pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali pa se 
zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta dvorišča. Prometno urejanje: Območje se napaja z 
dostopno cesto, ki naj se navezuje na javno potjo 816637. Komunalno urejanje:  Obvezno odvajanje odpadnih vod s 
fekalno kanalizacijo. 

NS 02 NS 02/3 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 20 eno ali dvostanovanjskih objektov; FZ max = 30%; FI max = 0,5; 
FOZP min = 30%.  

Lega objektov na zemljišču: gradnja objektov je dopustna znotraj območja, določenega z gradbenimi mejami (GM). 
Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Obvezna je enotna postavitev objektov 
ob posamični dostopni cesti. Posamična dostopna cesta je označena z oznako C1, C2, C3, C4, C5 in C6. Pomožni 
objekti naj nadaljujejo niz ali pa se zgradijo pravokotno na osnovni objekt. Obvezna ohranitev zelenih površin na vrhu 
griča. 

Dopustni tlorisni in višinski gabariti: tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1: 1,5 (cca 8m x 12 m); dopustna višina do 
(K)+ P+ 1; kota pritličja je do 0,5 m nad koto ceste v delu, kjer se objekt priključuje. 

Dopustna oblika strehe: vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, enoten naklon strešine. 

Merila za parcelacijo: velikosti parcel od 600 m2 do 1000 m2. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob 
cesti. Pri parcelaciji naj se upošteva enotne širine parcel ob cesti. Parcele so večje, kjer to narekuje lega objekta  
oziroma pri parcelaciji ne smejo ostati delčki parcel na katerih ni možno postaviti samostojnega objekta. 

Prometno urejanje: območje se napaja preko dveh odsekov javne poti 816636 (oznaka C1 in C2) in posamičnih 
dostopnih cest, ki se nanjo navezujejo. Slepe dostopne ceste se zaključijo z obračališči. Odseka javne poti 816636 v 
EUP NS 03 sta določena z oznaka C1 in C2, posamične dostopne ceste z oznako C3, C4, C5 in C6. 

Druga merila so razvidna iz grafične priloge. Načrtovana prostorska ureditev in prostorski izvedbeni pogoji so 
podrobneje prikazani na Karti 6: Prikaz prostorskih izvedbenih pogojev za pEUP NS 02/3. 
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EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

NS 03 / 

Obvezna je ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene 
cezure ohranjajo kot 20m širok pas na meji z enoto NS 02/3 in sicer najmanj 20 metrov na strani pEUP NS 03. 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 17 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni pravokotno na dostopno cesto ob GM in vzporedno s plastnicami.  
Prometno urejanje: Območje se napaja z dostopno cesto, ki naj se navezuje na javno potjo 816636. Slepe dostopne 
ceste se zaključijo z obračališči. Komunalno urejanje:  Obvezno odvajanje odpadnih vod s fekalno kanalizacijo. 

NS 04 / Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 10,00 m. 

 

16. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Palčje 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

PA 01 PA 01/1 
Jedro naselja Palčje. Območje kulturne dediščine. 

Ohranja se območje vaškega središča kot odprta javna površina določena z ONOJD. Uredi se urejeno počivališče 
določena z ONOJD. 

PA 01 PA 01/2 Območje kulturne dediščine. Ohranja se območje vaškega središča kot odprta javna površina določena z ONOJD. 

PA 01 PA 01/3 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 12 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov mora 
upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo 
postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Območja vrtače se ohranja kot zelena površina. Prometno urejanje: 
Območje se napaja z dostopno cesto, ki se navezuje na lokalno cesto 315030. Dostopna cesta je krožna ali 
enosmerna. Komunalno urejanje:  Obvezno odvajanje odpadnih vod s fekalno kanalizacijo. 

PA 01 PA 01/4 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Tlorisni gabariti v razmerju 
najmanj 0,75 : 1 do 1 : 2.  

Prometno urejanje: Območje se napaja v dveh nivojih in sicer z obstoječe cesto R2-404 Jurišče in R2-404 Klenik 
315080. Do izgradnje prometne povezave, določene s koridorji za GJI v EUP PA 01/4 in PA 01/3, je dopustna 
prometna navezava zemljišča s parc. št. 770 in 769, obe k.o. Palčje na lokalno cesto R-404 Klenik 315080 preko 
obstoječe kolovozne poti, ki poteka preko zemljišča s parc. št. 690/11, 690/3, 692/5 in 772/1, vsa k. o. Palčje).  

Komunalno urejanje:  Obvezno odvajanje odpadnih vod s fekalno kanalizacijo. Do izgradnje kanalizacije se lahko na 
podlagi pozitivnega soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja dovoli začasno ali trajno odvajanje odpadne vode 
v male čistilne naprave ali nepretočne nepropustne greznice, ki jih po potrebi prazni pooblaščena organizacija. Male 
čistilne naprave in greznice morajo biti redno vzdrževane in evidentirane proizvajalcu javne službe za odvajanje in 
čiščenje odpadne vode. Območje se priključi na javno vodovodno in elektroenergetsko omrežje, ki poteka južno od 
lokalne ceste R-404 Klenik 315080 v skladu s pogoji upravljavca. 

PA 01 PA 01/5 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Prometno urejanje: Območje 
se napaja v dveh nivojih in sicer z obstoječe cesto R2-404 Jurišče. Komunalno urejanje:  Obvezno odvajanje 
odpadnih vod s fekalno kanalizacijo. 

PA 01 PA 01/9 Ohranjanje morfološke značilnosti pozidave okoli vrtače kot zelenih površin. 

PA 02 PA 02/2 

Območje obstoječih farm. V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, 
je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta se upošteva 
usmeritve: poleg dejavnosti, dopustnih za območja z oznako IK je dopustna revitalizacija območja v območje s 
turističnim značajem; obvezna vzpostavitev drevoreda ob upoštevanju RL. 

PA 03 PA 03/1 Območje  dopolnilnih turističnih dejavnosti obstoječe ekološke kmetije.  

PA 03 PA 03/2 Območje  dopolnilnih turističnih dejavnosti ekološke kmetije, dopustna je ureditev  zelenih površin za potrebe  
dopolnilnih turističnih dejavnosti obstoječe kmetije brez grajenih objektov. 
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17. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Parje 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

PR 01 PR 01/1 

Jedro naselja Parje. Območje kulturne dediščine. 

Obvezna vzpostavitev zelenega roba pEUP na zahodnem robu pEUP. 

Ohranitev kala na zemljišču s parc. Št. 2799 k.o. Parje. 

Na območju zemljišč s parc. št. 14/4, 1497, 1499, 1501 vse k.o. Parje je dopustna gradnja objektov v velikosti 10m x 
40 m in 300 m2 BTP. 

Na območju zemljišč s parc. št. 1013 in 1015 vse k.o. Parje je dopustna gradnja kmetijsko-gospodarskih objektov in 
objektov za dopolnilno dejavnost kmetije (nestanovanjske kmetijske stavbe in druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev).  

Na območju zemljišč s parc. št. 1499 in 1501 vse k.o. Parje je dopustna le gradnja kmetijsko-gospodarskih objektov 
in objektov za potrebe obstoječe obrtne dejavnosti v EUP. 

PR 03 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 45 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov mora 
upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo 
stranico postavljeni vzporedno z dostopno cesto ob gradbeno linijo in vzporedno s potekom plastnic. Pomožni objekti 
naj nadaljujejo niz ali pa se zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta dvorišča.  Prometno 
urejanje: Območje se napaja z javno potjo 815830, ki se nadaljuje z poljsko potjo. Med državno cesto in območjem je 
predviden zeleni pas. Komunalno urejanje:  Obvezno odvajanje odpadnih vod s fekalno kanalizacijo. 

PR 04 / 
Dopustna je postavitev gospodarskega poslopja za potrebe širitve dejavnosti kmetije. 

Gradnja stanovanjskih ali drugih objektov ni dopustna. 

 

17a. Usmeritve za OPPN ter posebni PIP za turistično in športno- rekreacijsko središče RAVNE 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

RA 01 RA 01/1 

Območje kobilarne Lipica, ki obsega hleve in druge gospodarske objekte. Za načrtovane prostorske ureditve je 
potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 obvezna izdelava celovite IDZ za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06; 

 območje se ohrani kot območje ureditve hlevov in maneže kobilarne (dopustne novogradnje); 

 dopustna je izvedba povezovalnih cest, GJI, sprehajalnih, jahalnih in drugih tematskih poti. 

RA 01 RA 01/2 
Območje pašnikov. Novogradnje niso dovoljene. Dopustna je izvedba povezovalnih cest, GJI, sprehajalnih, jahalnih 
in drugih tematskih poti pri čemer se elektroenergetsko omrežje izvede v kabelski izvedbi. 

RA 01 RA 01/3 

Območje obstoječe perutninske farme, ki se s sanacijo območje nameni pašnikom. Za načrtovane prostorske 
ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 obvezna izdelava celovite IDZ za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06; 

 območje je namenjeno ureditvi dodatnih pašnikov zato novogradnje niso dopustne. 

Do sprejema OPPN za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06 so dopustna le vzdrževalna dela in 
izvedba povezovalnih cest, GJI, sprehajalnih, jahalnih in drugih tematskih poti. 

RA 01 
RA 01/4, 
01/5, 01/6 

Območje pašnikov. Dopustna je izvedba povezovalnih cest, GJI, sprehajalnih, jahalnih in drugih tematskih poti. 
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EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

RA 02 RA 02/1 

Športno rekreacijsko območje Ravne, ki je namenjeno gradnji javnih objektov športa predvsem gradnji javnih 
objektov za šport in rekreacijo. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve 
za izdelavo OPPN: 

 obvezna izdelava celovite IDZ za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06; 

 v območju se načrtuje predvsem gradnja objektov: 24110 športna igrišča in 24122 drugi gradbeni inženirski 
objekti za šport, rekreacijo in prosti čas; 

 v območje se lahko umesti golf igrišče in golf vadbišča; golf igrišče se locira na površine, ki ne predstavljajo 
pašnih površin; orientacijo lukenj je pretežno v smeri V-Z ali obratno; golf vadbišče se uredi poleg golf 
igrišča in omogoči predpripravo golf igralcev na pravo igro; umesti se na pretežno travnat teren, delno na 
popolnoma raven teren in delno rahlo v naklonu;  

 dopustna je ureditev apartmajskega naselja oz. drugih namestitvenih kapacitet za posebne namene, ki so 
namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva  (npr.  otrok, ostarelih, študentov 
in drugih socialnih skupin);  

 umestitev objektov iz prejšnje alineje je dopustna na srednji višini med pašniki in vrhom vzpetina na koti 
cca 455,00mnv. Pozidava vrha vzpetine ali vznožja vzpetine neposredno ob pašnikih ni dopustna. 
Dopustne višine objektov so P + 1 oziroma 9,0 m; 

 obvezna je ohranitev vsaj ene linije obstoječega drevoreda; 

 golf naj se načrtuje na način, ki ne bo posredno ali neposredno poslabšal stanja vod, ki se stekajo v 
Škocjanske jame; priporoča se tudi reden monitoring, 

 ureditev GJI pri čemer je dopustna izvedba rekonstrukcije ali novogradnje elektroenergetskega omrežja le 
v obliki podzemnega kabelskega voda. 

Do sprejema OPPN za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06 so dopustna le vzdrževalna dela, 
kmetijska raba pašnikov in izvedba povezovalnih cest, GJI, sprehajalnih, jahalnih in drugih tematskih poti pri čemer je 
dopustna izvedba rekonstrukcije ali novogradnje elektroenergetskega omrežja le v obliki podzemnega kabelskega 
voda. 

RA 02 RA 02/2 

Območje perutninske farme, ki je namenjeno gradnji javnih objektov športa predvsem gradnji javnih objektov za šport 
in rekreacijo. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo 
OPPN: 

 obvezna izdelava celovite IDZ za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06; 

 načrtuje se sanacija območja z ureditvijo površin za šport in rekreacijo (golf igrišča), ureditev GJI. 

Do sprejema OPPN za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06 so dopustna le vzdrževalna dela in 
izvedba povezovalnih cest, GJI, sprehajalnih, jahalnih in drugih tematskih poti. 

RA 03 RA 03/1 

. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 obvezna izdelava celovite IDZ za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06; 

 načrtuje se ureditev hotela v dvorcu Ravne in ureditev hotelske depandanse v objektu obstoječe kašče z 
razširitvijo, ki omogoči povezavo objekta hotelske depandanse  z dvorcem; 

 objekt dvorca Ravne (EŠD 4897): dopustna je rekonstrukcija objekta in razširitev, ki prispeva k 
funkcionalnosti objekta in omogoči povezavo objekta dvorca z kaščo; dopustna višina obstoječega objekta 
je P + 2 + M, dopustna višina slemena obstoječega objekta je višina določena z rekonstrukcijo izvorne 
strehe objekta; dopustna višina razširitev je P + 2 + M, dopustna višina slemena razširitev je enaka 
dopustni višini slemena dvorca; 

 dopustna je ureditev hotelske depandanse v objektu obstoječe kašče z njeno rekonstrukcijo in razširitvijo; 
dopustna višina obstoječega objekta je P + 2 + M, dopustna višina slemena objekta je merjeno od tal 
15,00m; dopustna višina razširitev je P + 2 + M, dopustna višina slemena razširitev je enaka dopustni višini 
slemena dvorca; 

 kompleks je dostopen preko obstoječe dostopne poti z G1-6 ali z ureditvijo nove dostopne ceste z G1-6; pri 
določanju trase nove dostopne ceste naj se ohranja obstoječ drevored v čim večji meri. 

 dopustna je drugačna organizacija objektov in dejavnosti znotraj EUP RA 03. 
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EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

RA 03 RA 03/2 

Ureditev grajskega parka z revitalizacijo neurejenih zelenih površin pred dvorcem. Za načrtovane prostorske 
ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN:  

 obvezna izdelava celovite IDZ za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06; 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako ZP; 

 upošteva se izvorno zasnovo grajskega parka in povezljivost z ostalimi območji in vsebinami. 

RA 03 RA 03/3 

Športno rekreacijsko območje Ravne , ki je namenjeno gradnji javnih objektov športa predvsem gradnji javnih 
objektov za šport in rekreacijo. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 obvezna izdelava celovite IDZ za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06; 

 v območju je dopustna gradnja objektov: 12650 športne dvorane, 24110 športna igrišča in 24122 drugi 
gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas; 

  v območje se lahko umesti poleg drugih športnih objektov tudi golf objekta zunanjimi površinami ter 
spremljajoče ureditve kot so parkirišča; 

 pri umestitvi športnih objektov se upošteva  simbolno funkcijo Dvorca v prostoru. Objekt naj ima nižje 
gabarite in manj izstopajočo lego. V objekt se lahko umesti tako gostinska kot namestitvena in upravna 
dejavnost igrišča. Zunanje površine objekta se lahko uredijo za prireditve in za gostinsko dejavnosti. 
Dopustna višina objekta je (K) + P + 1, dopustna BTP = 2500 m2; 

 obvezna ohranitev obstoječega drevoreda; 

 parkirna mesta se lahko uredi v terasi pod dvorcem; dopustna je izvedba podzemne garažne hiše. 

Do sprejema OPPN za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06 so dopustna le vzdrževalna dela, 
kmetijska raba pašnikov in izvedba povezovalnih cest, GJI, sprehajalnih, jahalnih in drugih tematskih poti . 

RA 04  

Območje obstoječe perutninske farme, ki se s sanacijo območje nameni ureditvi apartmajskega naselja. Za 
načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 obvezna izdelava celovite IDZ za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06; 

 dopustne višine objektov so P + 1 oziroma 9,00m, 

 v območju se znotraj apartmajskega naselja uredi tudi potrebna parkirna mesta.  

Do sprejema OPPN za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06 so dopustna le vzdrževalna dela in 
izvedba povezovalnih cest, GJI, sprehajalnih, jahalnih in drugih tematskih poti. 

RA 05  

Ureditev apartmajskega naselja. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 obvezna izdelava celovite IDZ za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06 

 lega na gozdnati vzpetini nad pašnimi površinami Kobilarne Lipica; dopustna je umestitev objektov na 
srednji višini med pašniki in vrhom vzpetina na koti cca 455,00mnv; pozidava vrha vzpetine ali vznožja 
vzpetine neposredno ob pašnikih ni dopustna; južna orientacija objektov, razgled na travnike pod njimi; 
dopustne višine objektov so P + 1 oziroma 9,00m; objekti so dostopni preko skupne dovozne ceste, ki 
vodi mimo hlevov Kobilarne Lipica do apartmajskega naselja; urejena parkirnih mesta za obiskovalce 
turističnih apartmajev (70 PM) znotraj območja podenote; 

Do sprejema OPPN za območje RA 01, RA 02, RA 03, RA O4, RA 05 in RA 06 so dopustna le vzdrževalna dela, 
kmetijska raba pašnikov in izvedba povezovalnih cest, GJI, sprehajalnih, jahalnih in drugih tematskih poti. 

RA 06 RA 06/1 Glej prostorske izvedbene pogoje za pEUP RA 02/1. 

RA 06 RA 06/2 Glej prostorske izvedbene pogoje za pEUP RA 02/2. 
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17b. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za perutninske farme RAVNE 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

RA 07 / Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 10,0 m. 

RA 09 / 

Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 10,0 m. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

RA 10 / 

Območje za novogradnjo perutninskih farm ali objektov za proizvodnjo živil. Za načrtovane prostorske ureditve je 
potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se uporabijo posebni PIP-i za območja s PNRP z oznako IK; 

 poleg dejavnosti, dopustnih za območja z oznako IG so dopustne še te dejavnosti: A kmetijstvo, 01 
Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve razen 01.7 Lovstvo, 03.22 Gojenje 
sladkovodnih organizmov. 

 dopustna višina objektov: 13,0 m. 

Obvezna vzpostavitev zelenega roba območja (drevoreda) kot prehod med območjem farme in odprtim prostorom. 

RA12 / 
Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 10,0 m. 
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18. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Ribnica 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

RI 01 RI 01/1 Območje objektov kulturne dediščine. 

RI 02 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: največ 9 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: Objekti 
naj bodo z daljšo stranico postavljeni pravokotno na dostopno cesto oziroma objekti se postavijo vzporedno s 
potekom plastnic. Prometno urejanje: Objekti so dostopni z državne ceste R2405. Vsi objekti imajo skupen dovoz, 
oziroma uporabi se obstoječi uvoz. 

Za del območja EUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

RI 03 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Upoštevanje GM in sicer morajo biti objekti od meje obstoječega cestnega telesa umaknjeni vsaj 10 m. Lega objektov 
na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Dopustni tlorisni in višinski 
gabariti: Višina slemena do 12 m. Prometno urejanje: Objekti so dostopni z glavne državne ceste G1-6. Vsi objekti 
imajo skupen dovoz. 

Za obstoječe vrste stavb, ki na območju niso dopustne, je dovoljeno samo vzdrževanje, rekonstrukcija in minimalne 
dozidave do 10% BTP. 

RI 04 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Upoštevanje GM in sicer morajo biti objekti od meje obstoječega cestnega telesa umaknjeni vsaj 10 m. Lega objektov 
na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Dopustni tlorisni in višinski 
gabariti: Višina slemena do 12 m. Prometno urejanje: Objekti so dostopni z glavne državne ceste G1-6. Vsi objekti 
imajo skupen dovoz. 

Za obstoječe vrste stavb, ki na območju niso dopustne, je dovoljeno samo vzdrževanje, rekonstrukcija in minimalne 
dozidave do 10% BTP. 

RI 07 RI 07/1 
Območje kulturnega spomenika. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

RI 07 RI 07/2 Za območje pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

RI 07 RI 07/3 Za območje pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

RI 09   Za del območja EUP RI 09, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

    

19. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Selce 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

SE 01 SE 01/1 

Jedro naselja Selce. Območje kulturne dediščine. 

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene cezure ohranjajo 
kot najmanj 20m širok pas na meji s podenoto SE 02 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje (prikazati pri 
izdelavi PGD za poseg v prostor). 

Dopustna je rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih in kmetijskih objektov do 25% BTP ter 
funkcionalne dopolnitve do 25% BTP. 

SE 01 SE 01/2 

Jedro naselja Selce. Območje kulturne dediščine. 

Dopustna je rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih in kmetijskih objektov do 25% BTP ter 
funkcionalne dopolnitve do 25% BTP. 

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene cezure ohranjajo 
kot najmanj 20-m širok pas na meji s podenoto SE 02 in SE 04/2 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje 
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor 
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EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

SE 01 SE 01/3 

Območje naselja Selce, namenjeno centralnim poslovnim in stanovanjskim dejavnostim. Območje kulturne dediščine. 

Dopustna je rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih in kmetijskih objektov do 25% BTP ter 
funkcionalne dopolnitve do 25% BTP. 

Poleg dopustnih stavb za območja z oznako CU je dopustna tudi gradnja bencinskega servisa. 

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene cezure ohranjajo 
kot najmanj 20m širok pas na meji s podenoto SE 01/1 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje (prikazati pri 
izdelavi PGD za poseg v prostor). 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

SE 02 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 31 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Priporočljiva vzdolžna postavitev objekta glede na potek plastnic. Priporočljivo vzpostaviti gradbeno linijo ob dostopni 
cesti. Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene cezure 
ohranjajo kot najmanj 20m širok pas na meji s podenoto SE 01/1 in SE 01/2 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki 
strani meje (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor). Prometno urejanje: Območje se naveže na lokalno cesto 
321280 ter se poveže z javno potjo 815222. Dostopna cesta naj bo dvosmerna cesta, načrtovane ceste so lahko tudi 
ožje in enosmerne. Komunalno urejanje: Območje se naveže na kanalizacijski vod predviden v trasi javne ceste in 
javne poti . 

SE 03 / 

Dopustna je rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih in kmetijskih objektov do 25% BTP ter 
funkcionalne dopolnitve do 25% BTP. 

Ohranitev zelenega roba naselja z upoštevanjem vsaj 10 m zelenega pasu na vzhodnem robu podenote (prikazati pri 
izdelavi PGD za poseg v prostor). 

SE 04 SE 04/1 
Dopustna je rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih in kmetijskih objektov do 25% BTP ter 
funkcionalne dopolnitve do 25% BTP. 

SE 04 SE 04/2 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 30 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Dopustna je vzdolžna postavitev objekta na smer ceste, vzdolžna postavitev glede na potek plastnic. Priporočljivo 
vzpostaviti gradbeno linijo ob dostopni cesti. Zelene površine: Obvezna ohranitev zelenih nepozidanih površin v 
najvišjem in vedutno najbolj izpostavljenem območju. Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med 
posameznimi podenotami in sicer se zelene cezure ohranjajo kot najmanj 20m širok pas na meji s podenoto SE 01/1 
in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje. Prometno urejanje: Območje se naveže na javno pot 815215. 
Dostopna cesta naj bo dvosmerna cesta z enostranskim pločnikom in obračališčem na koncu slepega odcepa. 
Komunalno urejanje: Območje se naveže na vod predviden v trasi javne poti 815215. 

Dopustna je rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih in kmetijskih objektov do 25% BTP ter 
funkcionalne dopolnitve do 25% BTP. 

SE 05 / 

Dopustna je rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih in kmetijskih objektov do 25% BTP ter 
funkcionalne dopolnitve do 25% BTP. 

Ohranja se odprte javne površine v okolici cerkve določene z ONOJD.  

SE 06 / Za del območja EUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

SE 07 SE 07/1 

Območje konjeniškega centra. Območje za gojenje konj. Ohranjanje ograjene površine za izpust konj. Gradnja novih 
objektov kot funkcionalnih dopolnitev obstoječe dejavnosti dovoljena na severovzhodnem robu območja. Maksimalno 
dopustna referenčna višina objekta je 10,0 m. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 6. 7. 2018 / Stran 7907 

                              

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

SE 07 SE 07/2 

Območje konjeniškega centra. Območje za gojenje konj. Ohranjanje ograjene površine za izpust konj. Gradnja 
objektov ni dovoljena z izjemo postavitve pomožnih objektov v skladu s PNRP in pomožnih  kmetijskih objektov za 
potrebe kmetijske dejavnosti v okviru obstoječega posestva ali druge kmetijske dejavnosti. 

V primeru, da se načrtujejo gradnje, ki ne predstavljajo funkcionalnih dopolnitev območja, je potrebna izdelava in 
sprejem OPPN. 

SE 08 / Novogradnja objektov dovoljena ob ureditvi enega skupnega dovoza z G1-6 v podenoto. 

SE 09 / Novogradnja objektov dovoljena ob ureditvi enega skupnega dovoza z G1-6 v podenoto. 

SE 11 / 
Odsek glavne železniška proga E 65 (Rosenbach) - Jesenice – Ljubljana - Pivka - (Rijeka). 

Za del območja EUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

SE 13 / Za del območja EUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

 

20. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Slovenska vas 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

SL 01 SL 01/1 
Jedro naselja Slovenska vas. Območje kulturne dediščine. Ohranja se območje vaškega središča ob cerkvi. 

Vzdolžna postavitev objekta glede na potek plastnic. 

SL 02  Vzdolžna postavitev objekta glede na potek plastnic. 

SL 03 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 12 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov mora 
upoštevati gradbene meje (GM), ki določajo koridorje za GJI. Lega objektov na zemljišču: Vzdolžna postavitev 
objekta glede na potek plastnic. Dopustna oblika strehe: Vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice, naklon strešine cca 
35 stopinj in zaključki s čopi. Prometno urejanje: Območje se naveže na javno pot 815421. Dostopna cesta naj bo 
dvosmerna cesta 

SL 04 / 

Osrednje območje Krpanove vasi. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. 
Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 Dopustna izraba prostora podenote: FZ max = 0.3; FI max = 0,6; FOZPmin = 30% 

 Lega objektov: Obvezen odmik gradnje od naselja kot je določeno z GM. Dopustna je vzporedna 
postavitev objektov glede na potek plastnic. 

 Dopustni tlorisni in višinski gabariti: tip a, b: tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1: 1,5; višinski gabariti do 
(K)+ P+ 1 in višina slemena do 9m, kota pritličja je do 0,5 m nad koto ceste v delu, kjer se objekt 
priključuje; tip c: V območju EUP SL 04 je dopustna gradnja 1 objekta tipa c z dopustno višino 15 m z 
izjemo razglednega stolpa , ki je dopusten v ločeni izvedbi z višjim gabaritom. 

 Dopustne dejavnosti, objekti in gradnje: Poleg dejavnosti in objektov z oznako BT so dopustne še 
novogradnje za potrebe ureditve gostilne, restavracije, informacijskega objekta, prodajalne, muzeja. V 
območju ni dopustna gradnja bencinskega servisa. 

 Dopustna oblika strehe: vzdolžna oblika, obvezne dvokapnice z izjemo objektov tip c. 

 Usmeritve za zelene površine: obvezna ohranitev zelenih površin kot cezure med pomensko in 
funkcionalno različnimi enotami naselja (vaško jedro – Krpanova vas). Površine se lahko urejajo le z 
avtohtonimi rastlinski vrstami; obvezna ohranitev gozdnih površin v SV delu EUP; obvezna ohranitev 
osrednje lipe na južnem delu enote. 

 Prometno urejanje: območje se naveže na javno pot 815421. Dostopna cesta naj bo dvosmerna cesta z 
možnostjo enostranskega pločnika in kolesarske steze. Obvezna je ureditev parkirišča za potrebe 
načrtovane prostorske ureditve z obračališčem na parkirišču. 

 Komunalno urejanje: obvezna izvedba fekalne kanalizacije. 

Do sprejema OPPN je dopustna le postavitev pomožnih objektov v skladu s PNRP in pomožnih objektov za potrebe 
kmetijske dejavnosti. 
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EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

SL 05 SL 05/1 

Območje je namenjeno celoviti ureditvi območja Eko muzeja (EM) in sicer se načrtuje predvsem nadgradnja 

programa EM na obstoječi koti in v brežini pod ploščadjo obstoječega objekta EM in ureditev zunanjih  (parkovnih) 

površin ob vhodu v tipično mozaično pokrajino KP PPJ. Načrtovane ureditve v območju Eko muzeja (EM) so: 
 ohranitev oz. nadgradnja obstoječega objekta EM; 

 ureditev enega ali več objektov za potrebe razširitve ožjega programa Eko muzeja in ureditve dodatnih 
programov EM (npr.: gostinskega programa);  

 ureditev dostopov in površin za mirujoči promet, 

 ureditev zunanjih površin urbanih in zelenih površin (teras, razgledišč) v območju objektov EM; 

 ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. 

Usmeritve za lego  in oblikovanje objektov: 

 ureditev območja naj upošteva osončenost, prevetrenost, ekspozicijo terena in se hkrati prilagaja danim 
značilnostim in strukturam prostora (predvsem izrazita lega objektov v naselju Slovenska vas v smeri SZ-
JV, ki je vzporedna s plastnicami terena; z gozdom porasla strma brežina, ki predstavlja prehod med 
naseljem in poplavno ravnico reke Pivke) pri čemer naj se ohrani značilnosti panoramskega razgleda na 
naselje Slovenska vas; 

 program EM (vključno z gostinskim) se umesti v vzdolžni objekt (vzporeden s plastnicami terena) , uredi se 
še zunanje pohodne terase, pomole in razgledišča; 

 lega: območje dopustne gradnje objekta je določeno z regulacijskim črtami pri čemer lahko ne glede na 
navedeno zunanje pohodne terase, pomoli in razgledišča  segajo do meje EUP. 

 za območje veljajo PIP za PNRP SK glede izkoriščenosti območja, dopustnih višin objektov in oblikovanja 
objektov. 

SL 05 SL 05/2 

Osrednje območje Centra za interpretacijo divjih zveri (CIDZ) oz. sorodnega programa.  Za načrtovane prostorske 
ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 opredelitev območja gradnje objektov CIDZ v brežini pod gozdno cesto Slovenska vas – Trnje z odmikom 
od območja ureditve EM; 

 ureditev objektov za potrebe programa CIDZ; ureditev dostopov,  ureditev zunanjih zelenih površin (teras, 
razgledišč, zunanjih prizorišč CIDZ, ipd.) in ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo; 

 zasnova naj upošteva osončenost, prevetrenost, ekspozicijo terena in se hkrati prilagaja danim 
značilnostim in strukturam prostora (predvsem izrazita lega objektov v naselju Slovenska vas v smeri SZ-
JV, ki je vzporedna s plastnicami terena; z gozdom porasla strma brežina, ki predstavlja prehod med 
naseljem in poplavno ravnico reke Pivke) ter ohrani značilnosti panoramskega razgleda na naselje 
Slovenska vas narekujejo razmestitev programa in objektov; 

 program CIDZ se umesti v ločeno območje od območja EM v brežino med gozdno cesto in nad poplavno 
ravnico Pivke pri čemer objekti ne smejo segati do višine zvonika cerkve v naselju Slovenska vas. 

SL 05 SL 05/3 
Ureditev večnamenske zelene površine za potrebe programa EM. Dopustna je postavitev pomožnih objektov v 
skladu z usmeritvami za PNRP ZD (predvsem postavitev urbane opreme, začasnih objektov) in priključkov na GJI. 

SL 06   

Območje načrtovane čistilne naprave za naselje Slovenska vas. Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem 
območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

Načrtovane ureditve obsegajo ureditev javnih parkirišč in urejenega počivališča to je utrjen teren in postavitev urbane 
opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje odpadkov in informativna tabla.   
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22. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Stara Sušica 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

ST 01 ST 01/1  
Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju, veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

ST 01 ST 01/2 Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. 

ST 01 ST 01/3  Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Oblikovanje 
enotnega roba naselja. 

ST 03  / 
Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. 

Za območje EUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

ST 04  / Novogradnje niso dovoljene. 

 

23. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Suhorje  

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

SU 01 / 

Območje in vplivno območje kulturnega spomenika Suhorje – Vas. 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 Lega objektov na zemljišču: Vzdolžni tloris. Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s 
potekom plastnic.  

 Obvezna sestavin je konservatorski načrt za prenovo.  

 Obvezna je ohranitev zelenega pasu r = 10 m od enote kulturne dediščine Dolenske kapelice EŠD 27217. 

 Obvezna sestavina je prikaz: ohranitve vedute naselja in kvalitetno oblikovanega vidno izpostavljenega 
reliefnega roba; načina upoštevanje zgodovinskega značaja naselja, ohranjanje lege naselja v prostoru, 
ohranjanje značilne naselbinske zasnove, ohranjanje odnosa med posameznimi stavbami in odprtim 
prostorom in vedut na naselje pri načrtovani gradnji. 

 Ohranitev kala na zemljišču s parc. Št. 2422. 

SU 02 SU 02/1  Novogradnje z izjemo objektov za potrebe obstoječega pokopališča niso dovoljene. Območje kulturne dediščine. 

SU 02 SU 02/2 

Območje obstoječega proizvodnega objekta. Območje kulturne dediščine. 

Obvezna je sanacija območja s prenovo stavbnega fonda, zmanjšanjem vizualne degradacije z oblikovno sanacijo in 
zmanjšanjem negativnih vplivov na kulturno dediščino in na naravne vrednote. Območje se revitalizira kot turistično 
območje. Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 9 m in hkrati (K) + P+1. Za obstoječe vrste stavb, ki na 
območju niso dopustne, je dopustna rekonstrukcija objektov, prizidave do 10 % BTP in vzdrževanje objektov. 

Obvezna sestavina PGD je prikaz ohranitve vedute naselja in kvalitetno oblikovanega vidno izpostavljenega 
reliefnega roba naselja. Elaborat mora prikazati način upoštevanje zgodovinskega značaja naselja in območja 
cerkve, ohranjanje lege naselja v prostoru, ohranjanje značilne naselbinske zasnove, ohranjanje odnosa med 
posameznimi stavbami in odprtim prostorom in vedut na naselje pri načrtovani gradnji. 

SU 02 SU 02/3  Območje načrtovanih prostorskih ureditev za potrebe pokopališča: npr. ureditev parkirišča, mrliške vežice… 
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24. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Šilentabor 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

ŠI 01 / 

Jedro naselja Šilentabor. Območje kulturne dediščine. Vzdolžna postavitev objektov glede na potek plastnic. 
Novogradnje so dopustne le na zemljiščih s parc. št. 2091/1,  2091/3 in južnem delu 2091/2 vse k.o. Parje. 

Za del območja EUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

ŠI 02 / Novogradnje niso dovoljene. 

ŠI 03 / Dostopna cesta do telekomunikacijske antene. 

ŠI 04 / Novogradnje niso dovoljene. 

ŠI 05 / 
Načrtovane ureditve obsegajo ureditev javnih parkirišč in urejenega počivališča to je utrjen teren in postavitev urbane 
opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje odpadkov in informativna tabla. 

ŠI 06 / Območje načrtovanega telekomunikacijskega stolpa. 

 

25. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Šmihel 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

ŠM 01 ŠM 01/1 Jedro naselja Šmihel. Območje kulturne dediščine. 

ŠM 01 ŠM 01/2 Območje odprtih javnih zelenih površin z urejenimi igrišči za šport in rekreacijo za potrebe lokalnih prebivalcev. 

ŠM 01 ŠM 01/3 Jedro naselja Šmihel. Območje kulturne dediščine. 

ŠM 01 ŠM 01/5 
Jedro naselja. Območje kulturne dediščine. Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni 
vzporedno s potekom plastnic. Objekti se postavijo vzdolž gradbene linije. 

ŠM 01 ŠM 01/6 
Dopustna je tudi rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstoječega stanovanjskega objekta do 25% BTP oz. 
funkcionalne dopolnitve do 25% BTP. Dopustne so tudi stavbe s klasifikacijo 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo. 

ŠM 02 / 
Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. Objekti se 
postavijo vzdolž gradbene linije. 

 

26. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Trnje  

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

TR 01 TR 01/1 

Jedro naselja Trnje. Območje kulturne dediščine. 

Dopustni tlorisni in višinski gabariti: Tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1: 1,5; višinski gabariti do (K)+ P+ 1+ 1M in 
kota slemena do 12 m ; kota pritličja je do 0,5 m nad koto ceste v delu, kjer se objekt priključuje. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

TR 01 TR 01/2 Območje kulturne dediščine.  

TR 01 TR 01/3 Za območje pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

TR 02 TR 02/1 Za območje pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

TR 02 TR 02/2 
Dopustni tlorisni in višinski gabariti: Tlorisni gabariti v razmerju najmanj 1: 1,5; višinski gabariti do (K)+ P+ 1+ 1M in 
kota slemena do 12 m ; kota pritličja je do 0,5 m nad koto ceste v delu, kjer se objekt priključuje. 
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EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

TR 03 
TR 03/1, 
03/2 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

Dopustne gradnje in dela so: odstranitev objektov in urejanje javnih in drugih zelenih površin. 

TR 03 TR 03/3 
Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. Območje igrišča. 

Dopustne gradnje in dela so: odstranitev objektov in urejanje javnih in drugih zelenih površin. 

TR 04 TR 04/1 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic.  

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

TR 04 TR 04/2 
Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. 

TR 04 TR 04/3 Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

TR 05 TR 05/5 

Območje novogradenj, ki je poplavno ogroženo zaradi Trnjskega potoka, ki občasno poplavlja nižje ležeče predele. 
Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 smiselno se upošteva PIP za PNRP Ske; 

 prostorske rešitve se določijo na osnovi hidrološko-hidravlične študije, iz katere bodo razvidni razredi 
poplavne nevarnosti in načrtovani omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti in ogroženosti na 
območju in izven njega; izvedbo celovitih ukrepov  za zmanjšanje poplavne ogroženosti je potrebno končati 
pred začetkom gradnje novih objektov. 

TR 06 TR 06/1 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

TR 06 TR 06/2 Lega objektov na zemljišču: Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s potekom plastnic. 

TR 07 TR 07/1 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 10 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni pravokotno na primarno dostopno pot. Objekti se postavijo vzdolž 
gradbene meje, kot podaljška obstoječe gradbene linije v naselju. Smer objektov je vzporedno s smerjo poteka 
plastnic. Prometno urejanje: Objekti dostopajo na obstoječo lokalno cesto. 

TR 07 TR 07/2 
Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 8 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Smer objektov je vzporedno s smerjo poteka plastnic. Prometno urejanje: Območje se naveže na obstoječe lokalno 
cesto. Dostopna cesta je lahko enosmerna cesta. 

TR 07 TR 07/3 Lega objektov na zemljišču: Smer objektov je vzporedno s smerjo poteka plastnic. 

TR 08 TR 08/1 Območje cerkve s pokopališčem in spremljajočimi parkirnimi površinami. 

TR 08 TR 08/2 Območje pokopališča s spremljajočimi parkirnimi površinami. 

TR 08 TR 08/3 

Območje stare šole v Trnju. Območje kulturne dediščine. 

Obvezna sestavina PGD za poseg v prostor je elaborat, ki mora prikazati, da načrtovan poseg: ohranja vlogo objekta 
šole kot dominante v prostoru naselja Trnje in širše okolice; ohranja panoramske poglede na odprt prostor – javna 
dostopnost; upošteva obstoječe kvalitetno prostorsko razmerje anonimnega stavbenega tkiva naselja Trnje do 
objekta šole - dominante v prostoru in naselju. 

TR 10 TR 10/1 Območje turističnih kmetij. 

TR 10 TR 10/2 Območje širitve dejavnosti turističnih kmetij. Dopustna je gradnja parkirišča za avtodome. 
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27. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Volče  

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

VO 01 / Jedro naselja. Območje kulturne dediščine. 

VO 02 / 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Lega objektov: Postavitev daljše stranice objekta vzporedno s potekom plastnic. Obvezna je ohranitev arhitekturne 
hierarhije in zelenih površin med posameznimi enotami in sicer se zelene cezure ohranjajo kot 20m širok pas na meji 
z enoto VO 01 in sicer najmanj 20 metrov na strani EUP VO 02. 

VO 03 / 

Območje kamnoloma z obvezno sanacijo kamnoloma. 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: Izvede se 
sanacija kamnoloma. Način sanacije se določi s posebnim OPPN pri čemer se obvezno upošteva usmeritve v zvezi z 
varovanjem vplivnega območja Regijskega parka Škocjanske jame. 

VO 04 / Območje ureditve strelišča. Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN.  

VO 05 / 
Načrtovane ureditve obsegajo ureditev javnih parkirišč in urejenega počivališča to je utrjen teren in postavitev urbane 
opreme: miza, klopi, oprema za odlaganje odpadkov in informativna tabla.   

 

28. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Velika Pristava 
EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

VP 01 / Območje kulturne dediščine. 

VP 02 / 
Dopustna je gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetijstva. Gradnja stanovanjskih ali drugih objektov ni 
dopustna. 

 

29. Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za naselje Zagorje 

EUP pEUP Posebni PIP  / Usmeritve za OPPN 

ZA 01 ZA 01/1 

Jedro naselja. Območje kulturne dediščine. 

Dopustna je rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih in kmetijskih objektov do 25% BTP ter 
funkcionalne dopolnitve do 25% BTP. 

Pogojno dopustna dejavnost je tudi G. 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil vendar v obsegu 
največ 500,00 m2. 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v širšem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 10. člen tega 
odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

ZA 01 ZA 01/2 

Širše jedro naselja Zagorje. Območje kulturne dediščine. 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v širšem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 10. člen tega 
odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 
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ZA 01 ZA 01/3 

Širše jedro naselja Zagorje. Območje kulturne dediščine. 

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene cezure ohranjajo 
kot najmanj 20m širok pas na meji z enoto ZA 04/4, ZA 04/5 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje (prikazati 
pri izdelavi PGD za poseg v prostor). 

Pogojno dopustna dejavnost je tudi G. 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil vendar v obsegu 
največ 500,00 m2. 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v širšem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 10. člen tega 
odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

ZA 01 ZA 01/4 

Širše jedro naselja Zagorje. Območje kulturne dediščine. 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v širšem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 10. člen tega 
odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

ZA 01 ZA 01/5 

Območje načrtovanih prometnih ureditev za potrebe ureditve prometnega obračališča in avtobusnega postajališča. 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v širšem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 10. člen tega 
odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

ZA 02 ZA 02/1 

Jedro naselja Zagorje. 

Dopustna je rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih in kmetijskih objektov do 25% BTP ter 
funkcionalne dopolnitve do 25% BTP. 

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se zelene cezure ohranjajo 
kot najmanj 20m širok pas na meji z enoto ZA 02/2 in sicer najmanj 10 metrov na vsaki strani meje (prikazati pri 
izdelavi PGD za poseg v prostor). 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju, veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v širšem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 10. člen tega 
odloka. 

ZA 02 ZA 02/2 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju, veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za celo območje pEUP, ki se nahaja v širšem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 10. člen tega 
odloka. 

ZA 03 ZA 03/1 

Območje novogradenj z oznako »ng« . 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 10 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Vzdolžni tloris. Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s plastnicami. prometno urejanje: Območje se 
napaja z obstoječe lokalne ceste 135080 Kalc R2-404 in javne poti135090. Obe naj se lahko poveže z dostopno 
cesto, ki omogoča dostopnost za vse objekte na območju. Komunalno urejanje: Obvezno odvajanje odpadnih vod z 
kanalizacijo. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v poplavnem območju, veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju, veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v širšem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 10. člen tega 
odloka. 
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ZA 03 
ZA 03/2, 
ZA 03/3 

Za načrtovane prostorske ureditve je potrebna izdelava in sprejem OPPN. Usmeritve za izdelavo OPPN: 

 Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 16 eno ali dvostanovanjskih objektov.  

 Lega objektov na zemljišču: Vzdolžni tloris. Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno z 
dostopno cesto ob gradbeno mejo.   

 Prometno urejanje: Območje se napaja z obstoječe lokalne ceste 135080 Kalc R2-404 in javne poti135090. 
Obe naj se lahko poveže z dostopno cesto, ki omogoča dostopnost za vse objekte na območju. 

 Komunalno urejanje: Obvezno odvajanje odpadnih vod z kanalizacijo. 

ZA 04 ZA 04/1 

Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s plastnicami. 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za celo območje pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

ZA 04 ZA 04/2 

Objekti naj bodo z daljšo stranico postavljeni vzporedno s plastnicami. 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v širšem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 10. člen tega 
odloka. 

Za del območja pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

ZA 04 ZA 04/3 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za celo območje pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

ZA 04 ZA 04/4 

Dopustna izraba prostora podenote: maksimalno 12 eno ali dvostanovanjskih objektov. Lega objektov na zemljišču: 
Objekti naj bodo postavljeni vzporedno s potekom plastnic.  Prometno in komunalno urejanje:  Obvezno odvajanje 
odpadnih vod s fekalno kanalizacijo. 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za celo območje pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

ZA 04 ZA 04/5 

Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena Odloka. 

Za celo območje pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

ZA 05 ZA 05/1 

Območje zelene cezure. Za območje pEUP, ki se nahaja v vodovarstvenem območju veljajo ukrepi 113. člena 
Odloka. 

Za celo območje pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

ZA 05 ZA 05/2 

Novogradnje z izjemo prizidav in nadzidav v okviru 30% BTP obstoječih objektov niso dovoljene. 

Za celo območje pEUP, ki se nahaja v ožjem vodovarstvenem območje glede na Odlok o varstvu krajevnih vodnih 
virov v občini Pivka (Ur. l. RS, št. 100/99), veljajo še pogoji in omejitve za posege v prostor, ki jih določa 9. člen tega 
odloka. 

 

ZA 06 
/ 

Območje čistilne naprave. 

Območje zemljišč s parc. št. 2239/2, 2239/170, 3631/1, k.o. Zagorje 

Za del območja EUP, ki se nahaja v poplavnem območju veljajo ukrepi 119. člena Odloka. 
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Priloga 2: 
 

KE Posebni PIP  

 PIVŠKA PLANOTA 

PP 01 – PP 13 

Območje se razvija kot kmetijska kulturna krajina z zgoščevanjem funkcij na območju urbanih 
naselij. 

Ohranjajo se ključne značilnosti krajine: 

 Valovita kraška planota s stožčastimi vrhovi na obrobju, 

 Preplet kmetijske krajine z naselji in členjene gozdne površine,  

 Odprtost prostora, 

 Turistični značaj območja, 

 Tipične kraške oblike reliefa: valovite planote,kotanje, gmajne, 

 Grmovne in drevesne živice…, 

 Kamnita znamenja – pili. 

Pri načrtovanju in posegih v prostor je potrebno upoštevati, da vodno zemljišče stoječih voda 
obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. 

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Usmerjevalnih in drugih turističnih tabel,  

 Pločnikov, kolesarskih stez, postajališč, parkirišč, počivališč,  

 Kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih 
poteh. 

Infrastrukturni vodi in objekti se na območjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih 
vrednot praviloma izvajajo podzemno in le izjemoma nadzemno v primeru, če podzemna izvedba 
lahko bistveno ogrozi dele teh območij. 

PP 14, PP 15, PP 16, PP 17, 
PP 18, PP 19  

Območja načrtovanih krčitev gozda in vzpostavitve pašnikov kot ukrepov s ciljem zagotavljanja 
ugodnih pogojev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov. 

Načrtovana ureditev se izvede v obdobju 2017-2023. 

Pri načrtovanju in posegih v prostor je potrebno upoštevati, da vodno zemljišče stoječih voda 
obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. 

 PIVŠKA JEZERA – Slovenska vas 

PJ 01, PJ 04 

Območje se razvija kot gozdnata kulturna krajina s poudarjeno izobraževalno funkcijo v smislu 
proučevanja naravnih danosti prostora (biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot) z izhodiščno 
točko v Slovenski vasi. 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot je eden izmed ključnih temeljev, na 
katerih sloni izobraževalna funkcija območja. 

Ohranjajo se ključne značilnosti krajine: 

 Valovita kraška planota s stožčastimi vrhovi na obrobju, 

 Ponikalnice in izjemni kraški podzemeljski pojavi,  

 Obrobja planote bogato poraščena z gozdovi,  

 Preplet kmetijske rabe, travinja in njiv z drevesnimi živicami, 

 Otoki strjenega gozdnega drevja,  

 Bogata obrežna vegetacija ob potokih in na zamočvirjenih površinah, 
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 Pašniki, ki izrazito oblikujejo kulturno krajino, 

 Odprtost prostora, 

 Pivška presihajoča jezera in druge mokriščne površine, 

 Kamnita znamenja – pili. 

Pri načrtovanju in posegih v prostor je potrebno upoštevati, da vodno zemljišče stoječih voda 
obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. 

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, 

 Pločnikov, kolesarskih stez, postajališč, parkirišč, počivališč,  

 Kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih 
poteh. 

 Drugih enostavnih in manj zahtevnih objektov v povezavi z izobraževalno in turistično 
funkcijo enote. 

Infrastrukturni vodi in objekti se na območjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva 
naravnih vrednot praviloma izvajajo podzemno in le izjemoma nadzemno v primeru, če 
podzemna izvedba lahko bistveno ogrozi dele teh območij. 

Območje kulturne krajine. Za načrtovano prostorsko ureditev odprtega območja kulturne krajine 
Krpanove vasi (EUP SL 04) se pripravi občinski podrobni prostorski načrt. Pri pripravi 
občinskega podrobnega prostorskega načrta se upošteva usmeritve: 

 Ohranja se obstoječa raba prostora (pašniki in travniki). Zasaditev grmovja ali dreves v višini 
nad 1,5 m nad nivojem terena ni dopustna. 

 Površine se lahko urejajo le z avtohtonimi rastlinski vrstami, 

 Dopustna je izvedba paviljonskih objektov v velikosti največ 8x8m in višini (slemena) objekta 
9m v transparentni izvedbi v kombinaciji z avtohtonimi materiali (les, kamen). 

 Dopustna je izvedba sprehajalnih in drugih tematskih poti ter otroških igrišč in igral, 

 Dopustna je izvedba turistične in druge obvestilne signalizacije, 

 Obvezna je izdelava krajinskega načrta 

 PIVŠKA JEZERA – Trnje – Klenik - Palčje 

PJ 02 

Območje se razvija kot gozdnata kulturna krajina s poudarjenim zgoščevanjem funkcij na območju 
Kal- Selce - Pivka – Trnje – Klenik – Palčje z osrednjim centrom v občinskem središču Pivka in 
kot območje s poudarjeno izobraževalno funkcijo v smislu proučevanja naravnih danosti prostora  
z izhodiščno točko v Slovenski vasi. 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot je eden izmed ključnih temeljev, na 
katerih sloni izobraževalna funkcija območja. 

Ohranjajo se ključne značilnosti krajine: 

 Valovita kraška planota s stožčastimi vrhovi na obrobju, 

 Ponikalnice in izjemni kraški podzemeljski pojavi,  

 Obrobja planote bogato poraščena z gozdovi,  

 Preplet kmetijske rabe, travinja in njiv z drevesnimi živicami, 

 Otoki strjenega gozdnega drevja.  

 Bogata obrežna vegetacija ob potokih in na zamočvirjenih površinah, 

 Pašniki, ki izrazito oblikujejo kulturno krajino , 

 Odprtost prostora, 

 Pivška presihajoča jezera in druge mokriščne površine. 
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Pri načrtovanju in posegih v prostor je potrebno upoštevati, da vodno zemljišče stoječih voda 
obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. 

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, 

 Pločnikov, kolesarskih stez, postajališč, parkirišč, počivališč,  

 Kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih 
poteh. 

Infrastrukturni vodi in objekti se na območjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva 
naravnih vrednot praviloma izvajajo podzemno in le izjemoma nadzemno v primeru, če 
podzemna izvedba lahko bistveno ogrozi dele teh območij. 

 PIVŠKA JEZERA – Juršče 

PJ 03 

Območje se razvija kot gozdnata kulturna krajina s poudarjeno turistično funkcijo in poudarjeno 
izobraževalno funkcijo v smislu proučevanja naravnih danosti prostora  z izhodiščno točko v 
Slovenski vasi. 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot je eden izmed ključnih temeljev, na 
katerih sloni izobraževalna in turistična funkcija območja. 

Ohranjajo se ključne značilnosti krajine: 

 Valovita kraška planota s stožčastimi vrhovi na obrobju, 

 Ponikalnice in izjemni kraški podzemeljski pojavi,  

 Obrobja planote bogato poraščena z gozdovi,  

 Preplet kmetijske rabe, travinja in njiv z drevesnimi živicami, 

 Otoki strjenega gozdnega drevja, 

 Bogata obrežna vegetacija ob potokih in na zamočvirjenih površinah, 

 Pašniki, ki izrazito oblikujejo kulturno krajino , 

 Odprtost prostora, 

 Pivška presihajoča jezera in druge mokriščne površine. 

Pri načrtovanju in posegih v prostor je potrebno upoštevati, da vodno zemljišče stoječih voda 
obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. 

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Usmerjevalnih in drugih turističnih tabel,  

 Pločnikov, kolesarskih stez, postajališč, parkirišč, počivališč,  

 Kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih 
poteh. 

Infrastrukturni vodi in objekti se na območjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih 
vrednot praviloma izvajajo podzemno in le izjemoma nadzemno v primeru, če podzemna izvedba 
lahko bistveno ogrozi dele teh območij. 

PJ 05, PJ 06, PJ 07, PJ 08, 
PJ 09, PJ 10, PJ 11, PJ 12  

Območja načrtovanih krčitev gozda in vzpostavitve pašnikov kot ukrepov s ciljem zagotavljanja 
ugodnih pogojev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov. 

Pri načrtovanju in posegih v prostor je potrebno upoštevati, da vodno zemljišče stoječih voda 
obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. 

Načrtovana ureditev se izvede v obdobju 2017-2023. 

PJ 13, PJ 14  
Območja načrtovanega delnega odstranjevanja zarasti s ciljem zagotavljanja ugodnih pogojev za 
izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov. Odstranjevanje zarasti mora obvezno potekati v 
sodelovanju s strokovno službo Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. 
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Pri načrtovanju in posegih v prostor je potrebno upoštevati, da vodno zemljišče stoječih voda 
obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. 

Načrtovana ureditev se izvede v obdobju 2017-2023. 

PJ 15, PJ 16, PJ 17, PJ 18, 
PJ 19, PJ 20, PJ 21, PJ 22, 
PJ 23, PJ 24, PJ 25, PJ 26, 
PJ 27, PJ 28  

Območja načrtovanih krčitev gozda in vzpostavitve pašnikov kot ukrepov s ciljem zagotavljanja 
ugodnih pogojev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov. 

Pri načrtovanju in posegih v prostor je potrebno upoštevati, da vodno zemljišče stoječih voda 
obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. 

Načrtovana ureditev se izvede v obdobju 2017-2023. 

 JAVORNIKI 

JA 01, JA 02, JA 03, JA 04, 
JA 05, JA 06, JA 07  

Območje se razvija kot gozdna naravna krajina. 

Ohranjajo se ključne značilnosti krajine: 

 Sklenjeni bukovo jelovi gozdovi, 

 Gozdarstvo kot edina dopustna dejavnost, 

 Naravne ohranjenosti razprostranjenih gozdnih območij. 

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Kolesarskih in konjeniških ter pešpoti praviloma na obstoječih gozdnih prometnicah tako, da 
je gospodarjenje z okoliškimi gozdovi nemoteno.  

 Gradnja novih poti in steze se načrtujejo in gradi tako, da omogoča tudi gospodarjenje z 
okoliškimi gozdovi. 

JA 08  

Območja načrtovanih krčitev gozda in vzpostavitve pašnikov kot ukrepov s ciljem zagotavljanja 
ugodnih pogojev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov. 

Načrtovana ureditev se izvede v obdobju 2017-2023. 

JA 09, JA 10  

Območja načrtovanih krčitev gozda in vzpostavitve pašnikov kot ukrepov s ciljem zagotavljanja 
ugodnih pogojev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov. 

Načrtovana ureditev se izvede v obdobju 2017-2023. 

 ZAHODNI OBRONKI POSTONJSKE KOTLINE 

ZOPK 01 

Območje se razvija kot gozdna kulturna krajina. 

Ohranjajo se ključne značilnosti krajine. 

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Kolesarskih in konjeniških ter pešpoti praviloma na obstoječih gozdnih prometnicah tako, da 
je gospodarjenje z okoliškimi gozdovi nemoteno.  

 Gradnja novih poti in steze se načrtujejo in gradi tako, da omogoča tudi gospodarjenje z 
okoliškimi gozdovi. 

 Usmerjevalnih in drugih turističnih tabel. 

 
ZAHODNI OBRONKI POSTONJSKE KOTLINE – IZKLJUČNO OBMOČJE ZA POTREBE 
OBRAMBE 

ZOPK 02, ZOPK 03 

Območje izključne rabe za potrebe obrambe izven naselja Polhova Jama. 

Dovoljene so le gradnje objektov, namenjenih za razmestitev in delo obrambnih sil in sil za 
zaščito, reševanje in pomoč. 

Območje okoli Polhove jame je zavarovano, zato na tem območju ni dovoljeno izvajati zemeljska 
dela v ožjem območju jame ali brezna, spreminjati vegetacijsko odejo v neposredni okolici, na 
površju kraških jam ali brezen, prepovedane so tudi vse vrste novih gradnej ob vhodu v jamo.  
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ZOPK 04, ZOPK 05 ZOPK 06, 
ZOPK 07 

Območja načrtovanih krčitev gozda in vzpostavitve pašnikov kot ukrepov s ciljem zagotavljanja 
ugodnih pogojev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov. 

Načrtovana ureditev se izvede v obdobju 2017-2023. 

 KRAS 

KR 01 

Ohranjajo se ključne značilnosti: 

 Suhi doli in postopno zaraščajoči se pašniki in košenice, 

 Kras, podolja,kraški dol, kraške gmajne, črni bor, ruj, 

 Kamnite ograde, gručaste vasi, 

 Tipično kraški relief– vrtačasti ravnik z vmesnimi bolj ravnimi deli - suhe doline – doli in 
velike vrtače, koliševke, ki so nastale s podiranjem stropov podzemeljskih votlin,  brezna in 
kraške jame.  

 Kali kot edine površinske vode,  

 Črni bor kot značilen kraški simbol, 

 Kraška gmajna, postopno zaraščajoče se nekdanje površine z grmi ruja, s ponekod še 
opaznimi zaplatami golega kamenja.   

 Obdelovanje dna vrtač in globokih dolov,  

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Kolesarskih in konjeniških ter pešpoti praviloma na obstoječih gozdnih prometnicah tako, da 
je gospodarjenje z okoliškimi gozdovi nemoteno.  

 Gradnja novih poti in steze se načrtujejo in gradi tako, da omogoča tudi gospodarjenje z 
okoliškimi gozdovi. 

 KOŠANSKA DOLINA 

KD 01, KD, 02, KD 03, KD 04, 
KD 05, KD 06, KD 07, KD 08, 
KD 09, KD 10, KD 11  

Ohranjajo se ključne značilnosti: 

 Gričevnat svet, manjše kraške doline, travnati vrhovi, 

 Razgiban svet v podnožju višje Vremščice, 

 Pritoki reke Reke, 

 Pestrost prostora -  velika pestrost rastlinskih združb..  

 Pretežno njivski svet ravninskega območja ,  

 Sadjarstvo in vinogradništvo na rahlo nagnjenih južnih pobočjih. 

 Značilno menjavanje njivskega sveta s travnimi in posameznimi skupinami ali v vrste 
nasajenim sadnim drevjem. 

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Usmerjevalnih in drugih turističnih tabel,  

 Pločnikov, kolesarskih stez, postajališč, parkirišč, počivališč,  

 Kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih 
poteh. 

 KOŠANSKO HRIBOVJE 

KH 01, KH 02, KH 03, KH 04  
Ohranjajo se ključne značilnosti: 

 Gričevnat svet, manjše kraške doline, travnati vrhovi, 
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 Poraščenost z gozdnim drevjem predvsem strmejših pobočij,  

 Pestrost prostora -  velika pestrost rastlinskih združb..  

 Pretežno gozdnat svet  

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Usmerjevalnih in drugih turističnih tabel, 

 Pločnikov, kolesarskih stez, postajališč, parkirišč, počivališč,  

 Kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih 
poteh. 

 DOLINA REKE REKE 

RR 01 

Ohranjajo se ključne značilnosti: 

 Ozko in temačno dolino reke prekinjajo pogledi velike krajinske privlačnosti, npr. Prem, 
Vremski Britof.  

 Območje je sorazmerno dobro poraščeno z gozdnim drevjem. Pestrost prostora ustvarja 
veliko pestrost rastlinskih združb. Rastje porašča ozke grape, obvodni prostor in strmejša 
pobočja, ki jih je toliko, da dajejo videz dokaj poraščenega prostora.  

 Ravninska območja so pretežno njivski svet, na rahlo nagnjenih južnih pobočjih v novejšem 
času urejajo nasade jablan. Na južnih legah nad reko Reko se pojavlja tudi vinska trta. Za to 
krajino je značilno menjavanje njivskega sveta s travnimi in posameznimi skupinami ali v 
vrste nasajenim sadnim drevjem. 

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Usmerjevalnih in drugih turističnih tabel,  

 Pločnikov, kolesarskih stez, postajališč, parkirišč, počivališč,  

 Kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih 
poteh. 

 BRKINI 

BR 01 

Ohranjajo se ključne značilnosti : 

 Relief v dinarski smeri, hrbet z značilnimi oblikami, 

 Kopasti grebeni, breze, 

 Manjši potočki, ki se le mestoma združujejo v večje pritoke reke Reke.  

 Gozdna rast na strmih pobočjih in globokih grapah, 

 Sadjarstvo na manj izrazitih terasah, 

 Naselja na slemenih, slemenske ceste ter mehkoba reliefa in rastlinja, menjava košenic, 
njiv, brez, jelš in sadnega drevja.  

 Sredozemski značaj vzorca poselitve, 

 Tipično celinsko rastlinje. 

Dopustna je izvedba in ureditev: 

 Usmerjevalnih in drugih turističnih tabel,  

 Pločnikov, kolesarskih stez, postajališč, parkirišč, počivališč,  

 Kolesarskih, konjeniških in drugih tematskih ter rekreacijskih poti, ki se na območjih 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot načrtujejo po že obstoječih 
poteh. 

DN 01 – DN 20 
Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Ur. l. 
RS, št. 17/14). 
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VLADA
2434. Uredba o načinu ugotavljanja pogojev 

in meril za dodelitev investicijskih spodbud 
ter pogojev za strateško investicijo

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena in tretjega odstav-
ka 5. člena ter za izvrševanje 6. člena Zakona o spodbujanju 
investicij (Uradni list RS, št. 13/18) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o načinu ugotavljanja pogojev in meril  

za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev 
za strateško investicijo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogo-
jev in ovrednotenja meril za dodelitev investicijskih spodbud (v 
nadaljnjem besedilu: spodbuda) ter način ugotavljanja izpolnje-
vanja pogojev za strateško investicijo.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji 
pomen:

– začetek izvajanja investicije pomeni začetek gradbenih 
del v okviru investicije ali prvo pravno zavezujočo zavezo za 
naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere inve-
sticije ni več mogoče preklicati, če se ta začne pred začetkom 
gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela (na primer 
pridobivanje dovoljenj, opravljanje predhodnih študij izvedljivo-
sti) se ne štejejo za začetek izvajanja investicije;

– opredmetena sredstva so zemljišča, stavbe in obrati, 
stroji in oprema;

– neopredmetena sredstva so sredstva, ki nimajo fizične 
ali finančne oblike (na primer patenti, licence, strokovno znanje 
ali druga intelektualna lastnina);

– intenzivnost spodbude je znesek spodbude, izražen kot 
odstotek upravičenih stroškov;

– bruto ekvivalent nepovratnih sredstev pomeni znesek 
subvencije, predan prejemniku spodbude v obliki nepovratnih 
sredstev pred vsakim odbitkom davkov ali drugih dajatev.

II. NAČIN UGOTAVLJANJA POGOJEV  
ZA DODELITEV SPODBUD

3. člen
(vrednost investicije)

Za ugotavljanje vrednosti investicije se uporabijo podatki 
o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v opredmetena 
in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano 
vrednost ter drugih davkov in dajatev.

4. člen
(upravičeni stroški)

(1) Pri velikih gospodarskih družbah se kot upravičeni 
stroški naložb v osnovna sredstva priznajo stroški nakupa 
novih osnovnih sredstev.

(2) Stroški, povezani z zakupom opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki mora biti izveden po tržnih pogojih, se lahko kot 
upravičeni stroški upoštevajo:

– pri zemljiščih in stavbah, če je zakupna pogodba za ve-
like gospodarske družbe sklenjena najmanj za pet let oziroma 
za male in srednje velike gospodarske družbe najmanj za tri 
leta po predvidenem dnevu zaključka investicije,

– pri obratih ali strojih, če je zakup izveden v obliki fi-
nančnega zakupa in zakupna pogodba vsebuje določbe o 
obveznem nakupu sredstev po izteku zakupa.

(3) Pri spodbudah, ki so dodeljene velikim gospodarskim 
družbam za bistveno spremembo v proizvodnem procesu, mo-
rajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, 
povezanih z dejavnostjo, ki naj bi se posodobila, v zadnjih treh 
poslovnih letih.

(4) Pri spodbudah, dodeljenih za diverzifikacijo obsto-
ječe gospodarske družbe, morajo upravičeni stroški za vsaj 
200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki 
se vnovič uporabijo, kot je bila evidentirana v poslovnem letu 
pred začetkom del.

(5) Neopredmetena osnovna sredstva se kot upravičen 
strošek investicije upoštevajo pod naslednjimi pogoji:

– da se uporabljajo izključno v gospodarski družbi, ki je 
prejemnica spodbude,

– da se lahko amortizirajo,
– da so pridobljena pod tržnimi pogoji od tretje osebe, ki ni 

povezana z investitorjem ali prejemnikom spodbude in
– da so vključena v osnovna sredstva gospodarske druž-

be in vezana na investicijo, za katero je dodeljena spodbuda 
najmanj pet let, pri mali ali srednje veliki gospodarski družbi pa 
najmanj tri leta od dneva zaključka investicije.

(6) Pri velikih gospodarskih družbah lahko upravičeni 
stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva znašajo 
največ 50 odstotkov celotnih upravičenih stroškov investicije.

(7) Za opredelitev povezanih gospodarskih družb se upo-
rablja 3. člen Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene 
z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za 
pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za 
pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za 
športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme 
regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene 
regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva 
izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, 
str. 1).

5. člen
(razvojno-raziskovalna dejavnost)

(1) Kot razvojno-raziskovalna dejavnost se šteje dejav-
nost, ki jo izvaja gospodarska družba ali zaključena organiza-
cijska enota, katere osnovna dejavnost so raziskave in razvoj.

(2) Investicija v razvojno-raziskovalno dejavnost mora v 
celoti spadati v dejavnost industrijskih raziskav ali razvoj pro-
totipov za tržno uporabo.

(3) Gospodarske družbe, katerih osnovna dejavnost niso 
raziskave in razvoj, morajo voditi razvojno-raziskovalno enoto, 
ki je organizacijsko opredeljena v aktu o sistemizaciji delovnih 
mest.

6. člen
(nova delovna mesta)

Nova delovna mesta se ugotavljajo kot neto povečanje 
števila zaposlenih v prejemniku spodbude ali nosilcu strateške 
investicije v primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mese-
cev pred oddajo vloge.

7. člen
(dodana vrednost na zaposlenega)

(1) Za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogoja doda-
ne vrednosti na zaposlenega se primerja predvidena dodana 
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vrednost na zaposlenega s povprečno dodano vrednostjo na 
zaposlenega v dejavnosti v Republiki Sloveniji, v katero se 
gospodarska družba uvršča na podlagi zadnjih razpoložljivih 
podatkov povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v de-
javnosti na ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospo-
darske dejavnosti NACE Revizija 2, kakor je določena v Uredbi 
(ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodar-
skih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih 
statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1; v 
nadaljnjem besedilu: NACE Rev. 2).

(2) Za ugotavljanje dodane vrednosti na zaposlenega po 
zaključku investicije se primerja dosežena dodana vrednost na 
zaposlenega za leto, ki sledi letu, ko je investicija zaključena 
in so novo ustvarjena delovna mesta zapolnjena, s povprečno 
dodano vrednostjo na zaposlenega v dejavnosti v Republiki 
Sloveniji, v katero se gospodarska družba uvršča.

8. člen
(vpliv investicije na regijo)

(1) Investicija ima pozitiven vpliv na regijo, v kateri bo 
izvedena, iz ekonomskega, okoljskega, prostorskega in social-
nega vidika, če je pri vsakem posameznem merilu iz 10. člena 
te uredbe ocenjena z eno ali več točkami in če seštevek točk 
pri posameznem vidiku investicije pomeni najmanj 25 odstotkov 
vseh točk posameznega vidika investicije.

(2) Ekonomski vidik investicije se presoja glede na:
– vrednost investicije,
– položaj in uveljavljenost investitorja na trgu,
– prenos tehnologije, znanja in izkušenj,
– dolgoročno vpetost investicije v regijo,
– stopnjo tehnološke zahtevnosti investicije in
– dodano vrednost na zaposlenega.
(3) Okoljski vidik investicije se presoja glede na:
– vpliv investicije na okolje in
– prispevek investicije k prehodu Republike Slovenije v 

krožno gospodarstvo na podlagi naravnih virov, ki povzročajo 
nižje emisije toplogrednih plinov in omogočajo proizvodnjo z 
nižjim ogljičnim odtisom.

(4) Prostorski vidik investicije se presoja glede na:
– umeščenost na razvrednoteno območje ali obstoječo 

obrtno-poslovno cono z razpoložljivimi kapacitetami,
– vpetost investicije v prostor in
– pozitiven vpliv na prostorski razvoj samoupravne lokal-

ne skupnosti.
(5) Socialni vidik investicije se presoja glede na:
– število novo ustvarjenih delovnih mest,
– število visokokvalificiranih novo ustvarjenih delovnih 

mest in
– učinke investicije na skladni regionalni razvoj.

9. člen
(izvedljivost in upravičenost investicije)

(1) Ekonomska, finančna, tehnična, prostorska in tehno-
loška izvedljivost ter upravičenost investicije se ugotavlja na 
podlagi investicijskega programa, ki ga potrdi investitor.

(2) Investicijski program mora biti izdelan strokovno in 
v okviru razpoložljivih podatkov. Investitor preverja strokov-
no usposobljenost izdelovalcev investicijskega programa na 
podlagi predloženih dokazil in drugih dokumentov, s katerimi 
izdelovalci dokazujejo usposobljenost za ocenjevanje in vre-
dnotenje investicij.

III. OVREDNOTENJE MERIL ZA DODELITEV SPODBUD

10. člen
(vrednost meril)

(1) Pri odločanju o dodelitvi in višini spodbude se merila 
za dodelitev spodbud ovrednotijo na naslednji način:

Merilo
Najvišje 
možno  

število točk
1. Število novoustvarjenih delovnih mest 10
2. Število visokokvalificiranih novoustvarjenih 

delovnih mest 10

3. Vrednost investicije 10
4. Položaj in uveljavljenost investitorja na trgu 4
5. Prenos tehnologije, znanja in izkušenj 8
6. Dolgoročna vpetost investicije v regijo 6
7. Stopnja tehnološke zahtevnosti investicije 8
8. Dodana vrednost na zaposlenega 10
9. Družbena odgovornost 4
10. Vpliv investicije na okolje 6
11. Prispevek investicije k prehodu v krožno 

gospodarstvo na podlagi naravnih virov,  
ki povzročajo nižje emisije toplogrednih 
plinov in omogočajo proizvodnjo z nižjim 
ogljičnim odtisom

6

12. Umeščenost na razvrednoteno območje  
z ustrezno namensko rabo ali v obstoječo 
obrtno-poslovno cono

6

13. Učinki investicije na skladni regionalni razvoj 6
14. Vpetost investicije v prostor 3
15. Pozitiven vpliv na prostorski razvoj 

samoupravne lokalne skupnosti 3

SKUPAJ 100
(2) Merila za dodelitev spodbud so podrobneje ovredno-

tena v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Na podlagi meril iz prvega odstavka tega člena se viši-

na spodbude določi kot vsota točk, ki pomeni odstotek od zne-
ska najvišje možne spodbude, določene v 11. členu te uredbe.

(4) Če je investicija ocenjena z manj kot 60 točkami, se 
vloga zavrne.

11. člen
(višina spodbude)

(1) Najvišja višina spodbude za investicije, izražena v bru-
to ekvivalentu nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje 
intenzivnosti spodbude, določene z Uredbo o karti regionalne 
pomoči za obdobje 2014−2020 (Uradni list RS, št. 103/13; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba o karti regionalne pomoči).

(2) Dodeljena spodbuda na območju a Uredbe o karti re-
gionalne pomoči, to je vzhodna Slovenija, lahko znaša največ 
25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov.

(3) Dodeljena spodbuda na območju c Uredbe o karti re-
gionalne pomoči, to je zahodna Slovenija, lahko znaša največ 
10 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov.

(4) Pri srednje velikih gospodarskih družbah se intenziv-
nost spodbude, določene v skladu z drugim in tretjim odstav-
kom tega člena, lahko poveča za 10 odstotnih točk, pri malih 
gospodarskih družbah pa za 20 odstotnih točk.

(5) Če vrednost upravičenih stroškov investicije presega 
50.000.000 eurov, se najvišja višina spodbude določi tako, da 
se izračuna prilagojeni znesek spodbude, kot sledi:

– za del do 50.000.000 eurov vrednosti upravičenih stro-
škov se upošteva intenzivnost, določena v drugem ali tretjem 
odstavku tega člena,

– za del od 50.000.000 eurov do 100.000.000 eurov 
upravičenih stroškov se upošteva 50 odstotkov intenzivnosti, 
določene v drugem ali tretjem odstavku tega člena,

– za del nad 100.000.000 eurov vrednosti upravičenih 
stroškov se upravičeni stroški investicije ne upoštevajo.

(6) Investicije iz prejšnjega odstavka tega člena niso upra-
vičene do povečane intenzivnosti spodbude za male in srednje 
velike gospodarske družbe iz četrtega odstavka tega člena.
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(7) Če višina spodbude presega najvišjo dovoljeno držav-
no pomoč iz petega odstavka tega člena in upravičeni stroški 
investicije presegajo 100.000.000 eurov, je potrebna predho-
dna individualna priglasitev spodbude pri Evropski komisiji.

(8) Vsaka investicija, ki jo je začela ista gospodarska 
družba (na ravni skupine) v treh letih od datuma začetka izva-
janja investicije pri drugi investiciji, ki prejema državno pomoč, 
v isti regiji na ravni 3 standardne klasifikacije teritorialnih enot, 
je del enotne investicije.

(9) Investitor ali prejemnik spodbude morata iz lastnih 
virov ali z zunanjim financiranjem v obliki, ki ni povezana z jav-
nimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 odstotkov 
upravičenih stroškov investicije.

(10) Pri dodelitvi spodbud, za katere veljajo pravila o 
državnih pomočeh, veljajo zgornje meje državne pomoči in pra-
govi za priglasitev, določeni v drugem, tretjem, četrtem in petem 
odstavku tega člena, ne glede na to, iz katerih javnih sredstev 
je državna pomoč dodeljena in ali je državna pomoč dodeljena 
v okviru več shem ali individualnih državnih pomoči hkrati za 
dejavnost, investicijo ali gospodarsko družbo. Državna pomoč 
za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako 
kumulacijo ne preseže največja intenzivnost državne pomoči 
ali znesek državne pomoči v skladu s to uredbo.

(11) Dodelitev spodbud se ne sme združevati s pomočjo 
de minimis za iste upravičene stroške, če bi bile s tem prese-
žene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
(prenehanje uporabe predpisa)

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Ured-
ba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Ura-
dni list RS, št. 62/14).

13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-11/2018
Ljubljana, dne 5. julija 2018
EVA 2018-2130-0023

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA   
 

1. Število novoustvarjenih delovnih mest  
 

a) v predelovalni dejavnosti: 
 
od 25 do 49    4 točke 
od 50 do 99   6 točk 
od 100 do 199  8 točk 
200 in več 10 točk 

 
b)  v storitveni dejavnosti: 

 
od 10 do 19    4 točke 
od 20 do 39   6 točk 
od 40 do 79  8 točk 
80 in več 10 točk 

 
c) v razvojno-raziskovalni dejavnosti: 
 

od 5 do 9    4 točke 
od 10 do 19   6 točk 
od 20 do 39  8 točk 
40 in več 10 točk 

 
2. Število visokokvalificiranih novoustvarjenih delovnih mest  

 
a) v predelovalni dejavnosti: 

 
od 5 do 9    4 točke 
od 10 do 14   6 točk 
od 15 do 19  8 točk 
20 in več 10 točk 

 
b)  v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti: 

 
od 3 do 9    4 točke 
od 10 do 14   6 točk 
od 15 do 19  8 točk 
20 in več 10 točk 

 
3. Vrednost investicije 

 
a) v predelovalni dejavnosti: 

 
od 1.000.000 do 5.999.999    4 točke 
od 6.000.000 do 14.999.999   6 točk 
od 15.000.000 do 39.999.999  8 točk 
40.000.000 in več 10 točk 

 
b)  v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti: 

 
od 500.000 do 999.999    4 točke 
od 1.000.000 do 2.999.999   6 točk 
od 3.000.000 do 19.999.999  8 točk 
20.000.000 in več 10 točk 
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4. Položaj in uveljavljenost investitorja na trgu 
 
Investitor je multinacionalno podjetje  1 točka 
Investitor ni multinacionalno podjetje 0 točk 
Investitor posluje 5 let ali več 2 točki 
Investitor posluje manj kot 5 let 1 točka 
Investitor ima na kateremkoli trgu večinski tržni delež v vsaj enem od njegovih prodajnih 
segmentov  1 točka 

Investitor nima na nobenem trgu večinskega tržnega deleža v kateremkoli od njegovih 
prodajnih segmentov 0 točk 

  
5. Prenos tehnologije, znanja in izkušenj 

 
Investicija omogoča prenos tehnologije v druga podjetja v državi in bistveno prispeva k 
povečanju produktivnosti drugih podjetij ter vključuje sodelovanje z raziskovalnimi 
ustanovami, univerzami, tehnološkimi parki in drugimi razvojnimi jedri 

8 točk 

Investicija omogoča prenos tehnologije v druga podjetja v državi in bistveno prispeva k 
povečanju produktivnosti drugih podjetij, vendar ne vključuje sodelovanja z raziskovalnimi 
ustanovami, univerzami, tehnološkimi parki in drugimi razvojnimi jedri 

4 točke 

Investicija omogoča prenos tehnologije v druga podjetja v državi in v manjši meri prispeva k 
povečanju produktivnosti drugih podjetij  

2 točki 

Investicija ne omogoča prenosa tehnologije v druga podjetja v državi in nima vpliva na 
povečanje produktivnosti drugih podjetij 

0 točk 

 
 

6.  Dolgoročna vpetost investicije v regijo 
 
Narava investicije je taka, da je onemogočen prenos strojev in opreme iz Republike 
Slovenije (nakup zemljišča, namensko zgrajena stavba, visoki stroški transporta strojev in 
podobno), veliko časovno zamudo za podjetje pomeni morebitna menjava že usposobljene 
delovne sile 

6 točk 

Narava investicije je taka, da je opremo in stroje sicer možno preseliti iz Republike 
Slovenije (nakup (ali finančni nakup z obvezo nakupa) zemljišča in tipsko zgrajena stavba 
in podobno), vendar je to povezano z visokimi stroški selitve in časovno zamudo, ki 
nastane zaradi menjave že usposobljene delovne sile 

4 točke 

Narava investicije je taka, da je opremo in stroje sicer možno (in ob znatnih stroških) 
preseliti iz Republike Slovenije (dolgoročni zakup stavb in/ali opreme in podobno), delovno 
silo pa je glede na naravo dela mogoče drugje hitro usposobiti 

2 točki 

Narava investicije je taka, da je opremo in stroje mogoče zelo hitro in ob zanemarljivih 
stroških preseliti iz Republike Slovenije (najem prostorov, zakup ali najem strojev, manj 
zahtevna usposobljenost delovne sile …) in drugje hitro usposobiti delovno silo  

0 točk 

 
7. Stopnja tehnološke zahtevnosti investicije 

 
Investicija se uvršča v dejavnost z visoko intenzivnostjo raziskav in razvoja  8 točk 
Investicija se uvršča v dejavnost s srednje visoko intenzivnostjo raziskav in razvoja 6 točk 
Investicija se uvršča v dejavnost s srednjo intenzivnostjo raziskav in razvoja  4 točke 
Investicija se uvršča v dejavnost s srednje nizko intenzivnostjo raziskav in razvoja 2 točki 
Investicija se uvršča v dejavnost z nizko intenzivnostjo raziskav in razvoja 1 točka 
 

8. Dodana vrednost na zaposlenega 
 

a) za dodeljevanje investicijskih spodbud 
 
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude ima indeks 175 ali 
več glede na zadnjo razpoložljivo povprečno dodano vrednost na zaposlenega v dejavnosti 
na ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, v 
katero se gospodarska družba uvršča 

10 točk 
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Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude ima indeks 150-174 
glede na zadnjo razpoložljivo povprečno dodano vrednost na zaposlenega v dejavnosti na 
ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, v katero 
se gospodarska družba uvršča 

8 točk 

Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude ima indeks 125-149 
glede na zadnjo razpoložljivo povprečno dodano vrednost na zaposlenega v dejavnosti na 
ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, v katero 
se gospodarska družba uvršča 

4 točke 

Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude ima indeks manj kot 
125 glede na zadnjo razpoložljivo povprečno dodano vrednost na zaposlenega v dejavnosti 
na ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, v 
katero se gospodarska družba uvršča 

2 točki 

 
b) za strateške investicije  

 
Dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti, v katero se strateška investicija uvršča na 
ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, ima 
indeks 175 ali več glede na povprečno dodano vrednost v Republiki Sloveniji 

10 točk 

Dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti, v katero se strateška investicija uvršča na 
ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, ima 
indeks 150-174 glede na povprečno dodano vrednost v Republiki Sloveniji 

8 točk 

Dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti, v katero se strateška investicija uvršča na 
ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, ima 
indeks 125-149 glede na povprečno dodano vrednost v Republiki Sloveniji 

4 točke 

Dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti, v katero se strateška investicija uvršča na 
ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, ima 
indeks manj kot 125 glede na povprečno dodano vrednost v Republiki Sloveniji 

2 točki 

 
9. Družbena odgovornost 

 
Investitor ali prejemnik spodbude ima certifikat družbeno odgovorno podjetje oziroma drug 
primerljiv certifikat s področja družbene odgovornosti 

4 točke 

Investitor ali prejemnik spodbude ima vizijo ali poslanstvo, iz katere je razvidno 
uravnoteženo ekonomsko in družbeno odgovorno ravnanje     

2 točki 

Investitor ali prejemnik spodbude nima certifikata družbeno odgovorno podjetje oziroma 
drugega primerljivega certifikata s področja družbene odgovornosti in nima vizije ali 
poslanstva, iz katere je razvidno uravnoteženo ekonomsko in družbeno odgovorno 
ravnanje 

0 točk 

 
10. Vpliv investicije na okolje 

 
Investicija najmanj ohranja kakovost zraka in stopnjo onesnaževanja 1 točka 
Investicija vpliva na poslabšanje kakovosti zraka ali povečuje onesnaževanje 0 točk 
Investicija najmanj ohranja stanja oziroma kakovosti voda in koristi iz vodnih virov 1 točka 
Investicija vpliva na poslabšanje stanja oziroma kakovosti voda ali koristi iz vodnih virov 0 točk 
Investicija ne vpliva negativno na kmetijske pridelke in gozdove 1 točka 
Investicija vpliva negativno na kmetijske pridelke ali gozdove 0 točk 
Investicija ohranja identiteto krajine ter kulturno in naravno dediščino 1 točka 
Investicija nima vpliva na ohranjanje identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine 0 točk 
Investicija ohranja strukturo in sestavo tal 1 točka 
Investicija negativno vpliva na strukturo in sestavo tal 0 točk 
Investicija ne vpliva negativno na ohranjanje in upravljanje vodnega režima 1 točka 
Investicija vpliva negativno na ohranjanje in upravljanje vodnega režima 0 točk 
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11. Prispevek investicije k prehodu v krožno gospodarstvo na podlagi naravnih virov, 

ki povzročajo nižje emisije toplogrednih plinov in omogočajo proizvodnjo z nižjim 
ogljičnim odtisom (metodologija ReSOLVE) 

 
Investicija ima prispevek k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov 1 točki 
Investicija nima prispevka k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov 0 točk 
Investicija ima prispevek k popolni izkoriščenosti izdelkov, procesov in storitev ter njihovi 
podaljšani življenjski dobi 1 točki 

Investicija nima prispevka k popolni izkoriščenosti izdelkov, procesov in storitev ter njihovi 
podaljšani življenjski dobi 0 točk 

Investicija ima prispevek k zmanjšanju odvečne porabe energije in surovin v postopkih 
izdelave in uporabe izdelkov 1 točki 

Investicija nima prispevka k zmanjšanju odvečne porabe energije in surovin v postopkih 
izdelave in uporabe izdelkov 0 točk 

Investicija ima prispevek h kroženju snovi in materialov ob zaključku njihove uporabe 1 točki 
Investicija nima prispevka h kroženju snovi in materialov ob zaključku njihove uporabe 0 točk 
Investicija ima prispevek k zmanjšanju porabe surovin in energije z virtualizacijo 1 točki 
Investicija nima prispevka k zmanjšanju porabe surovin in energije z virtualizacijo 0 točk 
Investicija ima prispevek k zamenjavi starih tehnologij, postopkov, materialov za nove 1 točki 
Investicija nima prispevka k zamenjavi starih tehnologij, postopkov, materialov za nove 0 točk 

 
12. Umeščenost na razvrednoteno območje z ustrezno namensko rabo ali v 

obstoječo obrtno-poslovno cono 
 

Investicija je umeščena na razvrednoteno območje z ustrezno namensko rabo 6 točk 
Investicija je umeščena v obstoječo obrtno-poslovno cono  4 točke 
Investicija je umeščena na območje z ustrezno namensko rabo 1 točka 
  

13. Učinki investicije na skladni regionalni razvoj 
 
Problemska območja in obmejna problemska območja 6 točk 
Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti 120 in več – razen problemskih območij 4 točke 
Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti od 100 do 119 – razen problemskih območij 3 točke 
Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti od 80 do 99 – razen problemskih območij 2 točki 
Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti 79 in manj – razen problemskih območij 1 točka 

 
14. Vpetost investicije v prostor 

 
Investicija je umeščena v mesto, drugo urbano naselje ali širše mestno območje  1 točka 
Investicija ni umeščena v mesto, drugo urbano naselje ali širše mestno območje 0 točk 
Investicija ustrezno izkorišča obstoječe prometne, energetske, komunalne in druge 
prednosti lokacije  

1 točka 

Investicija preobremeni obstoječo prometno, energetsko, komunalno in drugo infrastrukturo 0 točk 
Investicija ne poslabšuje bivalnih in delovnih razmer v neposredni okolici  1 točka 
Investicija poslabšuje bivalne in delovne razmere v neposredni okolici  0 točk 

 
15. Pozitiven vpliv na prostorski razvoj samoupravne lokalne skupnosti 

 
Investicija okrepi položaj naselja kot središča nacionalnega ali regionalnega pomena 1 točka 
Investicija ne okrepi položaja naselja kot središča nacionalnega ali regionalnega pomena 0 točk 
Investicija pripomore k usklajenemu razvoju komplementarnih dejavnosti 1 točka 
Investicija ne pripomore k usklajenemu razvoju komplementarnih dejavnosti 0 točk 
Z investicijo se zmanjša brezposelnost v občini 1 točka 
Z investicijo ni zmanjšanja brezposelnosti v občini 0 točk 
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2435. Uredba o spremembi Uredbe o ekološko 
pomembnih območjih

Na podlagi četrtega odstavka 32. člena Zakona o ohranja-
nju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg 
in 31/18) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o ekološko  

pomembnih območjih

1. člen
V Uredbi o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, 

št. 48/04, 33/13 in 99/13) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 
2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Digitalni prikaz meje ekološko pomembnih območij iz 

nove priloge 2 uredbe se vnese v evidenco o območjih, po-
membnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, v 15 dneh od 
uveljavitve te uredbe.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-42/2018
Ljubljana, dne 6. julija 2018
EVA 2017-2550-0105

Vlada Republike Slovenije

Karl Erjavec l.r.
Podpredsednik
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Priloga 
»Priloga 2: Ekološko pomembna območja – publikacijska karta 

«. 
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2436. Uredba o spremembi Uredbe o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

Na podlagi drugega odstavka v zvezi z enajstim od-
stavkom 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list 
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih 

območjih (območjih Natura 2000)

1. člen
V Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Na-

tura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 
8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14 in 21/16) se 
priloga 3 nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni 
del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Digitalni prikaz meje iz nove priloge 3 uredbe se v 15 dneh 

od uveljavitve te uredbe vnese v evidenco o območjih, po-
membnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-41/2018
Ljubljana, dne 6. julija 2018
EVA 2017-2550-0108

Vlada Republike Slovenije

Karl Erjavec l.r.
Podpredsednik
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  PRILOGA: 
»Priloga 3 - Poglavje 1: Območja Natura 2000 (posebna območja varstva ) – publikacijska karta 

 
 
Priloga 3 – Poglavje 2: Območja Natura 2000 (posebna ohranitvena območja in potencialna 
ohranitvena območja) – publikacijska karta 

«.  
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MINISTRSTVA
2437. Pravilnik o pooblaščanju izvedencev varstva 

pred sevanji

Na podlagi prvega, šestega in sedmega odstavka 43. čle-
na Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski var-
nosti (Uradni list RS, št. 76/17) izdaja ministrica za zdravje v 
soglasju z ministrico za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom 
z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih stan-
dardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega seva-
nja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L 
št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljeno s poprav-
kom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69), določa:

– pogoje, ki jih morajo izpolniti pravne ali fizične osebe 
za pridobitev pooblastila za izvajanje del pooblaščenega iz-
vedenca varstva pred sevanji, ter področje, obseg in način 
njihovega dela,

– pogoje glede izobrazbe, usposobljenosti in izkušenj, ki 
jih morajo izpolniti fizične osebe za pridobitev pooblastila za 
izvedenca varstva pred sevanji,

– pogoje glede zaposlitve pooblaščenih izvedencev, akre-
ditacije merskih metod, merilne in druge opreme, ki jih morajo 
izpolnjevati pravne osebe za pridobitev pooblastila za izveden-
ca varstva pred sevanji,

– način in obseg rednega in izjemnega poročanja poobla-
ščenih izvedencev varstva pred sevanji ter

– pogoje za osebe, ki izvajajo tehnične preglede virov 
sevanja.

2. člen
(izrazi)

Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
1. Akreditacija je potrditev, ki jo izda Slovenska akredita-

cija ali druga akreditacijska služba, ki jo je priznala Slovenska 
akreditacija, s katero se prizna usposobljenost akreditiranega 
organa za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti.

2. Pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za 
izvajanje sevalne dejavnosti ali registracijo sevalne dejavnosti, 
kot določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedr-
ski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17; v nadaljnjem besedilu: 
ZVISJV-1).

3. člen
(posamezna področja varstva pred sevanji)

Pravna ali fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izve-
denca varstva pred sevanji na enem ali več celovitih področjih:

1. diagnostična in intervencijska radiologija v zdravstvu 
in veterini,

2. radioterapija – teleterapija v zdravstvu in veterini,
3. radioterapija – brahiterapija v zdravstvu in veterini,
4. nuklearna medicina v zdravstvu in veterini,
5. dejavnosti v industriji, raziskovanju in šolstvu, kjer se 

uporabljajo viri sevanj,
6. varstvo pred sevanji v jedrskih in sevalnih objektih,
7. izpostavljenost prebivalcev zaradi izvajanja sevalnih 

dejavnosti,
8. izpostavljenost zaradi naravnih in tehnološko modifici-

ranih virov sevanja,
9. ravnanje z radioaktivnimi odpadki,

10. izpostavljenost pri letalskih prevozih,
11. pripravljenost na izredne dogodke.

4. člen
(pooblastilo za fizične osebe)

(1) Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca 
varstva pred sevanji na področjih iz prejšnjega člena za:

– svetovanje glede izvajanja sevalnih dejavnosti, izdela-
vo ocen varstva pred sevanji in dajanje strokovnih mnenj, ki 
temeljijo na meritvah oziroma izračunih, o zadevah iz drugega 
odstavka 42. člena ZVISJV-1,

– podajanje vsebin v okviru usposabljanj iz varstva pred 
sevanji.

(2) Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo iz prejšnjega 
odstavka, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 43. člena 
ZVISJV-1. Izpolnjevanje teh pogojev vključuje:

– strokovne reference na področjih iz prejšnjega člena, 
potrebna znanja iz varstva pred sevanji in ustrezno znanje o 
uporabi merilne opreme,

– znanja, usposobljenost in izkušnje, potrebne za izdelavo 
ocene varstva pred sevanji,

– poznavanje predpisov in mednarodnih priporočil s po-
dročja varstva pred sevanji,

– izpolnjevanje pogojev za stalno poklicno izpopolnje-
vanje, ki jih sprejme komisija iz sedmega odstavka 43. člena 
ZVISJV-1.

5. člen
(pooblastilo za pravne osebe)

Pravna oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca varstva 
pred sevanji na področjih iz 3. člena tega pravilnika za enega 
ali več celovitih obsegov:

1. svetovanje glede izvajanja sevalnih dejavnosti, izde-
lavo ocen varstva pred sevanji in dajanje strokovnih mnenj, ki 
temeljijo na meritvah oziroma izračunih, o zadevah iz drugega 
odstavka 42. člena ZVISJV-1, če ima za polni delovni čas 
stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki ima pooblastilo izvedenca 
varstva pred sevanji iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega 
člena;

2. izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opa-
zovanih območjih, preglede in meritve virov sevanj in osebne 
varovalne opreme, če:

– ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno 
osebo, ki ima pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji iz 
prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena, če se poobla-
stilo izdaja na področju v zdravstvu in veterini, mora imeti za 
polni delovni čas stalno zaposleno tudi vsaj eno osebo, ki ima 
pooblastilo izvedenca medicinske fizike,

– je akreditirana za izvajanje meritev v skladu s stan-
dardom SIST EN ISO/IEC 17025 z merskimi metodami, ki so 
ustrezne za posamezno področje iz 3. člena tega pravilnika in

– ima vzpostavljene protokole za izvajanje nadzornih 
meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, preglede in 
meritve virov sevanj in osebne varovalne opreme;

3. izvajanje usposabljanja oseb, vključenih v izvajanje 
sevalne dejavnosti in izvajalcev radioloških posegov, če:

– ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno ose-
bo, ki ima pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji iz druge 
alineje prvega odstavka prejšnjega člena,

– zagotovi, da vsaj polovico programa, ki se nanaša na 
varstvo pred sevanji in varstvo delavcev, izvedejo predavatelji, 
ki imajo pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji iz druge 
alineje prvega odstavka prejšnjega člena, če se pooblastilo 
izdaja za izvajanje usposabljanj izvajalcev radioloških posegov, 
pa tudi, da vsaj polovico programa, ki se nanaša na varstvo 
pacientov, izvedejo predavatelji, ki imajo pooblastilo izvedenca 
medicinske fizike,

– ima program usposabljanja, ki ga je potrdil organ, pri-
stojen za varstvo pred sevanji,

– zagotovi prostore in potrebno opremo za izvajanje uspo-
sabljanja, in
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– ima sistem kakovosti na področju usposabljanja v skla-
du z zahtevami standarda SIST EN 9001, kar dokazuje s cer-
tifikatom o skladnosti.

6. člen
(vloga za pridobitev pooblastila)

(1) Za pridobitev pooblastila iz 4. ali 5. člena tega pra-
vilnika mora fizična ali pravna oseba vložiti vlogo pri organu, 
pristojnem za varstvo pred sevanji.

(2) Vloga za pridobitev pooblastila iz 4. člena tega pravil-
nika mora vsebovati:

– navedbo področja iz 3. člena tega pravilnika,
– navedbo obsega pooblastila iz prvega odstavka 4. člena 

tega pravilnika,
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o delovnih izkušnjah,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 

4. člena tega pravilnika.
(3) Vloga za pridobitev pooblastila iz prejšnjega člena 

mora vsebovati:
– navedbo področja iz 3. člena tega pravilnika,
– navedbo obsega pooblastila iz prejšnjega člena in
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena.

7. člen
(preverjanje pogojev in izdaja pooblastila)

(1) Izpolnjevanje pogojev iz 4. in 5. člena tega pravilnika 
preveri komisija iz sedmega odstavka 43. člena ZVISJV-1, ki 
najpozneje v dveh mesecih izdela mnenje na podlagi dokazil o 
izpolnjevanju navedenih pogojev.

(2) Člani komisije so posamezniki, ki imajo najmanj iz-
obrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, 
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, 
imajo vsaj deset let izkušenj s področja varstva pred sevanji in 
so mednarodno aktivni na tem področju.

(3) Za člane komisije, ki niso javni uslužbenci, se glede 
nasprotja interesov in daril uporabljajo predpisi, ki veljajo za 
javne uslužbence.

(4) Komisija ima petletni mandat in deluje v skladu s 
poslovnikom, ki ga sprejme v treh mesecih od imenovanja. 
Komisija lahko v zahtevnih primerih k sodelovanju povabi tudi 
druge strokovnjake s področja varstva pred sevanji.

(5) Komisija presodi ustreznost pooblaščenih izvedencev, 
ustreznost merskih in računskih metod ter obseg in vsebino 
akreditacije.

(6) Pooblastila iz 4. in 5. člena tega pravilnika izda organ, 
pristojen za varstvo pred sevanji, na podlagi mnenja komisije.

(7) V primeru tujih pravnih oseb izda potrdilo o izpolnje-
vanju pogojev iz petega odstavka 43. člena ZVISJV-1 organ, 
pristojen za varstvo pred sevanji, na podlagi mnenja komisije. 
Komisija izdela mnenje o izpolnjevanju pogojev na podlagi 
pisnih dokazil, ki jih predloži tuja pravna ali fizična oseba.

(8) V izjemnih primerih, ko gre za posebno mersko meto-
do, za katero v Republiki Sloveniji ni akreditiranega laboratorija, 
lahko komisija izda pozitivno mnenje za pridobitev pooblastila 
tudi, če laboratorij ni akreditiran za omenjeno metodo. V tem 
primeru komisija preveri tudi strokovno usposobljenost osebja, 
natančnost in sledljivost merske metode ter sistem zagotavlja-
nja kakovosti, tehnično primernost in sposobnost laboratorija, 
da pridobi strokovno učinkovite rezultate.

8. člen
(poročanje)

(1) Pravne osebe, ki imajo pooblastilo izvedenca varstva 
pred sevanji, morajo o svojem delu poročati pristojnemu or-
ganu.

(2) Poročilo o izvajanju nadzornih meritev na nadzoro-
vanih in opazovanih območjih ter o pregledu in meritvah virov 

sevanja oziroma preverjanju zaščitnih sredstev mora vsebovati 
podatke o:

– rezultatih nadzornih meritev na nadzorovanih in opazo-
vanih območjih, kot so določene v predpisu, ki določa ukrepe 
varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih,

– preverjanju vira sevanja, kot je določeno v predpisu, 
ki določa pravila ravnanja in pogoje za uporabo posameznih 
virov sevanja ter ukrepe sevalne varnosti, ki jih morajo izvajati 
uporabniki virov sevanja,

– ukrepih varstva pred sevanji, ki jih morajo izvajati upo-
rabniki virov sevanj,

– preverjanjih pogojev, določenih v dovoljenjih in odloč-
bah, izdanih na podlagi ZVISJV-1, ki se nanašajo na nadzoro-
vano oziroma opazovano območje ali pregledani vir.

(3) Poročila o nadzornih meritvah ali pregledih, opravlje-
nih v preteklem mesecu morajo biti poslana najpozneje do 
25. v tekočem mesecu. Če pooblaščeni izvedenec varstva 
pred sevanji pri izvajanju nadzornih meritev na nadzorovanih 
in opazovanih območjih ali pri pregledu in meritvah vira sevanja 
ugotovi nepravilnosti, ki bi lahko povzročile izpostavljenosti 
delavcev, praktikantov, študentov ali posameznikov iz prebival-
stva nad predpisanimi mejnimi dozami, mora poročilo poslati 
nemudoma.

(4) Če pristojni organ ugotovi, da poročilo ne izpolnjuje 
pogojev iz drugega odstavka tega člena, lahko zahteva, da se 
poročilo ustrezno popravi ali dopolni.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

9. člen
(veljavnost izdanih pooblastil)

Pooblastila izvedencem varstva pred sevanji, ki so bila 
izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do datuma, ki 
je naveden na pooblastilu.

10. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upo-
rabljati 4. do 10. člen Pravilnika o pooblaščanju izvajalcev 
strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, 
št. 18/04 in 76/17 – ZVISJV-1).

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-92/2018
Ljubljana, dne 2. julija 2018
EVA 2018-2711-0049

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Soglašam!

Irena Majcen l.r.
Ministrica 

za okolje in prostor

2438. Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji 
na nadzorovanih in opazovanih območjih

Na podlagi četrtega odstavka 44. člena Zakona o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, 
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št. 76/17) izdajata ministrica za zdravje in ministrica za okolje 
in prostor

P R A V I L N I K
o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih 

in opazovanih območjih

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom 
z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih stan-
dardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega seva-
nja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L 
št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljeno s poprav-
kom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69) določa:

1. merila za razvrstitev nadzorovanih in opazovanih ob-
močij;

2. ukrepe varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazo-
vanih območjih, ki jih mora izvajati izvajalec sevalne dejavnosti;

3. način razmejitve in označitve nadzorovanih in opazo-
vanih območij;

4. pisna navodila za varno delo in druge postopke na 
nadzorovanih in opazovanih območjih;

5. usposabljanje delavcev glede posebnih lastnosti nad-
zorovanih in opazovanih območij;

6. pravila glede osebne varovalne opreme, ki se uporablja 
na nadzorovanih in opazovanih območjih;

7. izvajanje nadzornih meritev;
8. roke in druge pogoje, v katerih mora izvajalec sevalne 

dejavnosti zagotoviti preverjanje delovnih pogojev in sevalnih 
razmer neodvisnega pooblaščenega izvedenca varstva pred 
sevanji.

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Administrativni ukrepi so ukrepi, ki preprečujejo, da bi 

oseba, ki nima vstopa v nadzorovano območje, vanj vstopila. 
Administrativni ukrepi so lahko dovolilnice za dostop ali sistem 
pooblastil.

2. Aktivni delci so prosti, naelektreni in gibljivi radioaktivni 
delci z aktivnostjo, ki povzroča visoke hitrosti doz.

3. Etalon je opredmetena mera, merilni instrument, re-
ferenčni material ali merilni sistem, katerega namen je, da 
definira, realizira, ohranja ali reproducira neko enoto ali eno 
ali več vrednosti veličine, tako da se uporablja kot referenca.

4. Hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbi-
rane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvi-
dene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) 
in pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s.

5. Kontrolna točka je nadzorovan in urejen prehod med 
območji z različno stopnjo radioaktivne kontaminacije ali z 
različnimi ravnmi sevanja.

6. Osebna varovalna oprema so pripomočki, ki jih delavec 
nosi na sebi, z njimi rokuje ali jih kako drugače uporablja za 
zmanjšanje svoje izpostavljenosti.

7. Pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za 
izvajanje sevalne dejavnosti ali registracijo sevalne dejavnosti, 
kot določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedr-
ski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17; v nadaljnjem besedilu: 
ZVISJV-1).

8. Sevalne razmere so vse delovne razmere, ki vplivajo 
na izpostavljenost na delovnih mestih, zlasti hitrost doze in 
vrsta sevanja, kjer je to primerno, pa tudi:

– koncentracija radionuklidov v zraku ter vrsta, fizikalna in 
kemična sestava radioaktivne snovi,

– površinska kontaminacija ter vrsta, fizikalna in kemična 
sestava radioaktivne snovi.

9. Sledljivost je lastnost merilnega rezultata ali vrednosti 
etalona, ki omogoča navezavo na navedene reference, na-
cionalne ali mednarodne etalone, skozi neprekinjeno verigo 
primerjav, ki imajo opredeljeno negotovost.

10. Umerjanje (kalibracija) je niz operacij za ugotavljanje 
povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilni instrument ali 
merilni sistem, oziroma vrednostmi, ki jih predstavlja opredme-
tena mera ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, 
realiziranimi z etaloni, pod določenimi pogoji.

3. člen
(razvrstitev območij)

(1) Območja, kjer so delavci ali druge osebe izpostavljene 
sevanjem, glede na pričakovane izpostavljenosti ter verjetnost 
in velikost potencialne izpostavljenosti delimo na nadzorovana 
in opazovana območja, kot je to določeno v 4. in 7. členu tega 
pravilnika.

(2) V nadzorovanih in opazovanih območjih je treba izva-
jati ukrepe varstva pred sevanji glede na vrsto virov sevanja in 
velikost tveganja, povezanega z njimi. Obseg ukrepov varstva 
pred sevanji, ugotavljanja izpostavljenosti delavcev ter nadzor-
ne meritve sevanja na nadzorovanih in opazovanih območjih, 
njihova vrsta in kakovost, morajo biti sorazmerni s tveganjem 
zaradi izpostavljenosti pri posameznem delu.

(3) Izvajalec sevalne dejavnosti mora pisno opredeliti svo-
je odgovornosti v zvezi z izvajanjem varstva pred sevanji v nad-
zorovanih in opazovanih območjih ter s tem seznaniti delavce.

4. člen
(nadzorovana območja)

(1) Nadzorovana območja so tista, kjer:
1. lahko letna efektivna doza preseže 6 mSv,
2. lahko letna ekvivalentna doza za očesne leče preseže 

15 mSv,
3. lahko letna ekvivalentna doza za dlani, roke, podlakti 

ali kožo preseže 150 mSv,
4. je povprečna hitrost doze v osmih urah večja od ali 

enaka 3 μSv/h,
5. je največja hitrost doze povprečena čez eno minuto 

večja od ali enaka 60 μSv/h ali
6. obstaja nevarnost razširjanja radioaktivnih snovi, ki bi 

povzročile kontaminacijo nad predpisanimi mejami.
(2) Izvajalec sevalne dejavnosti v sodelovanju s poobla-

ščenim izvedencem varstva pred sevanji določi meje nadzoro-
vanega območja in ga, kjer je to mogoče in smiselno, fizično, 
sicer pa na drug ustrezen način, loči od drugih območij. Če 
gre za premični vir sevanja, razmeji nadzorovana območja na 
način, ki je najprimernejši glede na dane okoliščine in čas, v 
katerem vir sevanja deluje. Izvajalec sevalne dejavnosti vodi 
evidenco takih nadzorovanih območij. Razmejitev nadzorova-
nih območij mora biti vključena v oceno varstva pred sevanji, ki 
je določena v ZVISJV-1 (v nadaljnjem besedilu: ocena varstva 
pred sevanji).

(3) Izvajalec sevalne dejavnosti na robu nadzorovanega 
območja in na drugih primernih vidnih mestih namesti oznake, 
ki opozarjajo na nadzorovano območje in nevarnost sevanja, 
kjer je to primerno pa tudi na lastnosti vira sevanja v tem ob-
močju in tveganje, povezano s tem virom. Oznake, s katerim 
se opozarja na nevarnost sevanja, so določene v predpisu, 
ki določa pravila ravnanja in pogoje za uporabo posameznih 
virov sevanja ter ukrepe sevalne varnosti, ki jih morajo izvajati 
uporabniki virov sevanja.

5. člen
(dostop v nadzorovana območja)

(1) Izvajalec sevalne dejavnosti z administrativnimi ukrepi 
in fizičnimi ovirami, ključavnicami, avtomatskimi zapahi in dru-
gimi ustreznimi sredstvi zagotovi, da je dostop v nadzorovano 
območje omejen in nadzorovan.



Stran 7936 / Št. 47 / 6. 7. 2018 Uradni list Republike Slovenije

(2) Dostop je dovoljen le osebam, ki:
1. so seznanjene s tveganjem, ki je povezano z delom,
2. imajo ustrezno znanje o zaščitnih ukrepih varstva pred 

sevanji, ki jih je treba izvajati pri delu,
3. so seznanjene s pisnimi postopki in navodili,
4. so na podlagi zdravstvenega pregleda sposobne opra-

vljati dela in naloge, pri katerih so izpostavljene sevanjem,
5. se za njih ugotavlja osebna izpostavljenost in
6. uporabljajo osebno varovalno opremo, če je ta po-

trebna.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so v nadzo-

rovanjem območju lahko osebe, ki med izvedbo radiološkega 
posega pomagajo pacientu, če so seznanjene s tveganjem.

(4) Druge osebe lahko vstopijo v nadzorovano območje 
izjemoma, če so bile seznanjene s tveganjem in le v spremstvu 
oseb iz drugega ostavka tega člena.

(5) Če obstaja nevarnost razširjanja radioaktivne konta-
minacije iz nadzorovanega območja, jo mora izvajalec sevalne 
dejavnosti z razumnimi ukrepi preprečiti. Če to sledi iz ocene 
varstva pred sevanji, mora namestiti:

1. na vstopnih mestih:
– zaščitno obleko in osebno varovalno opremo,
– merilne naprave,
– ustrezne shrambe za shranjevanje osebne obleke,
2. na izstopnih mestih:
– opremo za merjenje kontaminacije kože, obleke in obu-

tve,
– opremo za merjenje kontaminacije predmetov in snovi 

oziroma aktivnosti aktiviranih predmetov in snovi, ki se iznašajo 
iz nadzorovanega območja,

– umivalnice (tuše) za osebno dekontaminacijo,
– ustrezne shrambe za shranjevanje kontaminirane za-

ščitne obleke in opreme.
(6) Če obstaja verjetnost, da so v nadzorovanem območju 

aktivni delci, izvajalec sevalne dejavnosti z razumnimi ukrepi 
dodatno omeji območje z aktivnimi delci in prepreči njihovo 
razširjanje.

6. člen
(pisni postopki in navodila)

(1) Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi pisne postopke 
za nadzorovanje nadzorovanega območja.

(2) Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi pisna navodila 
za varno delo v nadzorovanem območju. Obseg in vsebina 
navodil morata biti opredeljena v oceni varstva pred sevanji. 
Navodila morajo biti izdelana glede na vrsto in lastnosti vira 
sevanja ter dela s tem virom v jeziku, ki ga delavec razume. 
Navodila morajo biti na razpolago na delovnem mestu.

(3) Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi, da delo poteka 
po navodilih iz prejšnjega odstavka ter so z njimi seznanjeni 
delavci in druge osebe, ki so lahko izpostavljene sevanjem v 
nadzorovanih območjih.

(4) Izvajalec sevalne dejavnosti redno preverja ustreznost 
postopkov in navodil in seznanja delavce s spremembami 
postopkov in administrativnih ukrepov v zvezi z izvajanjem 
varstva pred sevanji.

7. člen
(opazovana območja)

(1) Opazovana območja so tista območja:
– kjer omejevanje dostopa z vidika varstva pred sevanji ni 

potrebno, potreben pa je nadzor sevalnih razmer,
– kjer lahko letna efektivna doza preseže 1 mSv,
– je povprečna hitrost doze v osmih urah večja od 

0,5 μSv/h in manjša od 3 μSv/h ali
– je največja hitrost doze povprečena čez eno minuto 

večja od 3 μSv/h in manjša od 60 μSv/h.
(2) Izvajalec sevalne dejavnosti v sodelovanju s poo-

blaščenim izvedencem varstva pred sevanji določi meje opa-
zovanega območja. Če gre za premični vir sevanja, razmeji 

opazovana območja izvajalec sevalne dejavnosti na način, ki 
je najprimernejši glede na dane okoliščine in čas, v katerem vir 
deluje. Razmejitev opazovanih območij mora biti vključena v 
oceno varstva pred sevanji.

(3) Izvajalec sevalne dejavnosti, kadar je to primerno, 
izdela pisna navodila za varno delo v opazovanem območju, pri 
čemer smiselno upošteva določbe prejšnjega člena.

(4) Če to sledi iz ocene varstva pred sevanji, izvajalec 
sevalne dejavnosti opazovano območje na vidnih mestih označi 
z oznakami, ki opozarjajo na opazovano območje, na vrsto vira 
sevanja v tem območju in na tveganje, povezano z njim. Ozna-
ke, s katerim se opozarja na nevarnost sevanja, so določene 
v predpisu, ki določa pravila ravnanja in pogoje za uporabo 
posameznih virov sevanja ter ukrepe sevalne varnosti, ki jih 
morajo izvajati uporabniki virov sevanja.

8. člen
(nadzorne meritve na nadzorovanih in opazovanih območjih, 

ki jih izvaja izvajalec sevalne dejavnosti)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti redno nadzira sevalne 

razmere v nadzorovanih in opazovanih območjih z meritvami 
(v nadaljnjem besedilu: nadzorne meritve).

(2) Izvajalec sevalne dejavnosti v sodelovanju s poo-
blaščenim izvedencem varstva pred sevanji izdela program 
izvajanja nadzornih meritev, ki je opredeljen v oceni varstva 
pred sevanji, v katerem določi:

– merjene količine,
– kraj, čas in pogostost meritev,
– merske metode in postopke,
– merilno opremo ter pogostost preverjanja opreme in 

umerjanja in
– referenčne ravni sevanja in ukrepe, ki jih je treba izvesti, 

če so presežene.
(3) Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi, da ima osebje, 

ki izvaja nadzorne meritve, na voljo pisna navodila za izvajanje 
meritev in je ustrezno usposobljeno za izvajanje meritev.

(4) Izvajalec sevalne dejavnosti hrani rezultate nadzornih 
meritev vsaj tri leta in z njimi seznani delavce. Kjer je treba, se 
rezultati lahko uporabijo za oceno individualne doze delavca. 
V tem primeru delodajalec hrani rezultate v skladu s petim 
odstavkom 49. člena ZVISJV-1.

9. člen
(merilna oprema)

(1) Izvajalec sevalne dejavnosti za izvajanje nadzornih 
meritev iz prejšnjega člena zagotovi merilno opremo take ka-
kovosti, ki ustreza namenu uporabe, o čemer se posvetuje s 
pooblaščenim izvedencem varstva pred sevanji.

(2) Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi, da je merilna 
oprema, ki jo uporablja za izvajanje nadzornih meritev, pred 
prvo uporabo umerjena na način, ki zagotavlja sledljivost. Izva-
jalec sevalne dejavnosti preverja merilno opremo v rednih ob-
dobjih na način, ki zagotavlja, da merilna oprema daje ponovlji-
ve rezultate v okviru navedene natančnosti pri znanih in vnaprej 
določenih pogojih. Po vsakem popravilu merilne opreme, sicer 
pa v rednih obdobjih, določenih v programu izvajanja nadzor-
nih meritev, izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi umeritev na 
način, ki zagotavlja sledljivost. Izvajalec sevalne dejavnosti vodi 
dnevnik preverjanj merilne opreme ter hrani dokumentacijo o 
merilni opremi, popravilih opreme in umerjanjih.

10. člen
(nadzorne meritve v nadzorovanih in opazovanih območjih,  

ki jih izvaja pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji)
(1) Sevalne razmere v nadzorovanih in opazovanih ob-

močjih pri dejavnosti, kjer so ljudje izpostavljeni virom sevanj, 
preveri pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji v rednih 
časovnih razmikih, ki so določeni za izvajanje pregledov in 
meritev teh virov sevanj v predpisu, ki določa pravila ravnanja 
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in pogoje za uporabo posameznih virov sevanja ter ukrepe 
sevalne varnosti, ki jih morajo izvajati uporabniki virov sevanja.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pooblaščeni 
izvedenec varstva pred sevanji preveri sevalne razmere na 
nadzorovanih in opazovanih območjih:

– vsakih šest mesecev v jedrskih objektih ali po izvedenih 
večjih spremembah v jedrskem objektu, ki lahko pomembno 
vplivajo na sevalne razmere,

– enkrat letno za dejavnosti, kjer delavci ravnajo z mate-
riali ali odpadki, ki imajo zaradi svojih lastnosti ali zaradi teh-
nološke predelave povečano vsebnost naravnih radionuklidov.

(3) Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji izdela 
poročilo o izvedenih nadzornih meritvah, ki ga izvajalec seval-
ne dejavnosti hrani vsaj tri leta, z njegovo vsebino pa seznani 
delavce. Kjer je treba, se rezultati lahko uporabijo za oceno 
individualne doze delavca. V tem primeru izvajalec sevalne 
dejavnosti hrani poročila v skladu s petim odstavkom 49. člena 
ZVISJV-1.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka izvajalec 
sevalne dejavnosti hrani vsaj zadnji dve poročili o izvedenih 
nadzornih meritvah.

11. člen
(obseg nadzornih meritev na nadzorovanih  

in opazovanih območjih)
(1) Nadzorne meritve nadzorovanih in opazovanih ob-

močij iz prejšnjega člena obsegajo meritve hitrosti doze, pri 
izpostavljenosti zaradi odprtih virov sevanja pa se določi tudi 
površinska kontaminacija oziroma izmeri koncentracija posa-
meznih radionuklidov v zraku.

(2) Meritve hitrosti doz se izvedejo:
– na mestih, ki omogočajo oceno ekvivalentnih doz in 

efektivne doze izpostavljenih oseb,
– v značilnih točkah v prostoru in v sosednjih prostorih v 

pogojih delovanja in shranjevanja vira sevanja,
– v koristnem snopu rentgenskih naprav in naprav z za-

prtimi viri sevanja, če je ta dosegljiv z merilnimi instrumenti in
– na razdalji 1 m in na drugih ustreznih razdaljah od pa-

cienta z brahiradioterapevtskim virom ali pacienta, ki je prejel 
odmerek radiofarmacevtskega preparata.

(3) Meritve hitrosti doz se opravijo pri postavitvi in vredno-
stih parametrov, ki so značilne za standardno vrsto posega, 
meritve ali opravila. V radioterapiji in rentgenski diagnostiki se 
meritve opravijo ob prisotnosti pacienta ali z uporabo ustreznih 
vodnih fantomov, fantomov iz pleksi stekla ali drugega ustre-
znega materiala.

(4) Površinska kontaminacija se določi z meritvami po-
vršinske specifične aktivnosti posameznih radionuklidov na 
delovnih površinah, opremi, osebni varovalni opremi, obleki in 
obutvi, stenah, tleh in stropih.

(5) Koncentracija posameznih radionuklidov v zraku se iz-
meri v prostoru in na izpušnih mestih prezračevalnega sistema.

12. člen
(ocena osebne izpostavljenosti)

Rezultate nadzornih meritev iz prejšnjega člena je treba 
skupaj s podatki o trajanju izpostavljenosti uporabiti za oceno 
izpostavljenosti skupin delavcev in drugih oseb. Ocene izpo-
stavljenosti se primerjajo z rezultati nadzora osebne izposta-
vljenosti in morajo biti vključene v oceno varstva pred sevanji.

13. člen
(osebna varovalna oprema)

(1) Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi:
1. da uporabljajo delavci primerno osebno varovalno 

opremo, ki po potrebi vključuje zaščitna oblačila, zaščitne pred-
pasnike, rokavice, ščite za posamezne organe in opremo za 
zaščito dihal,

2. da je osebna varovalna oprema označena tako, da je 
razvidna njena zaščitna zmogljivost, navedena v ekvivalentni 

debelini Pb ali drugi primerni količini, in da so uporabniki sezna-
njeni z njenimi zaščitnimi zmogljivostmi in namenom uporabe,

3. da imajo delavci ustrezna navodila za pravilno uporabo 
osebne varovalne opreme, vključno s preizkusom dobrega 
prileganja opreme za zaščito dihal,

4. redno preverjanje učinkovitosti osebne varovalne opre-
me, vključno z opremo za primer izrednega dogodka,

5. da se dodelijo naloge, pri katerih je obvezna uporaba 
posebne osebne varovalne opreme, samo delavcem, ki so na 
podlagi zdravstvenih ocen sposobni, da prenesejo potreben 
dodatni napor in

6. da se, kadar je za dano nalogo treba uporabiti osebno 
varovalno opremo, upošteva vsaka morebitna dodatna izpo-
stavljenost, do katere bi utegnilo priti zaradi dodatnega časa 
ali težav, ter vsakršna dodatna nesevalna tveganja, ki bi lahko 
bila vezana na izvajanje naloge ob uporabi osebne varovalne 
opreme.

(2) Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi, da je varovalna 
oprema vzdrževana, da so delavci usposobljeni za njeno upo-
rabo in da imajo za to ustrezna navodila.

(3) Vrsta varovalne opreme in njen način uporabe morata 
biti opredeljena v oceni varstva pred sevanji.

14. člen
(ukrepi varstva pred sevanji)

(1) Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi ustrezne ukrepe 
varstva pred sevanji, vključno s tehničnim nadzorom in ustre-
znimi delovnimi pogoji, ki zmanjšajo potrebo po administrativnih 
ukrepih in osebni varovalni opremi.

(2) Izvajalec sevalne dejavnosti stalno spremlja vse raz-
mere v nadzorovanih in opazovanih območjih, ki lahko vplivajo 
na izpostavljenost.

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upora-
bljati 3. do 14. člen Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne 
dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, 
št. 3/17, 8/17 in 76/17 – ZVISJV-1).

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-93/2018
Ljubljana, dne 2. julija 2018
EVA 2018-2711-0051

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Soglašam!

Irena Majcen l.r.
Ministrica

za okolje in prostor

2439. Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje 
preventivnega zdravstvenega varstva 
na primarni ravni

Za izvrševanje Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/131, 
88/16 – ZdZPZD in 64/17) in Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – 
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ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 
– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 
– ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) 
ministrica za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika za izvajanje 

preventivnega zdravstvenega varstva  
na primarni ravni

1. člen
V Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega 

varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 
26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09 in 
17/15) se v poglavju 2.a.2. Obvezni preventivni zdravstveni 
ukrepi in cepljenja ter drugi potrebni preventivni ukrepi besedilo 
točke Presejalna testa za odkrivanje fenilketonurije in kongeni-
talne hipotireoze spremeni tako, da se glasi:

»Presejalno testiranje novorojencev za vrojene bo-
lezni

Presejalno testiranje novorojencev za vrojene bolezni 
(v nadaljnjem besedilu: testiranje za vrojene bolezni) obsega 
testiranje za:

– kongenitalno hipotireozo,
– fenilketonurijo (PKU),
– bolezen javorjevega sirupa (MSUD),
– izovalerično acidemijo (IVA),
– glutarično acidemijo tip I (GAI),
– glutarično acidemijo tip II (GAII),
– pomanjkanje zelo dolgoverižne acil-CoA dehidrogenaze 

(VLCAD),
– pomanjkanje dolgoverižne 3OH-CoA dehidrogenaze 

(LCHAD),
– pomanjkanje srednjeverižne acil-CoA dehidrogenaze 

(MCAD),
– propionsko acidemijo (PA),
– metilmalonsko acidemijo (MMA),
– pomanjkanje karnitin palmitoiltransferaze I (CPTI),
– pomanjkanje karnitin palmitoiltransferaze II (CPTII),
– motnjo vnosa/transporta karnitina (CUD),
– pomanjkanje holokarboksilazne sintaze (MCD),
– pomanjkanje â-ketotiolaze (âKT),
– pomanjkanje 3-metilkrotonil-CoA karboksilaze (3-MCC),
– tirozinemijo tip 1 (TYRI).
Če se pri testiranju za vrojene bolezni iz prejšnjega od-

stavka zazna tudi druga vrojena bolezen, ki jo je mogoče zdra-
viti, se tudi za to bolezen izpelje nadaljnja diagnostika.

Testiranje za vrojene bolezni se opravi v skladu z Navo-
dilom o postopku presejalnega testiranja za vrojene bolezni, ki 
ga pripravi Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Pediatrična klinika) in potrdi 
Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo. Navodilo se objavi na 
spletnih straneh Ministrstva za zdravje in Pediatrične klinike.

Testiranje za vrojene bolezni se opravi iz vzorca posuše-
ne krvi novorojenca, odvzetega na posebnem filter papirju s 
črtno kodo. Vzorec krvi se odvzame najmanj 48 ur po porodu. 
Porodnišnica, ki odvzame vzorec krvi, poveže identifikacijske 
podatke novorojenca s črtno kodo na filter papirju, na katerem 
je odvzet vzorec krvi tega novorojenca in opravi vpis potrebnih 
podatkov v računalniški sistem. V računalniški sistem zavedene 
vzorce krvi porodnišnica pošlje v Laboratorij za klinično radio-
kemijo Klinike za nuklearno medicino Univerzitetnega klinične-
ga centra Ljubljana. Ta iz enega dela odvzetega vzorca opravi 
določanje presnovkov in drugi del vzorca pošlje Službi za spe-
cialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike, ki opravi 
analizo preostalih presnovkov in genetsko diagnostiko, vključno 
s sekvenciranjem DNA visoke zmogljivosti nove generacije.

Pediatrična klinika enoten izvid, pripravljen na podlagi 
ugotovitev Laboratorija za klinično radiokemijo Klinike za nu-
klearno medicino Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 
in Službe za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične 

klinike, posreduje porodnišnici, ki je vzorec krvi novorojenca 
poslala. V primeru ugotovljene vrojene bolezni Pediatrična kli-
nika o tem obvesti starše novorojenca in jih povabi na nadaljnjo 
obravnavo.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-61/2018
Ljubljana, dne 29. junija 2018
EVA 2018-2711-0032

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

2440. Ugotovitveni sklep o višini regresa za 
prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ura-
dni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Ko-
lektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni 
list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni 
pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni 
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
(Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) in prvega odstavka 15. člena 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
(Uradni list RS, št. 40/12) sprejme minister za javno upravo

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o višini regresa za prehrano med delom  

od 1. julija 2018 dalje

I
Višina regresa za prehrano med delom iz drugega od-

stavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraže-
vanja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Ane-
ksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega 
odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in social-
nega varstva Slovenije, drugega odstavka 3. člena Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji in drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni po-
godbi za zaposlene v zdravstveni negi znaša od 1. julija 2018 
dalje 3,88 eurov.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-501/2018-5
Ljubljana, dne 2. julija 2018
EVA 2018-3130-0023

Boris Koprivnikar l.r.
Minister

za javno upravo
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POPRAVKI

2441. Popravek Akta o metodologiji za določitev 
regulativnega okvira in metodologiji za 
obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN 
in 60/17 – ZPVPJN-B) uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Akta o metodologiji za določitev regulativnega 

okvira in metodologiji za obračunavanje 
omrežnine za elektrooperaterje

V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in 
metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 46/18, z dne 6. 7. 2018, se:

– peti odstavek 55. člena pravilno glasi:
»(5) Uporabnik ni upravičen do izplačila nadomestila, če 

je leto t regulativnega obdobja, v katerem se je zgodila kršitev 
zajamčenega standarda neprekinjenosti napajanja, predmet 
izvzetja iz 65. člena tega akta.«

– šesti odstavek 56. člena pravilno glasi:
»(6) Uporabnik ni upravičen do izplačila nadomestila, če 

je leto t regulativnega obdobja, v katerem se je zgodila kršitev 
zajamčenega standarda komercialne kakovosti, predmet izvze-
tja iz 65. člena tega akta.«

– deveti odstavek 59. člena pravilno glasi:
»(9) Uporabnik ni upravičen do izplačila nadomestila, če 

je leto t regulativnega obdobja, v katerem se je zgodila kršitev 
zajamčenega standarda pri odpravi neskladja odklonov napa-
jalne napetosti, predmet izvzetja iz 65. člena tega akta.«

Št. 5/2018
Ljubljana, dne 6. julija 2018

Uredništvo
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